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Externe veiligheid zwembadcomplex Andel 
 
 
 
Dit rapport omvat een risico-inventarisatie in het kader van externe veiligheid ten behoeve van 
het bestemmingsplan voor realisatie van een zwembadcomplex te Andel. Externe veiligheid gaat 
over de risico's voor mens en milieu bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. 
 
 
INLEIDING 
 
Voor de ontwikkeling van een zwembadcomplex te Andel (gemeente Woudrichem) is een 
herziening van het plaatselijk vigerende bestemmingsplan noodzakelijk. 
Het complex zal uiteindelijk bevatten: Een zwembadcomplex met binnen- en buitenbaden en een 
sporthal. 
 
De gemeente Woudrichem is voornemens in het akkerland ten noorden van de Middenweg  
tot zwembadcomplex te ontwikkelen. De ontwikkeling van de sport- en onderwijsfuncties is op 
basis van het vigerende bestemmingsplan niet mogelijk. Voor realisatie van de bouwplannen 
dient daarom een bestemmingsplanprocedure te worden doorlopen. Onderdeel daarvan is een 
studie naar de externe veiligheidsituatie voor de ontwikkeling. Op basis van de aanwezige 
risicobronnen, het vervoer van gevaarlijke stoffen en de in de omgeving gelegen bedrijven 
met gevaarlijke stoffen, is bepaald of bij de ontwikkeling van het plan voldaan wordt aan de 
normen voor externe veiligheid. 
Voor een goede ruimtelijke onderbouwing dient dit voornemen te worden getoetst aan de externe 
veiligheid. 
 
 
WET- EN REGELGEVING 
 
Om de externe veiligheidsrisico’s te beheersen heeft de rijksoverheid een aantal nota’s, 
circulaires en besluiten opgesteld die leidend zijn voor externe veiligheidstaken van de provincie 
en gemeenten. Het gaat daarbij om wet- en regelgeving waarin risiconormen zijn gesteld voor 
respectievelijk inrichtingen, transport van gevaarlijke stoffen en buisleidingen. 
Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in de richtlijnen voor stationaire bronnen 
en transport van gevaarlijke stoffen. 
 
De richtlijnen voor stationaire bronnen zijn vastgelegd in het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi). 
Momenteel staat het externe veiligheidsbeleid voor vervoer van gevaarlijke stoffen nog in de 
Nota en circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (Rnvgs). 
De geactualiseerde circulaire is de voorloper van het Btev. Gemeenten, provincies en 
infrabeheerders worden dringend verzocht om bij vervoers- en omgevingsbesluiten rekening te 
houden met de circulaire. 
Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) is op 1 januari 2011 in werking getreden. 
 
In zowel de richtlijnen voor stationaire bronnen als voor de transportassen worden normwaarden 
gegeven voor twee verschillende typen risico’s: het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
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Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico (PR) geeft het minimale wettelijke niveau voor de bescherming van 
individuele burgers. 
Het is de berekende kans per jaar dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een 
ongewoon voorval bij een risicobron, aangenomen dat de persoon onafgebroken en 
onbeschermd op die plaats zou verblijven. 
In het plaatsgebonden risico zijn twee kansen verwerkt: 

 De kans op het plaatsvinden van een ongeluk waarbij een gevaarlijk stof vrijkomt. 
 De kans dat een persoon daadwerkelijk overlijdt als gevolg hiervan. 

Deze kans mag maximaal 1 op een miljoen (10-6) per jaar zijn. 
Men kan de kans met een risicocontour ruimtelijk weergeven. Deze contour verbindt plaatsen in 
de omgeving van de risicobron met een overlijdenskans van één op een miljoen. Binnen de 10-6- 
contour mogen geen nieuwe kwetsbare objecten (zoals bijvoorbeeld meerdere woningen en 
scholen) worden geplaatst. 
 
Groepsrisico 
Met het groepsrisico (GR) wordt een maat gegeven voor de maatschappelijke ontwrichting bij 
een ramp. 
Het is de kans per jaar dat een groep van ten minste 10 personen tegelijk overlijdt als 
rechtstreeks gevolg van de aanwezigheid in het invloedsgebied van een risicobron én een 
ongewoon voorval binnen die risicobron waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.  
De hoogte van het groepsrisico is afhankelijk van twee factoren: 

 De jaarlijkse kans dat zich een ongeval met een gevaarlijke stof voordoet. 
 Het aantal potentiële slachtoffers in het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. 

Het GR legt een relatie tussen deze twee factoren. 
Men kan het groepsrisico niet ruimtelijk weergeven. Het wordt uitgedrukt in een grafiek, waarin 
het aantal slachtoffers wordt uitgezet tegen de cumulatieve kans dat de groep slachtoffer wordt 
van een ongeval met gevaarlijke stoffen: de fN-curve. Het invloedsgebied is in de meeste 
gevallen gedefinieerd als het gebied waarbinnen waarin dodelijke slachtoffers kunnen vallen. 
Voor het GR geldt geen grenswaarde, maar een oriëntatiewaarde. Het GR dient door het 
bevoegde gezag (Rijk, provincie of gemeente) bepaald en verantwoord te worden. Het gebied 
waarvoor dit geldt, het invloedsgebied, is meestal gedefinieerd als het gebied waarin dodelijke 
slachtoffers kunnen vallen. 
 
 
RISICOVOLLE ACTIVITEITEN IN HET ZWEMBADCOMPLEX 
 
Desinfectie 
Het gebruik van chloor als desinfectiemiddel is voorgeschreven door de Wet Hygiëne en 
Veiligheid Badinrichtingen en Zwemgelegenheden (WHVBZ). In een conventioneel zwembad 
wordt natriumhypochloriet (chloorbleekloog) als desinfectiemiddel gebruikt. Chloorbleekloog 
levert risico’s op in het kader van externe veiligheid. De theoretische effectafstand van de opslag 
van chloorbleekloog bij het vrij komen van chloorgas bedraagt 60 meter. 
 
In het zwembadcomplex in Andel wordt gebruik gemaakt van membraan-electrolysetechniek om 
uit zout in het zwembadwater vrij beschikbaar chloor te bereiden. Het volledig automatische 
membraan elektrolyse systeem maakt ter plaatse precies de momentaan gevraagde hoeveelheid 
chloor uit normaal keukenzout. Op deze wijze is er geen chloortransport en chlooropslag nodig. 
Het gelijktijdig geproduceerde natronloog (kathode) wordt naar het riool geleid of optioneel 
gebruikt voor pH correctie. Het eveneens in lage hoeveelheden geproduceerde waterstofgas 
wordt afgevoerd tot buiten het gebouw. De chloor productie per cel vindt plaats in de orde van 
grootte van grammen per uur. Het systeem heeft ook het voordeel dat er minder chloorlucht in 
het zwembad is, zodat de luchtkwaliteit in het zwembad beter is. Ook geeft het systeem minder 
gebonden chloor in het zwembadwater als bij een conventioneel systeem. In het zwembad 
vervalt de vrij beschikbaar chloor weer tot keukenzout. Hierdoor hoeft er nauwelijks suppletie 
plaats te vinden van zout. 
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Conclusie: 
Door het membraan electrolysesysteem worden de externe veiligheidsrisico’s van de desinfectie 
opgeheven. Ook het gebruik van chloorbleekloog en zwavelzuur is overbodig. Ook de interne 
veiligheid wordt vergroot door de minimale hoeveelheid chloor en de afwezigheid van deze 
stoffen. 
 
Overige 
In het zwembadcomplex is verder nog sprake van de volgende relevante activiteiten. 
De opslag van bicarbonaat voor het verhogen van de pH van het zwemwater. Bicarbonaat 
(NaHCO3) wordt ook wel koolzure soda genoemd, en is niet geclassificeerd als gevaarlijke stof. 
Het wordt gebruikt in bakpoeder als rijsmiddel en wordt in het menselijk lichaam geproduceerd 
om de zure maaginhoud te neutraliseren. 
Ureumfiltratie door middel van een zandfilter. Als hulpstof hiervoor wordt vlokmiddel gebruikt. Dit 
vlokmiddel bevat polymeer en is niet geclassificeerd als gevaarlijke stof. 
Eventuele kleine hoeveelheden van gevaarlijke stoffen zullen in een daarvoor geschikte 
opslagkast worden opgeslagen conform PGS 15. 
 
Conclusie risicovolle activiteiten in het zwembadcomplex 
Er zijn geen activiteiten met gevaarlijke stoffen die een extern risico veroorzaken. De inrichting 
valt niet onder de werkingssfeer van het Bevi. Toetsing van externe veiligheidsrisico’s is derhalve 
niet aan de orde. 
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RISICOVOLLE ACTIVITEITEN IN DE OMGEVING VAN HET ZWEMBADCOMPLEX 
 
 
Het zwembadcomplex in zijn omgeving 
 
Hieronder is een weergave te zien die is geëxtraheerd uit de Risicokaart. De pijl geeft de locatie 
aan van het toekomstige zwembadcomplex te Andel. 
 
 

 
 
 
Kwetsbare objecten 
De groene symbolen zijn locaties waar grotere groepen personen of weinig zelfredzame 
personen zich kunnen bevinden. De dichtsbijgelegen kwetsbare objecten zijn de 
tennisvereniging Altena en voetbalvereniging Sparta. Deze bevinden zich op ongeveer 80 m van 
de installaties van het zwembadcomplex. De dichtsbijgelegen woning bevindt zich aan de 
overkant van de Middenweg op ongeveer 140 m van de installaties van het zwembadcomplex. 
Woningen gelden als kwetsbare objecten bij een dichtheid van minimaal twee woningen per 
hectare. De dichtsbijgelegen woningen in de kern van Andel liggen op een afstand van ongeveer 
200 m. 
 
Risicobronnen in de omgeving 
In de omgeving zijn relatief weinig risicobronnen aanwezig: 
 
Hoofdtransportgasleidingen 
Ten noordoosten en oosten van het plangebied liggen twee naast elkaar gelegen 
transporteidingen van de Gasunie met kenmerk A-618-KR-008 en A-618-KR-009. Op 
bovenstaande kaart is dit aangegeven met een rose effectgebied. Deze leidingen hebben een 
diameter van 41 cm en een maximale werkdruk van 79,9 bar. Voor deze leidingen geldt het 
Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). De leidingen hebben geen plaatsgebonden 
risicocontour 10-6. Het invloedsgebied (op de kaart weergegeven als de rose strook van noord 
naar zuid) voor de verantwoording van het groepsrisico reikt tot 225 m vanaf de leidingen en blijft 
in het noordoosten op ongeveer 750 m en in het oosten op ruim een kilometer afstand van het 
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toekomstige zwembadcomplex. Het invloedsgebied reikt dus niet tot in het plangebied, waardoor 
een verantwoording van het groepsrisico niet aan de orde is. 
 
LPG-tankstation 
De andere risicobron in de omgeving is het LPG-tankstation aan de Parallelweg 66 in Giessen. 
Voor deze bron geldt een invloedsgebied van 300 m. Daarmee blijft de afstand van het 
invloedsgebied tot het toekomstige zwembadcomplex ongeveer 1300 m. Het invloedsgebied reikt 
dus niet tot in het plangebied, waardoor een verantwoording van het groepsrisico niet aan de 
orde is. 
 
Route gevaarlijke stoffen  
Binnen of in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen vastgestelde transportrouten 
voor gevaarlijke stoffen over de weg waarvoor op basis van de 'Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen' 
(WVGS) en de 'Nota Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen' (RNVGS) 
veiligheidsafstanden in acht moeten worden genomen voor planontwikkeling. 
 
Overstromingsrisico 
Een overstromingsrisico valt niet onder de definitie van externe veiligheid. Omdat het plangebied 
binnen een dijkring valt is hieronder toch een korte inventarisatie gegeven van het 
overstromingsrisico. 
Een overstroming ontstaat als een onbeheersbare hoeveelheid water het land instroomt. 
Overstroming is een gevaar voor Nederland, want:  

 Grote delen van ons land liggen onder de zeespiegel. 
 Nederland heeft een aantal grote rivieren. 
 Het klimaat verandert: de zeespiegel stijgt en het regent vaker en harder.  

Het water kan overal vandaan komen: uit zee of de grote rivieren en uit binnenwateren zoals 
vaarten en plassen. Een dijk kan verzakken, een duin kan wegslaan, of het water komt over de 
dijken heen. Een bijkomend gevaar is de kans dat de stroom uitvalt; dan is er geen telefoon, 
geen internet en geen televisie enz. Ook de volksgezondheid kan in gevaar komen, dat kan voor 
de overheid aanleiding zijn om evacuatie te adviseren.  
Het plangebied ligt in het gebied van dijkring Land van Altena, Dijkringnummer, 24. De geldende 
normfrequentie is 1/2000. Een dijkring is een aaneengesloten ring van waterkeringen (dijken, 
duinen of kunstwerken), die een gebied beschermen tegen overstromingen. Een normfrequentie 
van 1/2000 houdt in dat de betreffende kering in staat moet zijn om stand te houden tegenover 
een waterstand die gemiddeld eens per 2000 jaar voorkomt als de omstandigheden niet wijzigen. 
Op de Risicokaart wordt gesproken over twee verschillende mogelijke overstromingsdieptes, 0,8 
- 2,0 meter en 2,0 - 5,0 meter. Bij de rampenbestrijdingsplannen dienen de gemeente en de 
veiligheidsregio rekening te houden met de mogelijkheid van aanwezigheid van een bepaalde 
hoeveelheid personen van het zwembadcomplex.  
 
 
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat de externe veiligheidssituatie geen belemmering 
hoeft te vormen voor de ontwikkeling van het zwembadcomplex. 


