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> Retouradres Postbus 1 3720 BA Bilthoven

Datum 31 januari 2022 
Betreft Advies in het kader van uitwerking 

aandachtsgebieden 

Geachte mevrouw Absil, 

Op 21 november 2021 heeft het RIVM van uw directie een adviesaanvraag 
ontvangen over voorstellen om brand- en gifwolkaandachtsgebieden op 
een andere manier te bepalen en een andere maat voor de begrenzing te 
hanteren. Met deze brief informeren we u over de voortgang en de 
voorlopige beoordeling van de voorstellen. 

De omgevingswet en bijbehorende besluiten en regelingen bevatten 
regels en voorschriften voor het waarborgen van een veilige en gezonde 
leefomgeving. Een van deze regels is dat gemeenten in hun 
omgevingsplan binnen aandachtsgebieden rekening moeten houden met 
het groepsrisico. Het RIVM beheert het instrumentarium om deze 
aandachtsgebieden te bepalen. 

In 2020 heeft u voor Brzo-bedrijven aandachtsgebieden laten berekenen 
ter ondersteuning van de omgevingsdiensten. Naar aanleiding van deze 
berekeningen zijn bij diverse belanghebbenden vragen ontstaan over de 
omvang, werkbaarheid en interpretatie van de aandachtsgebieden. Zij 
hebben deze vragen ingebracht bij de door uw directie ingestelde 
Expertgroep MOV. Binnen de Expertgroep MOV is afgesproken om een 
‘Werkgroep uitwerking aandachtsgebieden’ te vormen. Deze werkgroep 
met vertegenwoordigers van de belanghebbenden heeft diverse 
discussiepunten met betrekking tot aandachtsgebieden uitgewerkt tot 
voorstellen voor aanpassing van de rekenmethoden.  

U heeft het RIVM gevraagd om twee van de voorstellen van de werkgroep 
voor aanpassingen aan de huidige rekenwijze te beoordelen. Deze twee 
voorstellen gaan over de berekening van het gifwolkaandachtsgebied en 
de berekening van het brandaandachtsgebied. 
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Op dit moment heeft RIVM voldoende informatie verzameld voor een 
voorlopige beoordeling van de voorstellen van de werkgroep. Ook kunnen 
de door u gestelde kernvragen worden beantwoord. De volledige 
beoordeling van de voorstellen volgt in een RIVM-rapport dat naar 
verwachting eind maart 2022 zal worden opgeleverd. 

De twee voorstellen vanuit de werkgroep zijn als volgt samen te vatten: 

1. Voorstel brandaandachtsgebied. De werkgroep stelt voor om de
huidige methode, waarbij het warmtestralingsniveau bepalend is, te
vervangen door een nieuwe methode die uit gaat van een
warmtestralingsdosis. In het voorstel van de werkgroep wordt de
begrenzing van het brandaandachtsgebied gelijk gesteld aan de
afstand waarop ontsteking van een gebouw kan optreden. Dit is
benoemd als de House burning distance. De werkgroep stelt dat buiten
deze afstand een woning niet meer in brand zal kunnen vliegen en er
geen levensbedreigende situaties zijn te verwachten voor mensen
binnenshuis.

2. Voorstel gifwolkaandachtsgebied. De werkgroep stelt voor om
standaard te rekenen met de concentratie binnenshuis (variant A) en
in specifieke situaties een berekening uit te voeren op basis van de
dosis binnenshuis (variant B). Variant A bepaalt de concentratie
binnenshuis op basis van de berekende buitenconcentratie. Hierbij
wordt de begrenzing van het aandachtsgebied gelijk gesteld aan de
plek waar de concentratie binnenshuis de waarde van de LBW30

bereikt. Bij variant B wordt rekening gehouden met de dosisopbouw
binnenshuis, gedurende zowel het passeren van de wolk als na het
passeren van de wolk. Hierbij wordt de begrenzing van het
aandachtsgebied gelijk gesteld aan de plek waar binnenshuis de dosis
van 30 minuten blootstelling aan LBW30 nog juist bereikt wordt.

RIVM heeft beide voorstellen beschouwd op onderdelen zoals validiteit, 
betrouwbaarheid en uitvoerbaarheid. Daarnaast zijn onze Europese 
zusterinstituten geraadpleegd, is literatuur over de House burning 
distance bestudeerd en zijn toxicologen bevraagd over de validiteit van de 
voorgestelde dosisbenadering.  

Samenvattend geeft de beoordeling van beide voorstellen het 
volgende beeld: 

De methodiek van de dosisbenadering in plaats van een concentratie of 
warmtestralingsniveau is het meest passend bij de beoogde functie van 
aandachtsgebieden. Om de voorgestelde rekenwijzen te gebruiken voor 
het bepalen van de begrenzing van aandachtsgebieden is een wijziging 
van de juridische kaders nodig. Een dergelijke wijziging heeft ook 
gevolgen voor de onderbouwing van de vaste afstanden zoals deze zijn 
opgenomen in het Bkl en het Bal. Introductie van deze nieuwe 
rekenmethoden kan leiden tot zowel kleinere als grotere 
aandachtsgebieden. 
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1. Voorstel brandaandachtsgebied.
Het voorstel voor de brandaandachtsgebieden biedt onvoldoende
informatie om te beoordelen of deze geschikt is als rekenmethode
voor het bepalen van een brandaandachtsgebied. Het voorstel vraagt
in de uitwerking een betere onderbouwing, waarbij nagegaan moet
worden of de benadering valide is en de gebruikte constanten in de
voorgestelde formules vastgesteld moeten worden. Hiervoor is nog
aanvullend inhoudelijk onderzoek nodig. Dit onderzoek is nog niet
ingepland en heeft naar verwachting een doorlooptijd van circa een
half jaar. Daarna kan besloten worden of de benadering geschikt is als
een in beheer te nemen rekenmethode en hoe een eventueel
implementatietraject vormgegeven dient te worden. Dit
implementatietraject omvat naast aanpassing van de regelgeving ook
aanpassing van het modelinstrumentarium.

2. Voorstel gifwolkaandachtsgebied.
Het voorstel bevat twee varianten waarvan we variant B als meest
realistisch en passend beoordelen. Het RIVM adviseert om deze
variant uit te werken en toe te passen. Variant A is vergelijkbaar met
de huidige rekenwijze, waarbij naar de concentratie gekeken wordt,
maar meer rekening gehouden wordt met de aanwezigheidsduur van
de wolk. Variant B, een benadering op basis van de dosis binnenshuis,
geeft de meest realistische blootstelling en daarmee het beste beeld
van waar mensen binnenshuis onvoldoende beschermd kunnen zijn.
Voor zowel variant A als B geldt dat voor implementatie nog een
aantal keuzes gemaakt moet worden. Eind maart geeft het RIVM een
valide invulling aan deze keuzes in het rapport. Beschikbaar stellen in
een nieuwe versie van Safeti-NL kan dan naar verwachting in 2022.
Voor RBMII is geen zicht op een nieuwe versie waarmee
aandachtsgebieden berekend kunnen worden.

Beantwoording kernvragen 

Op basis van de (voorlopige) beoordeling kunnen de vier kernvragen van 
ministerie van IenW worden beantwoord. 

Vraag 1 
Hoe beoordeelt het RIVM de voorgestelde nieuwe berekeningswijzen in 
het kader van het beheer en op orde houden van de rekenmodellen 
en -instrumenten volgens de geldende protocollen, (kwaliteit) 
standaarden en de vigerende criteria voor rekenmodellen voor 
omgevingsveiligheid (validiteit, transparantie, verifieerbaarheid, 
uitvoerbaarheid, e.d.). 

Antwoord vraag 1: 
Het RIVM heeft de voorstellen beoordeeld aan de hand van criteria voor 
de beoordeling en acceptatie van aanpassingen in de rekeninstrumenten. 
Uit de beoordeling komt naar voren dat de voorgestelde benadering, 
uitgaan van een dosisbenadering in plaats van een concentratie dan wel 
warmtestralingsniveau, terugkomt in de onderzochte literatuurbronnen. Er 
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zijn echter bij elk voorstel meerdere criteria waarop de voorstellen 
onvoldoende scoren, waardoor de voorgestelde berekeningswijzen nog 
niet kunnen worden opgenomen in het rekeninstrumentarium. Per 
voorstel zijn hieronder de belangrijkste punten en de mogelijkheden tot 
verbetering aangegeven. 

Voorstel gifwolkaandachtsgebied 
De werkgroep stelt voor standaard te rekenen met variant A (concentratie 
binnenshuis kleiner dan LBW30) en in specifieke situaties variant B (dosis 
binnenshuis kleiner dan LBW30N.30 min) toe te passen. Dit voorstel dient 
nog op de volgende punten verbeterd te worden: 

• Het voorstel is niet consistent, omdat onduidelijk is in welke
situaties gerekend wordt met variant A en in welke situaties met
variant B. Om het voorstel consistent te maken, dient met één
benadering gerekend te worden voor alle situaties. De berekening
op basis van een dosis (variant B) is beter wetenschappelijk
onderbouwd. Het RIVM adviseert variant B als algemene
rekenmethode.

• Het rekenen met een ventilatievoud gelijk aan één per uur is
passend voor woningen, maar geeft een onderschatting van de
concentratie en dosis in andere gebouwen dan woningen. Het
ventilatievoud van scholen en kantoren ligt in de orde van 5 – 10
per uur. Omdat een aandachtsgebied ook bedoeld is om te bepalen
of mensen in bijvoorbeeld scholen voldoende beschermd zijn, moet
gerekend worden met een ventilatievoud in de orde van 5 – 10 per
uur. De precieze waarde moet nog vastgesteld worden.

• In de dosisberekening is de waarde van de latentie niet ingevuld.
o De latentie is de tijdspanne tussen het moment dat de

concentratie buiten lager is dan de concentratie binnen en
het moment dat de mensen van binnen naar buiten gaan.
Mensen zijn bij blootstelling aan giftige stoffen mogelijk niet
meer zelfredzaam en moeten door de hulpverlening naar
buiten worden gehaald. Een realistische inschatting van de
latentie moet nog vastgesteld worden.

• In de dosisberekening wordt voorgesteld uit te gaan van de probit
N-waarde.

o De probitrelaties hebben een andere basis dan de
interventiewaarden. Vanuit inhoudelijke consistentie moet
worden uitgegaan van de N-waarde waarmee de LBW voor
verschillende blootstellingstijden is afgeleid.

Voorstel brandaandachtsgebied 
De werkgroep stelt voor te rekenen met de House burning distance, een 
dosisbenadering gebaseerd op de piloted ignition van (zacht)hout. In het 
voorstel zijn parameterwaarden aangegeven, maar ook is opgemerkt dat 
deze nog bediscussieerd kunnen worden. Dit voorstel dient nog op de 
volgende punten verbeterd te worden: 

• Het voorstel is gefocust op hogedrukaardgasleidingen. Vanuit
consistentie dient de benadering algemeen toegepast te worden in
de berekening van het brandaandachtsgebied. Voor een
consistente benadering is het wenselijk deze benadering ook toe te
passen op het explosieaandachtsgebied van de vuurbal.
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• De dosisrelatie is gebaseerd op piloted inition van (zacht) hout. Er 

zijn echter andere bouwmaterialen die mogelijk eerder ontsteken. 
Ook zijn niet alle literatuurbronnen beschikbaar. Aanbevolen wordt 
daarom op basis van de beschikbare literatuur een goede 
dosisrelatie voor het ontstaan van secundaire branden af te leiden, 
rekening houdend met de voorkomende bouwmaterialen, het 
breken van ramen en materialen binnenshuis en rondom het huis. 

• Naast secundaire branden is mogelijk de temperatuur binnenshuis 
nog van belang om te bepalen of mensen voldoende beschermd 
zijn. Aanbevolen wordt na te gaan of de dosisrelatie ook voldoende 
beschermt tegen een te hoge temperatuur binnenshuis, ook 
rekening houdend met het breken van ramen. 

• Er is informatie beschikbaar over het effectgebied van incidenten 
met leidingen in het verleden. Aanbevolen wordt te toetsen of de 
voorgestelde dosisrelatie een veilige benadering geeft van het bij 
incidenten waargenomen effectgebied.  

 
Vraag 2 
In welke mate worden met de voorgestelde nieuwe berekeningswijze 
meer realistische aandachtsgebieden berekend (c.q. benaderen zij de 
werkelijkheid beter) dan de berekening met de huidige berekeningswijze? 
Waarbij inzichtelijk wordt gemaakt wat de factoren zijn die in 
werkelijkheid bepalen welke blootstellingsduur en dosis zich voordoen, en 
welke daarvan hoe precies in het modelontwerp en de berekeningswijze 
zijn opgenomen. 
 
Antwoord vraag 2: 
Voorstel gifwolkaandachtsgebied 
De werkgroep stelt voor standaard te rekenen met variant A (concentratie 
binnenshuis) en in specifieke situaties variant B (dosis binnenshuis) toe te 
passen. 
 
Variant A gaat evenals de huidige rekenwijze uit van een concentratie. De 
benadering houdt rekening met de aanwezigheidsduur van de giftige wolk. 
Echter, ook nu wordt uitgegaan van een concentratie en niet van de 
blootstelling aan de gifwolk. Daarnaast ontbreekt nog een passende 
waarde voor het ventilatievoud. 
 
Variant B, een benadering op basis van de dosis binnenshuis, geeft de 
meest realistische blootstelling en daarmee het beste beeld van waar 
mensen binnenshuis onvoldoende beschermd kunnen zijn. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat voor een aantal essentiële parameters 
ook realistische waarden worden vastgesteld. Dit betreft met name het 
ventilatievoud en de latentie.  
 
Voorstel brandaandachtsgebied 
De werkgroep stelt voor te rekenen met de House burning distance, een 
dosisbenadering gebaseerd op de piloted ignition van (zacht)hout. Een 
dosisbenadering geeft een meer realistische inschatting van de kans op 
het ontstaan van secundaire branden, omdat naast het 
warmtestralingsniveau ook rekening gehouden wordt met de duur van de 
blootstelling. Het is echter nog de vraag of het voorgestelde criterium, 
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piloted ignition van (zacht)hout, een realistische inschatting is van het 
ontstaan van secundaire branden omdat andere materialen mogelijk 
eerder ontbranden, zoals bitumen dakbedekking of materialen 
binnenshuis. Ook moet nog vastgesteld worden of de temperatuur 
binnenshuis voldoende laag blijft om binnenshuis beschermd te zijn. 
 
Vraag 3 
In hoeverre kunnen met het huidige rekeninstrumentarium (Safeti-NL, 
RBMII, Carola, e.d.) de voorgestelde nieuwe berekeningswijze van 
brandaandachtsgebied en gifwolkaandachtsgebied worden uitgevoerd? 
Indien aanpassingen in het rekeninstrumentarium nodig zijn om de 
voorstelde berekeningswijze uit te voeren, welke zijn dat dan? 
 
Antwoord vraag 3: 
De berekening en uitvoer van aandachtsgebieden bij transport zijn 
momenteel niet geïmplementeerd in de software RBMII die vanuit de 
Regeling basisnet is aangewezen. De implementatie van de berekening 
van aandachtsgebieden vergt, naast de implementatie van de 
voorgestelde nieuwe berekeningswijze, een aanzienlijke inspanning en 
modelaanpassing. Meegewogen dient te wordt dat het bevoegde gezag 
niet alleen inzicht nodig heeft in de begrenzing van de 
aandachtsgebieden, maar vooral informatie nodig heeft om op 
verschillende plekken binnen en ook buiten het aandachtsgebied een goed 
onderbouwd besluit te kunnen nemen. 
 
Voor Carola geldt ook dat het rekenmodel en de software aangepast moet 
worden voor de dosisberekening. In Carola worden effecten niet berekend 
met verspreidingsberekeningen, maar deze zijn afkomstig uit een 
voorgeprogrammeerde bibliotheek. Ook voor Carola zijn software 
aanpassingen nodig zijn om te kunnen rekenen met aandachtsgebieden. 
 
Voor Safeti-NL geldt dat aandachtsgebieden berekend kunnen worden, 
maar dat aanpassingen nodig zijn voor de voorgestelde nieuwe 
berekeningswijze: 
 
Voorstel gifwolkaandachtsgebied 
Met het rekeninstrumentarium zoals voorgeschreven in de 
omgevingsregeling (Safeti-NL versie 8 uit 2019) is het niet mogelijk de 
voorgestelde nieuwe berekeningswijze uit te voeren. Daarnaast zijn in de 
omgevingsregeling nog verouderde interventiewaarden uit 2018 
voorgeschreven waar inmiddels actuele interventiewaarden uit 2021 
beschikbaar zijn. 
 
In de actuele versie van Safeti-NL (versie 8.3 uit 2021), is de methode 
van variant A beschikbaar voor de gebruikers, maar de juiste 
ventilatievoud niet. Uitvoeren van variant A vraagt een aanpassing van 
een parameterbestand. De berekeningswijze van variant B kan ook 
uitgevoerd worden, maar dit vraagt een aanpassing van de stof- en 
parameterbestanden in Safeti-NL. Het uitvoeren van variant B met de 
actuele versie van Safeti-NL is complex en foutgevoelig omdat de 
gebruiker handmatig de juiste getallen moet kiezen uit de 
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rekenresultaten. Aanbevolen wordt dan ook Safeti-NL aan te passen om 
de berekeningswijze van variant B te automatiseren.  

Voorstel brandaandachtsgebied 
Voor Safeti-NL vereist de implementatie van de House burning distance 
een aanzienlijke aanpassing in het rekenmodel en de software.  

Vraag 4 
Is de voorgestelde nieuwe berekeningswijze passend en uitvoerbaar 
binnen de kaders van het Handboek Omgevingsveiligheid, het 
Stappenplan en dergelijke? Zo niet, wat vereist dat aan aanpassingen? 

Antwoord vraag 4: 
Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis zonder 
aanvullende maatregelen onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de 
gevaren die in de omgeving kunnen optreden. Het doel, de definitie en 
begrenzing van aandachtsgebieden volgen uit de Omgevingswet en de 
bijbehorende besluiten. Deze bieden de juridische kaders. De 
stappenplannen uit het Handboek omgevingsveiligheid om 
aandachtsgebieden te berekenen zijn aangewezen in de 
Omgevingsregeling. 

In de huidige situatie is het al mogelijk om eigen berekeningswijzen toe te 
passen bij het omgaan met afwegingen over bescherming binnen 
aandachtsgebieden. Deze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden ter 
onderbouwing van het wel of niet nemen van beschermende maatregelen. 

Uitgaan van een dosisbenadering in plaats van een concentratie of 
warmtestralingsniveau is het meest passend bij de beoogde functie van 
aandachtsgebieden. Om de voorgestelde rekenwijzen te gebruiken voor 
de begrenzing van aandachtsgebieden is een wijziging van de juridische 
kaders nodig. Een dergelijke wijziging heeft ook gevolgen voor de 
onderbouwing van de vaste afstanden zoals deze zijn opgenomen in het 
Bkl en het Bal. Introductie van een nieuwe rekenmethode kan leiden tot 
zowel kleinere als grotere aandachtsgebieden. 

Graag gaan we, na afronding van het rapport, met u in gesprek over het 
vervolg. Voor vragen kunt u contact opnemen met Rolf van den Hoek. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. H.P. de Wijs 
Hoofd Centrum Veiligheid 


