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Inleiding
Aanleiding
Ten behoeve van het Milieueffectrapport (MER) en het Tracébesluit (TB) Programma Hoogfrequent Spoorvervoer
(PHS) Meteren – Boxtel is het deelrapport Externe Veiligheid opgesteld. In het deelrapport Externe Veiligheid zijn
de effecten van zowel het spoor als de weg1 in de eindsituatie op de externe veiligheidsrisico’s bepaald.
In de huidige situatie ligt de weg onder het op maaiveld liggende spoor. Binnen PHS Meteren – Boxtel wordt het
spoor verdiept aangelegd in Vught en de weg juist op maaiveld: de ongelijkvloerse kruising wordt ‘omgekeerd’.
Omdat het ‘omkeren’ van de ongelijkvloerse kruising een direct gevolg is van PHS Meteren – Boxtel, behoren de
wijzigingen aan de weg ook tot de scope van PHS Meteren – Boxtel.
In het deelrapport Externe Veiligheid was het afsluiten van wegvak B58 tijdens de uitvoeringsfase het uitgangspunt.
In deze memo is het tijdelijk verleggen van wegvak B58 tijdens de uitvoeringsfase het uitgangspunt. De route in de
eindsituatie2 is weergegeven op tekening MB2131-105-33 in Bijlage 1. De route in de tijdelijke situatie is
weergegeven op tekening MB2131-106-33 in Bijlage 2 en in Figuur 1. In de tijdelijke situatie ligt de weg boven het
op maaiveld liggende spoor. Ten opzichte van de huidige situatie verschuift het referentiepunt voor wegvak B58 in
de tijdelijke situatie. In de huidige situatie is er sprake van een autosnelweg met 2 x 2 rijstroken. 3 In de tijdelijke
situatie is er sprake van een weg buiten de bebouwde kom met 2 x 1 rijstroken. Daarom moeten de effecten van
de N65 in de tijdelijke situatie op de externe veiligheidsrisico’s worden bepaald.

Doel
Het doel van deze memo is:

Het bepalen van de effecten van de N65 in de tijdelijke situatie op de externe veiligheidsrisico’s.

Paragraaf 2.1 van de Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten (Beleidsregels EV) is van toepassing. Volgens
artikel 2 van de Beleidsregels EV is deze paragraaf van toepassing op een tracébesluit dat betrekking heeft op een
wijziging van een hoofdweg, waarvoor voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerp-tracébesluit een PRplafond is vastgesteld. Volgens artikel 7, lid 2 van de Beleidsregels EV wordt in afwijking van artikel 6 het
groepsrisico met toepassing van RBM II berekend, indien het groepsrisico:
a. is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie
voorafgaand aan het tracébesluit met meer dan tien procent toeneemt, of;

1

Het gaat om de N65 (wegvak B58).
De route in de eindsituatie is gelijk aan de route in de huidige situatie. In de eindsituatie ligt het spoor weliswaar
onder de op maaiveld liggende weg, maar is het referentiepunt voor wegvak B58, ondanks het ‘omkeren’ van de
ongelijkvloerse kruising, gelijk aan in de huidige situatie.
3 Hiervan is ook sprake in de eindsituatie.
2
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b. hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het tracébesluit
toeneemt.

Na het toepassen van de vuistregels voor de tijdelijke situatie volgens Bijlage 1 van de HART, waarbij is uitgegaan
van een weg buiten de bebouwde kom en tweezijdige bebouwing, is er twijfel of het groepsrisico is gelegen tussen
0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het
tracébesluit met meer dan tien procent toeneemt.4 Als volgens Bijlage 1 van de HART wordt uitgegaan van de
kleinste afstand tussen het te beschouwen bebouwingsgebied en de as van de weg en de hoogst voorkomende
aanwezigheidsdichtheid, dan wordt mogelijk voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 2, onder a. Daarom is
zowel voor de huidige situatie als voor de tijdelijke situatie een groepsrisicoberekening uitgevoerd.
Naast het uitvoeren van de groepsrisicoberekeningen is de tijdelijke situatie beoordeeld aan de hand van de
artikelen in Paragraaf 2.1 van de Beleidsregels EV.

Opbouw
Deze memo is als volgt opgebouwd. Ten eerste is het plaatsgebonden risico beoordeeld en ten tweede is het
groepsrisico beoordeeld. Ten derde is stilgestaan bij het plasbrandaandachtsgebied. Ten slotte zijn de conclusies
en aanbevelingen beschreven.

Plaatsgebonden risico
Artikel 3 (inspanningsplicht) van de Beleidsregels EV is van toepassing op wegvak B58. Volgens artikel 3 van de
Beleidsregels EV spant de minister zich in te voorkomen dat bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt
kwetsbare objecten binnen de basisnetafstand komen te liggen, indien wijziging van een hoofdweg leidt tot
verschuiving van de ligging van het referentiepunt op het betrokken wegvak.
Volgens artikel 4 (beoordeling effecten verschuiving referentiepunt) van de Beleidsregels EV wordt onverminderd
artikel 5 bij een tracébesluit dat betrekking heeft op een wijziging van een hoofdweg als gevolg waarvan de ligging
van het referentiepunt verschuift en als gevolg van die verschuiving bestaande of geprojecteerde kwetsbare of
beperkt kwetsbare objecten komen te liggen binnen de basisnetafstand, inzicht gegeven in:
a. het aantal bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dat als gevolg van de
verschuiving van het referentiepunt binnen de basisnetafstand komt te liggen;
b. het aantal bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten dat voor uitvoering van het
tracébesluit binnen de basisnetafstand ligt, maar als gevolg van de verschuiving van het referentiepunt na
uitvoering van het tracébesluit buiten de basisnetafstand komt te liggen, en;
c. de afweging die ten grondslag ligt aan de keuze voor de ligging van de te wijzigen hoofdweg en het effect van
die ligging voor de objecten, bedoeld onder a en b, in relatie tot de inspanningsplicht, bedoeld in artikel 3.

Volgens Bijlage I bij de Rbn is de PR 10-6 contour voor wegvak B58 0 meter. Zowel in de huidige situatie als in de
tijdelijke situatie kunnen er hierdoor geen kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour
voor wegvak B58 liggen.
Volgens artikel 5 (beoordeling plaatsgebonden risico), lid 1 wordt ter beoordeling van het plaatsgebonden risico in
de toelichting op het tracébesluit:
a. vermeld welke PR-plafonds van toepassing zijn;
b. indien redelijkerwijs een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen kan worden verwacht als gevolg van
de voorgenomen wijziging van de hoofdweg, inzicht gegeven in de verwachte toename van de omvang van het

4

De uit Tabel 1-7 in Bijlage 1 van de HART afgelezen drempelwaarden tankwagens GF3 liggen, afhankelijk van
de geschatte dichtheid en de geschatte afstand tot de as van de weg, om en nabij de vervoerscijfers voor wegvak
B58 volgens Bijlage I bij de Rbn (1500 tankwagens GF3).
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vervoer van gevaarlijke stoffen over de aan te passen hoofdweg en over de in het studiegebied gelegen
hoofdwegen;
c. indien een wijziging van de bij de aan te passen hoofdweg behorende ongevalfrequentie kan worden verwacht
als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdweg, inzicht gegeven in de verwachte wijziging van de
ongevalfrequentie.

Volgens Bijlage I bij de Rbn is de PR 10-6 contour voor wegvak B58 0 meter. Een toename van het vervoer van
gevaarlijke stoffen als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdweg wordt niet verwacht. De
vervoerscijfers in de huidige situatie zijn gelijk aan de vervoerscijfers in de tijdelijke situatie. Er wordt gebruik
gemaakt van de vervoerscijfers voor wegvak B58 volgens Bijlage I bij de Rbn. Een wijziging van de bij de aan te
passen hoofdweg behorende ongevalfrequentie als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdweg wordt
wel verwacht. In de huidige situatie is er sprake van een autosnelweg met 2 x 2 rijstroken. De hierbij behorende
ongevalsfrequentie is 8,3 x 10-8 per jaar. In de tijdelijke situatie is er sprake van een weg buiten de bebouwde kom
met 2 x 1 rijstroken. De hierbij behorende ongevalsfrequentie is 3,6 x 10-7 per jaar.

Groepsrisico
Volgens artikel 6 (beoordeling groepsrisico) van de Beleidsregels EV is artikel 5 van overeenkomstige toepassing
ter onderbouwing van de beoordeling van het groepsrisico, met dien verstande dat in geval een GR-plafond is
vastgesteld dat plafond als uitgangspunt wordt gehanteerd.
Volgens Bijlage I bij de Rbn is de PR 10-7 contour voor wegvak B58 48 meter. Een toename van het vervoer van
gevaarlijke stoffen als gevolg van de voorgenomen wijziging van de hoofdweg wordt niet verwacht. Een wijziging
van de bij de aan te passen hoofdweg behorende ongevalfrequentie als gevolg van de voorgenomen wijziging van
de hoofdweg wordt wel verwacht.
Volgens artikel 7 (afwijkende beoordeling groepsrisico), lid 1 van de Beleidsregels EV is dit artikel van toepassing
op een tracébesluit dat betrekking heeft op:
a. een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan één zijde van de bestaande weg;
b. een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan beide zijden van de bestaande weg;
c. een wegaanpassing als gevolg waarvan binnen 50 meter vanaf de gewijzigde ligging van het referentiepunt
bestaande of geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn.

Het TB heeft geen betrekking op een verbreding van de weg. Het TB heeft betrekking op een wegaanpassing als
gevolg waarvan binnen 50 meter vanaf de gewijzigde ligging van het referentiepunt bestaande of geprojecteerde
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten aanwezig zijn.
Volgens artikel 7, lid 2 van de Beleidsregels EV wordt in afwijking van artikel 6 het groepsrisico met toepassing van
RBM II berekend, indien het groepsrisico:
a. is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie
voorafgaand aan het tracébesluit met meer dan tien procent toeneemt, of;
b. hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het tracébesluit
toeneemt.

Na het toepassen van de vuistregels voor de tijdelijke situatie volgens Bijlage 1 van de HART, waarbij is uitgegaan
van een weg buiten de bebouwde kom en tweezijdige bebouwing, is er twijfel of het groepsrisico is gelegen tussen
0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde en ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het
tracébesluit met meer dan tien procent toeneemt.5 Als volgens Bijlage 1 van de HART wordt uitgegaan van de
kleinste afstand tussen het te beschouwen bebouwingsgebied en de as van de weg en de hoogst voorkomende
5

De uit Tabel 1-7 in Bijlage 1 van de HART afgelezen drempelwaarden tankwagens GF3 liggen, afhankelijk van
de geschatte dichtheid en de geschatte afstand tot de as van de weg, om en nabij de vervoerscijfers voor wegvak
B58 volgens Bijlage I bij de Rbn (1500 tankwagens GF3).
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aanwezigheidsdichtheid, dan wordt mogelijk voldaan aan de voorwaarden van artikel 7, lid 2, onder a. Daarom is
zowel voor de huidige situatie als voor de tijdelijke situatie een groepsrisicoberekening uitgevoerd. De
groepsrisicoberekeningen zijn uitgevoerd met versie 2.4 van het rekenprogramma RBM II. Het dichtstbijzijnde
weerstation is Eindhoven.
Bij het uitvoeren van de groepsrisicoberekeningen met versie 2.4 van het rekenprogramma RBM II is gebruik
gemaakt van:
•
•
•

de HART;
de vervoerscijfers die zijn opgenomen in bijlage I bij de regeling, en;
de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging van het
ontwerptracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplannen
redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden.

Vervoerscijfers
De vervoerscijfers in de huidige situatie zijn gelijk aan de vervoerscijfers in de tijdelijke situatie. De vervoerscijfers
voor wegvak B58 volgens Bijlage I bij de Rbn zijn weergegeven in Tabel 1.

Tabel 1: De vervoerscijfers voor wegvak B58 volgens Bijlage I bij de Rbn.
Stofcategorie

Aantal per jaar

Transportmiddel

GF3 (brandbare gassen)

1500

Tankwagen brandbare gassen

Bevolking
De bevolking in de huidige situatie is gelijk aan de bevolking in de tijdelijke situatie. De bevolking is op 28 februari
2020 opgevraagd via de Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG) Populatieservice
(www.populatieservice.demis.nl). Volgens de HART is, in lijn met het deelrapport Externe Veiligheid ten behoeve
van het MER PHS Meteren – Boxtel, de redelijkerwijs te verwachten bevolking hieraan toegevoegd.6
De bevolking is weergegeven in Figuur 1.

6

Het gaat om de autonome plannen die volgens het deelrapport Externe Veiligheid ten behoeve van het MER PHS
Meteren – Boxtel als polygonen zijn toegevoegd aan de via de BAG Populatieservice opgevraagde bevolking.
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Figuur 1: Links is de bevolking en de route in de tijdelijke situatie weergegeven. In de tijdelijke situatie is de route
alleen ter plaatse van de verlegging van de route gemodelleerd als weg buiten de bebouwde kom. Rechts is een
luchtfoto van het werkveld van 2000 meter x 2000 meter weergegeven.

Hoogste groepsrisico per kilometer N65 in huidige situatie
Het hoogste groepsrisico per kilometer N65 in de huidige situatie is 0,210 x de oriëntatiewaarde. Met andere
woorden, de overschrijdingsfactor is 0,210. De fN-curve voor de kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de
huidige situatie is weergegeven in Figuur 2. De oriëntatiewaarde wordt niet overschreden, echter 0,1 x de
oriëntatiewaarde wordt wel overschreden.

Figuur 2: De fN-curve voor de kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de huidige situatie.
De kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de huidige situatie is weergegeven in Figuur 3. De kilometer N65
met het hoogste groepsrisico in de huidige situatie ligt ten zuidwesten van de ongelijkvloerse kruising van de weg
met het spoor. Ter plaatse van deze ongelijkvloerse kruising wordt 0,1 x de oriëntatiewaarde ook overschreden.
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Figuur 3: De kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de huidige situatie.

Hoogste groepsrisico per kilometer N65 in tijdelijke situatie
Het hoogste groepsrisico per kilometer N65 in de tijdelijke situatie is 0,210 x de oriëntatiewaarde. Met andere
woorden, de overschrijdingsfactor is 0,210. De fN-curve voor de kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de
tijdelijke situatie is weergegeven in Figuur 4. De oriëntatiewaarde wordt niet overschreden, echter 0,1 x de
oriëntatiewaarde wordt wel overschreden.

Figuur 4: De fN-curve voor de kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de tijdelijke situatie.
De kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de tijdelijke situatie is weergegeven in Figuur 5. De kilometer
N65 met het hoogste groepsrisico in de tijdelijke situatie ligt ten zuidwesten van de ongelijkvloerse kruising van de
weg met het spoor. Ter plaatse van deze ongelijkvloerse kruising wordt 0,1 x de oriëntatiewaarde ook overschreden.
De kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de tijdelijke situatie is niet gelijk aan de kilometer N65 met het
hoogste groepsrisico in de huidige situatie. Ten opzichte van in de huidige situatie schuift de kilometer N65 met het
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hoogste groepsrisico in de tijdelijke situatie enkele tientallen meters richting de ongelijkvloerse kruising van de weg
met het spoor.

Figuur 5: De kilometer N65 met het hoogte groepsrisico in de tijdelijke situatie.

Maximale toename van groepsrisico per kilometer N65 ter plaatse van
verlegging van route
Ter plaatse van de verlegging van de route neemt het groepsrisico per kilometer N65 toe. De maximale toename
van het groepsrisico per kilometer N65 ter plaatse van de verlegging van de route is ongeveer een procent. Dit
geldt voor de kilometer N65 behorende bij de locatie die in Figuur 6 is weergegeven met het lichtblauwe punt (500
meter N65 ten zuidwesten van het lichtblauwe punt en 500 meter N65 ten noordoosten van het lichtblauwe punt).
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Figuur 6: Het lichtblauwe punt (enkele tientallen meters ten zuidwesten van de kruising van de Achter de Bredase
Wagen met de Rembrandtlaan).

Plasbrandaandachtsgebied
Volgens artikel 9 (effecten voor ligging PAG) van de Beleidsregels EV wordt in het tracébesluit vermeld in hoeverre
de aanpassing van de hoofdweg gevolgen heeft voor de ligging van het PAG, indien voor de omgeving naaste de
betrokken hoofdweg krachtens het Bevt een PAG is vastgesteld. Voor wegvak B58 is echter geen PAG vastgesteld.
Artikel 9 van de Beleidsregels EV is dus niet van toepassing.

Conclusies en aanbevelingen
Volgens bijlage I bij de Rbn is de PR 10 -6 contour voor wegvak B58 0 meter. Zowel in de huidige situatie als in de
tijdelijke situatie kunnen er geen kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten binnen de PR 10-6 contour voor
wegvak B58 liggen.
Op basis van de vuistregels kan niet worden aangetoond dat het groepsrisico na de wegaanpassing ten opzichte
van voor de wegaanpassing is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1 maal de oriëntatiewaarde, maar
met minder dan tien procent toeneemt. Daarom zijn groepsrisicoberekeningen uitgevoerd.
Het hoogste groepsrisico per kilometer N65 in de huidige situatie is gelijk aan het hoogste groepsrisico per kilometer
N65 in de tijdelijke situatie. Zowel in de huidige situatie als in de tijdelijke situatie wordt de oriëntatiewaarde niet
overschreden. Zowel in de huidige situatie als in de tijdelijke situatie wordt 0,1 x de oriëntatiewaarde wel
overschreden. Zowel de kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de huidige situatie als de kilometer N65 met
het hoogste groepsrisico in de tijdelijke situatie ligt ten zuidwesten van de ongelijkvloerse kruising van de weg met
het spoor. Ter plaatse van deze ongelijkvloerse kruising wordt zowel in de huidige situatie als in de tijdelijke situatie
0,1 x de oriëntatiewaarde ook overschreden. De kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de tijdelijke situatie
is niet gelijk aan de kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de huidige situatie. Ten opzichte van de huidige
situatie schuift de kilometer N65 met het hoogste groepsrisico in de tijdelijke situatie enkele tientallen meters richting
de ongelijkvloerse kruising van de weg met het spoor.
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Uit de groepsrisicoberekeningen blijkt dat het groepsrisico is gelegen tussen 0,1 maal de oriëntatiewaarde en 1
maal de oriëntatiewaarde, maar met minder dan tien procent toeneemt. De maximale toename van het groepsrisico
per kilometer N65 ter plaatse van de verlegging van de route is ongeveer een procent. Er wordt niet voldaan aan
de voorwaarden van artikel 7, lid 2, onder a. Het verantwoorden van het groepsrisico in de tijdelijke situatie volgens
artikel 8 van de Beleidsregels EV is daarom ook niet nodig.

Bijlagen
Bijlage 1: Tekening MB2131-105-33
Deze tekening van de eindsituatie is separaat bijgevoegd.

Bijlage 2: Tekening MB2131-106-33
Deze tekening van de tijdelijke situatie is separaat bijgevoegd.
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