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1 Aanleiding en doel 

1.1 Aanleiding 

De regio Rotterdam groeit en wordt drukker. Dat geldt voor de stad Rotterdam, maar ook voor de 

regiogemeenten zoals Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en de Krimpenerwaard. Zo groeit 

alleen al Rotterdam naar verwachting met minimaal 50.000 woningen tot 2040. Deze woningbouwopgave 

moet hand in hand gaan met het in meerdere opzichten aantrekkelijker maken van de regio voor bewoners, 

werkenden en bezoekers. Het verbeteren van gezondheid en welzijn is een belangrijk thema, denk aan 

schone lucht, verkeersveiligheid en het voorkomen of beperken van geluidhinder. Maar het gaat ook om 

voldoende mogelijkheden om te bewegen, te recreëren en maatschappelijk te participeren. Bereikbaarheid 

van de regio is hierbij ook een belangrijk thema. In dit kader worden de mogelijkheden voor aanpassingen 

aan de A16 en aanliggende wegen onderzocht.  

 

Het project A16 gaat over het traject Terbregseplein – knooppunt Ridderkerk – knooppunt Vaanplein met 

een lengte van circa 14 km. Maar al wel duidelijk is dat de langste lengte waarover (waarschijnlijk) 

maatregelen worden genomen maximaal zo’n 4 km is. Het gaat dan om het verbreden met één rijstrook per 

richting (Terbregseplein <-> Kralingseplein, en/of het samenvoegen van hoofd- en parallelbaan 

(Brienenoordbrug <-> knooppunt Ridderster, ca. 4 km). 

 

Om de effecten te onderzoeken zijn 3 alternatieven opgesteld:  

Alternatief A: Optimaliseren en bescheiden capaciteit toevoegen 

Alternatief B: Omleiden kritische verkeersstromen door andere verdeling over hoofd- en parallelbanen 

Alternatief C: Systeem vereenvoudigen door hoofd- en parallelbanen samen te voegen 

1.2 Onderzoek externe veiligheid 

Dit onderzoek heeft als doel de veranderingen voor het milieuaspect externe veiligheid ten gevolge van de 

aanpassingen van de A15/A16 op de omgeving in beeld te brengen. De rijkswegen zijn te kwalificeren als 

een risicobron in het kader van externe veiligheid omdat er gevaarlijke stoffen overheen getransporteerd 

worden. Wanneer er aanpassingen plaats vinden aan een risicobron kan dit impact hebben op de omgeving.  

 

Door een vergelijking te maken tussen de drie verschillende alternatieven ten opzichte van de 

referentiesituatie en de autonome ontwikkeling worden mogelijke verschillen in beeld gebracht. De 

alternatieven zijn hierbij in de basis getoetst aan de Beleidsregels EV-beoordeling en de Regeling Basisnet 

omdat het de voorbereiding op een tracébesluit betreft. Naast toetsing aan de bovengenoemde wetgeving 

is voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet die naar verwachting in 2023 in werking treedt. Met 

de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert tevens het externe veiligheidsbeleid. Met de 

inwerkingtreding van het nieuwe beleid worden nieuwe toetsingscriteria geïntroduceerd. In deze fase is het 

belangrijk hier rekening mee te houden. Bovengenoemde wetgeving vraagt in deze fase geen onderzoek 

van domino-effecten met andere risicobronnen in de omgeving van de rijkswegen.   
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2 Wet- en regelgeving 

Het externe-veiligheidsbeleid ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen is geregeld in de Regeling 

basisnet. Het basisnet maakt onderscheid tussen de infrastructuur, het vervoer (van gevaarlijke stoffen over 

die infrastructuur) en de ruimtelijke ordening (van het betrokken gebied). Op wijzigingen van de 

infrastructuur en/of verkeersbesluiten is de Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten1, paragraaf 2.1, 

(verder aangeduid met ‘Beleidsregels EV-beoordeling’) van toepassing. Zie onderstaand kader voor een 

toelichting op het basisnet. 2 

 

 

Voor de beoordeling is voor de te hanteren criteria aangesloten bij vigerende wet- en regelgeving3: 

- Beleidsregels EV-beoordeling; 

- Regeling Basisnet; 

- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)4; 

- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)5.  

Daarnaast is voorgesorteerd op de komst van de Omgevingswet en zijn de nieuwe definities betreffende 

aandachtsgebieden en de kwetsbaarheid van gebouwen overgenomen: 

- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)6. 

 

 

 

  

 
1 Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten (Beleidsregel), Staatscourant nr. 25839, 1 oktober 2014 
2 Er vinden geen aanpassingen aan onderliggend wegennet (geen onderdeel zijnde van verbindingsbogen) plaats.  
3 Inclusief onderliggende handleidingen. Zoals: 

- Handleiding Risicoanalyse Transport (HART), versie 11 januari 2017, RIVM 
- Kader externe veiligheid weg, versie 5, 22 juli 2015, Rijkswaterstaat.   

4 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Staatsblad. 2016, nr. 450, 21 november 2015. Wordt alleen toegepast voor de 
definities (beperkt) kwetsbaar object.  
5 Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt), Staatsblad 2013, nummer 307, inwerkingtreding 1 april 2015 
6 Besluit kwaliteit leefomgeving, Geconsolideerde staatsbladversie 14 april 2022 

Basisnet 

Het basisnet vormt het wettelijk kader om de spanning te beheersen tussen: 

1. de noodzaak en toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen 

2. de behoefte om de fysieke ruimte langs en boven de infrastructuur intensiever te benutten  

3. het bieden van een maatschappelijk geaccepteerd beschermingsniveau aan mensen die wonen, werken en 

recreëren langs transportroutes die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gebruikt kunnen worden.  

 

Het basisnet houdt een netwerk van voor het (doorgaande) vervoer van gevaarlijke stoffen van belang geachte 

infrastructuur in. Aan deze (basisnet-)infrastructuur is een bepaalde risicoruimte toegekend; in de vorm van een 

plafond voor het plaatsgebonden risico 10-6 langs de betreffende weg, vaarweg of spoorweg. De aard en omvang 

van het vervoer van gevaarlijke stoffen dient zodanig te zijn dat het daarmee gepaard gaande plaatsgebonden risico 

het plafond niet overschrijdt. De risicoplafonds zijn op bepaalde wijze afgeleid uit de vervoersaantallen zoals 

weergegeven in de tabellen van de Regeling Basisnet en de aanvullende tabel in de Beleidsregels-EV.  De risico’s 

worden daarmee niet gebaseerd op het werkelijke vervoer op die infrastructuur. Binnen de risicoplafonds gelden 

ruimtelijke beperkingen. 
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3 Beoordelingskader en onderzoeksopzet 

3.1 Beoordelingskader 

Voor het milieuthema externe veiligheid dient op basis van de relevante wet- en regelgeving getoetst te 

worden aan de volgende aspecten, zie ook Tabel 3-1: 

 

- Plaatsgebonden risico (PR):  Risico op een plaats langs, op of boven een transportroute, uitgedrukt 

in een waarde voor de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats 

zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval op die transportroute waarbij 

een gevaarlijke stof betrokken is (Bevt artikel 1). 

- Deze kans is afhankelijk van de omvang en samenstelling van de transportstroom (de stoffen) en van 

de veiligheid van de infrastructuur (de ongevalskans). 

 

- Groepsrisico (GR): Cumulatieve kansen per jaar per kilometer transportroute dat tien of meer 

personen in het invloedsgebied van een transportroute overlijden als rechtstreeks gevolg van een 

ongewoon voorval op die transportroute waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (Bevt artikel 1).  

- Deze kans is niet alleen afhankelijk van de omvang en samenstelling van de transportstroom (de 

stoffen) en van de veiligheid van de infrastructuur (de ongevalskans), maar ook van de omvang en de 

spreiding van de bevolking in de nabijheid van de infrastructuur. De omvang van het groepsrisico wordt 

afgezet tegen de zogenaamde oriëntatiewaarde. 

 

- Plasbrandaandachtsgebied (PAG): Gebied waar bij het realiseren van kwetsbare of beperkt 

kwetsbare objecten rekening dient te worden gehouden met de mogelijke gevolgen van een ongeval 

met brandbare vloeistoffen (Bevt artikel 1). 

- Een zogenoemde plasbrand treedt op doordat bij een incident op de weg brandbare vloeistoffen 

vrijkomen en ontsteken. De effecten van een ongeval met deze stoffen reikt tot de eerste tiental meters 

naast de weg. 

- Een PAG is aanwezig langs snelwegen waarover substantiële hoeveelheden brandbare vloeistoffen 

zoals diesel en benzine worden vervoerd. Het PAG is een gebied van 30 meter, gemeten vanaf de 

buitenste kantlijn van de doorgaande route en de buitenste kantlijn van verbindingsbogen van 

knooppunten. Voor paralelbaansystemen geldt over het algemeen geen PAG omdat de meeste 

paralelbanen gebruikt worden om lokaal verkeer te scheiden van doorgaand verkeer. Er zijn 

uitzonderingen, bijvoorbeeld als de paralelbanen bedoeld zijn als omrijroute voor een tunnel of als de 

paralelbaan leidt naar de herkomst- of bestemmingslocatie en/of gebruikt wordt als doorgaande route. 

Dit is toegelicht in de regeling van de staatsecretaris van infrastructuur en milieu in 20167.     

- Eisen aan objecten: 

o Voor bestaande objecten in het PAG gelden geen aanvullende bouweisen. 

o Aan nieuwe gebouwen binnen het PAG worden extra eisen gesteld vanwege de externe 

veiligheidsrisico’s en meer specifiek worden er maatregelen geëist om de effecten van een 

plasbrand te beperken.  

o Voor de bestaande objecten die als gevolg van het project in het PAG schuiven geldt tevens 

dat deze kunnen blijven staan en dat er geen aanleiding is om deze objecten aan te kopen.  

o Voor objecten die door het project in het PAG komen te liggen gelden geen aanvullende 

bouweisen. 

 
7 Staatscourant 2016, 61352 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl); Regeling van de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 21 november 2016, nr.IENM/BSK-2016/235963, tot wijziging van de Regeling 
basisnet in verband met het verkleinen van het plasbrandaandachtsgebied langs enkele Rijkswegen 
  

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-61352.html
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- Brandaandachtsgebied (Bag): De locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een ongeval 

dat leidt tot een plasbrand of een fakkelbrand, de warmtestraling ten hoogste 10 kW/m2 is (Bkl Besluit 

kwaliteit leefomgeving artikel 5.12, lid 1). Voor autosnelwegen die onder de regeling Basisnet vallen is 

het Bag vastgesteld op 30 meter gemeten vanaf de buitenste kantlijn van de doorgaande rijbaan en de 

buitenste kantlijn van verbindingsbogen van de knooppunten. De wijze van meten komt overeen met 

het PAG.  

 

- Explosieaandachtsgebied (Eag): De locatie begrensd door de afstand, waar als gevolg van een 

ongeval dat leidt tot: 

o een kokende vloeistof-gasexpansie-explosie (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion, BLEVE), 

de warmtestraling ten hoogste 35 kW/m2 is, en. 

o een explosie, anders dan onder a, de overdruk ten hoogste 10 kPa is. (Bkl Besluit kwaliteit 

leefomgeving artikel 5.12, lid 2). 

Voor autosnelwegen die onder het de regeling Basisnet vallen is het Eag vastgesteld op 200 meter. Dit 

is een gebied van 200 meter, gemeten vanaf de buitenste kantlijn van de doorgaande route en de 

buitenste kantlijn van verbindingsbogen van de knooppunten. De wijze van meten komt overeen met 

het PAG/Bag. 
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Tabel 3-1 Overzicht beoordelingscriteria externe veiligheid  

Milieuthema  Aspect Beoordelingscriterium  Maatlat 

Externe veiligheid  

Plaatsgebonden risico (PR) 

Beleidsregels EV-

beoordeling: Artikelen 3, 4 

en 5: (Dreigende) 

Overschrijding PR-plafond 

en aantal (beperkt) 

kwetsbare objecten in PR-

plafond.  

kwalitatief  

Groepsrisico (GR) 

Beleidsregels EV-

beoordeling: Artikelen 6 en 

7: (Dreigende) 

Overschrijding van GR-

plafond. Hoogte 

groepsrisico t.o.v. 

oriëntatiewaarde (indien 

van toepassing).  

Beleidsregels EV-

beoordeling: Artikel 8 

(indien van toepassing) 8 

Verantwoording van het 

groepsrisico.  

kwalitatief/ kwantitatief  

Plasbrandaandachts-

gebied (PAG)/  

Brandaandachtsgebied 

(Bag) 

Beleidsregels EV-

beoordeling: Artikel 9: 

Verandering in aanwezige 

(beperkt) kwetsbare 

objecten binnen PAG.  

Bkl Besluit kwaliteit 

leefomgeving artikel 5.12, 

lid 1: Verandering in 

aanwezige (beperkt)/(Zeer) 

kwetsbare gebouwen en 

(beperkt) kwetsbare 

locaties binnen Bag.  

kwalitatief  

Explosieaandachtsgebied 

(Eag) 

Bkl Besluit kwaliteit 

leefomgeving artikel 5.12, 

lid 2: Verandering in 

aanwezige (beperkt)/(Zeer) 

kwetsbare gebouwen en 

(beperkt) kwetsbare 

locaties binnen Eag. 

kwalitatief 

 

De beoordeling van de effecten zijn ten opzichte van de referentiesituatie en vindt plaats op een 

kwalitatieve schaal. De kwalitatieve methode vergelijkt het alternatief met de referentiesituatie. Deze 

beoordeling vindt plaats op een vijfpuntsschaal (++, +, 0, -, - -).  

 

Bij de beoordeling van het plaatsgebonden risico en PAG wordt onderzocht hoeveel objecten er binnen de 

contouren kunnen vallen. Er wordt daarbij gesproken over eenheden. Een eenheid is bijvoorbeeld 1 

woning, dit betekent dat een flatgebouw beoordeeld wordt als meerdere eenheden.  

 

Voor de beoordeling van het Bag en Eag is gekeken of er meer, dan wel minder (beperkt) kwetsbare 

gebouwen/locaties, danwel zeer kwetsbare gebouwen binnen de aandachtsgebieden komen te liggen. 

Onder de Omgevingswet dienen gemeenten een afweging te maken om een voorschriftengebied in te 

 
8 In de verkenning wordt nog geen verantwoording opgesteld 
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stellen. Voor zeer kwetsbare gebouwen is dit een verplichting. Een voorschriftengebied heeft tot 

consequentie dat nieuwbouw moet voldoen aan bouwvoorschriften uit het Bbl. Wanneer er een zeer 

kwetsbaar gebouw ten gevolge van het planvoornemen binnen het aandachtsgebied komt te liggen scoort 

deze zeer negatief. Dit betekent niet dat het planvoornemen hiermee geen doorgang kan vinden maar dat 

het een aandachtspunt is.      

 
Tabel 3-2 Beoordelingscriteria externe veiligheid (per wegvak) 

Plaatsgebonden risico 

Effectscore Beoordeling  

++ Zeer positief effect Geen (dreigende) overschrijding van het PR-plafond en een grote afname aantal 

(beperkt) kwetsbare objecten binnen PR-plafond/PR 10-6 per jaar (>5 eenheden). 

+ Positief effect Geen (dreigende) overschrijding van het PR-plafond en afname aantal (beperkt) 

kwetsbare objecten binnen PR-plafond/ PR 10-6 per jaar (<5 eenheden). 

0 Geen/ neutraal effect Geen (dreigende) overschrijding van het PR-plafond en het aantal (beperkt) kwetsbare 

objecten binnen PR-plafond/PR 10-6 per jaar veranderd niet. 

- Negatief effect Dreigende overschrijding van het PR-plafond of toename aantal (beperkt) kwetsbare 

objecten binnen PR-plafond/ PR 10-6 per jaar (<5 eenheden). 

- - Zeer negatief effect Overschrijding van het PR-plafond of grote toename aantal (beperkt) kwetsbare objecten 

binnen PR-plafond/ PR 10-6 per jaar (>5 eenheden). 

Groepsrisico 

Effectscore Beoordeling  

++ Zeer positief effect Geen overschrijding van het GR-plafond of afname groepsrisico met een groepsrisico 

kleiner dan 0.1 keer oriëntatiewaarde. 

+ Positief effect Geen (dreigende) overschrijding van het GR-plafond of afname van het groepsrisico met 

een groepsrisico tussen de 0.1 en 1 keer de oriëntatiewaarde. 

0 Geen/ neutraal effect Geen (dreigende) overschrijding van het GR-plafond of geen verandering van het 

groepsrisico. 

- Negatief effect Dreigende overschrijding van het GR-plafond of toename groepsrisico met een 

groepsrisico tussen de 0.1 en 1 keer de oriëntatiewaarde. 

- - Zeer negatief effect Overschrijding van het GR-plafond of toename groepsrisico met een groepsrisico groter 

dan de oriëntatiewaarde. 

Plasbrandaandachtsgebied  

Effectscore Beoordeling  

++ Zeer positief effect Een grote afname aantal (beperkt) kwetsbare objecten binnen PAG (>5 eenheden). 

+ Positief effect Afname aantal (beperkt) kwetsbare objecten binnen PAG (<5 eenheden). 

0 Geen/ neutraal effect Geen verandering aantal (beperkt) kwetsbare objecten binnen PAG. 

- Negatief effect Toename aantal (beperkt) kwetsbare objecten binnen PAG (<5 eenheden). 

- - Zeer negatief effect Een toename afname aantal (beperkt) kwetsbare objecten binnen PAG (>5 eenheden). 

Brand- &Explosieaandachtsgebied (Omgevingswet) 

Effectscore Beoordeling  

++ Zeer positief effect Afname aantal zeer kwetsbare gebouwen binnen Eag. 

+ Positief effect Afname aantal (beperkt) kwetsbare gebouwen en/of (beperkt) kwetsbare locaties binnen 

Eag.  

0 Geen/ neutraal effect Geen verandering aantal (beperkt en/of zeer) kwetsbare gebouwen en/of (beperkt) 

kwetsbare locaties binnen Eag. 

- Negatief effect Toename aantal (beperkt) kwetsbare gebouwen en/of (beperkt) kwetsbare locaties binnen 

Eag. Gemeente dient afweging te maken over voorschriftengebied aan/uit.  

- - Zeer negatief effect Toename aantal zeer kwetsbare gebouwen binnen Eag. Gemeente dient 

voorschriftengebied aan te wijzen voor zeer kwetsbare gebouw(en).  
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Plan- en studiegebied  

Plangebied: Het gebied waarbinnen de infrastructurele maatregelen voor de A15 en de A16 daadwerkelijk 

plaatsvinden. Dit zijn de (definitieve) projectgrenzen, inclusief de werkterreinen voor de aanleg. Dit betreft:  

- A16 wegvak Z54 tussen Knooppunt Terbregseplein en de van Brienenoordbrug; 

- A16 wegvak Z134 tussen de van Brienenoordbrug en Knooppunt Ridderkerk; 

- A15/A16 wegvak Z55 Knooppunt Ridderkerk;   

- A15 wegvak Z73 ten westen Knooppunt Vaanplein;  

- A15 wegvak Z74 tussen de knooppunten Vaanplein en Ridderkerk.  

 

Studiegebied externe veiligheid: Voor het milieuthema externe veiligheid geldt dat het studiegebied het 

gebied is dat overeenkomt met het plangebied plus het tracé dat aan alle uiteinden met één kilometer is 

doorgetrokken plus het invloedsgebied. Het invloedsgebied bedraagt 4000 meter gemeten vanaf de 

referentiepunten (as van de weg).  

 
- Het invloedsgebied is het gebied tot de 1% letaliteitsafstand. In de HART is per stofcategorie de omvang van het 

invloedsgebied opgenomen. Op basis van de stoffen die over het tracé worden vervoerd, wordt het invloedsgebied bepaald 

door het vervoer van stofcategorie LT3 (zeer toxische vloeistoffen) en GT4 (zeer toxische gassen). Het invloedsgebied voor 

deze stofcategorie is op basis van de HART meer dan 4.000 meter.  

 

Onderstaand figuur geeft de ligging van de relevante delen van de A15 en de A16 weer, het studiegebied 

valt grotendeels buiten het kaartbeeld.  

 

Figuur 3-1 Plangebied (ligging basisnetroutes en omgeving).  

A16 

A15 

Z54 

Z134 

Z55 

Z74 
Z73 

Terbregseplein 

Ridderkerk 

Vaanplein 
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3.2 Onderzoeksmethode 

Onderstaand geeft weer hoe aan het plaatsgebonden risico, groepsrisico het 

plasbrandaandachtsgebied/brandaandachtsgebied en het explosieaandachtsgebied worden getoetst.  

 

Plaatsgebonden risico  

 

Risicoplafonds 

Met het Basisnet is een risicoplafond vastgesteld voor het plaatsgebonden risico. Dit risicoplafond wordt 

voor hoofdwegen uitgedrukt in de afstand vanaf het midden van de doorgaande route tot de plaats waar het 

plaatsgebonden risico niet hoger mag zijn dan 10-6 per jaar. Deze afstand is vastgesteld op basis van 

eigenschappen van de hoofdweg. Het gaat hierbij om de aard en omvang van het vervoer van gevaarlijke 

stoffen en de ongevalsfrequentie. De ligging van het PR-plafond bij een verbindingsboog wordt bepaald 

door de helft van de afstand die geldt voor het wegvak waarvan de verbindingsboog aftakt, naar weerszijden 

te meten. Met voorgaande wordt uitwerking gegeven aan paragraaf 2 (Artikel 3 t/m 7) van de Regeling 

basisnet.  

Als gevolg van een Tracébesluit mag deze afstand niet overschreden worden. In het geval van een 

(dreigende) overschrijding wordt onderzoek verricht naar maatregelen om die overschrijding teniet te doen 

of te voorkomen. Met voorgaande wordt uitwerking gegeven aan paragraaf 3 (Artikel 9 t/m 12) van de 

Regeling basisnet. 

 

Voor de huidige situatie en referentiesituatie wordt aangegeven welke PR-plafonds voor het besluit van 

toepassing zijn. Vervolgens is voor de plansituatie van de diverse oplossingsrichtingen (alternatieven) 

onderzocht of sprake is van een (dreigende) overschrijding van de risicoplafonds. Op basis van artikel 5 

van de Beleidsregels EV-beoordeling is dit onderzocht door te kijken of er sprake is van een toename van 

het vervoer van gevaarlijke stoffen ten gevolge van het besluit en door te toetsen of de ongevalsfrequentie 

verandert. Een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen of een gewijzigde ongevalsfrequentie duidt 

op een (mogelijke) overschrijding van de risicoplafonds. Indien hiervan sprake is, wordt het plaatsgebonden 

risico berekend.  

 

Inspanningsplicht  

Voor de PR-plafonds geldt ten aanzien van het te nemen besluit een inspanningsplicht voor de minister van 

Infrastructuur en Waterstaat. Deze verplichting houdt in dat wanneer de referentiepunten van de hoofdweg 

wijzingen ten gevolge van het besluit, de minister zich inspant om te voorkomen dat bestaande of 

geprojecteerde kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten zich bevinden binnen het PR-plafond (artikel 3 

Beleidsregels EV-beoordeling). In artikel 4 van de Beleidsregels EV-beoordeling staat dat de beoordeling 

hiervan plaats dient te vinden door het in beeld brengen van (beperkt) kwetsbare objecten die door de 

verschuiving van referentiepunten binnen of buiten het PR-plafond komen te liggen. 

 

Groepsrisico  

Ook voor het groepsrisico is een risicoplafond vastgesteld voor hoofdwegen die onder het basisnet vallen. 

Dit risicoplafond wordt uitgedrukt in de afstand vanaf het midden van de doorgaande route tot een plaats 

waar het plaatsgebonden risico niet hoger mag zijn dan 10-6 per jaar (PR-plafond=GR-Plafond) voor wegen 

die geen 10-6 per jaar hebben geldt de PR10-7 als plafond. Met voorgaande wordt uitwerking gegeven aan 

Artikel 8 van de Regeling basisnet. 

 

Artikel 6 van de Beleidsregels EV-beoordeling stelt dat voor de GR-plafonds van de weg eveneens 

onderzoek dient plaats te vinden naar een mogelijk (dreigende) overschrijding hiervan. Deze analyse heeft 

op dezelfde wijze plaatsgevonden als voor het plaatsgebonden risico.  

Aanvullend stelt artikel 7 van de Beleidsregels EV-beoordeling dat een afwijkende beoordeling van het 

groepsrisico relevant is wanneer sprake is van: 
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- een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan één zijde van de bestaande weg;  

- een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan beide zijden van de bestaande weg;  

- 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. 

 

Dit zijn namelijk situaties die invloed kunnen hebben op de hoogte van het groepsrisico. Voor de plansituatie 

is onderzocht of hiervan sprake is. Wanneer dit het geval is, wordt vervolgens op basis van de Handleiding 

Risicoanalyse Transport (HART) onderzocht 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, of 

- hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan het 

Tracébesluit toeneemt. 

 

Wanneer hiervan sprake is, stellen artikel 7 lid 2 en lid 3 van de Beleidsregels EV-beoordeling namelijk dat 

het groepsrisico in RBM-II berekend moet worden op basis van de eisen uit de HART.  

Voor toetsing aan de HART is inzicht nodig in de bevolkingsdichtheid rondom het tracé. Met behulp van 

website www.ruimtelijkeplannen.nl en gegevens uit de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is de 

bevolkingsdichtheid bepaald.  

 

Plasbrandaandachtsgebied (PAG) 

Artikel 9 van de Beleidsregels EV-beoordeling stelt dat voor een Tracébesluit de gevolgen van het besluit 

voor het PAG in beeld gebracht dienen te worden.  

De gevolgen van het besluit voor de ligging van het PAG zijn inzichtelijk gemaakt door de (gedeeltelijke) 

aanwezigheid van (beperkt) kwetsbare objecten binnen de PAG-zone van de huidige=referentie- en 

plansituatie te inventariseren van het tracé waarbij de ligging van het PAG wijzigt ten gevolge van het besluit. 

Hierbij is de ligging van het plasbrandaandachtsgebied geografisch weergegeven voor zowel de huidige 

situatie, referentiesituatie als de plansituatie. Voor de inventarisatie van objecten is gebruik gemaakt van de 

informatie over de aanwezige bouwwerken uit de BAG en de signaleringskaart externe veiligheid.  

 

Brandaandachtsgebied (Bag)/ explosieaandachtsgebied (Eag) 

Onder de Omgevingswet geldt voor het brandaandachtsgebied en het explosieaandachtsgebied dezelfde 

methodiek als beschreven voor het PAG. Echter maakt het externe veiligheidsbeleid onder de 

Omgevingswet een onderscheid in zeer kwetsbare gebouwen, kwetsbare gebouwen, beperkt kwetsbare 

gebouwen en (beperkt)kwetsbare locaties. Dit is tevens opgenomen op de Signaleringskaart externe 

veiligheid (EV-signaleringskaart_NL).  

 

  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
https://nl.ev-signaleringskaart.nl/viewer/app/EV-signaleringskaart_NL?debug=false&version=
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4 Huidige situatie en autonome ontwikkeling 

 

Het planvoornemen heeft betrekking op de autosnelwegen A15 en A16 en op de 5 verschillende wegvakken 

zoals in de Regeling basisnet bepaald. Over de routes worden verdeeld over de parallelrijbanen (A15), 

hoofdrijbanen en een deel van de verbindingsbogen gevaarlijke stoffen getransporteerd. Naar aanleiding 

van de hoeveelheid en soort gevaarlijke stoffen zijn afstanden bepaald voor het PR-plafond. Het transport 

van tot vloeistof verdichte brandbare gassen (GF3) bepaalt grotendeels de risico’s voor de omgeving. Voor 

het PAG/Bag en de Eag gelden vaste afstanden gemeten vanaf de kantlijn van de buitenste doorgaande 

rijstroken.   

 

Tabel 4-1: overzicht relevante wegvakken inclusief PR-plafond en referentieaantallen per stofcategorie per jaar 

Wegvak Weg Naam 
Aantal 

GF3 

PR-plafond 

PR10-6 

GR-plafond 

PR10-7 
PAG/Bag Eag 

Z54 A16 

Knp. Terbregseplein 

(A20-) - afrit 25 

(Centrum) 

11421 38 meter - 30 meter 200 meter 

Z134 A16 

Afrit 25 (Centrum) - 

Knp. Ridderkerk-

Noord 

16263 58 meter - 30 meter 200 meter 

Z55 A15/A16 

Knp. Ridderkerk-

Noord - Knp. 

Ridderkerk-Zuid 

17334 66 meter - 30 meter 200 meter 

Z74 A15 

Knp. Vaanplein - 

Knp. Ridderkerk-

Noord 

39917 80 meter - 30 meter 200 meter 

Z73 A15 

Afrit 19 (Rotterdam-

Charlois) - Knp. 

Vaanplein 

31638 80 meter - 30 meter 200 meter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4-1 Ligging wegvakken A16 en A15 
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Z134 

Z55 Z74 Z73 
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Toetsing PR-plafond: Binnen het PR-plafond/ PR10-6 contour liggen in de huidige situatie/autonome 

ontwikkeling ten zuidoosten van de van Brienenoordbrug (wegvak Z134) vier woningen (kwetsbare 

objecten/ kwetsbare gebouwen). Deze woningen zijn gesitueerd aan de Bovenstraat (nr 129A, B, 131 en 

165) en zijn niet meer bewoond hiermee is voldaan aan de beleidsregel9.  Daarnaast ligt een deel van een 

bedrijfspand (kwetsbaar object/ kwetsbaar gebouw) ten zuidwesten van de brug binnen de PR10-6.   

 

Toetsing GR-plafond: Het PR-plafond (10-6) = GR-plafond, dit geldt voor alle wegvakken binnen het tracé.    

 

Toetsing PAG/Bag: Binnen PAG/Bag liggen in de huidige situatie/referentiesituatie ten zuiden van de van 

Brienenoordbrug (wegvak Z134) een woning (kwetsbare object/ kwetsbaar gebouw) en een deel van een 

bedrijfspand (kwetsbaar object/ kwetsbaar gebouw). 

 

Toetsing Eag: Langs het gehele tracé van beide rijkswegen liggen binnen 200 meter veel kwetsbare en 

beperkt kwetsbare objecten/gebouwen. Er liggen tevens enkele zeer kwetsbare gebouwen10 binnen het 

explosieaandachtsgebied.  

 

 

Figuur 4-2 Ligging PR10-6 contour (zwart gestreept, 58meter) en PAG/Bag (rood gemarkeerd) ten zuiden van de van 

Brienenoordbrug (wegvak Z134) ((beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen de cirkels). 

 
9 Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2015; Beleidsregel verwerven van woningen langs basisnetroutes nr. IENM/BSK-

2015/69273, 9 april 2015 
10 In de vervolgfase zullen deze exact geïnventariseerd worden. 
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5 Ruimtelijke kenmerken alternatieven 

Hieronder zijn ruimtelijke kenmerken van de 3 alternatieven beschreven en weergegeven op kaart.  

 
Alternatief A 

Dit alternatief bestaat uit de volgende maatregelen: 

• A1 Extra rijstrook parallelbaan tussen weefvak Terbregseplein en Kralingen 

• B1 Extra rijstrook parallelbaan tussen Kralingen en weefvak Terbregseplein 

• C1 Ontvlechten weefvak Feijenoord → Ridderkerk Noord met doorsteek van hoofd- naar 

parallelrijbaan   

• C2 Extra rijstrook parallelbaan tussen Ridderkerk Noord en Ridderkerk Zuid 

• D1 Extra rijstrook parallelbaan knooppunt Ridderkerk → Feijenoord 

• D2 Opheffen vrachtstrook  

• D3 Doortrekken 2e rijstrook verbindingsboog A15 → A16 hoofdrijbaan 

• E1 Extra rijstrook A15 parallelbaan tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein 

• X1 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

• X2 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

• X3 Extra rijstrook parallelrijbaan knooppunt Vaanplein 

 

 

Figuur 5-1: maatregelen alternatief A  



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

14 juni 2022   BH7340-IB-RP-220104-1015 13  

 

Alternatief B 

Dit alternatief bestaat uit de volgende maatregelen: 

• A1 Extra rijstrook parallelbaan tussen weefvak Terbregseplein en Kralingen 

• B3 Samenvoeging hoofdrijbaan en parallelrijbaan A16 t.h.v. aansluiting Kralingen 

• C1 Ontvlechten weefvak Feijenoord → Ridderkerk Noord met doorsteek van hoofd- naar 

parallelrijbaan   

• C2 Extra rijstrook parallelbaan tussen Ridderkerk Noord en Ridderkerk Zuid 

• C5 Splitsing rijstroken toerit Kralingseplein;  

rijstrookverdeling op de brug 4+2 

• D1 Extra rijstrook parallelbaan knooppunt Ridderkerk → Feijenoord 

• D2 Opheffen vrachtstrook  

• D3 Doortrekken 2e rijstrook verbindingsboog A15 → A16 hoofdrijbaan 

• E2 Doorsteek vanaf A15 hoofdrijbaan naar parallelbaan tussen Barendrecht en Vaanplein 

• X1 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

• X2 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

• X3 Extra rijstrook parallelrijbaan knooppunt Vaanplein 

 

 

Figuur 5-2: maatregelen alternatief B   
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Alternatief C 

Dit alternatief bestaat uit de volgende maatregelen: 

• A2 Extra rijstrook hoofdrijbaan tussen weefvak Terbregseplein en Kralingseplein 

• B2 Extra rijstrook hoofdrijbaan tussen Kralingseplein en weefvak Terbregseplein 

• C7 Samenvoegen hoofd- en parallelrijbaan noord → zuid 

• D2 Opheffen vrachtstrook 

• D5 Samenvoegen hoofd- en parallelrijbaan zuid → noord 

• E3 Samenvoeging hoofd- en parallelrijbaan A15 tussen Barendrecht en Vaanplein 

• E4 Extra rijstrook A15 hoofdrijbaan 

• X1 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

• X2 Verbreden weefvak van 5 naar 6 rijstroken 

 

 

Figuur 5-3: maatregelen alternatief C 
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6 Effectbeschrijving en beoordeling alternatieven 

6.1 Plaatsgebonden risico 

PR-plafond 

Zowel de A15 als de A16 (inclusief verbindingsbogen) hebben een PR-plafond variërend per wegvak. Zie 

ook Tabel 4-1.  

Tabel 6-1 overzicht relevante wegvakken inclusief PR-plafond, basisnetgegevens en realisatiecijfers per stofcategorie per jaar11 

Wegvak Gegevens PR10-6 GF3  LF1 LF2 LT1 LT2 LT3 GF1 GF2 GT2 GT3 GT4 GT5 

Z54 

(A16)  

Basisnet 38 m  11421 13462 19472 451 926 288 0 288 0 0 96 0 

9-9 t/m 

15-9 2016 
38 m 6638 3991 8607 212 673 32 64 322 0 400 0 0 

Z134 

(A16) 

Basisnet 58 m 16263 24605 40346 1380 4088 0 195 1266 0 243 99 0 

1-9 t/m 7-

9 2015 
58 m 7812 6055 15723 237 660 66 0 478 0 861 0 0 

Z55 

(A15/ 

A16)  

Basisnet 66 m 17334 68708 146449 4651 7919 105 3253 3512 0 
108

0 
203 0 

18-9 t/m 

24-9 2015 
66 m 11272 35390 74586 2682 2775 70 510 368 7 271 67 0 

Z74 

(A15)  

Basisnet  80 m  39917 64771 127519 6800 10555 378 3009 8459 26 762 334 0 

9-9 t/m 

15-9 2017 
80 m 13618 39777 73839 1499 3041 0 662 1475 0 325 66 0 

Z73 

(A15)  

Basisnet 80 m 31638 99193 188843 7852 9884 532 3087 4361 23 
114

9 
20 0 

21-9 t/m 

28-9 2018 
80 m 14510 33114 80527 2471 3588 32 930 817 0 321 0 0 

           

Op basis van de beleidsregels EV-beoordeling wordt getoetst of een overschrijding van het PR-plafond te 

verwachten is door te toetsen of er sprake is van een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen of 

doordat de ongevalsfrequentie van de basisnetweg verandert. Een wijziging van de ongevalsfrequentie kan 

optreden als het type weg verandert. Hieronder wordt beschreven of hiervan sprake is.  

 

Verwachte veranderingen in transporten gevaarlijke stoffen  

De omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt bepaald door de vraag naar deze stoffen als 

grondstof voor chemische fabricageprocessen of als eindproduct evenals door de locaties van herkomst en 

bestemming. De vraag naar en herkomst en bestemming van gevaarlijke stoffen wordt vooral bepaald door 

de markt en worden niet of nauwelijks beïnvloed door aanpassing van de weg. Tevens moet het vervoer 

van gevaarlijke stoffen volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk gebruik maken van het 

hoofdwegennet. Dit betekent dat een verbetering van de doorstroming door de weg te verbreden (waarvan 

 
11 Ministerie van Infrastructuur en waterstaat, 2019: jaarintensiteiten van het transport van gevaarlijke stoffen, 2019-06-lijst-
wegvakken-en-bn.xls 
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in dit project sprake is), in eerste instantie niet leidt tot een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Het vervoer van gevaarlijke stoffen kan namelijk niet, in tegenstelling tot de rest van het vrachtverkeer, bij 

files e.d. gebruik maken van het onderliggend wegennet. Van een toename kan dan alleen sprake zijn 

wanneer twee rijkswegen min of meer parallel liggen en er op beide files zijn (dus als één weg wordt 

aangepast kan het vervoer van gevaarlijke stoffen daar beter op doorrijden zonder dat de vervoerder veel 

extra kilometers hoeft te rijden). In dit project is hiervan geen sprake. Ook als er gekeken wordt naar de 

realisatiecijfers in vergelijking tot de vervoershoeveelheden uit het Basisnet blijkt dat het PR-plafond niet 

overschreden wordt (Tabel 4-1) dit blijkt tevens aan de monitorrapportage van 2020. Daarom is de 

verwachting dat dit project niet leidt tot een toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen.  

 

Verwachte verandering van de ongevalsfrequentie  

De rijkswegen A15 en A16 zijn beiden een autosnelweg en hebben daarmee conform de HART een 

ongevalsfrequentie van 8.3 x 10-8 per voertuigkilometer. In de plansituatie blijven het snelwegen en daarmee 

is er geen sprake van een wijziging van de ongevalsfrequentie ten gevolge van het project.  

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het project niet leidt tot een (dreigende) overschrijding van 

de PR-plafonds.  

 

Aantal objecten 

Zowel de A15 als de A16 (inclusief verbindingsbogen) hebben een PR-plafond. Hierbinnen zijn net als in de 

huidige/referentiesituatie ten zuiden van de van Brienenoordbrug enkele (beperkt) kwetsbare 

objecten/gebouwen aanwezig. Dit aantal neemt niet toe/af voor de verschillende alternatieven.  

 

Inspanningsplicht 

Aangezien het PR-plafond per wegvak varieert, hebben eventuele verschuivingen van het referentiepunt 

invloed op het plaatsgebonden risico. De referentiepunten voor de berekening/bepaling van het 

plaatsgebonden risico veranderen niet ten opzichte van de referentiesituatie. Immers de as van de weg 

verplaatst niet er worden slechts enkele rijbanen aan de buitenkant van de weg toegevoegd. Met de 

toevoeging/aanpassing van de paralelbaanstructuur in alternatief A en B veranderen de referentiepunten 

niet. Dit geldt ook voor alternatief C waar op de A16 paralelbanen worden samengevoegd met de 

hoofdrijbaan. Hiermee wordt voldaan aan de inspanningsplicht.   

 

Overzicht beoordeling plaatsgebonden risico: 

Tabel 6-2 Beoordeling criterium plaatsgebonden risico 

 
Alternatief 

A 

Alternatief 

B 

Alternatief 

C 

Plaatsgebonden risico 0 0 0 
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6.2 Groepsrisico 

GR-plafond  

Op basis van de beleidsregels EV-beoordeling wordt getoetst of een overschrijding van het GR-plafond 

(PR10-7) te verwachten is. Omdat alle wegvakken binnen het tracé geen GR-plafond (PR10-7) kennen, wordt 

het PR-plafond (10-6) als GR-plafond gebruikt. Met de toevoeging/aanpassing van de paralelbaanstructuur 

in alternatief A en B verandert het GR-plafond niet, immers de referentiepunten veranderen niet. Dit geldt 

ook voor alternatief C. Wel geldt dat de alternatieven moeten voldoen aan de voorwaarden die artikel 7 uit 

de Beleidsregels EV-beoordeling stelt.  

 

Afwijkende beoordeling groepsrisico  

Een afwijkende beoordeling van het groepsrisico conform artikel 7 van de Beleidsregels EV-beoordeling is 

alleen van toepassing als ten gevolge van het besluit sprake is van: 

1. Een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan één zijde van de bestaande weg. 

2. Een verbreding van de weg met twee of meer rijstroken aan beide zijden van de bestaande weg. 

3. 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. 

 

Voor alternatief A en B geldt voor de toetsing aan de bovenstaande regels dat zowel voor de A15, A16 

inclusief verbindingsbogen sprake is van géén van de hierboven beschreven situaties. Op enkele locaties 

komt er per rijrichting maximaal 1 rijstrook bij.  Verder worden op sommige locaties weefvakken ontvlochten. 

Dit resulteert niet in een verandering van de ligging van de referentiepunten en een significante verbreding 

van de weg. Dit betekent dat de hoogte van het groepsrisico niet verder hoeft te worden onderzocht en dat 

deze niet verder toeneemt ten opzichte van de huidige/referentiesituatie.   

 

Voor alternatief C geldt dat de paralelbanen op de A16 tussen Kralingenseplein en Ridderkerk (Noord) 

worden opgeheven. Dit betekent dat de hoofdrijbaan met 2 rijstroken per rijrichting wordt verbreed. Immers 

de bestaande configuratie van 2+1 rijstroken op de paralelbanen en twee keer 3 rijstroken op de 

hoofdrijbanen wordt samengevoegd naar 5+1 rijstroken. Dit betekent dat het transport van gevaarlijke 

stoffen verschuift naar de buitenste (meest rechtse) doorgaande rijbanen. Conform artikel 7 van de 

Beleidsregels EV-beoordeling dient het groepsrisico te worden berekend met het rekenprogramma RBMII 

indien het groepsrisico in de huidige situatie tussen de 0,1 en 1 maal, of boven de oriëntatiewaarde ligt.     

Indien gekozen wordt voor dit alternatief dient het groepsrisico verder te worden onderbouwd en 

verantwoord voor het tracébesluit. De verwachting is dat het groepsrisico boven de 0,1 maal de 

oriëntatiewaarde ligt. Mogelijk verschuift het GR-plafond door deze aanpassing verder naar buiten.  

 

Overzicht beoordeling groepsrisico: 

Tabel 6-3 Beoordeling groepsrisico 

 
Alternatief 

A 

Alternatief 

B 

Alternatief 

C 

Groepsrisico 0 0 - 
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6.3 Plasbrandaandachtsgebied (PAG)/ brandaandachtsgebied (Bag) 

Voor beide snelwegen A15 en A16 geldt dat de hoofdrijbanen en de meeste verbindingsbogen en een klein 

deel van de paralelrijbanen op de A15 een PAG/Bag hebben omdat hier conform basisnet transport van 

gevaarlijke stoffen over plaats vindt. De PAG/Bag is een strook van 30 meter welke voor een route vallend 

onder de Regeling Basisnet wordt berekend vanaf de kantlijn van de doorlopende rijbaan. Doordat de 

wegverbredingen aan de buitenzijde van de weg plaatsvinden zal de PAG/Bag ook naar buiten schuiven 

wanneer de weg verbreed gaat worden. Dit kan consequenties hebben voor het aantal 

objecten/gebouwen/locaties welke binnen het aandachtsgebied komen te liggen.  

 

Beoordeling aantal objecten binnen PAG (vigerende wetgeving) 

- Voor alternatief A en B geldt dat het PAG op de plaatsen waar een extra rijbaan komt naar buiten 

komt maar dat er geen extra (beperkt) kwetsbare objecten binnen komen te liggen ten opzichte van 

de huidige/referentiesituatie. De PAG verschuift in deze alternatieven slechts één rijstrookbreedte 

naar buiten. In deze beoordeling is het ontwerp van 1 juni beoordeeld waarbij op de A16 ten zuiden 

van de van Brienenoordbrug de verbinding tussen de hoofdrijbaan en de nieuw aan te leggen 

paralelbaan net ten noorden van knooppunt Ridderkerk komt te liggen.   

- Voor alternatief C geldt dat er een significante verschuiving van het PAG plaats vindt tussen het 

Kralingseplein en knooppunt Ridderkerk (Noord) omdat in beide rijrichtingen de hoofdrijbaan en de 

paralelrijbanen samengevoegd worden. Dit betekent dat de hoofdrijbaan wordt verbreed met twee 

doorgaande rijstroken aan de buitenzijde van de weg. Daarmee verschuift de PAG twee 

rijstrookbreedtes richting de omliggende bebouwing. Enkel ten zuidwesten van de van 

Brienenoordbrug komt aan de Bovenweg hierdoor een groter deel van het bedrijfspand (kwetsbaar 

object) en aan de oostkant een extra woning (kwetsbaar object) binnen het PAG te liggen (zie figuur 

4.2). Gezien de PAG (30 meter gemeten vanaf de kantlijn van de buitenste doorgaande rijstrook) 

geografisch gezien binnen het PR-plafond van 58 meter blijft en de woningen aan de Bovenweg 

die hierbinnen liggen gesaneerd zijn scoort dit alternatief neutraal ten opzichte van de 

referentiesituatie. De aanbeveling is wel om in de uitwerking van dit alternatief voor het tracébesluit 

aandacht te besteden aan het kantoorpand in relatie tot de PAG.  

 

Beoordeling aantal objecten binnen Bag (Omgevingswet) 

- Voor alternatief A en B geldt dat het Bag op de plaatsen waar een extra rijbaan komt naar buiten 

komt maar dat er geen extra (zeer/beperkt) kwetsbare gebouwen binnen komen te liggen ten 

opzichte van de huidige/referentiesituatie. De Bag verschuift in deze alternatieven slechts één 

rijstrookbreedte naar buiten. In deze beoordeling is het ontwerp van 1 juni beoordeeld waarbij op 

de A16 ten zuiden van de van Brienenoordbrug de verbinding tussen de hoofdrijbaan en de nieuw 

aan te leggen paralelbaan net ten noorden van knooppunt Ridderkerk komt te liggen.   

- Voor alternatief C geldt dat er een significante verschuiving van het Bag plaats vindt tussen het 

Kralingseplein en knooppunt Ridderkerk (Noord) omdat in beide rijrichtingen de hoofdrijbaan en de 

paralelrijbanen samengevoegd worden. Dit betekent dat de hoofdrijbaan wordt verbreed met twee 

doorgaande rijstroken aan de buitenzijde van de weg. Daarmee verschuift de Bag twee 

rijstrookbreedtes richting de omliggende bebouwing. Enkel ten zuidwesten van de van 

Brienenoordbrug komt aan de Bovenweg hierdoor een groter deel van het bedrijfspand (kwetsbaar 

gebouw) en aan de oostkant een extra woning (kwetsbaar gebouw) binnen het Bag te liggen (zie 

figuur 4.2). Gezien de Bag (30 meter gemeten vanaf de kantlijn van de buitenste doorgaande 

rijstrook) geografisch gezien binnen het PR-plafond van 58 meter blijft en de woningen aan de 

Bovenweg die hierbinnen liggen gesaneerd zijn scoort dit alternatief neutraal ten opzichte van de 

referentiesituatie. De aanbeveling is wel om in de uitwerking van dit alternatief voor het tracébesluit 

aandacht te besteden aan het kantoorpand in relatie tot het Bag.  
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Gemeenten dienen in hun afweging voor het omgevingsplan rekening te houden met aandachtsgebieden 

en mogelijk voorschriftengebieden vast te stellen. Binnen voorschriftengebieden gelden extra bouwkundige 

maatregelen voor nieuwe gebouwen. Het vaststellen van een voorschriftengebied is verplicht voor zeer 

kwetsbare gebouwen binnen het Bag. In geen van de alternatieven is hier sprake van. 

 

Overzicht beoordeling PAG/Bag: 

Tabel 6-4 Beoordeling criterium Plasbrandaandachtsgebied/brandaandachtsgebied  

 
Alternatief 

A 

Alternatief 

B 

Alternatief 

C 

Plasbrandaandachtsgebied/ 

brandaandachtsgebied  
0 0 0 

 

6.4 Explosieaandachtsgebied (Eag) 

Voor beide snelwegen A15 en A16 geldt dat de hoofdrijbanen en de meeste verbindingsbogen en een klein 

deel van de paralelrijbanen op de A15 een Eag hebben omdat hier conform basisnet transport van 

gevaarlijke stoffen over plaats vindt.  Doordat de wegverbredingen aan de buitenzijde van de weg gaan 

plaatsvinden zal het Eag ook naar buiten schuiven wanneer de weg verbreed gaat worden. Door de 

verschuiving van het Eag komen er mogelijk extra (beperkt/zeer) kwetsbare gebouwen en extra (beperkt) 

kwetsbare locaties binnen het aandachtsgebied te liggen ten opzichte van de huidige/referentiesituatie.  

 

Voor alternatief A en B betreffen de verschuivingen maximaal 1 rijbaanbreedte per rijrichting waar de 

wegvakken met transport van gevaarlijke stoffen over plaatsvindt. De impact hiervan is dat er enkele extra 

(beperkt) kwetsbare gebouwen en extra (beperkt) kwetsbare locaties toevoegen worden binnen het 

aandachtsgebied. De precieze impact hiervan moet in het kader van het Tracébesluit verder worden 

uitgewerkt er komen geen extra zeer kwetsbare gebouwen binnen het aandachtsgebied te liggen. In deze 

beoordeling is het ontwerp van 1 juni beoordeeld waarbij op de A16 ten zuiden van de van Brienenoordbrug 

de verbinding tussen de hoofdrijbaan en de nieuw aan te leggen paralelbaan net ten noorden van knooppunt 

Ridderkerk komt te liggen. Het explosieaandachtsgebied is een aandachtspunt waar in de ruimtelijke 

planvorming rekening mee gehouden dient te worden. Deze alternatieven scoren negatief ten opzichte van 

de huidige/referentiesituatie.  

 

Voor alternatief C geldt dat er een significante verschuiving van het Eag plaats vindt tussen het 

Kralingseplein en knooppunt Ridderkerk (Noord) omdat in beide rijrichtingen de hoofdrijbaan en de 

paralelrijbanen samengevoegd worden. Dit betekent dat de hoofdrijbaan wordt verbreed met twee 

doorgaande rijstroken aan de buitenzijde van de weg. Daarmee verschuift de Eag twee rijstrookbreedtes 

richting de omliggende bebouwing. Voor het tracé tussen het Kralingseplein en afrit Feijenoord heeft dit 

impact op de omgeving aan beide zijden van de weg. Tussen knooppunt Ridderkerk-Noord en afrit 

Feijenoord heeft dit invloed op de omgeving aan de oostzijde van de weg. Er komen hierdoor extra (beperkt) 

kwetsbare gebouwen binnen het Eag te liggen. De verwachting is niet dat er extra zeer kwetsbare gebouwen 

binnen het aandachtsgebied komen te liggen, dit is wel een aandachtspunt voor een kinderdagverblijf aan 

de Hollandstuin (zie onderstaande afbeelding). Het alternatief scoort conform het beoordelingskader 

hiermee negatief ten opzichte van de huidige/referentiesituatie. 
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Figuur 6-1 Ligging Eag (oranje gestreept, 200 meter van de A16) en ten zuiden van de van Brienenoordbrug (wegvak Z134) (fel 

groene aanduidingen zijn zeer kwetsbare gebouwen). Knelpunt alternatief B weergegeven in rode cirkel. Bron: Signaleringskaart-EV 

 

Gemeenten dienen in hun afweging voor het omgevingsplan rekening te houden met aandachtsgebieden 

en mogelijk voorschriftengebieden vast te stellen. Binnen voorschriftengebieden gelden extra bouwkundige 

maatregelen voor nieuwe gebouwen. Het vaststellen van een voorschriftengebied is verplicht voor zeer 

kwetsbare gebouwen binnen het Eag.  

 

Overzicht beoordeling Eag: 

Tabel 6-5 Beoordeling criterium Explosieaandachtsgebied  

  

 
Alternatief 

A 

Alternatief 

B 

Alternatief 

C 

Explosieaandachtsgebied - - - 
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7 Mitigerende en compenserende maatregelen 

In deze fase van het planvoornemen zijn nog geen mitigerende maatregelen onderzocht in het kader van 

externe veiligheid.  

- Er kan gedacht worden om geluidswallen/schermen zoveel mogelijk brandwerend te maken.  

- Een sloot/afwatering nabij de snelweg kan een plasbrand beperken omdat de vloeistof deze sloot 

in stroomt.  

8 Conclusie 

In het kader van de MIRT A16 is het milieuaspect externe veiligheid onderzocht. Er zijn 4 toetsingscriteria 

opgenomen voortkomend uit de vigerende wetgeving en als voorbereiding op de komst van de 

Omgevingswet. Onderstaand het overzicht:  

Tabel 8-1: Beoordeling milieuaspect externe veiligheid  

 

 
Alternatief 

A 

Alternatief 

B 

Alternatief 

C 

Plaatsgebonden risico  0 0 0 

Groepsrisico 0 0 - 

Plasbrandaandachtsgebied/ 

brandaandachtsgebied  
0 0 0 

Explosieaandachtsgebied - - - 

 

Plaatsgebonden risico: De alternatieven scoren neutraal voor het plaatsgebonden risico. De PR-plafonds 

zullen niet wijzigen ten opzichte van de referentsituatie omdat de wegaanpassing niet leidt tot hogere 

transportaantallen. Daarnaast wijzigen de ongevalsfrequentie en de referentiepunten niet.  

 

Groepsrisico: Alternatief A en B scoren neutraal omdat de wegvakken van de A15 en de A16 voldoen aan 

de criteria die de beleidsregels stellen voor het GR-plafond.  

Voor alternatief C geldt dat conform Artikel 7 van de beleidsregels getoetst moet worden aan de hoogte van 

het groepsrisico en dat er een verantwoordingsplicht geldt. Reden is dat de hoofdrijbaan van de A16 

gedeeltelijk met 2 rijstroken per rijrichting wordt verbreed door het samenvoegen van hoofd en paralelbanen. 

Het groepsrisico vormt naar verwachting geen belemmering. Omdat niet wordt voldaan aan Artikel 7 van de 

beleidsregels scoort dit alternatief een negatieve score ten opzichte van de referentiesituatie. Het 

groepsrisico en de verantwoording dienen in de volgende fase verder te worden uitgewerkt.   

 

PAG/Bag: Het aandachtsgebied zal voor alternatief A en B maximaal 1 rijstrookbreedte verschuiven en in 

alternatief C op sommige plaatsen 2 rijstrookbreedtes. Binnen het aandachtsgebied worden hiermee geen 

relevante nieuwe objecten/gebouwen toegevoegd. Wel ligt er in alternatief C een aandachtspunt ten zuiden 

van de van Brienenoordbrug betreffende het kantoorpand aan de Bovenweg. Aanbeveling is dit te 

beschouwen wanneer alternatief C verder wordt uitgewerkt voor het tracébesluit.    

 

EAG: Alternatief A en B scoren negatief omdat er meer bebouwing binnen het aandachtsgebied komt te 

liggen. Alternatief C scoort eveneens negatief omdat er significant meer (beperkt) kwetsbare gebouwen 

worden toegevoegd binnen het aandachtsgebied.  

Bij de beoordeling van de weg onder de Omgevingswet ligt hier een aandachtspunt. In een omgevingsvisie 

dient een gemeente een afweging te maken over het vaststellen van voorschriftengebieden. Binnen deze 

gebieden gelden extra bouwkundige maatregelen voor nieuwe gebouwen. Voor de categorie zeer 

kwetsbaar gebouw dienen voorschriftengebieden standaard te worden ingesteld.   
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9 Leemten in kennis 

De introductie van de Omgevingswet is voorlopig nog uitgesteld tot 2023. De toetsing van het Bag en Eag 

is tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen wettelijk kader. Het is voor dit moment een 

aandachtspunt waarop voorgesorteerd dient te worden vanwege de duur van het project. De gemeente 

Rotterdam dient in haar omgevingsplan een afweging te maken betreffende het instellen van 

voorschriftengebieden.  

 

  

 


