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Bijiagen

I Kwetsbare objecten binnen de

10-6 contour van KI-, K2-, K3-

buisleidingen

2. Analyse groepsrisico

U hebt het Centrum Exteme Veiligheid (CEV) gevraagd op hoofdlijnen de
consequenties van de nieuwe risicoafstanden rond transportleidingen met brandbare
vloeistoffen van de Ki-, K2- en K3-categorie’ te onderzoeken. Dc consequenties zijn
voor zowel de gerealiseerde situatie als de geprojecteerde en nieuwe situatie (tot 2030)
onderzocht. Dit onderzoek is in samenwerking met RIVM-EMI uitgevoerd. De opzet
van dit onderzoek is gelijk aan het eerder uitgevoerde consequentieonderzoek voor
hogedruk aardgastransportleidingen2.

Plaatsgebonden Risico
De uitgevoerde berekeningen voor het plaatsgebonden risico (PR) worden in detail
besproken in de rapportage “Kwetshare objecten binnen de 106 contour van Ki-. K2-.
K3-buisleidingen” van RIVM-EMI, waarin zowel is ingegaan op gerealiseerde
bebouwing als geprojecteerde en nog niet geprojecteerde bebouwing. Dc rapportage is
als bijlage 1 bijgevoegd. Onderstaand worden de resultaten van de analyses samengevat.

Gerealiseerde bebouwing
Bij de gerealiseerde bebouwing wordt voor 3 kilometer leiding de PR-grenswaarde van
106 per jaar overschreden bij de introductie van de nieuwe afstaiiden. Het gaat om 100
locaties, waar in totaal circa 400 kwetsbare woningen binnen de plaatsgebonden risico
(PR-)contour van 106 per jaar liggen. De gemiddelde reductiefactor voor het oplossen
bedraagt 6; de maximale benodigde reductiefactor bedraagt 10.

Geprojecteerde bebouwing
Op basis van de Nieuwe Kaart van Nederland wordt geschat dat er voor 31 locaties met
geprojecteerde, maar nog niet gerealiseerde, bebouwing de PR-grenswaarde van 10 per
jaar wordt overschreden. Het aantal kilometers leiding dat hierbij betrokken is, wordt
geschat op 13 kilometer. Het betreft hier situaties waarbij “harde” plannen met als

I Overzichtstabel met generieke plaatsgebonden risicoafstanden voor Kl-.leidingerì, brief met
kenmerk 088/08 CEV Vli/sij-1635, 4 april 2008.

2 GMH Laheij, AAC van Vliet, ES Kooi. Achtergronden bij de vervanging van zonering
afstanden hoge druk aardgastransportleidingen van de NV Nederlandse Gasunie. Bilthoven:
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 620121001. 2008.
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t)atum hestemming (gedeeltelijke) hwoning’ overlap vertonen met de herekende PR-contour
xjuI ot van 106 per jaar4. Of dit inderdaad een oerschrijding piaatsvindt. hangt sterk af van de
Ous kenmerk uiteindelijke ruimtelijke invulling van de plannen.
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Blad Nog niet geprojecteerde bebouwing
Op basis van de “zachte” plannen in de Nieuwe Kaart van Nederland zijn er 42 locaties
met nog niet geprojecteerde bebouwing5 waar de PR-grenswaarde van 10.6 per jaar
wordt overschreden. Het hijbehorencle aantal kilometer leiding worth geschat op 23
kilometer.

Status van het plan onbekend
Voor 6 locaties waar de PR-grenswaarde van 10.6 per jaar wordt overschreden, is de
status van het plan onbekend. Het bijbehorende aantal kilometer leiding wordt geschat
op 1 kilometer.

Groepsrisico
Voor Ki-leidingen wordt het aantal van 10 slachtoffers niet gehaald voor dichtheden tot
255 personen per hectare buiten de PR-contour van per jaar (36 inch, 100 bar). Bij
bebouwing buiten de PR 1 0’ contour is er in deze gevallen dus geen sprake van
groepsrisico. In de analyse voor het plaatsgebonden risico zijn meerdere locaties
gevonden met gerealiseerde bebouwing binnen de PR-contour van 106 per jaar. Er zijn
drie casussen beschouwd waarbij er mogelijk sprake zou kunnen zijn van een
benadering over overschrijding van de oriëntatiewaarde van groepsrisico (welke is
gedefinieerd als FN2 = 102). Uit deze analyse blijkt dat voor deze drie casussen een
factor 0,25 tot 0,77 van de oriëntatiewaarde wordt gehaald. In geen van de gevallen is
de oriëntatiewaarde overschreden. De analyse van de drie casussen is als bijiage 2 bij
deze brief opgenomen.

Voor K2- en K3-leidingen is er geen plaatsgebonden risicocontour van 10.6 per jaar.
Dus het is daarom mogelijk dat er bebouwing vanaf 5 meter buiten de buisleiding
gerealiseerd wordt. Dit betekent overigens wel dat deze bebouwing, gegeven een
incident, binnen de gemodelleerde plas staat Dit leidt ertoe dat groepsrisico eerder een
rol speelt bij K2- en K3-leidingen dan bij Ki-leidingen.
Het groepsrisico is bij K2 en K3-leidingen overigens nog steeds beperkt, zo zal bij een
dichtheid tot 300 personen per hectare de oriëntatiewaarde niet worden gehaald7.

Op basis van de bovenstaande analyses is het aannemelijk dat er geen enkele locatie is
waar de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico zal worden overschreden.

Dit betreft de bestemmingen: gemengd: landelijk, gemengd: stedelijk, verblijfsrecreatie en
wonen.

‘ Indien rekening wordt gehouden met alle mogelijk beschouwde bestemmingen binnen de PR-
contour van 10.6 per jaar dan betreffen het 55 locaties.
Op basis van zachte plannen met als functie (gedeeltelijke) bewoning. Indien rekening wordt
gehouden met alle beschouwde bestemmingen dan betreffen het 70 locaties en 50 kilometer
leiding.

6 op basis van plannen met onbekende status met als bestemming (gedeeltelijke) bewoning.
Indien rekening wordt gehouden met alle beschnuwde bestemmingen dan betreffen het 21
locaties en 5 kilometer leiding.
Op basis van een 24 inch K2-leiding met een druk van 100 bar. waarbij over de gehele lengte
van een kilometer aan weerszijden van de leiding 300 personen per hectare uniform zijn
verdeeld (uitgezonderd binnen de belemmerde strook),



Datum Bclangrijkste uitgangspunte ii an de berekeningen
ul - Dc risicoherekeningen iij n uitge’oerd \olgens de uitgangspunten teals sastgeled
(his kenmerk in de RI\’M-hiief met de oerzichtstabel met geneiieke plaatsgehonden

O I \ \h tr S risicoafstanden soor Kl—leidingen1.Ret geschatte effect van de grondroerders
iliad regeling is hiermee al meegenomen in dit consequentieonderzoek

- Dc gehanteerde leidinggegevens betreffen de beschikbare gegevens uit het RRGS8
op 20 januari 20(39 voor leidingen die in bet RRGS als KI-leidingen zijn getypeerd
Ret betreft 22(X) kilometer leiding van 25 erschiIlende leidingeigenaren. Voor
99,5c van het aantal leidingkilometers was voldoende informatie beschikbaar. Dc
oserige 0,5 is in dit onderzoek niet beschoussd. K2- en K3-leidingen zijn niet in
de analyse meegenomen aangezien daar geen plaatsgebonden risicoafstanden “an
106 per jaar voor worden berekend.

- Dc peildatum voor de gerealiseerde kwetsbare bebouwing is 2005, voor de (niet-)
geprojecteerde kwetsbare bebouwing is gebruikt gemaakt van de Nieuwe Kaart van
Nederland9met peildatum januari 2009.

Dc consequenties zijn geschat op basis van de beschikbare informatie over de leidingen
en de populatie rond de leidingen. Voor een gedetailleerde vaststelling van het aantal
kilometers en knelpuntsituaties zal er uitgebreider onderzoek, op lokaal niveau, moeten
plaatsvinden. Dit heeft vooral te maken met de aanpak bij ontbrekende leidinggegevens
en het aggregatieniveau van de bebouwingsgegevens.

Graag ontvang ik van u akkoord voor het vrijgeven van deze brief, zodat wij de lokale
overheden, adviesbureaus en bedrijven via onze website van de Iaatste informatie over
de risico’ s rond buisleidingen met brandbare vloeistoffen kunnen voorzien.

1k vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd. Voor vragen kunt u
contact opnemen met de heer Van Vliet of de heer Laheij, telefoon 030-2744578 of
030-2743829.

ç Hoogachtencf,

:1

Ti. C.M. van Luijk
Hoofd Centrum Externe Vei igheid

Register Risicosituaties Gevaarlijke stoffen, RRGS, www.risicoregister.nl
Nieuwe Kaart van Nederland, NKvNL, www.nieuwekaart.nl
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I INLEIDING

Het ministerie van VROM is bezig met een herziening van de bestaande wet- en

regelgeving voor buisleidingen. Dit zal leiden tot een nieuwe AMvB, Voor

transportleidingen met brandbare vloeistoffen van de categorieën Ki, K2 en K3

worden nieuwe zoneringafstanden voorgesteld. De nieuwe zonerngsafstand komt

overeen met de afstand waar het plaatsgebonden risico (PR) 10 per jaar bedraagt, of

met de grootte van de belemmerde strook (vijf meter) indien het plaatsgebonden

risico op de leiding kielner is dan 106 per jaar. Het RIVM/CEV voert voor dit VROM

project een consequentieonderzoek uit. Het RIVM/EMI ondersteunt het RIVM/CEV bij

de uitvoering van de analyses

Li Doe! van de opdracht aan RIVM/EMI

Eén van de doelen van het VROM-project is inzicht te krijgen in de knelpunten die

ontstaan bij invoering van nieuwe zoneringafstanden voor brandbare vloeistoffen

van de klasse 1, 2 en 3 en het oplossen van deze knelpunten door het nemen van
maatregelen.

Het resultaat van het RIVM-onderzoek draagt bij aan het verwezenlij ken van het

bovengenoemde doel. Het resultaat is dat voor zowel de gerealiseerde situatie als voor

geprojecteerde bebouwing en nieuwe situaties wordt aangegeven hoeveel potentiele

knelpunten dit op zou leveren.
Bij het uitvoeren van het onderzoek wordt er gebruik gemaakt van de bij RIVM

beschikbare populatiegegevens en gegevens over de te analyseren leidingen. Voor het

gebruik van de populatiebestanden in het consequentieonderzoek moet ult deze

bestanden een selectie worden gemaakt. De te maken selectie wordt per bestand

aangegeven.
Het RIVM/CEV maakt zeif een semi-kwantitatieve analyse voor de optredende

groepsrisico’s. Deze worden niet in deze rapportage van het RIVM/EMI beschreven.

12 Brongegevens

Woningenbestand gerealiseerde situa tie

Als bron voor het woningenbestand wordt het “Woningen en populatiebestand, 2005”

van het RIVM gebruikt. Alleen woningen in een gebied met meer dan 2 woningen per

hectare zijn voor het onderzoek relevant. De andere woningen ( 2 woningen/ha) zijn

beperkt kwetsbaar en hoeven niet in het onderzoek worden meegenomen.

Er is geen generieke methode om te bepalen of woningen behoren tot lintbebouwing.

Woningen die behoren tot lintbebouwing zijn beperkt kwetsbaar en hoeven niet in het

onderzoek te worden meegenomen, hierom zullen de in de analyse gevonden

potentiële knelpunten1aanvullend handmatig moeten worden onderzocht op
lintbebouwing loodrecht op de leiding. Indien de potentiele knelpunten worden

veroorzaakt door lintbebouwing, worden deze uit de selectie verwijderd.

1 Een potentleel knelpunt ontstaat wanneer er zich een Of meerdere kwetsbare objecten binnen de PR contour van 1O

per jaar bevinden, of binnen de belemmerde strook. In de analyse worden de potentiele knelpunten voor woningen en
bedrijven / instellingen afzonderlijk beschouwd.
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Bedrijvenbestand gerealiseerde situatie

Als bron voor het bedrijvenbestand wordt bet “Bedrijvenbestand, 2005” van het RIVM
gebruikt Alleen bedrijven / instellingen die genoemd worden in Tabel 1 moeten
worden meegenomen.

H Horeca
H Hotel-restaurants
H Hotels (geen hotel-restaurants), pensions en conferentieoorden
H Jeugdherbergen, kamphuizen e.d.
H Kampeerterreinen
H

______

Vakantiehuisies. -buncalownarken en overiae voorzienincien voor recreatief verjf
N

_____

Onderwijs
Fl Basisonderwijs voor leerplichtigen
Fl Speciaal onderwijs
Fl Algemeen voortgezet en beroepsonderwijs (gecombineerd)
Fl Algemeen voortgezet onderwijs
Fl Voorbereidend beroepsonderwijs
Fl Voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs (gecombineerd)
M Middelbaar beroeosonderwiis
N Gezondheids- en wpI7inc7oro
N Academische ziekenhuizen
N Algemene ziekenhuizen
N Categorale ziekenhuizen
N Psychiatrische ziekenhuizen
N Medische kleuterdagverblijven
N Verpleeghuizen
N Huizen voor gehandicapten (geen verpleeghuizen)
N Verzorgingshuizen
N Jeugdzorg waarbij huisvesting wordt geboden
N Internaten, hersteltingsoorcien en asielzoekerscentra
N Dagverblijven voor gehandicapten
N Dagverblijven voorjeugdzorg
N Jeugdzorg waarbij geen huisvesting wordt geboden
N Kinderopvang

___________

Tabel 1: Lifst met mee te nemen SB193 categorieën

Geprojecteerde bebouwing en nieuwe situaties

Voor de geprojecteerde bebouwing en nieuwe situaties wordt gebruik gemaakt van de
“Nieuwe kaart van Nederland” met als peildatum januari 2009, In de Nieuwe Kaart van
Nederland worden de ruimtelijke ordeningsplannen van gemeenten, provincie en het
Rijk weergegeven. Deze plannen zijn ingedeeld in verschillende bestemmingen. Bij het
gebruik van de Nieuwe Kaart van Nederland moet een selectie worden toegepast op de
vermelde bestemming. Deze selectie is weergegeven in Tabel 2.

WEL NIET
bedrijventerrein agrarisch

detailhandel glastuinbouw
gemengd: Iandelijk groen
gemengd: stedelijk natuur

kantoor recreatie
nutsvoorziening verkeer: spoor

sport verkeer: weg
verblijfsrecreatie water

voorziening waterberging
wonen

Tabel 2: Overzicht van de wel en niet te beschouwen bestemmingen

55101
55102
55210
55220
55230

SBI cat. SBI sectie Omschrijving

80101
80102
80211
80212
80221
80222
80223

85111
85112
85113
85114
85123
85311
85312
85313
85314
85316
85321
85322
85323
85331
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Leidingbestanden

De leidingbestanden Ki leidingen.shp en K2_leidingen.shp hebben een shape (line)
formaat. In de bestanden zijn de volgende kenmerken opgenomen:

- leidingeigenaar
- leidingnaam
- druk (bar)
- diameter (inch)
- stof
- staalsoort

Dc leidingbestanden bevatten de Ki-leidingen (Kljeidingen.shp) en K2-, K3-leidingen
(K2_leidingen.shp) zoals zijn opgenomen in het Register Risicosituaties Gevaarlijke
Stoffen (RRGS), met als peildatum 20 jan uari 2009.
In juni 2009 is aanvullend het leidingenbestand NR25.shp geanalyseerd. Dc resultaten
van deze analyse zijn aan de tabellen in de rapportage toegevoegd.

Afstandentabellen

De AFSTANDENTABEL K1 afstanden.xls bevat:
- een tabel met risicoafstanden afhankelijk van diameter en druk;
- een tabel met de hoogte van het risico bovenop de leiding.
Het leidingbestand Ki leidingen.shp en de afstandentabellen uit K1-afstanden.xls
moeten aan elkaar worden gekoppeld op basis de combinatie van diameter en druk.
De diameters en drukken in het leidingenbestand zullen niet altijd volledig
overeenkomen met de diameters en drukken in de tabellen, Als dit het geval is, dient
uit de tabel de druk I diameter combinatie te worden gekozen die juist hoger is dan de
daadwerkelijke druk en diameter (behalve voor drukverschillen kleiner dan 1 bar -

voorbeeld: 41 bar blijft 40 bar; 42 bar wordt 50 bar). De minimafe afstand die moet
worden aangehouden is 5 meter dwars op de leiding aan beide zijden.
Als diameter of druk “0” is, kan er geen koppeling gemaakt worden tussen het
leidingbestand en de afstandentabellen. Deze leidingen worden daarom niet
meegenomen in de analyse, maar worden in een aparte tabel opgenomen “Leidingen
met onvoldoende gegevens” waarin de kenmerken van de leiding zijn opgenomen.

13 Opdracht

1. Bepalen risicocontour om buisleidingen op basis van kenmerken buis en
getransporteerde stof, de gegevens zijn bekend.

2. Selectie maken ult woningenbestand en bedrijvenbestand op basis van de
onderstaande criteria.

3. Selectie maken uit de Nieuwe Kaart van Nederland op basis van de onderstaande
criteria.

4. Bepalen welke woningen / bedrijven / nieuwbouwplannen uit de selecties gemaakt
in stap 2 en 3 zich binnen de contouren van stap 1 bevinden.

5. Vaststellen grootte van knelpunten en de betrokken bebouwing en de betrokken
leidingen, dusdanig dat aan de rapportageverplichting kan worden voldaan.

1,4 Producten

Het GIS-onderzoek levert een aantal te onderscheiden resultaten op, namelijk:
1. overzichtstabellen
2. GIS-gegevens
3. beschrijving van de toegepaste bewerkingen en populatiebestanden
Ad 2. Deze gegevens moeten zodanig zijn beschreven dat er een evidente koppeling is
tussen de tabel met het overzicht per potentieel knelpunt en de GIS-gegevens.
Herleidbaarheid is van essentieel belang.
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2 GIS BEWERKINGEN

2J Voorbereiding

Voordat de eigenlijke gisbewerkingen uitgevoerd konden worden, zijn eerst de
volgende voorbereidende bewerkingen uitgevoerd, zie Bijlage 1: Voorbereiding.
• De tabellen met PR 10 afstanden en risico’s zijn aan de leidinggegevens

gekoppeld.
• Selecteren van relevante records (punten) uit het LISA 2005 bestand; resultaat

bestand ‘LISA Select’
• Uit het Woningen en Populatiebestand 2005 is vlakken kaart (polygonen) afgeleid

waarin aWe 50 * 50 m2 vlakken in Nederland zijn opgenomen met een maximale
woningdichtheid van 2 woningen / hectare; resultaat bestand
‘WdhLT3’ (Woningdichtheid Less Than 3)

2.2 Bepalen van potentiële knelpunten gerealiseerde situatie

De ‘K1_Leidingen’en ‘K2-Ieidingen’ bronbestanden en resultaten van de voorbereiding
zijn opgenomen in de geodatabase ‘BuisI2009Geodb.mdb’. De kolommen ‘distance’ en
‘risk’ uit de tabel ‘LeidingDistRisk’zijn aan de tabellen van de bronbestanden
‘Ki_Leidingen’ en ‘K2-leidingen’ toegevoegd.

De geografische bewerkingen zijn met behulp van Modelbuilder ‘models’ uitgevoerd.
In deze modellen zijn (bron)bestanden als ‘input’ gekoppeld aan GIS functies. Het
resultaat bestand van een functie kan vervolgens gebruikt worden als input voor een
volgende functie. Met het model is de geografische bewerking vastgelegd. Een
bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat bij wijziging van invoerbestanden of
functie parameters de bewerking met een ‘druk op de knop’ herhaald kan worden.

In figuur 1 is het model weergegeven waarmee de potentiele knelpunten t.a.v. de
bestaande bebouwing zijn bepaald.
De opeenvolgende ‘stappen’ in het proces zijn hieronder kort beschreven.
1. Samenvoegen van de twee bronbestanden ‘K1_Leidingen’en ‘K2Ieidingen’

resulteert in ‘ALLeidingen’met 1073 records (leidingdelen). Dit bestand bevat de
geografie (shape) van alle leidingen en alle administratieve gegevens inclusief de
kolommen ‘distance’en ‘risk’

2. Met de functie ‘Select druk< >0’ zijn de leidingrecords met voldoende gegevens
geselecteerd; resultaat ‘ALLeidingNN’ (NN staat voor Not Null) met 1065 records

3. Met de functie ‘Buffer distance’ is voor alle leidingen een buffer (polygonen shape)
gegenereerd met de parameter ‘distance’ als buffer breedte; resultaat een vlakken
bestand ‘ALLeidingNN_Buffer’ met 1065 records (PR 10-6 contouren). Doordat in
stap 2 eerst de ‘Null’ records uit het leidingen bestand zijn verwijderd, hebben het
lijnen en polygonen bestand corresponderende ‘Objectld’s, dit bleek voor de
verdere analyse essentieel te zijn.

4. Uit het ‘LISA Select’ punten bestand zijn met de ‘Intersect LISA’functie alle punten
geselecteerd die binnen de PR 106 contouren uit het bestand ‘ALLeidingNN Buffer’
liggen; resultaat is het’Leiding_LISA’punten bestand met 2 records (punten). Aan
deze punten zijn alle kenmerken (kolommen) van de twee input bestanden
gekoppeld. Van elk punt is bekend binnen welke buffer van welke leiding dit punt
ligt (in dit geval liggen de 2 punten dicht bij elkaar en vormen slechts 1 knelpunt).

Aangezien er maar 1 potentieel knelpunt is t.a.v. het bedrijvenbestand, stopt de
modelbuilder-analyse voor het LISA bestand hier. Dit bedrijfknelpunt is interactief
verder verwerkt analoog aan de bepaling van knelpunten t.av. woningen.
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Vervoig van de procesbeschrijving

5. In de functie ‘Intersect WenW’wordt dezelfde actie uit stap 4 uitgevoerd voor het
Woningen en Populatiebestand 2005. Het’WenW2005’punten bestand is een
onderdeel van het Woningen en Populatiebestand 2005. AWe GIS basisbestanden
zijn opgeslagen in de RIVM geodatabase. Het ‘WenW2005’ bestand bevat de ±7,5
miljoen punten uit het Adres Coördinaten Nederland (ACN) bestand. Aan aWe ACN
punten is een ‘woon’en / of ‘werk’functie toegekend.
Het resultaat van deze processtap is het puntenbestand ‘Leidingen_WenW’ met 592
records met aWe kenmerken van de ‘WenW2005’en ‘ALLeidingenNN’bestanden.
Dit bestand bevat 518 unieke WenW punten; ongeveer 70 punten (woningen)
vallen binnen de PR 10 6 contouren van twee of meer leidingen.

6. In de processtap ‘Select %W%’worden alleen die punten geselecteerd die een
woonfunctie of gecombineerde woon/bedrijfsfunctie hebben met pc6GwonB > 0
(Gemiddelde woningBezetting per 6 positie postcode). Resultaat is puntenbestand
‘Leiding_Woningen’ met 481 woningen (punten) eveneens met aWe kenmerken van
de ‘WenW2005’ en ‘ALLeidingen_NN’ bestanden

7. In de processtap ‘Erase’ zijn alle punten verwijders die binnen de vlakken van het
bestand ‘WdhLT3’ (Woningdichtheid Less Than 3) liggen. Hiermee zijn de ‘beperkt
kwetsbare’ woningen uit het bestand verwijderd; resultaat is het puntenbestand
‘Leiding_NI_Woningen’ (Niet Incidentele woningeri) met 394 records.

Mt (ZkL,ebt

AtLthq •itøUAINN Bufte,

Figuur 1: Model voor het bepalen van knelpunten t.a.v. bestaande bebouwing
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8. Met de unctie ‘NearALLeidingen’is voor alle punten ult Leiding_NIWoningen’de
afstand tot de dichtstbijzijnde Ieiding bepaald. Aan het bestand
‘Leiding_Nlwoningen’ zijn de kolomnien ‘NEAR FID WEAR DIST ‘NEAR X’ en
‘NEAR Y’toegevoegd. In deze en de volgende processtappen wordt geen nieuw
bestand gemaakt, de opeenvolgende stadia van het bestand zijn aangegeven met
de suffixen (1), (2) en (3).

Aangezien er woningen zijn die binnen de PR 1O contour van meer dan één aiding vallen, moat nu
eerst voor die dubbele voorkomens van woningen de NEAR DIST tot de betreff’ende aiding bepaald
warden. Om hat vervoig te kunnen volgen is het nodig am te weten dat alle records in ArcGIS
bestanden can uniek OBJECTID als eerste kolom hebben en dat records in afgeleide bestanden
verwijzen naar het originele OBJECTID met FID <ORIGINELE BESTANDSNAAM>, bijvoorbeeld met
FIDALLeidingNN wordt verwezen naar OBJECTID in het bestand ALLeidingNN

7

8

163
1

320

Processtap 10, 11 en 12 kunnen niet ‘automatisch’ uitgevoerd warden, omdat ‘dubbele’ woningen aan
beide zijden van ‘dubbele’ eidingen liggen en orndat sommige leidingen elkaar kruisen waardoor alsnog
de verkeerde leiding als ‘NEAR’ leiding wordt gezien.

10. Met de functie ‘Add Join ON Objectld’ inksonder in het mode)) is de tabe)
‘NotLinked’gekoppeld aan het bestand ‘ALLeidingNN’. Zoals in stap 3 al vermeld is,
zijn de OBJECTID’s van corresponderende records uit ‘ALLe1d1ngNN’en
‘ALLeidingNN_buffer’ ge)ijk aan e)kaar. Door nu de ‘FID_ALLeidingNN_Buffer’ uit de
tabel ‘NotLinked’te koppelen aan de ‘OBJECTID’uit ‘ALLe1d1ngNN’zijn alle leidingen
‘aangewezen’ die nog met dubbele woningen gekoppeld moeten worden.

11.In de processtap ‘Select NotLinked’worden die leidingen geselecteerd die nog
gekoppeld moeten worden aan dubbele woningen; resultaat is ‘ALLeidingNotLinked’
met 7 records. Op deze)fde wijze is de tabe) ‘NotLinked’gekoppeld aan het bestand
‘Leiding_NI_Woningen’, selectie woningen die nog gekoppeld moeten worden aan
dubbele leidingen geeft het resultaat ‘LeidingWoningNotLinked’ met 48 records.

12. De processtap ‘NEAR’ is herhaald uitgevoerd, elke keer met één of meer leidingen
uit ‘ALLeidingNotLinked’ ‘in de selectie’. Op deze manier wordt alleen voor de
geselecteerde leidingen de NEAR-functie uitgevoerd. In elke ‘iteratie’ zijn met de
database query ‘AppNewDistQry’ de nieuwe NEAR_FID, NEAR_DIST, NEAR_X en
NEAR_Y gegevens aan de tabel NewDistance toegevoegd.
Na aWe iteraties zijn met de update query ‘UpdNewDistQry’ de nieuwe gegevens in
de ta be) ‘Leiding_NI_ Woningen’ verwe rkt.

13. Nu voor aWe leiding-woning combinaties de NEAR_DIST bekend is, kan de Buffer
Distance voor de betreffende leiding-woning combinaties berekend worden. In
processtap 13 wordt eerst het veld (kolom) ‘BuffDist’aan het bestand
‘Leiding_NI_ Won/ngen’ toegevoegd.

14. In ‘Calculate BuffDist’ krijgt het ve)d ‘BuffDist’ de waarde u/t de formule
Sqr([NEARDISTJt”2+ ( [BUFF_DIST] - [NEAR_DIST])”2). Hierin is
[NEAR_DIST] de afstand van de woning tot de betreffende leiding
[BUFF DIST] de PR 106 afstand van de betreffende leiding

Om te beginnen zijn uit de tabel ‘Leidfng_NJ_Woningen’alle records geselecteerd
waarvan de FID_ALLeidingNN_Buffer ongelijk is aan de NEAR_FID. De NEAR_FID is
het OBJECTID van de leiding uit ALLeidingNN die het dichts bij de betreffende
woning ligt. Het gaat nu juist om de woning-leiding combinaties waarvan de
afstand tot de leiding nog niet bekend

NotLrnkedQryis. Met onderstaande Query zijn de
betreffende woning-leiding combinaties
u it de ta be) ‘Leid/rig_ NI_ Woningen’
geselecteerd en in de tabel ‘NotLinked’
geplaatst, dit betreft 48 woning-leiding
combinaties
SELECT OBJECTID,
FID_wonen_kenm_wenw_2005 AS FidWenW,
FID_ALLeidingNN_Buffer, NEAR_FID INTO
NotLinked FROM Leiding_NI_Woningen
WHERE FID_ALLeidingNN_Buffer <> NEAR_FID;

OBJECTIDIFIdWenWI
D_ig

NEAR_Fm

7345779

273254

868

865

865

F823

868

8496984987

4220320] 285 277
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[BUFF DIST] - [NEAR DIST] is dan de afstand van de woning tot de PR 106

contour. Het resultaat van deze formule is de straal van een cirkel (buffer) rond de
woning die een dee! van de betreffende leiding doorsnijdt met een lengte gelijk aan
tweemaal de afstand van de woning tot de PR 10-6 contour van die leiding.

15. In de functie ‘Buffer Woningen’ wordt voor elke woning een buffer gegenereerd
met ‘BuffDist’als straal; het resultaat ‘WoningBuffers’ bevat 394 records
(cirkelvormige vlakken).Dubbele voorkomens van woningen krijgen twee buffers,
één per leiding, met verschiHende diameters.

16. In de functie ‘Aggregate Woning Clusters’ worden alle samenvallende
woningbuffers geaggregeerd tot vlakken; het resultaat ‘WoningClusters’ bevat 63
records (‘wolkvormige’ vlakken). De tabel ‘WoningClusterTable’ bevat 363 records,

voor elk ‘OBJECTID’ uit ‘WoningClusters’ zijn de ‘OBJECTID’s van de ‘input’
‘WoningBuffers’opgenomen waaruit een cluster is geaggregeerd. ‘OBJECTID’s van
‘WoningBuffers’ die geheel binnen de ‘buitengrens’ van een ‘ WoningC/uster’ vallen,
zijn hierbij weggelaten.

17. In de functie ‘BufferWoningen / Leiding’ wordt voor elke woning een buffer
gegenereerd met ‘BuffDist’als straal; de buffers worden tevens geaggregeerd tot
één multi-part polygon per leiding; het resultaat ‘WoningLeidingBuffers’ bevat 9
records, elk record bevat één of meer vlakken van samengevoegde woningbuffers
per leiding.

18. De functie ‘Intersect’ maakt een doorsnijding van ‘WoningClusters’en
‘WoningLeidingBuffers’. Hierdoor worden woningclusters die over twee of meer
leidingen liggen uitgesplitst in aparte clusters per leiding. Het resultaat
‘WoningLeidingCluster’bevat 95 records met voor een dee! samenvallende vlakken.

Van elke vlak is aangegeven tot welk woningcluster het behoort en tot welke
leiding.

19. de functie ‘Dissolve Knelpunten’voegt alle vlakken die behoren tot één
woningcluster-Ieiding combinatie samen tot één knelpunt. Het resultaat
‘Knelpunten’ bevat (in deze fase van de procedure) 77 records.
De knelpunten zijn vervolgens ‘handmatig’ gescreend op ‘lintbebouwing’ dwars op
de leiding. Met behulp van het interactieve tool ‘Select Features’ in ArcMAP kunnen
‘hot spots’ van knelpunten, zoals in het Botlek gebied en bij IJmuiden, snel
geselecteerd worden. De overige knelpunten zijn met Pan en Zoom to Selection
bekeken en ‘handmatig’ beoordeeld op ‘lintbebouwing’ aan de hand van de
topografische ‘achtergrond’ kaart TopMAP5O. Deze beoordeling resulteerde in de
tabel ‘Knelpunt NotLint’ met 48 OBJECTID’s van potentiele knelpunten.

20. In de functie ‘Add Join’ is de tabel ‘Knelpunt NotLint’ gekoppeld aan het bestand
‘Knelpunten’. Het bestand ‘Knelpunten’ bevat nu nog 48 records.

21. Met de functie ‘Intersect Knelpunt Leiding’ is de doorsnede gemaakt van knelpunt
polygonen met de ALLeidingNN lijnen. Het resultaat ‘KnelpuntLeiding’ bevat 90
records, dit zijn delen van leidingen die ‘binnen’ een knelpunt liggen. Hier zitten
ook leidingdelen bij van leidingen die niet bij het betreffende knelpunt horen.

22. Om de betrokken woningen bij een knelpunt te bepalen worden de
‘KnelpuntLeiding’ leidingdelen gekoppeld aan de ‘WoningLeidingBuffers’ op
‘LeidingNM Aan elk (we! of niet valide) knelpuntleidingdeel is nu de
WoningLeidingBuffer gekoppeld.

23.In de processtap ‘Select Knelpunt/Leiding’worden alleen die KnelpuntLeiding
records geselecteerd die bij het betreffende knelpunt horen met de clausule
KnelpuntLeiding.FID_WoningLeidingBuffers = WoningLeidingBuffers.OBJECTID. Het
resu ltaat ‘KnelpuntLeiding_Select’ bevat 61 records.

24. In de processtap ‘Dissolve Knelpunt Leiding’worden ‘KnelpuntLeiding’ records die
bij één knelpunt horen samengevoegd tot een ‘multi-part lijn’. Het resultaat
‘KnelpuntLeiding_Dissolve’ bevat 48 records (delen van leidingen die bij het
betreffende knelpunt horen), dit aantal is gelijk aan het aantal knelpunten.

25. Tot slot wordt het ‘zwaartepunt’ van de knelpunten bepaald inclusief
xy-coordinaten in de processtappen ‘Feature To Point’ en ‘Add XY Coordinates’.
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In onderstaande figuren zijn enkele karakteristieke knelpunten weergegeven. Op een
ondergrond van TopMAP5O zijn de adrespunten uit bet Woningen en Populatiebestand
2005 weergegeven. De blauwe en rode Iijnen zijn leidingen, de bijbehorende PR 1O
contour is gearceerd weergegeven.
Woningen binnen de PR 10-6 contour zijn met rode stippen aangegeven. Woningen
binnen twee (of meer contouren) met een rood - gele stip. De kruisjes met
voignummer zijn de zwaartepunten van knelpunten. De zwart-wit geblokte Iijnen zijn
de betrokken Ieidingdelen.

Figuur 2: Twee elkaar overlappende knelpunten
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1
Figuur 4: Landehjk gebied met incidentele bebouwing

. v,:;

Figuur 3: Bedrijfsknelpunt

De groene stippen zijn de twee bedrijven the het bedrijfsknelpunt vormen, aangegeven
met de bauwe drkels, binnen het woningen knelpunt 1 De zwart-rood geblokte Njnen
zjn de betrokken eidingdeen van het bedrijfsknepunt.
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23 Bepalen potentiele knelpunten geprojecteerde bebouwing
en nieuwe situaties

In onderstaande figuur is het Modelbulder model weergegeven waarmee de potentiële
knelpunten t.a.v. geprojecteerde bebouwing zijn bepaald.

De opeenvolgende ‘stappen’ in het proces zijn hieronder kort beschreven.
1. In de eerste processtap zijn de gevraagde ‘bestemmingen’ uit de Nieuwe Kaart van

Nederland geselecteerd met de clausule:
[BESTEMMINGJ IN ( ‘bedrijventerrein’, ‘detailhandel’, gemengd: Iandelijk’, ‘gemengd: stedelijk’,
kantoor’, ‘nutsvoorziening’, ‘sport’, ‘verblijfsrecreatie’, ‘voorziening’, ‘wonen);
resultaat: ‘NieuweKaart Select’ met 9231 van de 15854 vlakken uit de Nieuwe
Kaart van Nederland.

2. In de functie ‘Intersect Nieuwe Kaart Leidingbuffer’ is de doorsnede bepaald van de
geselecteerde bestemmingen met de PR 106 contouren van alle buisleidingen;
resultaat ‘NieuweKaartLeiding’ met 636 doorsnedes van Nieuwe Kaart vlakken en
Leiding buffers.

3. In de functie ‘Intersect Nieuwe Kaart Leidingen’ is de doorsnede bepaald van de
‘NieuweKaartLeiding’ vlakken met alle buisleidingen; resultaat
‘NieuweKaartBetrLeiding’ met 555 leidingdelen

4. In ‘Dissolve Knelpunten’worden alle vlakken die behoren bij één leiding en één
Nieuwe Kaart record (‘plan’) samengevoegd tot één knelpunt; resultaat 197
knelpunten in ‘NieuweKaartKnelpunten

5. In de processtap’ Dissolve Plannen’worden alle ‘NieuweKaartLeiding’vlakken die
behoren bij één Nieuwe Kaart record (‘plan’) samengevoegd tot één plan; resultaat
69 plannen in ‘NieuweKaartPlannen’die samenvallen met één of meer
I ei ding buffers.

6. Voor de betrokken leidingdelen zijn overeenkomstige ‘Dissolves’ uitgevoerd. Dit
resulteert in 165 ‘NieuweKaartKnelpLeiding’ records, dit zijn leidingdelen die binnen
één ‘NieuweKaartKnelpunt’ vallen.
‘NieuweKaartPlanLeiding’ bevat 48 ‘plannen’ waarbij een leiding door het
functievlak loopt.

In figuur 6 zijn enkele van deze knelpunten weergegeven, NieuweKaart knelpunten
kunnen alleen over een PR 106 contour vallen of ook over de betreffende leiding.

Figuur 5:Ivlodel voor bet bepalen van knelpunten t.a.v. geprojecteerde bebouwing
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Figuur 6: Nieuwe Kaart knelpunten

De donker gekleurde vlakken zijn functevlakken uit de Nieuwe Kaart van Nederland.
De delen van functievlakken die samenvallen met de PR 1O6 contour van leidingen zijn
aangegeven met rood-gele Iijnen. De betrokken Ieidingdelen met paars-zwart geblokte
Iij ne n.
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3 REsuLTATEN

31 Leidingen
In onderstaande tabellen zijn de leidinggegevens gesommeerd naar eigenaar en de
Ieidngen met onvoldoende gegevens voor bepalen van het PR i06 weergegeven.

volgnr eigenaar aantal Itotaieiengte (aj[iengte in analyse (rn) aantal leidingen in analyse
1 1 15696 15696 1
2 21 95839 95839 21
3 3 5251 5251 3
4 1 1320 1320 1
5 3 7016 7016 J 3
6 1 3814 3814 1
7 126 284170 272359 118
8 1 8151 8151 [ 1
9 1 r r F 1
106 20815 - 20815 6 - -

11 4 20643 20643 [ 4
12 [ 2 75123 75123 1 2
13 87

- 331749 331749 87
r

14 16 7051 7051 [ 16
15 371 199952 199952 371

301r 149075 149075 301
17 65 90199 90199 65
18 2 [ 12844 [ 12844 2
19 1 8163 8163 1
20 4 29028 29028 4
21 23 181420 181420 23
22 26 80142 F 80142 [ 26
23 6 14351 14351 6
24 - 1 4006 4006 [ - 1
25 40 558611 558611 40

Tabel 3: Leidinggegevens gesommeerd naar Eigenaar

Tvoignummereigenaar druk ( diameter ( Iengte( distance ( risk
7 j 0 2 60

102 1957

7 [à - 2 230

‘ 0 3 230

‘ 0 6 26 [
7 0 2 2656

- 7 0 6 81 1 -- -
7 0 4 [ 6571

Tabe/ 4: Leidingen met onvoldoende gegevens voor bepalen van de PR i06 contour
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3.2 Knelpunten bestaande situatie

In de analyse zijn 48 potentléle knelpuntlocaties ten aanzien van woningen en 1

potentiele knelpuntlocatie ten aanzien van bedrijven geldentificeerd. In een tweede

doorloop voor NR25-leidingen zijn 51 potentiële knelpunten voor woningen en 1

knelpunt voor een bedrijf geldentificeerd. De knelpunten met relevante parameters

zijn in onderstaande tabel weergegeven.
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! volqnr ( Iengte(m) (aantal woningen vognummer eigenaar( PR1O afstand PR1Oop de leiding

1 91 51 11 30 10

2 . 90 6 11 30 10

3 10 1 11 30 10

4 11 1 11 30 10

5 61 8 r i 30 10

6 - 7 - 1 1 1 30 [ 10

7 6 1 - 11 30 - 10

8 9 1 11 30 r 10

30 2 11 30 10

10 20 11 - 30

11 29 2 13 25 8

12 13 3 [ 13 25 8

13 111 19 13 F 25 [ 8

14 [ 36 [ 2 13 25 8

15 — 565 — — 73 13 25 8

16 r 20 F 1 13 25 j 8

31 2 13 25 8 --

18 34 2 F 13 j 25 8

1 25

or 32 I
21 29 2 13 25 8

22 19 — 1 1 25 8

23 8 —— 1 — 13 25 8

24 14 -— — 1 13 — -

— I 25 — 8 -

25 2 — 1 —
13 25 — - -

26 6 25

27 50 2 13 32
r

28 2 3 13 32

29 142 1 19 [ 13 32

30 18 -— - 2 I 13 32

31 211 29 13 32 10

32 31 4 17 17 6

33 1 1

34 11 1

35 12 9

36 4 3

37 31 15

38 61 37

39 30 32

40 17 23

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

8

8

10

10

10

10

6

6

6

6

6

6

5

5

5

5

5

5

5

S

3

3

17

17

17

17

17
17

17

17

20

20

-

20

20

20

20

20

25

25

24

6

6

9

11

0

9

3

9

4

17

17

17

17

17

17

17

17
14

14

14

14

14

14

14

14

10

10

4

1

1

1

4

4

10

4 -

—- 1__

2



Tabel 5: Potentiële knelpunten ta.v. bestaande situatie

In onderstaande tab& zijn de kn&punten t.a.v. bestaande bebouwing gesommeerd
naar eigenaar en voor Nederand totaa, weergegeven.
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PRlO6ipde eidinQwonngfognummer eigenaar PR106afstand

51 11 2 25 10

52 10 1 25 10

53 6 1 25 10

54 3 1 25 10

55 0 1 25 10

56 1 1 25 10

57 6 1 25 10

58 1 1 25 10

g 3 2 25 10

60 2 4 25 10

61 12 1 25 10

62 31 7 25 10

63 2 1 25 10

64 1 2 25 I 10

65 0 1 25 10

66 0 1 25 [ 10
67 3 I 1 25 { 10

68 2 1 25 10

69 12 F 1 25 - 10
70 0 r

—- 1 1
25 - 10

71 5 1 25 f 10
72 5 T 1 25 10

73 — 6 -- 1 25 10

F 3 [ 1 25 10
75 [ 0 1 25 10
76 4 [ 1 25 10
77 5 1 25 [ 10
78 6 1 -r 25 [ 9
79 0 lr 25 12
80 [ 58 r- 8r [ 12

1r1r251 12 -

25 r 12

25 r 12

25 12

25 12

25 1 12

25 12

25 [ 12

25 -- 12

25 12

25 12

25 12

25 [ 12

25 12

25 - 12

25 12

25 9

25 is

25 15

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

3

5

5

82 0 J 1

1

84 r 2
— -r —

- 1
85 r -— ——

86

87

88
r

89

90

91

92

93

94

95

16

3

5

16

2

9

6

4

10

9

6

9

18

15

3

2

1

2

1

1

1

1

1

2

4

2

2

1

1

2

22

13

2

1

voignr [ Iengte (ni) ( aanta bedrijven ( vognummer eigenaar ( PR1O6afstand
-- I PRLO6op de leicling I

11

25

30

12

10

4



vognummer eigenaar aantal knelpunten totale

13 21 1384 168

11 10 535 73 2

17 9 198 125

20 8 68 29

25 52 1093 81 1

TotatenvoorNederland 100 3278 395 i 3

Tabel 6: Potentiële knelpunten t.a.v.bestaande situatie gesommeerd naar
leidingeigenaar

Opmerking: het totaal aantal betrokken woningen in Nederland is kleiner dan het gesommeerde aantal

wornngen per knelpunt omdat een aantal wonngen ‘meetelt’ in 2 knelpunten.

3.3 Knelpunten geprojecteerde bebouwing en nieuwe situaties

In de Nieuwe Kaart van Nederland (NKvNL) wordt onderscheid gemaakt naar

functievlakken/herstructurering en zoekgebieden. Bij functievlakken/herstructurering

is de plaats en omvang van een ruimtelijk plan bekend. Bij een zoekgebied is sprake
van een (groot) gebied waarbinnen een betreffende functie kan/moet worden
gerealiseerd. De specifieke locatie staat nag niet vast.
Tevens wordt onderscheid gemaakt naar status van de plannen; hard, zacht of
onbekend.
De status ‘hard’ is toegekend aan de volgende juridische statussen uit WRO:
1) aanwijzing, 2) goedgekeurd, 3) koninklijk besluit, 4) uitspraak afdeling
bestuursrechtspraak, 5) uitspraak afdeling bestuursrechtspraak: alsnog goedgekeurd,

6) vastgesteld, 7) vigerend en 8) voorlopige voorziening.

De status ‘zacht’ is toegekend aan: Awb bezwaar, beroep afdeling

bestuursrechtspraak, concept, goedkeuring onthouden, kroonberoep, kroonberoep in
werking, ontwerp, uitspraak afdeling bestuursrechtspraak: alsnog goedkeuring
onthouden, voorontwerp.
Wanneer er geen gegevens over de status bekend zijn, is deze ‘onbekend’. (definitie
uit documentatie NKvNL)
In onderstaande tabel zijn de aantallen potentiële knelpuntlocaties ten aanzien van
de geprojecteerde bebouwing (‘hard’) en nieuwe situaties (‘zacht’) weergegeven,

uitgesplitst naar functievlak I zoekgebied en naar status.

functievak/furntieILjn
BESTEMMING herstructurering zoekgebied/zoekiijn

hard (zacht(onbekend hard zacht ( onbekend

bedrijventerrein 19 17 14 3 8 2

gemengd: Iandelijk 7 F 22 F 2 - 1

gemengd: stedelijk 10 3 72

kantoor 1 3 9 -

nutsvoorziening 2
-

J 1

sport 2E F 1 I 1

verblijfsrecreatie 1

wonen 13 17 F 6 12 1

Tabel 7: Aantal potentiële knelpunten t.a. v. geprojecteerde bebouwing en nieuwe
situa ties
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In onderstaande tabel zijn de aantallen piannen uit de Nieuwe Kaart van Nederland
weergeven, die overlappen met de PR 1O contouren van buisleidingen.

Tabel 8: Aantal plannen uit de Nieuwe Kaart binnen de PR 1 6 contour

In onderstaande tabel is de lengte (in meters) van de betrokken Ieidingdelen ten
aanzien van de geprojecteerde bebouwing weergegeven.

Wonen (PR lo6contour)

Tabel 9: Aantal meters betrokken leiding t. a. v. geprojecteerde bebouwing en nieuwe
situa ties

In tabel 9 is de lengte van het Ieidingdeel binnen een functieviak of zoekgebied van
de Nieuwe Kaart opgenomen. Er zijn ook doorsneden van de Nieuwe Kaart met PR 106

contouren die geen deel van een leiding bevatten zoals de plannen met bestemming
‘wonen’ en ‘bedrijventerrein’ met status ‘hard’, ‘zacht’ of ‘onbekend’. Van deze plannen
is in de Iaatste 2 regels van tabel 9 ook de Iengte (evenwijdig aan de leiding) van de
doorsnede met de PR 106 contour opgenomen.
Voor de overige bestemmingen zijn geen doorsneden met de PR 10-6 contouren van
enige omvang aanwezig. Het opperviak van de doorsneden is in deze gevallen vaak
maar enkete vierkante meters.

Of de plannen ook daadwerkelijk leiden tot potentiële knelpunten, is afhankelijk van de
daadwerkelijke invulling en uitwerking van deze plannen. Op voorhand kan niet
worden uitgesloten of vastgesteld of er daadwerkelijk kwetsbare objecten binnen de
PR 106 contouren zullen worden gebouwd.

functievlakffunctielijn
. zokgebied/zoekInn

BESTEMMING herstructurering

hard iF zacht onbekend hard ‘I zacht onbekend

14 9Bednjventerren

gemengd: andeiijk

gemengd: stedeiijk

kantoor

flutsvoorzieninq

sport

verbIijfsrecreate

wonen

9 3 3

3

6

3

2

1

13

1

2 1

10

3

1

1

i25

1

1

Bedrijventerrein 11778

gemengd: Iandelijk 9044

20223 I
20672

3714

/zoeklijn

ht onbekend

5745 6046

600

49

169
gemengd stedelijk 2654 1761 33436

kantoor f 355 6066 1
nutsvoorziening J 94 [ 53 1 1707 1 I

sport 1 1796 1 448 f 240
verbhjfsrecreatie 77 1 1
Wonen (leiding) 1 1611 1840 1 6920 889 1

Bedrijventerrein (PR 106 contour) [ 485

1365 870 860
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34 GIS gegevens

De RIVM basisbestanden “Woningen en populatiebestand, 2005” en “Bedrijvenbestand,
2005” zijn opgenomen in de RIVM geodata base.
Alle overige gegevens zijn opgenomen in cle projectdirectory Buisleidingen2009 op
de RIVM geodata fileserver.
In de subdirectory basisdata zijn de K1_leidingen.shp, K2 leidingen shp,
Klafstanden.xls en de Nieuwe Kaart van Nederland opgenomen.
In de subdirectory doc zijn alle documenten, waaronder deze rapportage, opgenomen.
In de subdirectory grafics zijn alle afbeeldingen uit de rapportage opgenomen.
In de subdirectory output staat de (personal) geodatabase Buisl2OO9Geodbmdb.
Deze database bevat alle overige bronbestanden, afgeleide datasets, queries enz. die
in de procesbeschrijvingen genoemd worden.
Naast de geodatabase staan in deze subdirectory ook aWe .mxd bestanden; dit zijn de
ArcMAP documents.
In de subdirectory tools staat de ‘toolbox’ met de Modelbuilder modellen.

35 Toevoeging GIS gegevens

Het leidingenbestand NR25.shp is in een tvveede doorloop geanalyseerd. Hiervoor is in
de subdirectory output een kopie van de (personal) geodatabase, met de naam:
Buisl2009addendum.mdb gemaakt. Deze database bevat dezelfde bestanden als
Buisl2009Geodb.mdb met uitzondering van Ki_leidingen en K2_leidingen en de
daarvan afgeleide bestanden.
In de Buisl2009Addendum.mdb is het leidingenbestand NR25.shp ingelezen.
Vervolgens zijn alle (GIS-)bewerkingen voor het NR25-leidingbestand uitgevoerd. De
resultaten van de analyse zijn aan de tabellen van deze rapportage toegevoegd.
Aan tabel 5 zijn 52 potentiele knelpunten toegevoegd.
Aan tabel 6 is één regel voor de leiding eigenaar toegevoegd; en bij de ‘totalen voor
Nederland’ zijn de totalen van de toegevoegde leiding eigenaar opgeteld.
In de tabellen 7, 8 en 9 zijn de aantallen ‘potentiele knelpunten’, ‘plannen’ en ‘meters
betrokken leiding’ aangevuld met de aantallen die voor de toegevoegde leiding zijn
berekend. Waar nodig is de begeleidende tekst aangepast of aangevuld.
De in de paragrafen 2.2 en 2.3 genoemde aantallen leidingdelen, woningen, potentiele
knelpunten enz. hebben betrekking op de analyse van de leidingbestanden K1_ en
K2_leidingen.shp uit de eerste doorloop. De overeenkomstige bestands- en
tabelnamen met aantallen van de analyse van NR25.shp uit de tweede doorloop zijn:
NR25leiding en NR25leidingbuffer 40 leidingdelen
NR25leiding_LISA 1 punt (1 bedrijf); 1 potentieel bedrijfknelpunt
NR25leiding_WenW 178 adrespunten
NR2sleiding_Woningen 149 woningen
NR25leiding_NI_woningen 116 niet-incidentele woningen (>2 woningen/ha)

Er zijn geen woningen geselecteerd binnen de buffer van 2 of meer leidingen en
er zijn ook geen woningen geselecteerd binnen de buffers van de leidingen uit de
eerste doorloop. Er is dus geen overlap met knelpunten uit de eerste doorloop.

WoningClusters 79 woningclusters
WoningLeidingBuffers 11 leidingbuffers die woningen bevatten
Knelpunten 79 elk woningcluster betreft slechts één leiding
KnelpuntNotLint 51 potentiele knelpunten waarvan de woningen

niet bestaan uit lintbebouwing
KnelpuntLeiding; KnelpuntMidpoints 51 betrokken leidingdelen; en zwaartepunten

van potentiële knelpunten
Voor 8 van de 51 knelpunten staat een (afgeronde) lengte van het betrokken
leidingdeel van 0 meter in tabel 5. De woningen van deze knelpunten liggen dus
minder dan 0,25 meter binnen de PR iü contour van de betreffende buisleiding.
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Bijlage 1: Voorbereiding

Koppelen van afstanden en risico tabellen aan Ieidinggegevens
De tabel ‘Plaatsgebonden risicoafstanden (PR) 10-6 per jaar (in meters) voor
buisleidingen met K1 brandbare vloeistoffen’ is in een MS-Access database ingelezen
als tabel ‘distance’

Tabel 10: distance

Uit de tab’e ‘distance’ is met onderstaande ‘query’ de tabel ‘PressDiamDist’ gemaakt.

SELECT distancepress AS pressure, 3 AS diameter, distance.d3 AS distance FROM distance
UNION SELECT distance.press, 5 AS d, distance.d5 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 6 AS d, distance.d6 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 8 AS d, distance.d8 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 10 AS d, distance.dlO FROM distance
UNION SELECT distance.press, 12 AS d, distance.d12 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 14 AS d, distance.d14 FROM distance
UNION SELECT distancepress, 16 AS d, distanced16 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 18 AS d, distance.d18 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 20 AS d, distance.d20 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 22 AS d, distance.d22 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 24 AS d, distance.d24 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 26 AS d, distance.d26 FROM distance
UNION SELECT distance press, 28 AS d, distance.d28 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 30 AS d, distance.d30 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 32 AS d, distance.d32 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 30 AS d, distance.d30 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 32 AS d, distance.d32 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 34 AS d, distance.d34 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 36 AS d, distance.d36 FROM distance
UNION SELECT distance.press, 42 AS d, distance.d42 FROM distance;

Het resultaat is een tabel in het hiernaast weergegeven

_____

formaat met 241 records waarin voor elke voorkomende
pressure en diameter combinatie de bijbehorende PR 10-6
afstand is opgenomen.
Uit de tabel ‘Hoogte van het plaatsgebonden risico (PR) op de leiding (x

10-6 perjaar)’ is met een vergelijkbare procedure de tabel
‘PressDiamRisk’gegenereerd. Deze tabel bevat eveneens 241
records.
Naast deze twee tabellen met PR 10-6 afstand en risico zijn
twee huiptabellen gernaakt; ‘LkupPressure’ en ‘LkupDiameter’.

10 5 5 5 6 8 9 9 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 19
16 s

r

9 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 18 19 20
20 5 T 7 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15 16 18 19 20 24
30 - 5 7 7 9 10 11 11 112 13 14 16 17 18 20 21 23 24 27 32
40 51 8 9 110 10 [ii 12 F 13 15 16 f 18 19 21 23 24 26 27 30 35

-- f 8 [io [10
11r

12 13 14 16 18 20 [ 21 23 25 27 29 30 32 37
60 [5 19 Ho [10 11 [ 12

r

141 15 17 [ 19 [ 21 23 25 27 29 1 31 33 35
70 6 r 9 [10 [ii 12 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 36 38
80 7 9 10 12 12 [ 15 17 f 18 20 - 22 f 24 [ 27 29 31 33 36 38 [ 40
90 [i 10 H0112 13 r16 [ 17 19 21 [ 24 26 28 31 33 35 38 40
100 - 7 jw [10 112 13 16 [ 18 20 22 [ 25j 27 30 [ 32 I 35 f 37 40 42 45
125 8 10 10 12 14 16 20 23 25 27 30 33 36 38 41 44 47 50
150 8 10 10 121 15

200 9 10

11

18 21 24 27 30 33 36 I I 42 45 48 51

I -
54

!‘ressulamuist

1pressurElldiameter :JistancE1

10 3 5

10 5 5

PressDiamRisk_____
pressurejIiameterj[ risk —

10 3

5

2

4
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LkupDiameter

in [out!

2 3

3 3

4 5

5 5

6 6

— LkupPressure

pr lower upper

10 0 11

16 11 17

20 17 21

30 21 31

40 31 41

50 41 51

60 51 61

70 61 71

80 71 81

90 81 91

100 91 101

125 101 126

150 126 151

200 151 201

300 J 201 301

16 5

22 16 5

42 35 11

42 11

22 16 5

24 19 6

In ‘LkupPressure’ is de onder- en bovengrens aangegeven voor

de ‘kiasse’ waarin de (maximale) leiding druk ligt voor het

bepalen van de bijbehorende PR 10 6 afstarid en

ri SI CO.

In ‘LkupDiameter’ is voor de twee ontbrekende

diameters, 2 en 4, de naast hogere diameter

aangegeven die voor die leidingen geldt. Vanaf

diameter 5 is de waarde van de ‘in’en ‘out’
diameter natuurlijk ge/uk aan elkaar.

Vervolgens zijn de twee tabellen van de bronbestanden

‘KlLeidingen’en ‘K2-leidingen’ in de database ingelezen. Met

onderstaande grafische weergave van de query

‘LinkKlLeidingenQry’ is aan alle Ki-leidingen een ‘distance’ en

‘risk’ waarde toegekend. Ter controle zijn tevens de toegepaste

‘pressure’ en ‘diameter’ waarden in de resu ltaat tabel

‘LeidingDistRisk’ opgenomen.

!HI
EIGENAAR
LEIDINGNM
DRUK
DJAMETER —-

STOF
STAALSOORT
engt

j*J

FIeld IGENMR LEIDINGNM DRUK DIFM: DIAM STOF STAALSOORT pressure diameter distance Jrisk

Table: K1Jeiding KlJeidingei Ki_leidingen KiJeidingen KiJeidi KiJeidingen LkiipPres IPressDia PressDia IPre

__________________________
Shbw: ll El El____ El El El El I El El I El

Criteria:
o

41 1

Met deze query zijn de 1046 records van de ‘K1_Leidingen’tabel aangevuld met 4

kolommen in de tabel ‘LeidingDistRisk’opgenomen. Tot slot zijn de 27 records uit de

tabel ‘K2_Leidingen’aangevuld met een de waarde 5 voor ‘distance’ en geen waarde

voor ‘risk’ aan de tabel toegevoegd. De eerste regel (record) in onderstaand voorbeeld

is een leiding uit de ‘K2_Leidingen’tabel.
Het resultaat is de ‘LeidingDistRisk’tabel met in totaal 1073 records. In onderstaand

voorbeeld zijn de eerste 6 records weergegeven.

LeidingDistRisk

EIGENAAR LEIDINGNM (DRUKIDIAMI STOF ISTAALSOORT’pressureIiI distance risk

Amsterdam schiphol Pijpleiding IASP - 401 l6lkerosine ASTM API 5L

BP Raffinaderij Rotterdam By. IRMR leiding 27.581 22lbenzine [Staal API 5L

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 142’MOT Crude 34.5j 42[aardolie tStaal API 5L

BP Raffinaderij Rotterdam By. f42”MOT Crude 5l 42faardolie [Staal API 5L

BP Raffinaderij Rotterdam By. JRMR leiding 27.581 221benzine Staal API 5L

BP Raffinaderij Rotterdam B.V. 24”RAPL leiding 331 24laardolie Steal API 5L

40

30

40

40

30

40
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Selecteren van relevante records ult LISA 2005

Met onderstaand model zijn aWe records uit LISA2005 geselecteerd die voldoen aan het
selectiecriterium:
sbi93nr IN ( 55101, 55102, 55210, 55220, 55230, 80101, 80102, 80211, 80212, 80221, 80222, 80223,
85111, 85112, 85113, 85114, 85123, 85311, 85312, 85313, 85314, 85316, 85321, 85322, 85323, 85331)

Het resultaat ‘lisa_select’ bevat 33349 records

eodb.rivrn’_____ I -

k H .:ect)

Woningdichtheid grid en vlakken kaart met 1 of 2 woningen / hectare.

Uit het grid bestand ‘won2005_25m’van het WenP2005 bestand is met onderstaand
model een vlakken kaart (polygonen bestand) afgeleid waarin alle 50 * 50 m2 vlakken
in Nederland zijn opgenomen met een maximale woningdichtheid (Wdh) van 2
woningen / hectare.

Procesbesch rijvi ng

1. Het bestaande Won2005_25m grid is eerst geaggregeerd tot een 50m grid.
2. Dit 50m grid wordt 4 maal geaggregeerd tot een lOOm grid; 1 keer zonder ‘offset’

en 3 keer met een offset van respectievelijk 50m in de x-richting, 50m in de y
richting en 50m in de x- en y-richting. Nu zijn er 4 overlappende lOOm grids met
het aantal woningen per 100* 100 m2 c.q. de woningdichtheid / hectare.
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3. in de processtap ‘Single Output Map Algebra Max Wdh’ is, in een output grid van
5Cm, de rnaximale waarde geselecteerd uit de 4 verschoven lOOm grids. Elke
output gridcel van 50*50 m2 krijgt dus de maximale woningdichtheid per hectare
als waarde.

4. In de processtap ‘Map Algebra Wdh = 1 of 2’zijn alleen de gridcei!en met de
waarde 1 of de waarde 2 (woningen/hectare) geselecteerd. Dc output gridcellen
krijgen de waarde 1.

5. In de processtap ‘Raster to Polygon’ is van dit grid een vlakken kaart gemaakt. Het
resultaat ‘Wdh = 1 of2 poly’ bevat 2 multi-part polygonen; 1 met de waarde 0 en
1 met de waarde 1.

6. In de processtap ‘Select Not Null’ worden alleen de polygonen met de waarde 1
geselecteerd; het resultaat is ‘Wdh excl. 1 of 2’ met 138155 records (vlakken) met
de waarde 1.
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BijIage 2 Analyse Groepsrisico

Opdrachtgever: Kees Theune, Ministerie an VROM
Datum: 28 juli 2009
Briefnummer: 237 09 CE\’ Vii tr-1635
Uitvoerder(s): André van Vliet, Centrum Fxterne Veiligheid

In de analyse oor het plaatsgebonden risico zijn meerdere locaties gevonden met
gerealiseerde bebouwing binnen de plaatsgebonden risico (PR)-contour van 10 per jaar.
Voor deze locaties is er mogelijk sprake van een benadering of overschrijding van de
oriëntatiewaarde. Voor drie casussen is er een specifieke groepsrisicoberekening uitgevoerd.
Dit betreft de locaties met het grootste aantal woningen binnen de PR 10 6 contour.

Casus 1
Deze casus omvat een kilometer buisleiding waarlangs zich 4 locaties bevinden (nr. 1, 5, 6,
7)1 met in totaal 61 woningen binnen de PR 106 contour. In Figuur Ia zijn de PR-contouren
weergegeven samen met de locatie van de woningen in de directe omgeving van de
buisleiding. In Figuur lb is de bijbehorende groepsrisicocurve weergegeven. Zoals blijkt uit
Tabel 1 is de maximale overschrijding een factor 0,25 bij 10 slachtoffers. Dat betekent dat de
oriëntatiewaarde van het groepsrisico voor deze casus niet wordt overschreden.

001

_________

aci

0 11

4

1e7

I,8

________________________

Nun,b,, of FOafbo.o 4)

Figuur lb Groepsrisico casus I

Aantal slachtoffers N Freguentie F (perjaar) Oriëntatiewaarde Ovcrschrij ding
10 2,46x10- i,0Oxio 0,25
12 1,67x10- 6,94x10 0,24
15 1,07x10 4,44x10 0,24
20 4,78x106 2,50x10 0,19
25 5,61x10 1,60x10 0,04

Tabel 1 Datapunten FN-curve casus 1

1.006 L0v,V4

f-001 Yeo

le.006 f4o&ieoo
000 OXIO 016 0fomefr0
I_____

Figuur la PRcontouren casus 1

Nummering van locaties uit Tabel 5 van Bijiage I



\nHlvse u uepsrRicn PR-knc11urt;

casus —

ee casus om\at cen kilometer huisleiding vaarlangs zich I locatie hevindi nr. 15)1. met in
totaal 73 woningen hinnen de PR I 0 contour. In F lguur 2a zi}n de PR—contouren
veergegeven samen met de locatie an de woningen in de directe omgeving xan de
huisleiding. In Figuur 2h is de bijhehorende groepsnsicocur\ e \veergcgcven. Zoals blijkt uit
Tabel 2 is de maximale o erschrijding een factor (L77 htj 15 slachtotTcrs. Dat hetekent dat de

orientatievaarde van bet groepsrisaco deze casus niet vordt overschreden.

of F001l feo Off

r

F::
F

Figuur 2b Groepsrisico casus 2

Aantal slachtoffers N Freguentie F (per jaar) Oriëntatiewaarde Overschrijding

10 5,43x10- i,OOxi04 0,54

12 4,18x10 6,94x10 0,60

15 3.43x10 4,44x10 0,77

20 1,17x10 2,50iu 0,47
25 7.34x10 1,60x10 0,05

Figuur 2a PR-contouren casus 2
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008 006 016 K8108e1o
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Tabel 2 Datapun ten FN-curve casus 2



Analyse groepsrisico hij PR knelpunten

( asus 3
Deze casus omat een kilometer huisleiding vaar1angs zich S locaties hevinden tnr. 32. 33.
35. 36. 37, 35. SQ. 40)’. met in totaal 124 woningen hinnen de PR 10 contour. In Figuur 3a
zijn de PR-contouren eergegeen samen met de locatie an de wonlngen in de directe
omgeving van de buisleiding. In Figuur Sb is de bijbehorende groepsrlsicocurve
weergeeven. Zoals blijkt uit Tabel S is de maximale overscbrijding een factor 0.77 bij 15
slachtoffers. Dat hetekent dat de orintatiewaarde an het groepsrlslco voor deze casus met
worth overschreden.

Figuur 3a PR-contouren casus 3
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Figuur 3b Groepsrisico casus 3

Aantal slachtoffers N Freguentie F (per j aar) Oriëntatiewaarde Overschrijding
10 1,60x10 l,OOxiO 0,16
12 1,35x1O 6,94x10 0,19
15 1,10 4,44 0,25
20 7,68x106 2,50xl0 0,31
25 4,85x106 1,60x10 0,30
30 4,08x10.6 1,I1x10 0,37
40 2,60x10.6 6,25x106 0,42
50 1,81xl0 4,00x106 0,05

t

Tabel 3 Datapun ten FN-curve casus 3




