SCENARIO’S & ADVIES EXTERNE VEILIGHEID
INZAKE LUCHTVAARTONGEVALLEN RTHA

Inleiding
De Provincie Zuid-Holland (PZH) heeft in het kader van omgevingsveiligheid een nieuw groepsrisicobeleid
voor de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RtHA) vastgesteld. Het ‘Groepsrisicobeleid vanwege
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luchtvaart in de omgeving van RtHA’ (GBRA) vervangt daarmee het Interim-Toetsingskader Rotterdam
Airport uit 2001. In het GBRA is een verantwoordingsgebied opgenomen dat zich gedeeltelijk strekt over
de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH), Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) en Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR).
Bovengenoemde veiligheidsregio’s hebben gezamenlijk voorliggende notitie opgesteld en heeft als doel
te komen tot eenduidige externe veiligheidsadvisering op luchtvaartincidenten. Bij de verantwoording
van het groepsrisico op luchtvaartincidenten kan het bevoegd gezag gebruik maken van deze notitie,
waardoor de veiligheidsregio vroegtijdig is betrokken bij ruimtelijke ontwikkelingen in het
verantwoordingsgebied. Deze notitie geldt alleen voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bij
herontwikkeling van de bestaande omgeving binnen het verantwoordingsgebied van het GBRA.
Het GBRA regelt dat op locale ontwikkelingen een bruikbare groepsrisicoberekening kan plaatsvinden.
Voor ontwikkelingen die zorgen voor een stijging van het groepsrisico en binnen het
verantwoordingsgebied vallen, regelt het GBRA een motivatieplicht. Deze motivatieplicht behoort te
worden ingevuld door het bevoegd gezag dat het ruimtelijke plan op stelt en behoort nader in te gaan
op de reden(en) om (specifiek) binnen het verantwoordingsgebied van de luchthaven ruimtelijke
ontwikkelingen te bestemmen.
Bij een verantwoording van het groepsrisico in het kader van externe veiligheid is het bevoegd gezag
wettelijk verplicht om het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen om advies uit te
brengen. Luchtvaartincidenten vallen weliswaar niet onder deze wetgeving in de vorm van het Besluit
externe veiligheid inrichtingen (Bevi), maar kan wel op dergelijke manier worden behandeld. Door deze
werkwijze te hanteren wordt bijgedragen aan een ‘goede ruimtelijke onderbouwing’. Het extern
veiligheidsadvies van de veiligheidsregio heeft in dit kader betrekking op de zelfredzaamheid van
personen, de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een
ramp als gevolg van een luchtvaartincident binnen het verantwoordingsgebied van RtHA. Een advies
vragen aan de veiligheidsregio draagt dus bij aan de besluitvorming door bevoegd gezag waarin een
adequate(r) risicoafweging gemaakt kan worden.

Het verantwoordingsgebied
Het verantwoordingsgebied is bepaald omdat daarbinnen meer kans is op een luchtvaartongeval dan
daarbuiten. Meer inhoudelijke informatie over het verantwoordingsgebied vindt u in het GBRA.
Het verantwoordingsgebied is verspreid over gedeeltes van zeven gemeenten. De gemeenten liggen
binnen de drie veiligheidsregio’s. Binnen de VRH ligt alleen een zeer beperkt gedeelte van de gemeente
Midden-Delfland in het verantwoordingsgebied, dat zich kenmerkt door een agrarische omgeving. In de
VRHM vallen de gemeenten Waddinxveen en Zuidplas gedeeltelijk binnen het verantwoordingsgebied. De
woonkern Zevenhuizen in de gemeente Zuidplas valt vrijwel geheel binnen het verantwoordingsgebied,
verder heeft het verantwoordingsgebied binnen de VRHM een agrarisch karakter. Binnen de VRR strekt
het verantwoordingsgebied zich gedeeltelijk uit over de gemeenten Lansingerland, Rotterdam, Schiedam
en Vlaardingen. Binnen het verantwoordingsgebied van al deze gemeenten is sprake van woongebieden
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en bedrijfsterreinen. Binnen de gemeente Lansingerland bestaat het gedeeltelijk ook uit een agrarische
bestemming. In onderstaande kaarten is het verantwoordingsgebied weergegeven.

Verantwoordingsgebied westelijke zijde

Verantwoordingsgebied oostelijke zijde
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Scenario’s
Om te komen tot een advies wordt hieronder het scenario beschreven. Aan de hand van dit scenario is
bepaald welke maatregelen de veiligheidsregio adviseert om de zelfredzaamheid van mensen in het
verantwoordingsgebied te bevorderen. Ook wordt aan de hand van dit scenario bepaald welke
maatregelen nodig zijn om de een luchtvaartincident te bestrijden en de omvang te beperken. Aangezien
een verhoging van het groepsrisico altijd samengaat met (bouw)ontwikkelingen in een gebied, kan worden
gesteld dat het ergst denkbare scenario een scenario binnen bebouwd gebied is. Derhalve is het volgende
scenario opgesteld voor een luchtvaartincident nabij RtHA.
Voor het scenario ‘luchtvaartongeval als gevolg van een neerstortend vliegtuig’ geldt dat dit
incident onverwacht kan plaatsvinden. Als gevolg van de aanwezigheid van (grote
hoeveelheden) brandstof kunnen secundaire brandhaarden ontstaan binnen en buiten de
directe omgeving van het rampgebied. Ontvluchting uit de directe omgeving van het
incident is niet mogelijk gezien het grote en verwoestende effect van een vliegtuigcrash.
Buiten de directe omgeving zijn aanwezige personen mogelijk in staat te vluchten, mits er
geen beperkingen zijn ten aanzien van de mogelijkheden tot zelfredzaamheid en de
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omgeving op een juiste manier is ingericht.

Advies
Naar aanleiding van het scenario worden maatregelen geadviseerd om de zelfredzaamheid en
bestrijdbaarheid van een mogelijke ramp met een neerstortend vliegtuig te bevorderen. Dit heeft specifiek
betrekking op aanwezige personen op de grond. Zelfredzaamheid van passagiers en bemanning van het
vliegtuig zijn geen onderdeel van dit advies.
De veiligheidsregio’s zijn van mening dat het niet mogelijk of reëel is om voor gebouwen bouwkundige
maatregelen te adviseren tegen het respectievelijk voorkomen of beperken van de gevolgen van een
luchtvaartongeval. De mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid van aanwezigen op de grond
zullen mede afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van de aard, omvang en locatie van een
luchtvaartongeval. Daarnaast zal de hulpverlening zich richten op het beperken en bestrijden van
eventuele secundaire branden in de omgeving.
Om de omvang van een mogelijke ramp te beperken en de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid te
bevorderen worden voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen en bij herontwikkelingen binnen het
verantwoordingsgebied de volgende maatregelen geadviseerd:
1. Voorkom een hoge bevolkingsdichtheid door geen of zo min mogelijk grote kantoren, meerdere
woonlagen, theater- en concertgebouwen, evenementenlocaties, winkelcentra etc. toe te laten binnen
het verantwoordingsgebied. Door een lagere bevolkingsdichtheid zullen er minder mensen getroffen
kunnen worden door een neerstorend vliegtuig.
2. Richt de buitenruimte van het verantwoordingsgebied zodanig in dat vluchten mogelijk is, onafhankelijk
van de locatie van het incident. Voorkom daarbij doodlopende wegen of hofjes, waarbij vluchten
slechts via één zijde mogelijk is. De realisatie van fiets- en looppaden kunnen zorgen voor een
verbetering van de vluchtmogelijkheden.
3. Het is wenselijk dat (nood)uitgang(en) van gebouwen zodanig worden gesitueerd zodat aanwezige
personen veilig in tegengestelde richting van een mogelijk incident kunnen vluchten, waardoor de
zelfredzaamheid van aanwezigen wordt verbeterd en het aantal slachtoffers kan worden beperkt.
Omdat de plaats van het incident bij een vliegtuigongeval niet bekend is, wordt geadviseerd minimaal
twee (nood)uitgang(en) aan verschillende zijden van het gebouw te realiseren. Daarbij is het van
belang dat alle (nood)uitgang(en) in voldoende mate aansluiten op de bestaande infrastructuur in de
buitenruimte van het verantwoordingsgebied.
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Bij een scenario binnen niet bebouwd gebied, zullen de effecten minder grootschalig zijn. Wel geldt dat, afhankelijk van de locatie
van het incident, de mogelijkheden voor de hulpdiensten worden beperkt om de locatie te bereiken. Dit scenario wijkt af van eventuele
vliegtuigongevalscenario’s in de Regionaal Risicoprofielen van de veiligheidsregio’s.
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4. Voorkom de realisatie van nieuwe of beperk het aantal ‘zeer’ kwetsbare bestemmingen binnen het
verantwoordingsgebied. Onder zeer kwetsbare bestemmingen vallen o.a. kinderdagverblijven en
basisscholen met kinderen jonger dan 8 jaar oud, tehuizen voor mensen met een geestelijke of
lichamelijke beperking etc. Deze personen zijn verminderd zelfredzaam, waardoor de ontruimingstijd
toeneemt. Een snelle ontruiming is noodzakelijk om gebouwen en/of het mogelijke rampgebied veilig
te kunnen verlaten.
5. Geadviseerd wordt dat in de objecten waarin groepen beperkt of niet zelfredzame personen
kunnen bevinden, het aanwezige personeel en/of de begeleiders zijn voorbereid op eventuele
calamiteiten met een vliegtuigongeval. Hierbij is het van belang dat zij ook weten hoe daarbij te
handelen, zoals het vluchten van het risico af. Bijvoorbeeld om de bewoners/gebruikers van de
objecten te assisteren om zichzelf in veiligheid te brengen.
6. Voorkom de realisatie van nieuwe inrichtingen waarop het Bevi van toepassing is binnen het
verantwoordingsgebied. Hierdoor wordt de kans beperkt dat een neerstortend vliegtuig de aanleiding
wordt voor een incident waarbij gevaarlijke stoffen van een Bevi-inrichting vrijkomen of bij de inrichting
een brand met gevaarlijke stoffen ontstaat.
7. Ten behoeven van de bestrijding van secundaire brandhaarden en bereikbaarheid voor de
hulpdiensten van het mogelijke rampgebied wordt geadviseerd om binnen het plangebied zorg te
dragen voor de bereikbaarheid, ontsluiting en bluswatervoorzieningen conform de richtlijnen van
Brandweer Nederland, dan wel het regionale beleid omtrent bereikbaarheid voor de hulpdiensten en
bluswatervoorzieningen.
8. Draag zorg voor een goede voorlichting en instructie van bewoners en gebruikers van de aanwezige
objecten, zodat men weet hoe te handelen tijdens een calamiteit. Dit is onder andere mogelijk door
gebruik te maken van landelijke en/of regionale campagnes op het gebied van risicocommunicatie.
9. Maak de risicoafweging over de ruimtelijke ontwikkeling en de al dan niet te treffen maatregelen door
het bevoegd gezag een expliciet beslispunt tijdens de procedure.

Tot slot
Dit document biedt een handvat om externe veiligheid vroegtijdig te betrekken in de ruimtelijke
ontwikkeling. Het is een bestuurlijke keuze om te kiezen welke maatregelen wel of niet worden toegepast.
Bij het nemen van meerdere maatregelen wordt de kans op slachtoffers kleiner en de zelfredzaamheid
en/of bestrijdbaarheid verbeterd. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met uw veiligheidsregio.
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