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Inleiding

1.1
Aanleiding voor het Project Spooromgeving Geldermalsen
Het project Spooromgeving Geldermalsen bestaat uit de wijziging van een landelijke spoorweg,
waarmee wordt beoogd de bruikbaarheid van die spoorweg te verbeteren. De wijziging bestaat
uit een geheel van samenhangende maatregelen, op en in de omgeving van het station en
emplacement Geldermalsen. De maatregelen hebben als doel om de betrouwbaarheid van de
treinenloop in en rondom Geldermalsen te verhogen en de capaciteit op het knooppunt
Geldermalsen te vergroten voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer.
Op 4 juni 2010 heeft het Kabinet ingestemd met de voorkeursbeslissing PHS. Dit programma
beoogt de uitbreiding van het aantal intercity’s tussen Amsterdam en Eindhoven van vier naar
zes per uur per richting en de uitbreiding van het aantal sprinters tussen Utrecht en
Geldermalsen van vier naar zes per uur per richting.
Voor de uitvoering van de PHS- dienstregeling en de verbetering van de betrouwbaarheid moet
de capaciteit en robuustheid van het spoor rondom station Geldermalsen worden uitgebreid en
verbeterd. Daartoe wordt de ligging van de sporen aangepast en het aantal perrons op station
Geldermalsen uitgebreid. Het treinverkeer wordt ontvlochten.
Tussen de aansluiting van de spoorlijn van en naar Dordrecht en het station, wordt een derde
spoor (lengte circa 1500 meter) aangelegd voor de treinen van en naar de spoorlijn
Geldermalsen – Dordrecht. Hiermee wordt bereikt dat deze enkelsporige spoorlijn, de
MerwedeLingelijn, onafhankelijk van de bestaande twee sporen van en naar Utrecht kan
worden gebruikt. Dit vrijleggen van de MerwedeLingelijn biedt ruimte voor meer treinen op de
twee sporen naar Utrecht en verhoogt de betrouwbaarheid van de dienstregeling op beide
spoorlijnen. Tevens wordt de betrouwbaarheid van de infrastructuur in Geldermalsen vergroot
door minder wissels en een andere type wissels toe te passen.
Als gevolg van de aanleg van dit derde spoor worden in verband met de overwegveiligheid de
huidige gelijkvloerse kruisingen met het spoor in Tricht vervangen door onderdoorgangen.
Om de bestaande functionaliteit van de kruisende weginfrastructuur in de plansituatie te
handhaven, wordt ten noorden van Tricht een nieuwe onderdoorgang onder het spoor gemaakt
en een randweg aangelegd die aansluit op de bestaande wegenstructuur.
Figuur 1-1 geeft een overzicht van de ligging van het project Spooromgeving Geldermalsen.
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Figuur 1-1

Overzicht ligging project Spooromgeving Geldermalsen

Voor het vrijleggen van de Merwedelingelijn en de benodigde aanpassingen voor het
Programma Hoogfrequent Spoor in Geldermalsen, moeten aanpassingen plaatsvinden aan het
spoor, op het station Geldermalsen en in Tricht. Om deze aanpassingen te kunnen realiseren,
wordt de procedure van de Tracéwet doorlopen. De Tracéwet beoogt door het vaststellen van
een tracébesluit een zorgvuldige besluitvorming omtrent de aanleg of het wijzigen van hoofdinfrastructuur.
1.2
Te nemen maatregelen
De volgende infrastructurele maatregelen worden gerealiseerd in het kader van het Tracébesluit
Spooromgeving Geldermalsen.
Spoorse maatregelen:
• De aanleg van een extra spoor tussen de aantakking van de MerwedeLingeLijn en station
Geldermalsen, ten westen van het huidige spoor. Ten behoeve van het 3 e spoor moet de
spoorbrug over de rivier de Linge worden verbreed.
• Het verlengen van het wachtspoor voor doorgaande goederentreinen in zuidelijke richting.
• Vermindering van wissels en toepassing van andere type wissels op emplacement
Geldermalsen.
Maatregelen aan station Geldermalsen
• De bouw van een extra eilandperron inclusief bijbehorende voorzieningen op het station
Geldermalsen, ten westen van het bestaande perron.
• De bouw van een nieuw zijperron inclusief bijbehorende voorzieningen aan de oostzijde van
het station voor de sprinter Geldermalsen – Tiel.
• De inkorting en herinrichting van het bestaande eilandperron inclusief bijbehorende
voorzieningen voor de sprinters tussen Vleuten, Utrecht en Geldermalsen.
• De realisatie van een reizigerstunnel onder de sporen op station Geldermalsen.
Deze reizigerstunnel vervangt de bestaande traverse die wordt gesloopt.
Opheffen overwegen en aanleg randweg
• Vervangen van de overweg Lingedijk door een onderdoorgang voor lokaal verkeer en
hulpdiensten.
• Vervangen van de overweg Nieuwsteeg in Tricht door een onderdoorgang voor langzaam
verkeer.
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• De aanleg van een randweg (met fietspad) om Tricht, aan de noordzijde van Tricht tussen
de Middelweg/Steenoven en Lingedijk/De Twee Morgen. De randweg kruist het spoor via
een onderdoorgang.
De te nemen maatregelen zijn weergegeven in Figuur 1-2.
De spoorse begrenzing van het projectgebied is km 24,47 op de spoorlijn richting Utrecht, km
46,31 op de spoorlijn richting Dordrecht, km 43,97 op de spoorlijn richting Tiel en km 26,60 op
de spoorlijn richting ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is de nieuw aan te leggen randweg rond
Tricht onderdeel van het project, deze loopt vanaf de Middelweg/Steenoven noordelijk langs
Tricht tot aan Lingedijk/De Twee Morgen.
De omvang van het projectgebied wordt bepaald door de ruimte die nodig is om alle
maatregelen voor het project Spooromgeving Geldermalsen te realiseren.

Figuur 1-2

Voorziene maatregelen project Spooromgeving Geldermalsen

1.3
Voorliggend onderzoek en tracébesluit
De te nemen infrastructurele maatregelen worden beoordeeld op de gevolgen voor het milieu.
Op basis daarvan wordt gekeken of er maatregelen mogelijk zijn om negatieve gevolgen te
voorkomen of te beperken. De keuzes hierover resulteren in een uitgewerkt ontwerp met
maatregelen dat in het tracébesluit wordt vastgelegd. In het tracébesluit wordt ingegaan op het
ontwerp en de maatregelen die worden genomen. Voorliggend onderzoek laat zien wat de
effecten van het project zijn op de externe veiligheid en welke maatregelen vanuit externe
veiligheid nodig of wenselijk zijn. Dit onderzoek dient als achtergronddocument voor het
tracébesluit.
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Het deelrapport Externe veiligheid beschrijft de effecten van het voorgenomen ontwerp op de
risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Hierbij zijn de risico’s van ongevallen met
gevaarlijke stoffen behorende bij het ontwerp vergeleken met de autonome ontwikkeling.
Daarbij is ingegaan op het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en plasbrandaandachtsgebieden. Dit onderzoek laat zien of er vanuit externe veiligheid belemmeringen zijn.
1.4
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat een beschrijving van het wettelijke kader waarbinnen het onderzoek is
uitgevoerd. In hoofdstuk 3 worden de wijzigingen beoordeeld, hoofdstuk 4 geeft de conclusies.
Hoofdstuk 5 bevat de referenties en in hoofdstuk 6 is een lijst met afkortingen en begrippen
opgenomen.
In bijlage 1 zijn de bevolkingsgegevens weergegeven zoals die zijn opgevraagd uit de
Populatieservice en is beschreven hoe aanvullende informatie is verwerkt. Deze gegevens zijn
gebruikt voor de RBMII berekeningen. In bijlage 2 zijn de uitgangspunten en resultaten van de
RBMII berekeningen opgenomen (zie ook § 3.5.3).
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2

Wettelijk kader

2.1
Basisnet
Per 1 april 2015 geldt nieuwe wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in
relatie tot de omgeving, Basisnet genoemd. De wetgeving inzake het Basisnet wordt ook wel
‘Wet Basisnet’ genoemd. De Wet Basisnet is een heel stelsel van wetten en regels die hun
oorsprong hebben liggen in verschillende gebieden. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is
de Wet vervoer gevaarlijke stoffen de belangrijkste wet. De Wet vervoer gevaarlijke stoffen is
aangepast aan het Basisnet.
Het Basisnet vormt het wettelijk kader om de spanning tussen de noodzaak en toename van het
vervoer van gevaarlijke stoffen te beheersen, en daarnaast de behoefte om de fysieke ruimte
langs en boven de infrastructuur intensiever te benutten.
Het Basisnet wordt gevormd door een netwerk van voor het (doorgaande) vervoer van
gevaarlijke stoffen van belang geachte (rijks)infrastructuur, waaraan een begrensde risicoruimte
is toegekend. Deze begrensde risicoruimte, de zogenaamde Basisnetafstand of het PR-plafond,
wordt gevormd door de maximale PR 10 -6 contour die het vervoer van gevaarlijke stoffen mag
veroorzaken. Binnen die risicoruimte gelden ruimtelijke beperkingen.
Voor deze infrastructuur wordt het plaatsgebonden risico (PR) en groepsrisico (GR) berekend.
Zie voor een toelichting op de begrippen PR en GR § 2.3.1 en § 2.3.2. Voor bestaande en
nieuwe infrastructuur die niet in het Basisnet is of zal worden opgenomen wordt daarbij
uitgegaan van de meest recente informatie over de (werkelijke) omvang van het vervoer van
gevaarlijke stoffen.
In de Regeling basisnet staat waar risicoplafonds liggen langs transportroutes en welke regels
er gelden voor ruimtelijke ontwikkeling. Voor elk traject worden in Basisnet risicoplafonds
vastgesteld die als maximum gelden. De risicoplafonds verschillen per traject. Hiermee moeten
niet alleen vervoerders van gevaarlijke stoffen rekening houden, maar bijvoorbeeld ook
gemeenten die langs een traject van het Basisnet willen gaan bouwen.
Voor ruimtelijke ordening in relatie tot de transportroutes is het Besluit externe veiligheid
transportroutes (Bevt) van belang. Dit besluit is gebaseerd op de Wet ruimtelijke ordening en de
Wet milieubeheer.
De beoordeling van het aspect externe veiligheid bij de vaststelling van tracébesluiten is in het
Basisnet uitgewerkt in de Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten (Beleidsregels EV [3]).
In hoofdstuk 3 van de Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten (de artikelen 23 tot en met
35) worden de regels die gelden bij wijziging of aanleg van een hoofdspoorweg beschreven.
Het project heeft naast de aanpassingen aan het spoor (zie toelichting in hoofdstuk 1) ook
invloed op een aantal wegen in Geldermalsen. Twee bestaande overwegen in de kern Tricht
worden ongelijkvloers gemaakt en er wordt een nieuwe Randweg met onderdoorgang
aangelegd. Aangezien deze wegen niet behoren tot het Basisnet en niet zijn opgenomen in de
tellingen die Rijkswaterstaat publiceert (zie de Basisnetkaart van Rijkswaterstaat
(https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/2015%2004%20Google%20Earth_tcm2157042.zip) in Figuur 2-1), wordt aangenomen dat over deze wegen geen of zeer beperkt
vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Deze wegen hoeven daarom niet te worden
beschouwd en de wetgeving voor wegen wordt hier daarom niet gegeven.
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Figuur 2-1

Basisnetkaart

2.2
Beleid voor hoofdspoorwegen
2.2.1
Verschuiving referentiepunten
Referentiepunten zijn punten liggend op het hart van de spoorbundel (tenzij een andere locatie
op het Basisnet ten behoeve van de risicobeheersing meer aangewezen is. Vanaf de referentiepunten worden de risicoplafonds gemeten.
De referentiepunten liggen volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wet van 12 oktober
1995, houdende regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen) op het hart van de spoorbundel
(tenzij een andere locatie op het Basisnet ten behoeve van de risicobeheersing meer
aangewezen is).
Volgens artikel 25 van de Beleidsregels EV dient voor hoofdspoorwegen die vallen onder het
Basisnet te worden onderzocht of er sprake is van een verschuiving van de referentiepunten.
Wanneer dat het geval is, moet inzicht gegeven worden in de (beperkt) kwetsbare objecten die
t.g.v. deze verschuiving binnen en buiten de Basisnet afstand komen.
De Basisnet afstand is het PR-plafond. Het PR-plafond ligt op de in bijlage II van de Regeling
basisnet gegeven plaatsgebonden risico 10 -6 afstand van de referentiepunten (aan beide zijden
van de referentiepunten)
2.2.2
Risicoplafonds
Conform artikel 26 van de Beleidsregels EV worden de PR-plafonds weergegeven en moet
worden aangegeven in hoeverre de vastgestelde PR-plafonds als gevolg van het project
worden of dreigen te worden overschreden. Dit kan zijn door een toename van het vervoer van
gevaarlijke stoffen of wanneer een verhoging van de ongevalsfrequentie (door een wijziging in
één van de risicobepalende variabelen aan de spoorinfrastructuur zoals de aanwezigheid van
een wissel of de snelheidscategorie) te verwachten is. Indien sprake is van een overschrijding
of dreigende overschrijding van de betrokken PR-plafonds, moet het plaatsgebonden risico
nader onderzocht worden door middel van een berekening met RBMII (de onderzoeksplicht van
de minister, bedoeld in artikel 15, derde lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen), het in de
Regeling basisnet voorgeschreven programma om de risico’s van vervoer van gevaarlijke
stoffen te berekenen.
Conform artikel 27 geldt voor het GR-plafond hetzelfde als hiervoor beschreven voor het PRplafond op basis van artikel 26.
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2.2.3
Groepsrisico (GR)
Volgens artikel 28 lid 1 van de Beleidsregels EV dient, naast de toetsing van de GR-plafonds
volgens artikel 27, een extra beoordeling van het groepsrisico plaats te vinden wanneer de
wijziging:
• betrekking heeft op een verbreding van de hoofdspoorweg aan één zijde van de bestaande
hoofdspoorweg, indien als gevolg van de verbreding het midden van de doorgaande
spoorbundel meer dan 6 meter verschuift en indien de bebouwing aan de zijde waar de
uitbreiding plaatsvindt een hogere personendichtheid heeft dan de bebouwing aan de
andere zijde;
• betrekking heeft op de plaatsing van één of meer wissels, met uitzondering van de situatie
waarbij deze wissels worden geplaatst tussen twee reeds aanwezige wissels die op 1000
meter of minder van elkaar zijn gelegen;
• het mogelijk maakt om op een deel van de hoofdspoorweg waar voorheen in beide
rijrichtingen niet sneller dan 40 km per uur mocht worden gereden, voortaan in één of beide
rijrichtingen sneller dan 40 km per uur te rijden.
Artikel 28 lid 2 geeft aan wanneer een uitgebreide berekening met RBMII moet worden
uitgevoerd voor het groepsrisico, dit is wanneer 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 10% toeneemt, of
• hoger is dan 1 maal de oriëntatiewaarde én ten opzichte van de situatie voorafgaand aan
het tracébesluit toeneemt.
Met de vuistregels uit de HART (Handleiding risicoanalyse transport) kan ingeschat worden of
de vervoersaantallen, bebouwingsafstanden en/of aanwezigheidsdichtheden te klein zijn om
boven de oriëntatiewaarde of boven de 10% van de oriëntatiewaarde uit te komen.
Wanneer hieruit blijkt dat het groepsrisico berekend moet worden, moet gebruik gemaakt
worden van (artikel 28 lid 3):
• de HART;
• de vervoerscijfers die zijn opgenomen in bijlage II bij de regeling, en
• de huidige bevolkingsdichtheden en de overeenkomstig de ten tijde van de terinzagelegging
van het ontwerp-Tracébesluit vigerende bestemmingsplannen en ter inzage gelegde
ontwerpbestemmingsplannen redelijkerwijs te verwachten bevolkingsdichtheden (vormt
samen de autonome situatie).
2.2.4
Verantwoording groepsrisico (VGR)
Indien het groepsrisico berekend moet worden volgens artikel 28 Beleidsregels EV wordt het
GR verantwoord conform artikel 29:
• welke maatregelen zijn overwogen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het
tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken;
• welke maatregelen worden getroffen om de toename van het groepsrisico als gevolg van het
tracébesluit te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken, en
• welke toename van het groepsrisico wordt na afweging van alle betrokken belangen
geaccepteerd.
Bij toepassing van het eerste lid wordt tevens aandacht besteed aan:
• de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een
ramp, en;
• de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied om zich in
veiligheid te brengen indien zich een zodanige ramp voordoet.
Verantwoording van het groepsrisico is alleen nodig wanneer het groepsrisico:
• is gelegen tussen 0,1 en 1 maal de oriëntatiewaarde en tussen de autonome en toekomstige
situatie met meer dan 10% toeneemt, of
• hoger is dan 1 maal de oriëntatie waarde én tussen de autonome en toekomstige situatie
toeneemt.
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Bij de verantwoording van het groepsrisico moet het bestuur van de veiligheidsregio in wiens
regio het gebied ligt waarop het tracébesluit betrekking heeft, in de gelegenheid gesteld worden
advies uit te brengen over de in het eerste en tweede lid bedoelde maatregelen en
mogelijkheden (lid 3 van artikel 29 Beleidsregels EV).
2.2.5
Plasbrandaandachtsgebied (PAG)
Conform artikel 30 wordt in het Tracébesluit vermeld in hoeverre de aanpassing van de
hoofdspoorweg gevolgen heeft voor de ligging van het plasbrandaandachtsgebied (PAG)
(indien er krachtens het Bevt (Besluit externe Veiligheid Transportroutes) een PAG is
vastgesteld).
Zie voor een toelichting op het begrip PAG §2.3.3.
2.3
Nadere uitleg begrippen
2.3.1
Plaatsgebonden risico (PR)
Het PR is de frequentie per jaar dat een persoon die permanent en onbeschermd zou verblijven
in de directe omgeving van een transportroute, overlijdt als gevolg van een ongeval met
gevaarlijke stoffen op die route. De omvang van het PR is geheel afhankelijk van de aard en
omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen en de ongevalsfrequentie van het
transportmiddel op de route. Voor een individu geeft het PR een kwantitatieve indicatie van het
risico dat hij loopt wanneer hij zich onbeschermd in de omgeving van een inrichting of
transportroute bevindt.
Voor het PR geldt voor bestaande en nieuwe toekomstige situatie de PR 10 -6 per jaar contour
als grenswaarde voor kwetsbare objecten en als richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten,
wat inhoudt dat de kans op overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen
maximaal één op de één miljoen per jaar bedraagt.
Het verschil tussen een grens- en een richtwaarde is dat men grenswaarden verplicht in acht
moet nemen, terwijl met richtwaarden zoveel mogelijk rekening gehouden moet worden (artikel
5.1, lid 3, Wet milieubeheer).
Bij Basisnet routes wordt de PR 10-6 contour het PR-plafond of de Basisnetafstand genoemd.
De PR-6 contour houdt in dat de kans op overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke
stoffen maximaal één op de één miljoen per jaar bedraagt.
Beperkt kwetsbaar
Beperkt kwetsbare objecten worden in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) in
artikel 1 als volgt gedefinieerd:
a. 1. verspreid liggende woningen, woonschepen en woonwagens van derden met een
dichtheid van maximaal twee woningen, woonschepen of woonwagens per hectare, en
2. dienst- en bedrijfswoningen van derden;
b. kantoorgebouwen, voor zover zij niet onder onderdeel kwetsbaar object, onder c, vallen;
c. hotels en restaurants, voor zover zij niet onder onderdeel kwetsbaar object, onder c, vallen;
d. winkels, voor zover zij niet onder onderdeel kwetsbaar object, onder c, vallen;
e. sporthallen, sportterreinen, zwembaden en speeltuinen;
f. kampeerterreinen en andere terreinen bestemd voor recreatieve doeleinden, voor zover zij
niet onder onderdeel kwetsbaar object, onder d, vallen;
g. bedrijfsgebouwen, voor zover zij niet onder onderdeel kwetsbaar object, onder c, vallen;
h. objecten die met de onder a tot en met e en g genoemde gelijkgesteld kunnen worden uit
hoofde van de gemiddelde tijd per dag gedurende welke personen daar verblijven, het
aantal personen dat daarin doorgaans aanwezig is en de mogelijkheden voor
zelfredzaamheid bij een ongeval, voor zover die objecten geen kwetsbare objecten zijn, en
i. objecten met een hoge infrastructurele waarde, zoals een telefoon- of elektriciteitscentrale
of een gebouw met vluchtleidingsapparatuur, voor zover die objecten wegens de aard van
de gevaarlijke stoffen die bij een ongeval kunnen vrijkomen, bescherming verdienen tegen
de gevolgen van dat ongeval.
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Kwetsbaar
Kwetsbare objecten worden in het Bevi in artikel 1 als volgt gedefinieerd:
a. woningen, woonschepen en woonwagens, niet zijnde woningen, woonschepen of
woonwagens als bedoeld in onderdeel beperkt kwetsbaar object, onder a;
b. gebouwen bestemd voor het verblijf, al dan niet gedurende een gedeelte van de dag, van
minderjarigen, ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
1. ziekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
2. scholen, of
3. gebouwen of gedeelten daarvan, bestemd voor dagopvang van minderjarigen;
c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van
de dag aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
1. kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppervlak van meer dan 1500 m2 per
object, of
2. complexen waarin meer dan 5 winkels zijn gevestigd en waarvan het gezamenlijk bruto
vloeroppervlak meer dan 1000 m2 bedraagt en winkels met een totaal bruto
vloeroppervlak van meer dan 2000 m2 per winkel, voor zover in die complexen of in die
winkels een supermarkt, hypermarkt of warenhuis is gevestigd, en
3. kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd voor het verblijf van meer dan 50
personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen.
2.3.2
Groepsrisico (GR)
Het GR is de cumulatieve kans 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 vrijkomt. Het GR is een
indicatie van de mogelijke maatschappelijke impact van een ongeval. Het is dus niet bedoeld
als indicatie voor individueel gevaar op een bepaalde locatie. De omvang van het GR is
afhankelijk van de aard en omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen, de ongevalsfrequentie van het transportmiddel op de route én de omvang en locatie van de bevolking naast
en boven de route.
Voor het groepsrisico geldt een oriëntatiewaarde (Besluit externe veiligheid transportroutes).
Deze oriëntatiewaarde wordt gevormd door de rechte lijn die in een zogenoemde fN-curve van
het punt 10 doden, frequentie 10 -4 per jaar per kilometer door het punt 100 doden, frequentie
10-6 per jaar per kilometer gaat. Het groepsrisico dient in het Tracébesluit te worden
verantwoord indien het:
• is gelegen tussen 0,1 en 1 maal de oriëntatiewaarde en tussen de autonome en toekomstige
situatie met meer dan 10% toeneemt, of
• hoger is dan 1 maal de oriëntatie waarde én tussen de autonome en toekomstige situatie
toeneemt.
In de GR verantwoording wordt ingegaan op de maatregelen die genomen (kunnen) worden om
het risico te verlagen, de expliciete en transparante bestuurlijke afweging van de
maatschappelijke aanvaardbaarheid van de restrisico’s, de zelfredzaamheid van aanwezigen
en de rampenbestrijding. In de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico [1] zijn nadere
handvatten gegeven voor de GR verantwoording. Als onderdeel van de GR verantwoording
moet verplicht gebruik gemaakt worden van de adviesbevoegdheid van de veiligheidsregio.
Voor niet-Basisnet routes wordt altijd een GR berekening gemaakt en moet, op basis van de
hoogte en toename van het GR ten opzichte van de oriëntatiewaarde, waar nodig een GR
verantwoording worden opgesteld.
Voor Basisnet routes wordt het GR in infrabesluiten beoordeeld op basis van het GR-plafond.
Het GR-plafond wordt gevormd door de PR 10 -7 contour. Bij Basisnet routes die geen
GR-plafond hebben wordt het GR beoordeeld op basis van het PR-plafond.
Voor Basisnet routes waarbij ten gevolge van de aanpassing van de route de ligging van de
route verschuift ten opzichte van bebouwde omgeving kan het GR niet alleen op basis van het
(PR- en) GR-plafond beoordeeld worden. Voor die Basisnet routes moet een afwijkende
beoordeling van het GR uitgevoerd worden; een GR berekening op basis van de referentie
aantallen van de betreffende Basisnet route. Wanneer de hoogte en toename van het GR ten
opzichte van de oriëntatiewaarde daar aanleiding toe geven, moet ook een GR verantwoording
worden opgesteld.
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2.3.3
Plasbrandaandachtsgebied
Met het Basisnet is het nieuwe begrip PAG oftewel plasbrandaandachtsgebied geïntroduceerd.
Dit is een zone van 30 m vanaf de rand van de infrastructuur voor Basisnet routes waarover
substantiële hoeveelheden brandbare vloeistoffen vervoerd (kunnen) worden. In die zone
gelden op grond van het Bouwbesluit 2012 aanvullende bouweisen voor nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen. In de Basisnet tabellen van de Regeling basisnet [2] is per route aangegeven of
een PAG geldt. Indien een PAG is vastgesteld, moet bij infrastructurele besluiten beschreven
worden of aanpassing van de Basisnet route gevolgen heeft voor de ligging van het PAG (onder
andere artikel 30 Beleidsregels EV [3]).
Indien een PAG is vastgesteld, geldt aan weerszijden van de spoorweg een zone van 30 meter,
gemeten vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel.
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EV-effecten nieuwe situatie

Het doel van het onderzoek Externe veiligheid is inzicht te geven in de effecten van het
voorgenomen ontwerp op de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen en te onderzoeken
of er belemmeringen zijn voor de realisatie.
In dit hoofdstuk wordt de werkwijze van het onderzoek naar deze effecten uiteengezet en
worden de gehanteerde uitgangspunten en de resultaten beschreven.
3.1
Werkwijze
Het deelrapport Externe veiligheid is opgesteld ter voorbereiding op het tracébesluit. Hierbij
wordt inzicht gegeven in de effecten van het project Spooromgeving Geldermalsen op de
risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen en wordt de juridische haalbaarheid van het
project Spooromgeving Geldermalsen op het gebied van Externe Veiligheid aangetoond.
Dit betekent dat voor dit project aangetoond moet worden dat wordt voldaan aan de geldende
wetgeving. Hiertoe zijn de risicoplafonds, het plaatsgebonden risico, het groepsrisico en het
plasbrandaandachtsgebied beschouwd en getoetst aan de geldende normen.
3.2
Gegevens Regeling basisnet
De sporen richting Dordrecht en richting Tiel (zie Figuur 1-1) zijn geen aangewezen
Basisnetroutes en er vindt op deze trajecten geen regulier vervoer van gevaarlijke stoffen
plaats. Alleen de sporen richting Utrecht en richting Den Bosch zijn een aangewezen
Basisnetroute.
De gegevens uit de Regeling basisnet voor dit traject staan in Tabel 3-1 en Tabel 3-2.
Tabel 3-1

Vervoersgegevens volgens de Regeling basisnet

Aanwijzing Basisnetroutes

Begincoör
dinaten
127902 :
464254

Eindcoördi
naten
147554 :
430097

PAG

Naam +
trajectnummer
Route 71,
Breukelen –
Betuweroute
Meteren

Vervoersgegevens t.b.v. de
berekening van het Groepsrisico
Vervoershoeveelheden (in
ketelwagenequivalenten)

Warme/
Koude
Bleve
verhouding

Stofcate
gorieën

A

B2

B3

C3

D3

D4

A

B2

Nee

600

200

0

2750

200

100

0.00

1.98

Weersta
tion

Soester
berg

De betekenis van de stofcategorieën is als volgt:
A
Brandbare gassen
B2
Giftige gassen
B3
Zeer giftige gassen
C3
Zeer brandbare vloeistoffen
D3
Acrylnitril
D4
Zeer giftige vloeistoffen
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Tabel 3-2

PR en GR-plafonds en spoorgegevens volgens de Regeling basisnet

Aanwijzing Basisnetroutes

Begincoördinate
n
127902 : 464254

Eindcoördinaten

146602 : 434333

146918 : 433108

146918 : 433108
146946 : 432969
147082 : 432449
147108 : 432343

146946 : 432969
147082 : 432449
147108 : 432343
146774 : 430527

147554 : 430097

Naam +
trajectnummer
Route 71, Breukelen –
Betuweroute Meteren
Y:
Z:
AA:
AB:
AC: Geldermalsen –
Betuweroute Meteren

Risicoplafonds
PRGR-plafond
plafond
In meters
PR 10-6
PR
PR
10-7
10-8

Breedtecategorie

Overige

0

15

145

0–24

0
0
0
0

28
37
28
15

142
144
142
145

25–49
50–74
25–49
0–24

W1
W
W
W
W

3.3
Wijziging ligging PR-plafond door verschuiving referentiepunten
Er is nagegaan of er sprake is van een verschuiving van de referentiepunten (zoals beschreven
in §2.2.1), om te onderzoeken of er (beperkt) kwetsbare objecten in of uit de Basisnetafstand
(PR-plafond) schuiven. Er is wel een verschuiving van de referentiepunten, maar aangezien er
voor dit traject geen PR-plafond is (zie Tabel 3-2), is schuiven er geen (beperkt) kwetsbare
objecten in of uit de Basisnetafstand..
3.4
Risicoplafonds
Er is nagegaan of sprake is van een overschrijding of dreigende overschrijding van de
betrokken risicoplafonds, om te bepalen of het plaatsgebonden risico en/of het groepsrisico
nader onderzocht dienen te worden (zie §2.2.2). De risicoplafonds die gelden in het
projectgebied zijn vermeld in tabel 3-2.
Aangezien er door het project geen toename van het vervoer van gevaarlijke stoffen wordt
verwacht en de ongevalsfrequentie niet toeneemt (er is geen sprake van wijziging van de
snelheidscategorie en de wisselinvloed wordt over het hele traject al meegenomen, zie
tabel 3-2) worden de GR-plafonds niet overschreden en hoeven er om deze reden geen
berekeningen met RBMII te worden uitgevoerd.
3.5
Groepsrisico (GR)
3.5.1
Afwijkende beoordeling van het groepsrisico
In §2.2.3 is aangegeven wanneer een afwijkende beoordeling van het groepsrisico dient plaats
te vinden. In de volgende paragrafen is nagegaan of dit nodig is.
3.5.1.1
Verschuiving van het midden van de spoorbundel
Om te beoordelen of het midden van de spoorbundel 6 meter of meer verschuift, zijn de sporen
in de huidige en de toekomstige situatie met elkaar vergeleken.
In Figuur 3-1 zijn de buitenste sporen die voor het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen
worden gebruikt voor de huidige situatie en de ontwerpsituatie na realisatie van het project
Spooromgeving Geldermalsen weergegeven.

1

w betekent dat er wisselinvloed is in het betreffende deeltraject. De aanwezigheid van wissels verhoogt de kans op

een ongeval. Op een traject waar wissels zijn wordt daarom gerekend met een hogere ongevalsfrequentie dan op een
traject zonder wissels.
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Figuur 3-1 Huidige en toekomstige ligging van de buitenste sporen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

Aan de noordkant is de verschuiving van het midden van de doorgaande spoorbundel ongeveer
9,5 meter. Daar schuift het midden van de spoorbundel naar een gebied waar de personendichtheid hoger is. Dit is niet te zien in Figuur 3-1, maar volgens [5] komen hier woningen,
bedrijven en een zorgfunctie (Plangebied Noord 1, 2 en 3 in Bijlage 1).
Ook iets zuidelijker schuift het midden naar de woonwijk toe. Daar is de verschuiving van het
midden van de doorgaande spoorbundel bijna 7 meter.
In beide gevallen is de verschuiving meer dan 6 meter. Het groepsrisico moet daarom nader
beschouwd worden.
3.5.1.2
Toevoeging van wissels
Er geldt in de huidige situatie voor het hele traject een wisseltoeslag (zie Tabel 3-2), dus de
risico’s nemen niet toe door een wijziging in (ligging, aantal of soort) wissels.
3.5.1.3
Verhoging van de snelheid
Er gelden voor railtransport 2 snelheidscategorieën:
• 40 km/h
• >40 km/h
Er geldt voor het hele traject dat er zowel in de huidige als in de toekomstige situatie gereden
mag worden met een snelheid van meer dan 40 km/h. Dat betekent dat er geen wijziging is in
de snelheidscategorie en er daarom geen toename van risico’s is.
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3.5.2
Toepassing vuistregels
Het gaat hier om een baanvak met hoge snelheid (> 40 km/h). Hier gelden de volgende
vuistregels (zie § 2.2.3):
1. Wanneer er vervoer plaatsvindt van categorie B3 dient er gerekend te worden met RBMII.
2. Wanneer het aantal in categorie A kleiner is dan 50 en D4 of B2 maken deel uit van de
vervoersstroom en er komen binnen de 200 meter van het spoor dichtheden voor van meer
dan 70 personen per hectare moet een RBMII berekening worden uitgevoerd.
3. Wanneer het aantal van categorie A minder is dan de waarde in de bijbehorende tabel, is er
geen overschrijding van 10% van de oriëntatiewaarde. In dit geval is de tabel voor
tweezijdige bebouwing geldig.
Zie voor een toelichting op de categorieën §3.2.
Er vindt geen transport van categorie B3 plaats (vuistregel 1) en het aantal van categorie A is
groter dan 50 per jaar (vuistregel 2). Dit betekent dat vuistregel 3 van toepassing is.
De woonwijk aan de oostkant van het spoor ligt op een afstand van ongeveer 37 meter van het
midden van de sporen (toekomstige situatie). Volgens de vuistregels mag bij tweezijdige
bebouwing op een afstand van 30 meter (dichtstbijzijnde lager afstand in de tabel) en een
aantal van 870 wagons categorie A (dichtstbijzijnde hogere aantal in de tabel) de dichtheid
20 personen per hectare zijn. De aantallen voor dit traject zijn volgens de Regeling basisnet
600 tankwagons categorie A per jaar.
Volgens de HART [4] is de dichtheid van een rustige woonwijk 25 personen per hectare. Dat is
hoger dan de toegestane 20 personen per hectare. Omdat het groepsrisico dus mogelijk boven
de 0,1 maal de oriëntatiewaarde ligt, dient een groepsrisicoberekening met RBMII te worden
uitgevoerd.
3.5.3
Berekening van het groepsrisico met RBMII
Een beschrijving van de groepsrisicoberekeningen is opgenomen in bijlage 2.
De aanwezigheidsgegevens voor de groepsrisicoberekeningen zijn deels overgenomen uit
berekenfiles die door RHDHV [5] zijn aangeleverd en zijn beschreven in bijlage 1.
Met RBMII is berekend dat het groepsrisico ruim onder de oriëntatiewaarde ligt en in de
toekomstige situatie iets afneemt ten opzichte van de autonome situatie. In de autonome
situatie is het groepsrisico maximaal een factor 0,044 maal de oriëntatiewaarde en in de
toekomstige situatie maximaal een factor 0,041.
3.6
Verantwoording groepsrisico (VGR)
Er hoeft geen verantwoording van het groepsrisico zoals beschreven in §2.2.4 te worden
uitgevoerd, want het groepsrisico ligt ver onder de oriëntatiewaarde en neemt in de
toekomstige situatie iets af ten opzichte van de autonome situatie. In de autonome situatie is
het groepsrisico maximaal een factor 0,044 maal de oriëntatiewaarde en in de toekomstige
situatie maximaal een factor 0,041.
3.7
Plasbrandaandachtsgebied
Er geldt voor dit traject geen plasbrandaandachtsgebied (zie tabel 3-2).
3.8
Conclusie
De conclusie is dat er wat betreft externe veiligheid geen belemmeringen zijn.
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Conclusie

Er wordt voldaan aan de gestelde eisen:
1. Er is geen PR-plafond.
2. Het groepsrisico is voor zowel de autonome als de toekomstige situatie berekend en is laag
(ligt onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde). Het groepsrisico neemt in de toekomstige
situatie af (factor 0,041 maal de oriëntatiewaarde) ten opzichte van de autonome situatie
(factor 0,044 maal de oriëntatiewaarde).
3. Er is geen plasbrandaandachtsgebied.
Op grond van de EV-beleidsregels is er geen verantwoording van het groepsrisico nodig.
Daarom zijn er voor wat betreft EV geen belemmeringen.
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Bevi
Bevt
EV
fN-curve
GR
HART
OW
PAG
PR
RBM II
TB
Wvgs

Afkortingen en begrippen

Besluit externe veiligheid inrichtingen
Besluit externe veiligheid transportroutes
Externe veiligheid
De grafiek van het waarin het aantal doden en de overschrijdingskans tegen
elkaar uitgezet worden
Groepsrisico
Handleiding risicoanalyse transport
Oriëntatiewaarde
Plasbrandaandachtsgebied
Plaatsgebonden risico
Risicobeoordeling methodiek II; het softwarepakket dat voor risicoanalyses van
transport gebruikt moet worden
Tracébesluit
Wet vervoer gevaarlijke stoffen

GR-plafond
Plaats als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de Wet Basisnet waar het plaatsgebonden risico
maximaal 10-7 of 10-8 per jaar is (het GR-plafond wordt gemeten vanaf het referentiepunt).
Invloedsgebied
Het gebied rondom het plangebied waarin personen worden meegeteld voor de berekening van
het groepsrisico van een weg, spoorweg of binnenwater tot de grens waarop de letaliteit van die
personen 1% is.
Plasbrandaandachtsgebied (PAG)
Gebied waar bij het realiseren van (beperkt) kwetsbare objecten rekening gehouden dient te
worden met de mogelijke gevolgen van een ongeval met brandbare
vloeistoffen. Het PAG wordt gemeten vanaf de buitenste spoorstaven van de spoorbundel.
PR-plafond
Plaats als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Wet Basisnet waar het plaatsgebonden risico
maximaal 10-6 per jaar is (het PR-plafond wordt gemeten vanaf het referentiepunt).
Referentie aantallen
Bij het Basisnet te gebruiken aantallen transporten aangeduid met vervoershoeveelheden (in
bijlage II Regeling basisnet en de bijlage van de Beleidsregels EV).
Referentiepunt
Punt liggend op de middenberm van de weg, het hart van de spoorbundel of het midden van het
binnenwater (Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wet van 12 oktober 1995, houdende regels voor
het vervoer van gevaarlijke stoffen en de Regeling basisnet)) , tenzij een andere locatie op het
basisnet ten behoeve van de risicobeheersing meer aangewezen is. De referentiepunten
worden bij ministeriële regeling vastgesteld.
Vanaf de referentiepunten worden de risicoplafonds gemeten.
Risicoplafonds
PR-plafond en, indien aanwezig, GR-plafond van een Basisnet (spoor)weg.
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Bijlage 1

Bevolkingsgegevens voor de
groepsrisicoberekeningen

SWNL0195013, revisie D2

Inleiding
De aanwezigheidsgegevens voor de groepsrisicoberekeningen zijn opgevraagd uit de
Populatieservice. Vervolgens zijn gegevens uit door RHDHV aangeleverde rekenfiles hieraan
toegevoegd en heeft de Omgevingsdienst Rivierenland op 30 september 2016 per mail aanvullende
informatie geleverd.

Populatieservice
De populatiegegevens zijn opgevraagd uit de Populatieservice op 11 oktober 2016. De gegevens zijn
aangeleverd in een gridgrootte van 25 bij 25 meter, waarbij onderscheid wordt gemaakt in een dag- en
een nachtsituatie.
In de berekeningen is minimaal het meegenomen het spoordeel waarvan de verschuiving van de
referentiepunten meer dan 6 meter is en aan beide zijden nog 1 km spoor extra. Om deze sporen
heen zijn tot op een afstand van minimaal 4 km de bevolkingsgegevens opgevraagd (4 km is volgens
de HART [4] het invloedsgebied van stofcategorie D4).
Legenda:

De zwart omrande punten zijn de referentiepunten uit de Regeling basisnet (dus het midden van de
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gebruikte sporen in de autonome situatie).

Bevolkingsgrid dag (uit Populatieservice):

Bevolkingsgrid nacht (uit Populatieservice):

Vlakken:
In de directe omgeving van de wijzigingen aan het spoor zijn een drietal bestemmingsplannen
vastgesteld die zijn toegevoegd aan de gegevens uit de Populatieservice, aangezien die niet zijn
opgenomen in de Populatieservice. Het betreft de bestemmingsplannen:
• Stationsgebied Oost
• Stationsgebied West
• Voorontwerp bestemmingsplan bedrijventerreinen.

De gegevens van deze plannen zijn overgenomen uit door RHDHV aangeleverde rekenfiles.
Vervolgens heeft de Omgevingsdienst Rivierenland nog aanvullende informatie doorgegeven.
In de figuren zijn de vlakken weergegeven. Waar de bouwvlakken een volledige overlap vertoonden
met het grid uit de Populatieservice zijn de gegevens uit het grid verwijderd om dubbeltellingen te
voorkomen.
In tabel 1 zijn de toegevoegde vlakken met de aantallen aanwezigen weergegeven.
Vlaknaam

Bron

Aantal aanwezigen
Dag
Nacht

Industrie/kantoren
Onderwijs 1
Continu 1
Continu 2
Continu 3
Hotel/werken/wonen
Bebouwing 29
Bebouwing 34
Ontwikkelingslocatie 1
Ontwikkelingslocatie 2
Horeca klein
Voorontwerp
Plangebied Noord 1
Plangebied Noord 2
Plangebied Noord 3
Wonen 1
Onderwijs 3
Onderwijs 4
Onderwijs 5
Onderwijs 6
Wonen 2
Wonen/winkel/werken

Populatieservice
Populatieservice
Populatieservice
Populatieservice
Populatieservice
Populatieservice
[5] (bedrijf)
[5] (bedrijf)
[5] (bedrijf/school)
[5] (bedrijf/school)
[5]
[5] (bedrijf)
[5] (zorgfunctie)
[5] (wonen)
[5] (bedrijf)
Omgevingsdienst (39 woningen)
Populatieservice
Populatieservice
Populatieservice
Populatieservice
Populatieservice
Populatieservice

112.890
91.200
59.470
21.219
25.670
21.666
2507.000
1307.000
1167.000
300.000
183.000
584.000
150.000
131.000
69.000
46.800
158.000
94.100
66.800
249.400
46.860
92.160

Tabel 1 Bevolkingsvlakken met aantallen aanwezigen.

26.690
0.000
59.470
21.219
25.670
56.226
0.000
0.000
0.000
0.000
15.000
58.000
150.000
262.000
28.000
93.600
0.000
0.000
0.000
0.000
93.720
132.610

Bijlage 2

Uitgangspunten en resultaten RMBII-berekeningen

SWNL0195013, revisie D2

Uitgangspunten
Voor de berekeningen is het rekenprogramma RBMII gebruikt (RBMII versie 2.3, build 535,
releasedatum 14-11-2013).

Autonome situatie
Spoorbreedte
De spoorbreedte ligt in de autonome situatie 1 binnen het projectgebied tussen de 4 en 58 meter. De
breedtes zijn overgenomen uit de aangeleverde tekeningen (Scopetekeningen LJV, revisie 1.3 van
17-06-2016). De breedte is ingevoerd per breedte categorie uit de Regeling basisnet. Voor de
breedtecategorie 0-24 meter is 12 meter (midden) gebruikt, voor de breedtecategorie 25-49 meter is
37 meter (midden) gebruikt, voor de breedtecategorie 50-74 meter is 57 meter gebruikt (de breedte
van een groot deel van deze categorie is 57 meter).

Ongevalsfrequentie
Voor de ongevalsfrequentie is 6,072 * 10 -8 per kilometer gebruikt (wordt berekend door RBMII). Dat is
de frequentie die geldt voor spoorwegen met hoge snelheid (> 40 km/h) en wissels, de categorieën die
relevant zijn voor het project.

Weerstation
Weerstation Soesterberg is gebruikt. Volgens Regeling basisnet.

Toekomstige situatie
Spoorbreedte
De spoorbreedte ligt in de toekomstige situatie binnen het projectgebied tussen de 4 en 40 meter . De
breedtes zijn overgenomen uit het aangeleverde definitieve spoorontwerp van 17 augustus 2016. De
breedte is ingevoerd per breedtecategorie uit de Regeling basisnet. Voor de breedtecategorie 0-24
meter is 12 meter (midden) gebruikt, voor de breedtecategorie 25-49 meter is 40 meter gebruikt (de
breedte van een groot deel van deze categorie is 40 meter).

Ongevalsfrequentie
Voor de ongevalsfrequentie is 6,072 * 10 -8 per kilometer gebruikt. Dat is de frequentie die geldt voor
spoorwegen met hoge snelheid (> 40 km/h) en wissels.

Weerstation
Weerstation Soesterberg is gebruikt volgens Regeling basisnet.

1

De autonome situatie gaat uit van de huidige sporenligging.

Resultaten
Tabel 1

Legenda behorende bij Figuur 2 en Figuur 4 .

Kleurcode

Omschrijving

Groene punt

Groene punten zijn locaties met een relatief laag groepsrisico.

Gele punt

Gele punten zijn locaties met een hoog groepsrisico.

Rode punt

Rode punten zijn locaties met een groepsrisico boven de oriëntatiewaarde.

Gele rand

De punt(en) met een gele rand zijn de locaties met het hoogste groepsrisico.

Lichtblauwe

Met de punten met een lichtblauwe rand wordt het trajectdeel aangegeven met het hoogste groepsrisico

rand

(gebaseerd op een traject van 1000 meter).

Autonome situatie
De resultaten van de RBMII-berekening voor de autonome situatie zijn weergegeven in Figuur 1.

Figuur 1 Groepsrisico autonome situatie.

De maximale overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 591 slachtoffers en een frequentie van
1,3 *10-9. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,044 (dat wil zeggen dat de
hoogte het groepsrisico maximaal 0,044 maal de oriëntatiewaarde is).
De ligging van de kilometer met het hoogste groepsrisico is weergegeven in Figuur 2.

Figuur 2 Ligging km met hoogste groepsrisico autonome situatie (legenda staat in Tabel 1).

Voor de toekomstige situatie zijn de resultaten weergegeven in Figuur 3.

Figuur 3 Groepsrisico toekomstige situatie.

De maximale overschrijdingsfactor wordt gevonden bij 530 slachtoffers en een frequentie van
1,5 *10-9. De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0,041 (dat wil zeggen dat de
hoogte het groepsrisico maximaal 0,041 maal de oriëntatiewaarde is).
De ligging van de kilometer met het hoogste groepsrisico is weergegeven in Figuur 4.

Figuur 4 Ligging km met hoogste groepsrisico toekomstige situatie (legenda staat in Tabel 1).

Met RBMII is berekend dat het groepsrisico ruim onder de oriëntatiewaarde ligt en in de toekomstige
situatie iets afneemt ten opzichte van de autonome situatie. In de autonome situatie is het groepsrisico
maximaal een factor 0,044 maal de oriëntatiewaarde en in de toekomstige situatie maximaal een
factor 0,041.

