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Geachte heer Horck, 
 

Op 29 november 2012 heeft de heer J.H.M. Klinkhamer van uw afdeling Brandweer 

Zaanstreek-Waterland, onderdeel van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland,
 
verzocht te 

adviseren over het conceptontwerp inpassingsplan N244. Het advies betreft de 

verantwoording van het groepsrisico, de zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor 

hulpverlening en zelfredzaamheid. 

Hierbij bieden wij u het gevraagde externe veiligheidsadvies aan. Wij verzoeken u dit 

advies en de genoemde maatregelen te betrekken bij de afweging voor het nemen van de 

beslissing over het inpassingsplan N244. 

Graag ontvangen wij een korte terugkoppeling van uw bevindingen ten aanzien van dit 

advies en/of een afschrift van uw besluit. 

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer ing. B.M. Koning, 

adviseur Risicobeheersing. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (075) 681 18 65 of e-mail 

B.Koning@vrzw.nl. 

Een afschrift van deze brief is verstuurd aan de commandant van Brandweer Purmerend. 

Hoogachtend, 

Namens het Veiligheidsbestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, 

 

 

Mevrouw M.J. van Beek 
Hoofd afdeling Crisisbeheersing & Rampenbestrijding 
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SAMENVATTING EN ADVIES 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een concept ontwerp inpassingsplan opgesteld voor 

de verbreding van de N244, het bestemmen van een LPG-tankstation, een horecagelegenheid met 

P+R voorziening en een voorziening voor openbaar busvervoer. In het kader van het overleg ex artikel 

3.1.1 Bro is VrZW in de gelegenheid gesteld op dit plan te adviseren 

Het inpassingsplan heeft betrekking op een bestaande risicobron (de N244 als gevolg van het 

transport van gevaarlijke stoffen) en een geprojecteerde risicobron (het LPG-tankstation).  

Gelet op de activiteiten bij een LPG-tankstation wordt in dit advies het scenario BLEVE
(1) 

beschouwd. 

Met betrekking tot de N244 zijn dit de scenario’s BLEVE, plasbrand en toxische wolk. Aan de hand 

van dit advies kan het bevoegd gezag een integrale afweging maken tussen de verschillende 

belangen en beoordelen of de risico’s aanvaardbaar zijn of niet. VrZW adviseert het bevoegd gezag 

om:  

1. Bij het vaststellen van het inpassingsplan N244 rekening te houden met de mogelijke 

ongevalscenario’s en de gevolgen hiervan. 

2. De mogelijke risicoreducerende en effectbeperkende maatregelen in overweging te nemen. 

Deze maatregelen zijn samengevat in paragraaf 4.4. 

3. Het risico dat overblijft na het nemen van de maatregelen te betrekken bij het vaststellen van 

het inpassingsplan N244. 

4. Een uitspraak te doen met betrekking tot de kwetsbaarheid van volkstuinencomplex De Fenix.  

 

                                                        

(1)
  Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion 
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1 INLEIDING 

Brandweer Zaanstreek-Waterland is, namens het Veiligheidsbestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-

Waterland, wettelijk adviseur van het bevoegd gezag op het gebied van externe veiligheid. In de wet- 

en regelgeving voor externe veiligheid wordt uitgegaan van dodelijke slachtoffers. Ook in 

risicoberekeningen wordt alleen uitgegaan van het aantal doden binnen het invloedsgebied. De 

effecten van externe veiligheid scenario’s reiken echter verder dan doden binnen het invloedsgebied. 

Binnen en buiten het invloedsgebied kunnen ook andere effecten optreden, zoals gewonde 

slachtoffers en materiële schade. De adviesrol is daarom geen toets op het voldoen aan de wettelijke 

kaders, maar het biedt een deskundigheidsinzicht in de (effecten van) voorstelbare externe 

veiligheidscenario’s. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden en beperkingen voor 

hulpverlening en zelfredzaamheid zijn voor het plangebied. 

2 SITUATIE 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een concept ontwerp inpassingsplan opgesteld voor: 

 de verdubbeling van de N244 tussen de A7 en de Gemeente Edam-Volendam; 

 de aanleg van een P+R voorziening met horeca; 

 de aanleg van een openbaar busvervoer voorziening; 

 de aanleg van een brandstofverkooppunt; 

 de aansluiting van de Purmerenderweg op de N244; 

 de aanleg van een regionaal fietspad vanaf de N247 naar de Magneet.  
 

In het kader van externe veiligheid is de aanleg van een brandstofverkooppunt met LPG een relevante 

ontwikkeling. Calamiteiten met LPG kunnen tot een grote afstand effecten hebben. De aanleg van een 

horecagelegenheid en een voorziening voor openbaar busvervoer in de nabijheid van het LPG-

tankstation kan leiden tot grote aantallen slachtoffers in het geval van een calamiteit met LPG. 

Daarnaast is de N244 een provinciale weg waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 

Calamiteiten met gevaarlijke stoffen op de weg, kunnen ook effecten hebben op personen in het 

plangebied.  

Bij een toename van het groepsrisico dient volgens de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen (cRnvgs) het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid te worden gesteld om advies 

uit te brengen over de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang 

van een ramp en over de zelfredzaamheid van personen in het invloedsgebied. De volgende 

ontwikkelingen maken een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk: 

 aanleg van een nieuwe risicobron (het LPG tankstation); 

 vergroten van de personendichtheid door de aanleg van een P+R voorziening met horeca en 

een openbaar busvervoer voorziening in de nabijheid van risicobronnen (de N244 en het te 

realiseren LPG-tankstation).  

Dit advies kan bij de verantwoording van het groepsrisico worden gebruikt voor de onderdelen 

mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaamheid en mogelijke maatregelen.  
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De locatie waarop het inpassingsplan betrekking heeft, is weergegeven in figuur 1. 

 

Figuur 1: Reikwijdte van het Inpassingsplan [1] 

 

2.1 Risicobronnen  

In het plangebied bevinden zich twee risicobronnen, te weten het nog te realiseren LPG-tankstation en 

de Provinciale weg N244 waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Uit tellingen [2] blijkt dat er 

brandbare vloeistoffen (LF) en brandbare gassen (GF3) over de N244 worden vervoerd (zie tabel 1).  

Tabel 1: Overzicht telgegevens transporten gevaarlijke stoffen op de N244 

WEGVAK N244 
JAARINTENSITEIT PER STOFSOORT 

LF1 LF 2 GF3 

A7 / N244 (A7 afrit 6 Purmerend Noord) - N244/ N247 (Edam) 1121 390 49 

 

2.2 Risiconormering  

In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen (cRnvgs) zijn normen genoemd voor het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

Voor het PR geldt een grenswaarde en voor het GR een oriëntatiewaarde (OW). 

2.2.1 Bevi-inrichting  

Het te realiseren LPG-tankstation valt onder de werkingssfeer van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi). Voor het LPG-tankstation geldt een invloedsgebied van 150 meter. Het PR wordt 

bij LPG-tankstations bepaald
(2)

 door de jaarlijkse LPG doorzet en door het type reservoir, boven- of 

ondergronds. Voor het te realiseren tankstation is een risicoberekening uitgevoerd [3].  

                                                        

(2)
  Voor LPG-tankstations worden met betrekking tot het PR afstanden gehanteerd voor categoriale inrichtingen uit de Regeling 

externe veiligheid inrichtingen (Revi). 
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2.2.2 Provinciale weg N244 

Het transport van gevaarlijke stoffen over de weg valt onder de werkingssfeer van de cRnvgs, waarin 

normen voor het PR en richtwaarden voor het groepsrisico zijn opgenomen. Ten behoeve van het 

inpassingsplan is een risicoanalyse uitgevoerd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de 

Provinciale weg N244 [4]. Opvallend is het grote verschil in de telgegevens in de kwantitatieve 

risicoanalyse van Grontmij en de analyse van telgegevens zoals vermeld in de Rapportage 

consequenties Basisnet Weg en cRnvgs [2]. Omdat de in de risicoanalyse gehanteerde hoeveelheden 

conservatief zijn, is er geen reden om hier opmerkingen over te maken.  

2.2.3 Kwetsbare objecten en zelfredzaamheid 

Bij de verantwoording van het GR dient het bevoegd gezag, i.c. de Provincie Noord-Holland, de 

zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied te beoordelen.  

Binnen het invloedsgebied van de N244 en het LPG tankstation zijn een volkstuinencomplex en de te 

realiseren horecagelegenheid gelegen, waar zich personen kunnen bevinden.  

Het volkstuinencomplex heeft een recreatieve bestemming waarbij overnachten tijdens een bepaalde 

periode is toegestaan Afhankelijk van het aantal personen en duur van hun verblijf, wordt het 

volkstuinencomplex aangemerkt als kwetsbaar-/beperkt kwetsbaar object. In de verantwoording van 

het groepsrisico [5] wordt vermeld dat het volkstuinencomplex als beperkt kwetsbaar object wordt 

beschouwd.  

VrZW gaat voor dit advies uit van de aanname dat volkstuinencomplex De Fenix een kwetsbaar object 

is. Het is aan te raden at het bevoegd gezag een uitspraak doet over de kwetsbaarheid van 

volkstuinencomplex De Fenix. Opgemerkt wordt dat bij voorkeursscenario 4, zoals geschetst in het 

rapport voor het LPG-tankstation [3], de PR-contour 10
-6

 over een deel van het volkstuinencomplex 

reikt. Volgens de cRnvgs moet dan het object worden geacht in zijn geheel in dit gebied te liggen. De 

gebruikers van de volkstuinen worden als zelfredzaam beschouwd.  

In het geval van de horecagelegenheid is sprake van een geprojecteerd kwetsbaar of beperkt 

kwetsbaar object. Voor deze bestemming is in de verantwoording van het groepsrisico geen uitspraak 

gedaan over de kwetsbaarheid van het object. VrZW gaat voor dit advies uit van de aanname dat de 

horecagelegenheid en de voorziening voor openbaar busvervoer beperkt kwetsbare objecten betreffen 

zoals bedoeld in bijlage 1, lid II onder j van de cRnvgs. De gebruikers van de horecagelegenheid en 

de voorziening voor openbaar busvervoer worden eveneens als zelfredzaam beschouwd.  
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3 SCENARIO’S 

Hoewel ongevallen met gevaarlijke stoffen schaars zijn, kunnen de effecten zeer omvangrijk zijn. De 

scenario’s die hierna beschreven worden kunnen optreden bij ongevallen bij het geprojecteerde LPG-

tankstation en bij transporten met gevaarlijke stoffen over de N244. 

Gelet op de activiteiten bij LPG-tankstations wordt het grootste risico gevormd door de lossende LPG-

tankwagen bij de bevoorrading. De scenario´s waarmee de hulpverlening rekening moet houden zijn 

voor het LPG tankstation een (warme) BLEVE en voor de N244 een (koude) BLEVE, toxische wolk en 

plasbrand. 

3.1 Scenario LPG-tankstation: BLEVE  

Door een ongeval bij een LPG-tankstation ontstaat brand onder een tankwagen gevuld met 48 m
3
 

LPG
(3)

. Door de hittestraling neemt de druk in de LPG-tank toe. De tankwand raakt door de 

hittebelasting verzwakt en bezwijkt omdat het niet langer bestand is tegen de interne druk. Een tank 

met hittewerende bekleding bezwijkt naar schatting na 75 minuten. Indien de hittewerende bekleding 

beschadigd is dan kan de tank binnen 20 minuten bezwijken. Bij het bezwijken van de tank valt de 

druk weg, waardoor het vloeibare LPG zeer snel over gaat in gasvormig LPG. De hierbij horende 

expansie veroorzaakt een drukgolf. Door de aanwezige brand wordt de vrijkomende gaswolk 

ontstoken en explodeert. Er ontstaat een vuurbal die een vernietigende kracht heeft op mens en 

omgeving: een warme BLEVE. 

Een koude BLEVE ontstaat wanneer een tankwagen met LPG door de mechanische impact van 

bijvoorbeeld een botsing direct openscheurt. Er ontstaat een explosie doordat het LPG onmiddellijk 

gaat koken en een brandbare wolk veroorzaakt. Het gasvormige LPG kan worden ontstoken wat leidt 

tot een grote vuurbal. 

Een BLEVE is kort en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. De hittestraling 

is wat letaliteit betreft dominant over de overdrukeffecten. Objecten kunnen door brand(overslag) 

(onherstelbaar) beschadigd raken. Het is een gevaarlijk scenario met een potentieel korte ontwikkeltijd 

en grote gevolgen.  

Kans van optreden 

De kans op een BLEVE als gevolg van een ongeval met een LPG tankwagen is klein. Bij een 

tankstation is de kans 5,8 x 10
-10

 per (verladings)uur. Factoren die de kans op dit incident beïnvloeden 

zijn: 

 het aantal verladingen; 

 het voorschrijven en handhaven van voorschriften in de milieuvergunning, zoals:  

- aanrijdbeveiliging;  

- het verbieden van gelijktijdig verladen van LPG en brandbare vloeistoffen;  

- venstertijden;  

- vastleggen dat alleen mag worden gelost met een LPG-tankwagen voorzien van een 

hittewerende bekleding. 

                                                        

(3) 
De systeemgrootte van een LPG tankwagen is 60 m

3
. Uitgangspunt bij dit scenario is dat het voor 80% gevuld is: 48 m

3
. 
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Effecten 

De effecten die bij een BLEVE kunnen optreden zijn groot. Gedurende de BLEVE worden personen in 

de omgeving van de LPG-tankwagen blootgesteld aan hittestraling ten gevolge van de vuurbal. 

Tevens worden zij blootgesteld aan overdrukeffecten. De hittestraling is, in combinatie met de 

blootstellingsduur (12 seconden), bepalend voor het slachtoffer- en het schadebeeld. Deze zijn wat 

letaliteit betreft, dominant over de overdrukeffecten. Afhankelijk van de afstand tot het incident en de 

bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond (van T1 

zeer zwaargewond tot T3 lichtgewond). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot 

lichte schade. In tabel 4 worden de schadeafstanden van beide effecten van een BLEVE 

weergegeven. De afstanden gelden vanaf de tankwagen [6][7].  

Tabel 2: Effecten van het scenario BLEVE bij een LPG-tankstation 

 Afstand Hittestraling 

Slachtoffers buiten Slachtoffers binnen 

Objecten 

† T1 T2 T3 † T1 T2 T3 

1
e
 ring ≤ 90 meter ≥ 46 kW/m

2
 100% 0% 0% 0% 10% 6% 14% 70% 

Onherstelbare schade en 
branden 

2
e
 ring ≤ 140 meter ≥ 34 kW/m

2
 20% 24% 56% 0% 1% 3% 7% 20% 

Zware schade en 
secundaire branden 

3
e
 ring ≤ 230 meter ≥ 19 kW/m

2
 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1,4% 5% 

Secundaire branden 
treden op 

4
e
 ring ≤ 400 meter ≥ 7,5 kW/m

2
 0% 0,6% 1,4% 15% 0% 0% 0% 1% Lichte schade 

De effecten van hittestraling zijn dominant, de effecten van overdruk 
kennen kleinere effectafstanden. 1e ring

2e ring

3e ring

4e ring

 

Afstand Overdruk Objecten 

≤ 30 meter ≥ 0,3 bar Zware schade: Instortingen 

≤ 70 meter ≥ 0,1 bar Gemiddelde schade: 
Onbetrouwbare constructies 

≤ 180 meter ≥ 0,03 bar Lichte schade: Glasbreuk 

De hittestralingcontouren en schade aan objecten per ring zijn 
hiernaast schematisch weergegeven. 

Tot en met een straal van 230 meter vanaf de tankwagen (3
e
 ring) kunnen nog personen, die op dat 

moment buiten zijn, komen te overlijden. In gebouwen zijn mensen enigszins beschermd. Desondanks 

kunnen binnen een straal van 140 meter vanaf de tankwagen (2
e
 ring) ook inpandig nog dodelijke 

slachtoffers vallen. De T1- en T2-slachtoffers hebben binnen een uur medische hulp nodig en moeten 

naar een ziekenhuis worden gebracht. De T3 slachtoffers zijn lichtgewond. Verder zal er 

onherstelbare- tot lichte schade aan gebouwen ontstaan door brandoverslag en overdruk. 
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Bestrijdbaarheid 

Het scenario koude BLEVE treedt direct op en is niet te voorkomen door de brandweer. Een warme 

BLEVE kan onder bepaalde omstandigheden worden voorkomen door de LPG-tankwagen te koelen 

en de brand in de omgeving van de tankwagen te blussen. Voor het object zijn geschikte primaire 

waterwinning voorzieningen noodzakelijk, welke in overleg met brandweer Purmerend in het 

definitieve inrichtingsplan moeten worden opgenomen. Voor meer informatie wordt verwezen naar de 

memo van brandweer Purmerend [8]. De bereikbaarheid van het object voor de hulpdiensten wordt 

voldoende geacht.  

Een tankwagen waarvan de hittewerende bekleding is beschadigd bezwijkt naar schatting binnen 20 

minuten. Bij een tankwagen met een intacte hittewerende bekleding, kan het moment dat de 

tankwagen bezwijkt verlengd worden tot circa 75 minuten.  

Ook mét hittewerende bekleding blijft het een gevaarlijk scenario met zeer grote gevolgen. In de 

praktijk wordt de beslissing om op te treden bemoeilijkt door gebrek aan informatie en voorzieningen, 

terwijl er aan de bestrijding grote risico’s verbonden zijn voor het brandweerpersoneel. Indien veilig 

optreden niet mogelijk is, zal de brandweer zich terug trekken tot buiten het te verwachten 

effectgebied.  

Hulpverlening 

Na een ramp met een LPG-tankwagen richt de hulpverlening zich op het helpen van gewonde 

slachtoffers en het bestrijden van secundaire branden die door de BLEVE zijn ontstaan. De gevolgen 

van een BLEVE vereisen een multidisciplinair optreden van de hulpverlening. Dit betekent dat niet 

alleen de brandweer een taak heeft, maar ook de GHOR, Politie en Gemeente. Het aantal slachtoffers 

dat hulp nodig heeft is afhankelijk van het aantal aanwezigen binnen het effectgebied van de BLEVE. 

Slachtoffers kunnen ook vallen buiten het invloedsgebied waarover de verantwoording van het 

groepsrisico moet worden afgelegd, in dit geval in de wijk Overwhere-Noord.  

Zelfredzaamheid 

Een beginnende brand kan naar verwachting door aanwezigen in het effectgebied worden 

waargenomen. Desondanks zullen zij een aanstaande ontploffing met effectafstanden tot 400 meter 

(de 4
e
 ring, tabel 4) niet voorzien. Een deel van het plangebied, de wijk Overwhere-Noord en 

volkstuinencomplex De Fenix liggen binnen deze afstand. Daarom is een snelle waarschuwing en 

alarmering van groot belang.  

Tot en met de 2
e
 ring zijn ontruiming en evacuatie de beste opties. Buiten deze afstand kunnen 

gebouwen bescherming bieden indien deze zodanig zijn geconstrueerd dat ze bestand zijn tegen de 

hittestralingeffecten van een BLEVE. 

Risicocommunicatie kan de zelfredzaamheid nog meer vergroten. Hiermee worden aanwezigen in het 

effectgebied geïnformeerd over mogelijke ongevalscenario’s bij het LPG-tankstation, de 

waarschuwingsprocedure en de acties, die zij moeten ondernemen om zichzelf in veiligheid te 

brengen. Ook onbelemmerde vluchtroutes en mogelijkheden om te schuilen vergroten de 

zelfredzaamheid. In de huidige situatie en de ontwikkelingen in het ontwerp inpassingsplan zijn de 

mogelijkheden om van de risicobron af te vluchten niet optimaal omdat uitsluitend in westelijke en 

oostelijke richting kan worden gevlucht. Gebouwen kunnen bescherming bieden indien zij zodanig zijn 

geconstrueerd dat zij bestand zijn tegen de effecten van een BLEVE. 
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3.2 Scenario weg: Plasbrand  

Een plasbrand kan ontstaan als bij een ongeval op de weg N244 een tankwagen met brandbare 

vloeistof (bijvoorbeeld benzine) betrokken is. Door het ongeval ontstaat er een scheur in de tankwand. 

De uitstromende benzine vormt een vloeistofplas, die vervolgens ontsteekt. De brand die ontstaat, is 

kort en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. 

Kans van optreden 

De kans op een plasbrand als gevolg van een ongeval met een tankwagen benzine is klein. Op een 

gemiddelde route van 1 km is de kans per tankwagen 2,7 x 10
-10

 per jaar [6]. Factoren die de kans op 

dit incident beïnvloeden zijn vooral het aantal transporten en de weginrichting. Na de verdubbeling van 

de N244 zal de verkeersintensiteit naar verwachting toenemen.  

Behalve het aantal transporten is de kans op een ongeval ook afhankelijk van onder meer: de 

wegligging, type rijbaanscheiding, toegestane snelheid, bochten, etc. 

Effecten 

De grootte en vorm van de brandbare vloeistofplas is afhankelijk van de ondergrond. Een deel van de 

benzine zal in de berm terecht komen en mogelijk langs het talud naar beneden stromen en in de sloot 

belanden. Bij een plasbrand treedt het effect hittestraling op.  

In tabel 3 wordt voor het scenario plasbrand een beeld gegeven van de effecten en afstanden van 

hittestraling. De hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (uitgangspunt is 20 seconden), 

bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. Afhankelijk van de afstand en de bescherming 

van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken gewond (van T1 zeer 

zwaargewond tot T3 lichtgewond). De schade aan objecten varieert van onherstelbare schade tot 

lichte schade. De effectafstanden zijn berekend vanaf het midden van de plas [6] [Error! Bookmark 

not defined.]. 

Tabel 3: Effecten van het scenario weg: Plasbrand [6] 

 Afstand  Hittestraling  
Slachtoffers buiten Slachtoffers binnen 

Objecten 

† T1 T2 T3 † T1 T2 T3 

1
e
 ring ≤ 60 meter ≥ 35 kW/m

2
 100% 0% 0% 0% 10% 6% 14% 70% 

Onherstelbare schade 
en branden 

2
e
 ring ≤ 70 meter ≥ 23 kW/m

2
 20% 24% 56% 0% 1% 3% 7% 20% 

Zware schade en 
secundaire branden 

3
e
 ring ≤ 85 meter ≥ 12,5 kW/m

2
 2% 6% 14% 30% 0% 0,6% 1,4% 5% 

Secundaire branden 
treden op 

4
e
 ring ≤ 105 meter ≥ 5 kW/m

2
 0% 0,6% 1,4% 15% 0% 0% 0% 1% Lichte schade 

De hittestraling contouren en schade aan objecten per 
ring zijn hiernaast schematisch weergegeven. 

1e ring

2e ring

3e ring

4e ring
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Bestrijdbaarheid 

De mogelijkheden om een plasbrand te voorkomen zijn afhankelijk van de bereikbaarheid van het 

incident en de beschikbare voorzieningen. Bij een dreigende ontsteking van een brandbare 

vloeistofplas, richt de hulpverlening zich op het voorkomen van de uitbreiding van de plas en het 

voorkomen van ontsteking door de plas af te dekken met schuim.  

Hulpverlening 

Wanneer de brandbare plas direct ontstoken wordt, zal op het moment dat de hulpverlening arriveert, 

de plas al opgebrand zijn. De brandweer voert een verkenning uit in het effectgebied en richt de inzet 

vervolgens op het blussen van secundaire branden en het controleren of er nog mensen in het 

effectgebied zijn. Voldoende bluswatervoorzieningen en een goede bereikbaarheid kunnen de 

schadelijke gevolgen van een plasbrand reduceren.  

Voor de N244 is er onvoldoende primaire bluswatervoorziening aanwezig. Bij de bestrijding van een 

ongeval op deze weg moet de brandweer gebruik maken van open water, wat een lange inzettijd 

vereist. Wanneer het inpassingsplan wordt gerealiseerd, dient zich de mogelijkheid aan om de 

primaire bluswatervoorziening op orde te brengen. De bereikbaarheid is voldoende. 

Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezige personen in het effectgebied in staat zijn om 

zich op eigen kracht in veiligheid te brengen. Het effect van een plasbrand is zichtbaar en voelbaar 

voor de aanwezigen. Voor zelfredzame personen kan er verondersteld worden dat zij het risico juist in 

schatten en dat zij van de risicobron af vluchten. Onbelemmerde en beschermde vluchtroutes van de 

N244 af vergroten de zelfredzaamheid. In de huidige situatie en de ontwikkelingen in het ontwerp 

inpassingsplan zijn de mogelijkheden om van de risicobron af te vluchten niet optimaal omdat 

uitsluitend in westelijke en oostelijke richting kan worden gevlucht.  

Indien gebouwen zodanig zijn geconstrueerd dat ze bestand zijn tegen de effecten van een plasbrand, 

is men inpandig enige tijd beschermd, zodat de totale blootstelling afneemt [9]. 

3.3 Scenario weg: Toxische wolk  

Bij een ongeval op de N244 is een tankwagen met toxische vloeistof (bijvoorbeeld acrylnitril) 

betrokken. Door het incident ontstaat er een scheur in de tankwand. In een korte tijd stroomt een groot 

deel van de toxische vloeistof uit de tankwagen. De uitgestroomde toxische vloeistof vormt een plas 

die uitdampt. De giftige damp wordt door de wind meegevoerd en kan zich over het plangebied 

verspreiden.  

Kans van optreden 

De kans op een lekkage als gevolg van een incident met een tankwagen met toxische vloeistof is 

klein. Op een gemiddelde route van 1 km is de kans per tankwagen 2,1 x 10
-9

 per jaar. Factoren die 

de kans op dit incident beïnvloeden zijn vooral het aantal transporten en de weginrichting. Na de 

verdubbeling van de N244 zal de verkeersintensiteit naar verwachting toenemen.  

Behalve het aantal transporten is de kans op een ongeval ook afhankelijk van onder meer de 

wegligging, type rijbaanscheiding, toegestane snelheid, bochten, etc. 
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Effecten 

De omvang van de schade bij dit scenario wordt bepaald door de soort, concentratie en hoeveelheid 

toxisch gas dat vrijkomt (direct of door verdamping van een vloeistof) en de verspreiding van de 

toxische wolk. De concentratie van de toxische damp is, in combinatie met de blootstellingsduur 

(uitgangspunt is 30 minuten) bepalend voor de gevolgen voor mensen. Afhankelijk van de afstand tot 

de bron, weersinvloeden en de bescherming van gebouwen (met uitgeschakelde mechanische 

ventilatie) komen mensen te overlijden (†) of raken gewond (van T1 zwaargewond tot T3 lichtgewond). 

In tabel 4 worden de effecten van het scenario toxische wolk weergegeven, met als voorbeeldstof 

acrylnitril. De effecten zijn berekend vanaf de tankwagen [6 en Error! Bookmark not defined.]. 

Tabel 4: Effecten van het scenario weg: Toxische wolk,voorbeeldstof acrylnitril [6] 

 Afstand  Concentratie  
Slachtoffers buiten Slachtoffers binnen 

Hulpverlening 

† T1 T2 T3 † T1 T2 T3 

1
e
 ring ≤ 30  meter ≥11.000 mg/m

3
 100% 0% 0% 0% 50% 15% 35% 0%  

2
e
 ring ≤ 130 meter ≥960 mg/m

3
 70% 9% 21% 0% 20% 9% 21% 50%  

3
e
 ring ≤ 200 meter ≥430 mg/m

3
 20% 9% 21% 50% 1% 3% 7% 40%  

4
e
 ring ≤ 350 meter ≥200 mg/m

3
 1% 3% 7% 40% 0% 0% 1% 10% LBW: 200 mg/m

3
 

5
e
 ring ≤ 800 meter ≥50 mg/m

3
 0% 0% 0% 10% 0% 0% 0% 0% AGW: 50 mg/m

3
 

De toxische contouren per ring en benedenwinds 
effectgebied zijn hiernaast schematisch weergegeven. 

 

 

Bestrijdbaarheid 

Een toxische wolk als gevolg van een incident op de N244 is een snel scenario. Het geschetste 

scenario kan ongeveer 2 tot 4 uur duren. De mogelijkheden van de brandweer om dit scenario te 

voorkomen zijn beperkt. Er kan niet worden voorkomen dat de toxische vloeistof uit de tankwagen 

ontsnapt. De plaats en omvang van het gebied waar slachtoffers kunnen vallen is sterk afhankelijk van 

de concentratie, de soort giftige stof en de specifieke (weers)omstandigheden. 

Indien mogelijk zal de brandweer de toxische wolk met behulp van waterschermen verdunnen of 

neerslaan. Door de vloeistofplas met schuim, of andere hulpmiddelen af te dekken kan verdamping 

worden voorkomen. Deze inzet kan helpen, maar is echter géén garantie dat de mensen in het 

plangebied geheel veilig zijn/blijven.  

Afhankelijk van de soort en concentratie giftige damp in de lucht zullen personen door de toxische 

belasting mogelijk niet meer in staat te zijn om te vluchten. De brandweer zal zich dan richten op 

redding en bronbestrijding en eventueel ontsmetting van slachtoffers in het brongebied. 

1e ring

2e ring

3e ring

4e ring

5e ring
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Hulpverlening 

Het vrijkomen van een toxische wolk vereist een multidisciplinair optreden van de hulpverlening. Dit 

betekent dat niet alleen de brandweer een taak heeft, maar ook de GHOR, Politie en Gemeente. Zij 

kunnen het effectgebied (tot en met 5e ring in tabel 4) niet betreden.  

Zelfredzaamheid 

Het vrijkomen van een toxische wolk is een snel scenario. Afhankelijk van de concentratie en de soort 

toxische stof, zullen de aanwezigen in het effectgebied, het gevaar niet in alle gevallen juist 

inschatten. Het is daarom van belang dat mensen in het effectgebied tijdig worden gealarmeerd, 

bijvoorbeeld via het sirenenet. De dekking hiervan is in het plangebied naar verwachting voldoende.  

Bij dit scenario is schuilen de beste optie. Gebouwen kunnen bescherming bieden mits deze zodanig 

zijn geconstrueerd dat ze voldoende weerstand bieden tegen het binnendringen van een giftige wolk. 

Snel alarmeren en er voor zorgen dat de aanwezige personen kunnen vluchten naar een relatief 

luchtdichte ruimte vermindert het aantal slachtoffers. Eenmaal binnen dient men binnen te blijven, de 

ventilatie uit te schakelen en het ventilatiekanaal af te sluiten. Het is aanbevolen om de aanzuiging 

voor luchtbehandelingsystemen in objecten langs de N244, niet aan de zijde van de N244 te plaatsen. 

De zelfredzaamheid kan worden bevorderd door onbelemmerde vluchtroutes, die van de risicobron af 

zijn gericht en door risicocommunicatie. In de huidige situatie en de ontwikkelingen in het ontwerp 

inpassingsplan zijn de mogelijkheden om van de risicobron af te vluchten niet optimaal omdat 

uitsluitend in westelijke en oostelijke richting kan worden gevlucht. 

3.4 Scenario weg: BLEVE  

Een koude BLEVE ontstaat wanneer een tankwagen met LPG door de mechanische impact van 

bijvoorbeeld een botsing direct openscheurt. Bij het bezwijken van de tank valt de druk weg, waardoor 

het vloeibare LPG zeer snel over gaat in gasvormig LPG. De hierbij horende expansie veroorzaakt 

een drukgolf.  Het gasvormige LPG kan worden ontstoken wat leidt tot een grote vuurbal. 

Een BLEVE is kort en hevig en kan secundaire branden in de omgeving veroorzaken. De hittestraling 

is wat letaliteit betreft dominant over de overdrukeffecten. Objecten kunnen door brand(overslag) 

(onherstelbaar) beschadigd raken. Het is een gevaarlijk scenario met een potentieel korte ontwikkeltijd 

en grote gevolgen.  

Kans van optreden 

De kans op een BLEVE als gevolg van een incident met een tankwagen LPG is klein. Op een 

gemiddelde route van 1 km is de kans per tankwagen 5,4 x 10
-10

 per jaar. Factoren die de kans op dit 

incident beïnvloeden zijn vooral het aantal transporten en de weginrichting. Na de verdubbeling van de 

N244 zal de verkeersintensiteit naar verwachting toenemen.  

Behalve het aantal transporten is de kans op een ongeval ook afhankelijk van onder meer de 

wegligging, type rijbaanscheiding, toegestane snelheid, bochten, etc. 

Effecten 

De effecten die bij een BLEVE op kunnen treden zijn groot. Gedurende de BLEVE worden personen 

die aanwezig zijn in de omgeving van de LPG-tankwagen blootgesteld aan hittestraling ten gevolge 

van de vuurbal. Tevens worden zij blootgesteld aan overdrukeffecten. Bij het BLEVE scenario worden 

de schadeafstanden veroorzaakt door de optredende hitte effecten. Deze zijn wat letaliteit betreft, 

dominant over de drukeffecten. 



    

Advies externe veiligheid Inpassingsplan N244 

Pagina 15 van 19  Kenmerk: 2012/70/RO/6219/2, d.d. 10 januari 2013 

      Brandweer Zaanstreek-Waterland 

 

In tabel 2, pagina 9, wordt voor het BLEVE-scenario een beeld gegeven van de effecten en afstanden 

van hittestraling en overdruk. De hittestraling is, in combinatie met de blootstellingsduur (uitgangspunt 

is 12 seconden), bepalend voor de gevolgen voor mensen en objecten. Afhankelijk van de afstand tot 

het ongeval en de bescherming van bijvoorbeeld gebouwen komen mensen te overlijden (†) of raken 

gewond (van T1 zeer zwaargewond tot T3 lichtgewond). De schade aan objecten varieert van 

onherstelbare schade tot lichte schade. De afstanden gelden vanaf de tankwagen [6 en 7]. 

Tot en met een straal van 230 meter vanaf de tankwagen (3
e
 ring) kunnen nog personen, die op dat 

moment buiten zijn, komen te overlijden. In gebouwen zijn mensen enigszins beschermd. Desondanks 

kunnen binnen een straal van 140 meter vanaf de tankwagen (2
e
 ring) ook inpandig nog dodelijke 

slachtoffers vallen. De T1- en T2-slachtoffers hebben binnen een uur medische hulp nodig en moeten 

naar een ziekenhuis worden gebracht. De T3 slachtoffers zijn lichtgewond. Verder zal er 

onherstelbare- tot lichte schade aan gebouwen ontstaan door brandoverslag en overdruk. 

Bestrijdbaarheid 

Het scenario koude BLEVE treedt direct op en is niet te voorkomen door de brandweer. Een warme 

BLEVE kan onder bepaalde omstandigheden worden voorkomen door de LPG-tankwagen te koelen 

en de brand in de omgeving van de tankwagen te blussen. Een tankwagen zonder een hittewerende 

bekleding dan wel een beschadigde hittewerende bekleding bezwijkt naar schatting binnen 20 

minuten. Bij een tankwagen met een intacte hittewerende bekleding, kan het moment dat de 

tankwagen bezwijkt, verlengd worden tot circa 75 minuten.  

Ook mét hittewerende bekleding blijft het een gevaarlijk scenario met zeer grote gevolgen. In de 

praktijk wordt de beslissing om op te treden bemoeilijkt door gebrek aan informatie en voorzieningen, 

terwijl er aan de bestrijding grote risico’s verbonden zijn voor het brandweerpersoneel. Indien veilig 

optreden niet mogelijk is, zal de brandweer zich terug trekken tot buiten het te verwachten 

effectgebied. 

Voor de N244 is er onvoldoende primaire bluswatervoorziening aanwezig. Bij de bestrijding van een 

ongeval op deze weg moet de brandweer gebruik maken van open water, wat een lange inzettijd 

vereist. Wanneer het inpassingsplan wordt gerealiseerd, dient zich de mogelijkheid aan om de 

primaire bluswatervoorziening op orde te brengen. De bereikbaarheid is voldoende. 

Hulpverlening 

De hulpverlening richt zich na een ramp met een LPG-tankwagen voornamelijk op het helpen van 

gewonde slachtoffers en het bestrijden van eventuele secundaire branden. De gevolgen van een 

BLEVE vereisen een multidisciplinair optreden van de hulpverlening. Dit betekent dat naast de 

brandweer ook de GHOR, politie en gemeente een taak hebben bij de incidentbestrijding en nazorg. 

Het aantal slachtoffers dat hulp nodig heeft is afhankelijk van het aantal aanwezigen binnen het 

effectgebied van de BLEVE. Een deel van het plangebied valt binnen deze afstand.  

Zelfredzaamheid 

Tot en met de 2
e
 ring zijn ontruiming en evacuatie de beste opties. Buiten deze afstand kunnen 

gebouwen bescherming bieden indien deze zodanig zijn geconstrueerd dat ze bestand zijn tegen de 

hittestralingeffecten van een BLEVE. 

Risicocommunicatie kan de zelfredzaamheid nog meer vergroten. Hiermee worden aanwezigen in het 

effectgebied geïnformeerd over mogelijke ongevalscenario’s bij het LPG-tankstation, de 

waarschuwingsprocedure en de acties, die zij moeten ondernemen om zichzelf in veiligheid te 

brengen. Ook onbelemmerde vluchtroutes en mogelijkheden om te schuilen vergroten de 

zelfredzaamheid. Gebouwen kunnen bescherming bieden indien zij zodanig zijn geconstrueerd dat zij 

bestand zijn tegen de effecten van een BLEVE. 
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4 MAATREGELEN  

Bij externe veiligheidscenario’s zijn de primaire gevolgen van het ongeval vaak niet of nauwelijks te 

bestrijden. Op het moment dat de hulpverlening arriveert, zal die zich voornamelijk richten op het 

bestrijden/voorkomen van secundaire effecten, het redden en helpen van slachtoffers en het 

stabiliseren van de situatie.  

Er zijn maatregelen mogelijk die de kans op een ongeval verkleinen of de omvang van effecten 

beperken. In de volgende paragrafen wordt ingegaan op de mogelijke maatregelen die de veiligheid 

vergroten. De maatregelen kunnen onderverdeeld worden in bronmaatregelen, effectbeperkende 

maatregelen en maatregelen ten behoeve van de zelfredzaamheid. 

4.1 Bronmaatregelen 

Bronmaatregelen zijn de meest effectieve maatregelen om de kans op een incident te verkleinen. Met 

betrekking tot het geprojecteerde LPG-tankstation zijn dat maatregelen die gaan over het wegnemen 

van de risicobron, het verminderen van de hoeveelheden en het verbeteren van de omstandigheden. 

Ten aanzien van de N244 kunnen bronmaatregelen getroffen worden op het vlak van weginrichting. 

Een aantal van deze maatregelen kan niet in deze procedure van een inpassingsplan worden 

meegenomen. Er wordt voor deze maatregelen verzocht dit te stimuleren via vrijwillige medewerking. 

Met betrekking tot het Inpassingsplan N244 zijn de volgende bronmaatregelen te treffen: 

1. het positioneren van het LPG-vulpunt ten westen van de bebouwing van het tankstation, waarmee 

de kans op een aanrijding wordt verkleind en het opnemen van adequate aanrijdbeveiliging in het 

inrichtingsplan. 

2. Het verbieden van gelijktijdig verladen van LPG en brandbare vloeistoffen. 

4.2 Effectbeperkende maatregelen  

Het is ook mogelijk om maatregelen te nemen waardoor de effecten van een ongevalscenario op de 

omgeving beperkt kunnen worden. Het gaat dan vooral om bouwkundige, installatietechnische en 

organisatorische maatregelen. Een aantal van deze maatregelen kan niet in deze procedure van een 

inpassingsplan worden meegenomen. Er wordt voor deze maatregelen verzocht dit te stimuleren via 

vrijwillige medewerking. 

Te overwegen effectbeperkende maatregelen: 

3. In overleg met brandweer Purmerend een opstelplaats voor brandweervoertuigen opnemen in het 

inpassingsplan.  

4. In overleg met brandweer Purmerend de beschikbaarheid van primair bluswater te verbeteren.  

5. De constructie zodanig uit te voeren dat het (enige) bescherming kan bieden tegen de effecten 

van het BLEVE-scenario. Het rapport Bouwkundige maatregelen [10] kan hierbij als handreiking 

gehanteerd worden. 

6. Venstertijden opnemen voor het verladen van LPG in bulk bij het LPG-tankstation. 

7. Vastleggen dat alleen mag worden gelost met een LPG-tankwagen voorzien van een 

hittewerende bekleding. 

8. De luchtbehandelingsinstallatie centraal uitschakelbaar en afsluitbaar uit te voeren en de 

luchtaanzuiging niet aan de zijde van de N244 te plaatsen.  



    

Advies externe veiligheid Inpassingsplan N244 

Pagina 17 van 19  Kenmerk: 2012/70/RO/6219/2, d.d. 10 januari 2013 

      Brandweer Zaanstreek-Waterland 

 

4.3 Zelfredzaamheid 

Zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in het effectgebied in staat zijn om zichzelf 

op eigen kracht in veiligheid te brengen. Zelfredzaamheid kan bevorderd worden door gerichte 

risicocommunicatie, het bieden van handelingsperspectieven, noodplannen en snelle alarmering. Ook 

hier geldt dat een aantal maatregelen niet in deze procedure kunnen worden meegenomen. Dit zal 

gestimuleerd kunnen worden via vrijwillige medewerking. 

Te overwegen maatregelen die de zelfredzaamheid bevorderen: 

9. De horecagelegenheid te voorzien van (nood)uitgangen die van het LPG-tankstation en de N244 

af zijn gericht. Het tankstation te voorzien van (nood)uitgangen die van het LPG-vulpunt en de 

N244 af zijn gericht en deze zoveel mogelijk laten aansluiten op de infrastructuur in het gebied.  

10. Het realiseren van een extra vluchtweg in noordelijke richting, welke gebruikt kan worden voor 

ontvluchting van het tankstation, de horeacagelegenheid, de voorziening voor openbaar 

busvervoer en de P+R. Vooraf moet duidelijk zijn naar welke veilige plek en in welke richting de 

aanwezigen in het plangebied moeten vluchten om zich te onttrekken aan de effecten van een 

ramp. 

11. Het is raadzaam om de aanwezigheid van verminderd zelfredzame personen in het 

invloedsgebied van de risicobronnen te voorkomen dan wel het aantal te beperken. 

12. Het voeren van specifieke risicocommunicatie en het bieden van handelingsperspectieven zodat 

aanwezigen in het plangebied geïnformeerd worden over de mogelijke risico’s en weten hoe zij 

moeten handelen bij eventuele calamiteiten. Wanneer dit punt opgepakt wordt, is het raadzaam dit 

samen met betrokken partijen (o.a. Gemeente Purmerend, Brandweer Purmerend en VrZW uit te 

werken.  

13. Het stellen van een nadere eis aan het noodplan voor de te realiseren inrichtingen dat ook 

rekening wordt gehouden met de beschreven externe veiligheidsscenario’s.  
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4.4 Totaal overzicht maatregelen 

Tabel 1: Te overwegen maatregelen en een inschatting van de bijdrage 

Bronmaatregelen Bijdrage 
BLEVE 

Bijdrage 
plasbrand 

Bijdrage 
toxische wolk 

1. het positioneren van het LPG-vulpunt ten westen van de 
bebouwing van het tankstation, waarmee de kans op een 
aanrijding wordt verkleind en het opnemen van adequate 
aanrijdbeveiliging in het inrichtingsplan. 

++ 0 0 

2. Het verbieden van gelijktijdig verladen van LPG en brandbare 
vloeistoffen 

++ 0 0 

Effectbeperkende maatregelen 
Bijdrage 
BLEVE 

Bijdrage 
plasbrand 

Bijdrage 
toxische wolk 

3. in overleg met brandweer Purmerend een opstelplaats voor 
brandweervoertuigen opnemen in het inpassingsplan.  

+ 0 0 

4. In overleg met brandweer Purmerend de beschikbaarheid van 
primair bluswater te verbeteren 

+ + + 

5. De constructie zodanig uit te voeren dat het (enige) bescherming 
kan bieden tegen de effecten van het BLEVE-scenario. Het 
rapport Bouwkundige maatregelen [10] kan hierbij als handreiking 
gehanteerd worden. 

++ +++ + 

6. Venstertijden opnemen voor het verladen van LPG in bulk bij het 
LPG-tankstation 

++ 0 0 

7. Vastleggen dat alleen mag worden gelost met een LPG-
tankwagen voorzien van een hittewerende bekleding. 

++ 0 0 

8. De luchtbehandelingsinstallatie centraal uitschakelbaar en 
afsluitbaar uit te voeren en de luchtaanzuiging niet aan de zijde 
van de N244 te plaatsen.  

0 0 ++ 

Maatregelen zelfredzaamheid 
Bijdrage 
BLEVE 

Bijdrage 
plasbrand 

Bijdrage 
toxische wolk 

9. De horecagelegenheid te voorzien van (nood)uitgangen die van 
het LPG-tankstation en de N244 af zijn gericht. Het tankstation te 
voorzien van (nood)uitgangen die van het LPG-vulpunt en de 
N244 af zijn gericht.  

+ + 0 

10. Het realiseren van een extra vluchtweg in noordelijke richting, 
welke gebruikt kan worden voor ontvluchting van het tankstation, 
de horeacagelegenheid, de voorziening voor openbaar 
busvervoer en de P+R. Vooraf moet duidelijk zijn naar welke 
veilige plek en in welke richting de aanwezigen in het plangebied 
moeten vluchten om zich te onttrekken aan de effecten van een 
ramp. 

+ + + 

11. Het voorkomen van de aanwezigheid / beperken van het aantal 
verminderd zelfredzame personen in de 1

e
 tot en met de 3

e
 ring 

(tabel 4) en 1
e
 tot en met 2

e
 ring (tabel 6). 

+ + + 

12. Gerichte risicocommunicatie en het bieden van 
handelingsperspectieven. 

+ + + 

13. Nadere eis aan het noodplan voor de inrichting stellen dat ook 
rekening wordt gehouden met de beschreven externe 
veiligheidsscenario’s.  

+ + + 

+++  Zeer grote bijdrage aan het verminderen van de risico’s en effecten 

++ Grote bijdrage aan het verminderen van de risico’s en effecten  

+ Enige bijdrage aan het verminderen van de risico’s en effecten 

0 Geen bijdrage aan het verminderen van de risico’s en effecten 
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Provincie Noord-Holland 

t.a.v. dhr. J.H.M. Klinkhamer  

Postbus 3007 

2001 DA HAARLEM 

 

  
Geachte heer Klinkhamer, 

 

In antwoord op uw brieven van 26 november 2012 (nr. 58470/114897), 28 november 2012 (kenmerk 

58470/114901) en 27 december 2012 (kenmerk 58470/121629), delen wij u het volgende mede. 

 

Inzet instrument PIP 

De raad heeft op 15 januari 2013 besloten (nr. 2013 01 2.4) in te stemmen met de inzet van het 

planologisch instrument Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zoals bedoeld in § 3.5.1 (artt. 3.26 e.v.) Wro.  

 

Vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro 

U hebt de gemeente tevens in de gelegenheid gesteld om in het kader van dit vooroverleg een standpunt 

over dit conceptontwerp inpassingsplan kenbaar te maken. De raad heeft kennis genomen van de inhoud 

van het plan en maakt van deze gelegenheid gebruik. 

 

Het conceptontwerp inpassingsplan geeft aanleiding tot de volgende opmerkingen: 

a. er dient sprake te zijn van een zorgvuldige inpassing van het P&R-terrein. Op grond van het 

weidevogelbelang mag er geen toename van begroeiing zijn. Door verplaatsing van (een deel van) de 

bestaande begroeiing is een goede landschappelijke inpassing zeer wel mogelijk. 

 

b. Een P&R-terrein c.q. de daarin beoogde activiteiten (parkeren, horecalocatie, tankstation, o.v.-

voorziening) brengt nieuwe verlichting met zich mee. Wij stellen als op grond van enerzijds het 

belang van de inwoners van Kwadijk en anderzijds het weidevogelbelang als voorwaarde dat deze 

verlichting gericht dient te zijn naar Purmerend (niet naar Kwadijk) en dat door middel van de keuze 

van kleur en intensiteit de invloed van deze verlichting zo gering mogelijk moet worden gehouden. 

 

c. Wij pleiten voor de toepassing van stil asfalt op de N244 vanwege de te verwachten toename van 

wegverkeergeluid. Aanvullend pleiten wij voor de aanleg van een aarden dijk/wal als geluidwerende 

voorziening aan de Zeevangse zijde van de N244, teneinde deze geluidtoename voor inwoners van 

Kwadijk (en evt. Middelie) zo gering mogelijk te houden. 
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d. In het lint van Kwadijk zijn enkele bedrijven gevestigd (bedrijf Swart, Kwadijk 9 en bedrijf Jonk, 

Kwadijk 16) die beiden met zwaar verkeer (grondverzet, loonbedrijf) van de dorpsweg gebruik 

(moeten) maken vanwege het ontbreken van alternatieven, hetgeen al jarenlang een probleem is. 

Wij verzoeken u na te gaan of er een mogelijkheid is om deze bedrijven met een ontsluiting (op eigen 

terrein) aan te sluiten op de N244, waarmee een groot probleem zou kunnen worden opgelost. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw verdere besluitvorming 

en het ontwerp-PIP met belangstelling tegemoet. 

 

Hoogachtend, 
de raad van de gemeente Zeevang, 

 
 

 
 
 

mr. T.G. Heikens,  
griffier. 

H.C. Heerschop, 
voorzitter. 
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Geachte heer, mevrouw, 
 

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening heeft u het 

concept-ontwerp Inpassingsplan N244 aan ons toegezonden, met het verzoek om ons standpunt over dit 

concept-ontwerp kenbaar te maken. Bij uw projectleider is om uitstel gevraagd, teneinde nog in deze 

week op het concept-ontwerp te kunnen reageren.  

 

Voor wat betreft de belangen van onze gemeente heeft het concept-ontwerp Inpassingsplan N244 

ondermeer betrekking op de verdubbeling van de provinciale weg N244 tussen de A7 en de gemeente 

Edam-Volendam en de aanleg van een (regionaal) fietspad vanaf de N247. Alsmede wordt een 

turborotonde binnen onze gemeentegrenzen aangelegd. 

 
Uiteraard is onze gemeente eerder geïnformeerd over het voornemen om te komen tot een provinciaal 
inpassingsplan (PIP) voor de verbreding van de N244. De verbreding heeft dan ook de instemming van 
onze gemeente. Begin 2010 heeft de gemeente bij brief kenmerk 2010-5521 ingestemd met de 
uitgangspunten die hierbij zijn gebruikt. Daarnaast is de gemeente ambtelijk bij het opstellen van het 
Inpassingsplan betrokken geweest door deelname aan de projectgroep N244. 
 
Een belangrijk punt voor onze gemeente is dat het provinciaal inpassingsplan voorziet in de aanleg van 
een fietspad langs de N244 dat ondermeer aansluit op het bestaande fietspad langs de Purmerringvaart. 
Daarnaast zal voor wat betreft het fietspad in een aansluiting moeten worden voorzien op de nog aan te 
leggen derde ontsluitingsweg van onze gemeente. In de aansluiting van de derde ontsluitingsweg van 
onze gemeente op de kruising N244-N247 zal de mogelijkheid voor een fietstunnel (zowel technisch als 
financieel) nog onderzocht moeten worden. Ondermeer omtrent de praktische uitwerking heeft op vrijdag 
25 januari j.l. een verkennend gesprek plaatsgevonden met de provincie.   
 
Wij gaan er van uit dat binnen de verkeersbestemming volgens het provinciaal inpassingsplan is 
voorzien in de mogelijkheid tot aanleg van een tunnel en in een goede aansluiting van de gewenste 3

e
 

ontsluitingsweg van onze gemeente die op termijn wenselijk is om een goede verkeersafwikkeling binnen 
onze gemeente te verzekeren en gemeentelijke knelpunten op te lossen.  
 
Uiteraard zal de precieze aansluiting nog nader worden onderzocht, waarbij niet kan worden uitgesloten 
dat in de toekomst een aanpassing nodig kan zijn.  



 
Vanuit het gezichtsveld van de Ruimtelijke ordening reageren wij dan ook positief op dit concept-ontwerp 
Inpassingsplan N244.  
 
Vanuit verkeerstechnisch oogpunt bezien en vanuit kostenoverwegingen willen wij u gaarne de volgende 
twee kanttekeningen ter overweging meegeven met betrekking tot de turborotonde (N244/Oosterweg): 
 

1 Voor wat betreft het kruisend landbouwverkeer met grotere lange landbouwvoertuigen vragen wij 
ons af of daarmee voldoende rekening is gehouden (v.w.b. bochtstralen). Wij verzoeken u bij de 
boeren (of LTO) na te gaan welke type voertuigen daar rijden en of na te gaan of dergelijke 
voertuigen de turbo rotonde kunnen kruisen. Zo deze niet de rotonde kunnen kruisen, verzoeken 
wij u aan te geven welke maatregelen er nodig zijn om daar wel voor te zorgen. Wij geven hierbij 
aan dat er ook andere belangen op de rotonde spelen zoals de doorstroming en veiligheid, die 
met elkaar tegenstrijdig kunnen zijn. Bij een kruising met verkeerslichten zoals nu het geval is, 
zijn er namelijk geen echte problemen. 

 
2 Uit de door u overlegde stukken blijkt dat u er voor kiest om op de kruising N244/Oosterweg een 

turborotonde (dubbelstrooks) aan te leggen, vanwege het feit dat de N244 2x2 stroken omvat. 
Omdat er een turborotonde wordt aangelegd, kunnen de fietsers de N244 niet meer gelijkvloers 
oversteken. U heeft er voor gekozen een fietstunnel aan te leggen om de N244 ter hoogte van 
de Oosterweg over te kunnen steken. De provincie Noord-Holland heeft ter plaatse metingen 
verricht naar het aantal overstekende fietsers. De uitkomst was dat ter plaatse van de kruising 
ongeveer 10 fietsers op 1 dag overstaken. Met de huidige en geschatte toekomstige intensiteiten 
van het autoverkeer op zowel de Oosterweg als de N244 en het aantal overstekende fietsers 
vanuit de Oosterweg is het naar onze mening heel goed mogelijk om de kruising N244 - 
Oosterweg uit te voeren met verkeerslichten, waarbij de fietser beveiligd met verkeerslichten de 
N244 gelijkvloers over kan steken. Gelet op een beperkter ruimtebeslag bij deze oplossing, past 
deze oplossing ten eerste beter in het landschap. En ten tweede bespaart dit veel kosten. Een 
turbo rotonde kost ongeveer 0,5 miljoen Euro meer dan een kruising met verkeerslichten en een 
fietstunnel kost ongeveer 3 miljoen Euro. Naar onze mening wordt hier onnodig veel geld 
geïnvesteerd in een kruisingoplossing voor de N244 – Oosterweg, terwijl dit niet echt 
noodzakelijk is. 

 
Gaarne verzoeken wij u bovengenoemde twee kanttekeningen in u overwegingen te betrekken. 
 
Voorts verzoeken wij u vanuit een duidelijk bestuurlijke wens de plankaart ten aanzien van de 
aanleg van het fietspad nader te verduidelijken. De huidige plankaart is onduidelijk voor wat 
betreft het fietspad binnen onze gemeentegrenzen.  
 

Tenslotte deelt u in een separate brief mede dat ook de raad formeel gehoord dient te worden in het 

kader art. 3.26 van de Wro.  Aangezien het vaststellen van het inpassingsplan gepaard gaat met de 

uitsluiting van de bevoegdheid van onze raad om voor die gronden waarop het Provinciaal 

Inpassingsplan betrekking heeft een bestemmingsplan vast te stellen, stelt de wetgever dat onze raad 

over het aanwenden van deze bevoegdheid dient te worden gehoord. U verzoekt derhalve om formele 

instemming voor het instrument inpassingsplan. U verzoekt ons voor 18 februari 2013 een reactie te 

geven.  

 

Helaas kan een voorstel daartoe als gevolg van een overvolle raadsagenda pas in de raadsvergadering 

van 21 maart a.s. behandeld worden. Onze gemeentelijke projectleider dhr J. Bonenkamp heeft hiervoor 

reeds om uitstel gevraagd, met dien verstande dat de reactie van ons college wel vooraf bekend dient 

zijn. Zie daarvoor het bovenstaande in deze brief. Onder kennisgeving van deze brief zullen wij de raad 

met een positief advies om formele instemming vragen voor de keuze voor het instrument Provinciaal 

Inpassingsplan. Na de genoemde raadsvergadering zullen wij u daarover nader berichten. 

 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van gemeente Edam-Volendam 

De secretaris,                                                 de burgemeester 
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Geacht College, 
 
Op 4 december 2012 hebben wij uw brief van 29 november 2012 met kenmerk 
116685/116685 ontvangen. U verzoekt om ons standpunt kenbaar te maken met 
betrekking tot het conceptontwerp inpassingsplan N244. In deze brief geven wij een 
reactie. 
 
Op basis van uw promotieverzoek van 10 oktober 2011, kenmerk 2011-62598, heeft 
het dagelijks bestuur van de Stadsregio Amsterdam op 12 januari 2012 besloten het 
project verbreding N244 op te nemen in de planuitwerkingstabel van het 
uitvoeringsprogramma RVVP. De kennisgeving van het besluit is op 23 januari 2012, 
kenmerk 2011/3999/PvH aan u verstuurd. In het besluit is een voorlopige reservering  
opgenomen van € 13.587.042,-. Het besluit heeft vooral betrekking op de volgende 
maatregelen: 
 

 De verbreding N244 met uitzonderling van het wegvak tussen de aansluiting De 
Magneet in Purmerend en de N247. De Stadsregio heeft geen bezwaar tegen 
realisatie van de verbreding van dit wegvak, alleen stelt zij daarvoor geen 
bijdrage beschikbaar. Dit geldt niet voor de kruisingen, deze zijn wel 
meegenomen in de subsidieberekening van de Stadsregio en daarmee de 
reservering; 

 Het realiseren van de ontbrekende regionale fietsschakel die het P+R terrein 
met de Miedijk verbindt zijnde 3,5 meter breed en 600 meter lang en een 
fietspad van 4 meter breed en 1,9 km lang tussen De Magneet en de N247;  

 Het realiseren van een nieuwe P&R locatie met een capaciteit van 150 
parkeerplaatsen, inclusief een dubbele bushalte voor eindigende/bufferende 
bussen. 
 

In het besluit is gemeld dat de totale reservering mede afhankelijk is van de nadere 
uitwerking van het projectvoorstel tot een definitief ontwerp (DO). De verwachting was 
toen dat een subsidieaanvraag eind 2013 ingediend kan gaan worden. 
 
Zoals u in het document ‘Inpassingsplan N244’ van 8 november 2102 (Concept 
ontwerp) aangeeft, maakt een inpassingsplan het mogelijk om samen met alle 
betrokken overheidspartijen de inpassing van de verbreding van de N244 efficiënt te 

aan 
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organiseren. Binnen de ambtelijke projectgroep is de afgelopen maanden vooral de 
focus gelegd op de configuratie van de oversteek kruispunt Oosterweg-N244.  
 
In eerste instantie werd uitgegaan van een turborotonde in combinatie met een 
gelijkvloerse oversteek. Door de eisen die de Provincie Noord-Holland, zou er nu ook 
een ongelijkvloerse oversteek gerealiseerd moeten gaan worden in de vorm van een 
fietstunnel. De Stadsregio Amsterdam heeft aangegeven voor deze voorziening geen 
financiële bijdrage beschikbaar te stellen. Deze schakel behoort niet tot ons regionale 
fietsnetwerk.    
 
In het conceptontwerp inpassingsplan wordt de bestemming van het gebied juridisch 
vastgelegd en zijn de beoogde maatregelen die onderdeel vormen van de scope zoals 
ook vastgelegd in ons DB besluit. Deze maatregelen zijn op schetsontwerp - en/ of  
overzichtstekeningniveau uitgewerkt, maar nog niet op definitief ontwerp niveau. Dit 
betekent dat in de verdere uitwerking van de maatregelen op DO niveau/ DO 
gelijkwaardig niveau, wij erop vertrouwen dat de afgesproken scope in ieder geval 
worden gerealiseerd.  
 
Daarbij vragen wij u aandacht voor een onderdeel waarvoor geldt dat er wellicht een 
afwijking is ten opzichte van de afgesproken scope. Het gaat om het  kruispunt S. 
Allendelaan – N244 in relatie tot de functie van de P&R voorziening, de overstap auto – 
bus en optimale doorstroming bussen. Bij het besluit tot opname in de 
planuitwerkingsfase is uitgegaan van het realiseren een P&R terrein en 
bushaltevoorzieningen. Nu wordt gesproken over de mogelijkheid om de voorzieningen 
voor de bus uit te breiden en de kruising te optimaliseren. Wij verzoeken u om in het 
inpassingsplan dit onderdeel veilig te stellen. Dit is van belang in het licht van onze 
gezamenlijke ambitie rondom het realiseren van het hoogwaardige R-net in het MRA-
gebied. Overleg tussen de Provincie Noord-Holland, gemeente Purmerend en de 
Stadsregio is noodzakelijk. 
  
Gelet op het feit dat de Provincie Noord-Holland het voornemen heeft om tot een 
alternatieve contractvorm te komen, verzoeken wij u ons tijdig en actief te betrekken bij 
de verdere uitwerking van de ontwerpen ten aanzien van de regionale infrastructuur 
onderdelen en maatregelen, zeker waar het gaat om eventuele afwijkingen in de scope 
dan wel functionele toevoegingen. 
 
Ik ga ervan uit u voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht  u nog vragen hebben, dan kunt 
u contact opnemen met de heer B. Goedhart, 020-5273742. 
 
 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur van Stadsregio Amsterdam, 
 
 
drs. M.J. Bezuijen 
portefeuillehouder verkeer 
 















 
Van: Sijm, Bart [mailto:B.Sijm@hhnk.nl]  

Verzonden: maandag 4 februari 2013 11:14 
Aan: Klinkhamer, dhr. drs. J.H.M. (Joop) 

Onderwerp: Reactie op inpassingsplan N244 
  
Dag meneer Klinkhamer, beste Joop, 
  
Bij deze stuur ik je alsnog de reactie van het hoogheemraadschap op het inpassingsplan voor de 
N244. Hiervoor hebben wij al meerdere malen om tafel gezeten om de voorwaarden vanuit het 
hoogheemraadschap te bespreken. 
De officiële reactietermijn is inmiddels verstreken, maar naar aanleiding van uw telefonische verzoek 
om alsnog een reactie te geven doe ik die u bij deze toekomen. 
  
Het inpassingsplan maakt de ontwikkeling planologisch mogelijk. Zoals al eerder is aangeven is het 
daarom belangrijk dat het inpassingsplan voldoende ruimte biedt om binnen de plangrenzen het 
ontwerp verder uit te kunnen werken. Het huidige inpassingsplan voldoet daaraan. Gezien het feit 
dat er binnen meerdere bestemmingen de mogelijkheid is opgenomen tot het realiseren van water, 
zijn er planologisch geen bezwaren te verwachten. Op de ruimtelijke procedure zijn van onze kant uit 
dan ook geen bezwaren te verwachten. 
De belangrijkste aandachtspunten nog even op een rijtje: 

- De peilgebieden van de polder De Koog, ten noorden van de N244 zullen waarschijnlijk in peil 
worden verlaagd. Dit heeft ook invloed op de waterpeilen en grondwaterstanden van de 
gronden en waterlopen nabij de N244. Hier dient bij het nieuwe ontwerp rekening mee 
gehouden te worden. 

- De wijze waarop met het afstromende hemelwater wordt omgegaan is momenteel nog niet 
overal geheel duidelijk. Het uitgangspunt is dat, wanneer er een bermbreedte van tenminste 
5,0 meter wordt aangehouden (van rand weg tot insteek talud), er geen directe 
oppervlakkige afstroming van het hemelwater naar de naastgelegen sloten zal plaatsvinden, 
maar dat er vooral sprake zal zijn van berminfiltratie. 

- De oppervlakken die zijn genoemd in het waterhuishoudkundig plan zijn aan wijzigingen 
onderhevig. De getallen zoals die zijn benoemd vormen een prima uitgangspunt, maar 
uiteindelijk zal bij de uiteindelijke aanvraag van de watervergunning duidelijkheid moeten 
zijn over de hoeveelheden. Het was daarom niet noodzakelijk geweest om deze getallen zo 
expliciet in het waterhuishoudkundig plan te vermelden. Echter is het ook geen probleem. 
Binnen de peilvakken waar de Baanstee-Noord wordt gerealiseerd, kan de 
watercompensatie-eis tegen elkaar worden weggestreept, aangezien deze peilgebieden 
worden samengevoegd. 

- In het waterhuishoudkundig plan wordt verwezen naar de N509, waar het 
hoogheemraadschap tevens een waterbergingsopgave heeft. Afgesproken is om deze 
waterberging te realiseren binnen het plan N244, in het deel van de Beemster. Aangegeven 
wordt dat er in totaal 2350 m2 is gereserveerd. Deze 2350 m2 is exclusief de 
watercompensatie die nog benodigd is voor verbreding van de N244 zelf (volgens het 
waterhuishoudkundig rapport is dat 954 m2). Daarnaast betwijfel ik of de reservering van 
2350 m2 nog actueel is. Voor de realisatie van de N509 is een vergunning afgegeven, waarin 
wordt aangegeven dat er in totaal 9400 gedempt/te compenseren water gerealiseerd moet 
worden. Uitgangspunt is dat dit zal gebeuren in de oksel van de afrit N244/A7, en in het 
overloopgebied, direct ten westen daarvan. 

- Aangegeven wordt dat het beheer van de watergangen in de toekomstige situatie valt onder 
de verantwoordelijkheid van het hoogheemraadschap. Dit is wel het uitgangspunt, maar ligt 
ook aan de wijze waarop het water wordt aangelegd. Hierover zal bij de verdere uitwerking 
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aandacht aan moeten worden besteedt (overigens wordt dit later in het rapport ook weer 
vermeld). 

  
Afgelopen week ben ik door je collega Joris Liebergen benaderd om nadere voorwaarden te geven 
met betrekking tot de uitwerking van het plan. Ik heb begrepen dat hij bezig is met het opstellen het 
D&C-contract. We hebben hierover afspraken gemaakt, en waarschijnlijk zullen we nog een keer om 
tafel met elkaar gaan zitten om de verdere uitwerking te bespreken. Zoals ik ook van jou heb 
begrepen zal ik in het vervolgtraject dan ook vooral met je collega te maken hebben. 
  
Ik hoop je hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
Met vriendelijke groet 
  
Bart Sijm 
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Adviseur regio Laag-Holland 
  
Bezoekadres:    Bevelandseweg  1 
Postadres:          Postbus 250 
                                1700 AG Heerhugowaard 
  
Tel.:                       (072) 582 7225 
E-mail:                  b.sijm@hhnk.nl 
  

  

Veilig wonen onder zeeniveau  
is minder logisch dan je denkt  
Proclaimer:  

   
 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier streeft naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen. Mocht 
deze mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?  

Verzoeken om officiële beslissingen kunnen alleen per mail worden ingediend wanneer de mogelijkheid daartoe op de website van het 
hoogheemraadschap (www.hhnk.nl) is opengesteld. U gebruikt het daarvoor bestemde webformulier of mailadres. U kunt alleen rechten 
ontlenen aan de informatie in deze e-mail en de eventueel meegezonden bestanden als dat blijkt uit het bericht en het bericht en/of de 

bijlage is verzonden door of namens de daartoe bevoegde persoon.  
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Van: Westmaas G.A. [mailto:G.A.Westmaas@gasunie.nl]  

Verzonden: dinsdag 12 februari 2013 14:39 

Aan: Klinkhamer, dhr. drs. J.H.M. (Joop) 
Onderwerp: Reactie Gasunie op het conceptontwerp Inpassingsplan N244 - uw kenmerk: 116685 / 

144018 

 
Geachte heer Klinkhamer, 
 
Bij brief van 8 februari heeft Gasunie, namens u, het bovengenoemd conceptontwerp 

Inpassingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro, 

ontvangen. Het voornoemde plan is door ons getoetst aan het huidige externe 

veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M voor onze aardgastransportleidingen, zoals 

bepaald in het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb).  
 
Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% 

letaliteitgrens van onze dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze 

leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling. Zie ook de bijlage. 
 
Onder dankzegging voor de toezending verblijven wij. 
 

  
Met vriendelijke groet, 

 

G.A. Westmaas 

Medewerker Juridische Zaken 
 
E: g.a.westmaas@gasunie.nl 
T: +31 (0)6 1100 5612 
M: +31611005612 
I: www.gasunie.nl 
 

N.V. Nederlandse Gasunie 

Grondzaken 
Postbus 19 
9700 MA Groningen 
Concourslaan 17 
 

 
 
 

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.  
  

 

 
 

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or 

privileged information. If you receive this communication unintentionally, please let us know 

by reply immediately. N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent 

with this E-mail is correct and does not accept any liability for damages related thereto.  
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Van: Wal, Marcel van der (DNH) [mailto:marcel.vander.wal@rws.nl]  

Verzonden: vrijdag 15 februari 2013 11:54 
Aan: Klinkhamer, dhr. drs. J.H.M. (Joop) 

CC: Walhout, Rene (DNH); Otte, Louis (DNH); Dijkzeul, Dorrith (DNH); angela.kuipers@rws.nl; 

Liebergen, dhr. J.C.G. (Joris) van; Zwennes, dhr. G. (Guido); Berkhof, Erik (DNH); Silvis, Peter (DNH) 
Onderwerp: RE: reactie 3.1.1. Bro 

 
Hallo Joop, 
In het kader van het vooroverleg 3.1.1 Bro kan ik je melden dat rijkswaterstaat geen bezwaren heeft 
tegen het ontwerp provinciale inpassingsplan voor de N244. Het plan strookt met hetgeen in het 
voortraject is afgesproken over de vormgeving van de aansluiting N244/A7 en is conform het voorstel 
zoals dat voor het programma Beter Benutten is ingediend. Wel heeft rijkswaterstaat een aantal 
aandachtspunten en tips om bij de realisatie van het plan rekening mee te houden. Deze zijn 
verwoord in het bijgevoegde KES-verslag en zullen waar relevant in het nog te doorlopen WBR-
vergunningtraject worden betrokken. 
  
Succes met de voortgang ! 
  

  
Vriendelijke groet,  
Marcel van der Wal 
Senior adviseur  
Rijkswaterstaat Noord-Holland / Wegen en Verkeer 
Bezoekadres: Toekanweg 7, 2035 LC Haarlem 
Postadres: Postbus 3119, 2001 DC Haarlem  
M 06-31000885 
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-Verslag van inventarisatie belangen/aandachtspunten 

Rijkswaterstaat en projectteam  N244/inclusief overleg 

met Louis Otte   

13-12-

2012/09-01-

2013 
Notulist 

A. Beelen - van Houten, 

Projectmedewerker 

Aanwezig 

RWS: 

Marcel van de Wal (MW) 

René Walhout (RW) 

Angela Kuipers (AK) 

Selma Hannouti (SH) 

Louis Otte (LO) 

PNH: 

Joris van Liebergen (JL) 

Guido Zwennes (GZ) 

Andrea Beelen- van Houten 

(AB) 

Afwezig 

RWS: 

Louis Otte (LO) 

 

Kopie aan 

allen 

 

 

1. Opening 

JL en GZ vertellen over het project. Waar staan het nu en wat gaat er gebeuren. 

De procedure voor het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is in gang gezet. De 

verwachting is dat eind november 2013 deze procedure is afgerond. Tegelijkertijd is 

er  al een IPM team op het project gezet dat samen met ingenieursbureau RH/DHV 

gaat werken aan de KES, SES, vraagspecificatie en het contract. Dit interview is bedoeld 

om de KES eisen bij RWS op tafel te krijgen. Marcel van der Wal is eerste 

aanspreekpunt, hij zet eventueel uit naar LO. 

 

 

2. Inventarisatie  

 

Eis: Als de weg 2-strooks is dan moeten de kruispunten of met turborotondes geregeld 

worden of met VRI’s. 

Uitgangspunt is dat RWS in de documenten die de basis zijn voor de subsidie Beter 

Benutten er vanuit gaat dat er op de kruisingen N244 – afrit A7 VRI’s komen en geen 

turbo rotonden. Dit is dus een harde topeis vanuit RWS. 

 

Advies/wens: Maak de rechtsaffers de A7 op (ri Amsterdam) en af (vanuit Amsterdam) 

vrij. (dus buiten de VRI houden), liefst zo ruim mogelijk, hetgeen de weeflengte 

verkort (i.r.t. viaduct over de Purmerenderweg (PW)). 

Vrije rechtsaf-er is altijd 1 strook, er is geen opstelruimte nodig, wel scheidingsruimte 

tussen rechtsaffer en rechtdoor (met evt linksaf. (dus twee opstelstroken rechtsaf zijn 

niet nodig, ruimte winst). Voorbeeldproject: N246 is een afgeronde extra rechtsaffer 

gemaakt door PNH voor RWS. LO vraagt na. 

 

Grond langs de op/afritten is van RWS. De provincie mag hier gebruik van maken. 

Indien nodig kunnen damwanden geplaatst worden (i.v.m. mogelijk ruimtegebrek) Op 

dit moment gaan we er van uit dat er geen extra grondlichamen aangelegd hoeven 

worden. Is dat wel het geval dan komt PNH terug bij RWS. 

 

Top eis. Geen terugslag op de A7 

Wens: De wachtrijen mogen niet zo lang worden dat het terugslaat op de A7, verder 

geen eisen aan de VRI. 

Eis: vanwege drukte in avondspits afrit A7 (vanuit Amsterdam) genoeg ruimte om op 

te stellen/ snelle doorlooptijd kruising (regeling VRI) zodat er geen terugslag op A7 

onstaat. 

Eis: op kruising vanaf A7 (uit de richting a’dam) twee linksaffers (richting Graft-De 

Rijp) waarvan 1x rechtdoor. (en rechtsaf 1x vrij van VRI is wens). 

Op kruising vanaf A7 (uit de richting Hoorn) 1 x linksaffer en 1x rechtsaffer (eventueel 

vrij van VRI); 

 

Kabels voor lussen worden getoetst door RWS (wegendistrict). Bekabeling naar lussen 

VRI meenemen in referentieontwerp. 
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Eis: Belijning volgens ROA/NOA 

 

Er staat een TDI op de oprit A7 (richting Amsterdam). De afrijlussen van de VRI 

mogen niet kruisen met lussen TDI (gescheiden houden). Lussen logisch plaatsen in 

overleg met RWS Wegendistrict Alkmaar of Amsterdam. 

 

P&R terrein: Alleen een statische vermelding vanuit het noorden en dan alleen met een 

P&R logo. Er zal geen vermelding van andere functies zijn. 

Berm Drip: Er staat 300 meter voor de afrit Purmerend Noord een Berm Drip die op de 

versoberingslijst van RWS staat. Deze kan gebruikt worden om dynamisch het P&R 

terrein aan te geven. Dit is een bestaande drip dus hier hoeft geen WBR vergunning 

voor aangevraagd te worden. Dan dient provincie N-H of StadsRegio wel het beheer 

over te nemen. 

 

Eis: Er mag geen materiaal van de werkzaamheden op De A7 vallen. Indien nodig 

uitvoeringsschermen toepassen. 

 

Afsluitingen op/afritten: Het Minder Hinder team (Ingrid Roos vanuit RWS) zit ook bij 

RegioRegie. 

 

Eis: Bij de Waddie (die dient als watercompensatie) langs de snelweg A7 Oostzijde en 

noord van N244 kijken of de geleiderails ver genoeg doorloop (bespreken met LO) 

Als de waddie minder diep wordt dan de tussenliggende bermsloot is dit 

vanzelfsprekend niet nodig. Geleiderails bij waddie: pas als de waddie dieper dan de 

bermsloot is moeten er aanpassingen aan de geleiderail gedaan worden. 

 

Levensduur eisen: Bespreken met LO Verhardingseisen: LO stuurt handboek/leidraden 

na. Er is net groot onderhoud geweest aan op en afritten tot aan de beheers grens en 

km 9,0 t/m km 22,0 op de A9. In 2013 is gepland Groot Onderhoud van km 22,0 tot 

km 35,0 en afrit 4 de voegen. (beheers grenzen aanpassen naar een logische plek aan 

de hand van concept ontwerp. Voor nu zijn ze bij de haaientanden of stopstreep) 

Levensduur deklaag is standaard 15 jaar. Constructie 30 jaar (hier is bij onderhoud 

niks aan gedaan want die is voldoende, geldt wel bij uitbouw/verbreding). En de 

geleiderail heeft ook een levensduureis van 30 jaar. LO levert nieuwe ondergrond 

tekening (.tbg) 

 

Vergunningen:  

Voortraject WBR: 

Als PNH vooraf dat de WBR aangevraagd wordt al informatie deelt met RWS zal de 

aanvraag sneller gaan. Contactpersoon voor de WBR bij RWS is Angela Kuipers. (Ze is 

recent overgekomen vanuit IJsselmeergebied naar Directie N-H van RWS) 
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Als er een referentieontwerp is, graag overleg met RWS. Vooraf naar RWS sturen het 

Rijstrokenplan, fasediagram en eventueel verkeersmodel en inzicht in de 

verkeersregeling (dhr. Van Dam van de verkeerscentrale kijkt daarin mee). Dan kijkt 

RWS mee, de ontwerpafdeling (Rene Walhout) en het Wegendistrict. Met deze twee dan 

e.e.a. afstemmen. Voorlopig is de coördinator nog MW.  

Als het P&R terrein vermelding op de A7 op bestaande borden krijgt is hier geen 

vergunning voor nodig. Voor vermelding op de DRIP is aanvullend beheer vanuit het 

project nodig. RWS zal deze DRIP nog niet verwijderen/opruimen met dit in het 

achterhoofd. 

 

Procedure WBR: 

WBR wordt door opdrachtnemer aangevraagd. Als voor de aanvraag alles is afgetikt 

met RWS en het wegendistrict (AK en LO) zal de doorlooptijd ongeveer 8 weken zijn. 

WBR eis: As-buil tekening op/afrit naar RWS, dus van hun beheergebied. 

 

EIS: AS-buil tekeningen en opleverdossier (LO levert aan wat er in opleverdossier moet 

zitten) Nieuwe borden zitten ook in opleverdossier (de L-borden voor kruising en 

nadering verkeerslichten borden) Voor RVV borden (die door onze eigen aannemer 

worden geleverd) is een verkeersbesluit nodig (6 weken voor het plaatsen van de 

borden publiceren). 

Wegendistrict (LO) neemt verkeersbesluit. Bewegwijzering altijd via MBD. 

 

Voor het plaatsen van nieuwe borden langs de snelweg ook WBR vergunning 

aanvragen (bord maken via Nederlandse bewegwijzeringsdienst (NBD) , voorheen 

Tebodin). Als P+R bord op bestaand bord wordt bijgeplaatst, dan geen WBR 

vergunning nodig. 

 

 Er moet een verkeersbesluit genomen worden door PNH omdat rotondes vervangen 

worden door VRI’s. RWS kan meeliften op dit verkeersbesluit. RWS neemt 

verkeersbesluit over borden LO vraagt na of dit in 1 kan. 

 

! Voor (omleidingsroute) borden op de A7 moeten een aparte WBR vergunning 

aangevraagd worden. Het afzetten van afritten moet gebeuren via RegioRegie, waar 

team Minder Hinder op aangesloten is / deel van uitmaakt. 

De op en afrit zitten in het strooiregiem RWS en in het strooirondje, dus bij afsluiten 

komt strooirondje in de war 

 

 

3. Aandachtpunten KES 

 

1. Veiligheid. Ontwerp mag bv geen onveilige situaties tijdens aanleg, gebruik en 

onderhoud veroorzaken. Hieronder valt ook sociale veiligheid en externe 

veiligheid.  Standaard wetten (ARBO). O.a. ontwerp met LO afstemmen 
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omtrent verlichting, geleiderail etc. LO  vraagt deze op en levert deze als het 

ontwerp er is 

2. Verkeersdoorstroming / verkeerscijfers. Is doorberekend in verslag 

3. Gebruikers; LO weet hier meer van. Geen belangrijke route voor de 

hulpdiensten voor zover bekend, omdat alles (brandweer, en ziekenhuis) bij 

afrit Purmerend centrum zit (navragen bij LO). Deze zijn met KAR installaties 

uitgerust, daar rekening mee houden met VRI’s. Er zit geen OV op deze 

afritten, alleen boven op het viaduct (gaat dus niet de A7 op); Ambulances die 

in de Koog zitten rukken via dit kruispunt uit. Afleveren van patiënten gaat 

via ander kruispunt. (p.s. er zit een particuliere ambulancedienst in  

Baanstee/De Koog) 

4. Wegen categorisering (CROW: ETW 1 of 2, GOW  1 of 2) A/E weg, N244 is een 

stroomweg, aansluiting Purmerenderweg is GOW (nog geen ETW) 

1. Ruimtelijk beslag / Grondaankopen PNH komt terug na ontwerp 

2. Levensduur en duurzaamheid Gelijk aan wat nu ligt LO  levert aan via Jan 

Wever wat de component specificaties zijn. 

3. Vormgeving (welstand):  

4. Ontwerp: handboeken/leidraden en ontwerp eisen (o.a. levensduur) het 

wegendistrict weet hier meer over, o.a. vlakheid, stroefheid e.d.Veiligheid: 

uitgevoerd via richtlijnen autosnelwegen, ontwerp volgens ROA/NOA. 

Richtlijnen van bebording vraagt LO op. Bewegwijziering bepreken met RW; 

hij is contactpersoon op dit gebied. Voor het plaatsen van extra borden voor 

Puremerenderwegonsluiting contact opnemen met hem. 

5. Ecologie en groen en water 

6. Verkeerregelinstallaties (eisen aan VRI’s) Waarschijnlijk weet RW een 

voorbeeld van een project van rotonde naar VRI. De eisen aan de VRI worden 

door LO aangeleverd. EIS: geen opstelplaats voor de VRI/kast op de afrit. De 

bekabeling van de lussen naar de rest koppelen. Hiervoor is WBR vergunning 

en Klic melding nodig. 

7. Openbare verlichting (indien van toepassing zijn er vanuit de gemeente 

specifieke eisen te noemen) het wegendistrict weet hier meer over LO vraagt 

na over richtlijnen voor verlichting. 

8. Camera’s en andere apparatuur langs de weg TDI. Verder niet 

9. Erfpacht  

10. Beheer & onderhoud: Eigendom + beheergrenzen en beheerafspraken Bij de 

stopstreep. Er moet wel een beheerovereenkomst komen met daarin 

aangegeven de wijzigingen, in kilometrering. Verder is de weg van PNH en het 

kunstwerk van RWS 

11. Beschikbaarheid: RegioRegie Voor het aanvragen van buiten de werkgrenzen 

lussen aanleggen moet de aannemer 15 dagen van tevoren een klic-melding 

doen  en afzetting aanvragen via model “SPIN”. 

12. Doorstroomcapaciteit: Geen terugslag! Terugslag voorkomen. LO vraagt na of 

er eisen zijn voor lussen (bv locatie eerste lus) Zie ook VRI eisen provincie. 
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13. Kabels en leidingen:  Welke regelingen? Zitten in de WBR als deze verlegd 

moeten worden 

14. Bodemonderzoek; explosieven. Nee, niet mee te maken gehad n dit gebied 

15. Bereikbaarheid tijdens uitvoering (o.a. ook andere werken, van o.a. HHNK) 

16. Toegankelijkheid kunstwerken: geen probleem voorzien 

17. Schade: Schades melden. 

18. Vergunningen 

19. Overdracht en proces (hoe wil de gemeente de overdracht geregeld hebben, 

hoe moeten de gegevens aangeleverd worden) Proces staat in opleverdossier 

20. Communicatieplan. Via het LTC 

 



















Bijlage 3 bij brief 1063840

  
Technische opmerkingen op het MER en het PIP N244.

  
MER 
Ter onderbouwing van het Inpassingsplan heeft u, vanwege de mogelijke milieueffecten, 
ervoor gekozen een procedure milieueffectrapportage (mer) uit te voeren. In het 
milieueffectrapport zijn verschillende alternatieven onderzocht.  
Het is ons opgevallen dat de rapportage(s) over flora en fauna niet ingaan op bestaande 
(mitigerende) maatregelen, zoals de aanwezige faunapassages. Wij gaan er dan ook van uit 
dat dit geen effecten heeft.   

Verder hebben wij over dit MER geen opmerkingen.   

Regels 
Artikel 1: 
De definities voor 'veehouderij' en 'weidebedrijf' ontbreken (in artikel 3 wordt hierover 
gesproken).  

1.19: in de regels komen water- en waterhuishoudkundige voorzieningen niet voor, wel 
voorzieningen voor waterbeheer. Geadviseerd wordt dit in de definities aan te passen.   

Artikel 4 
4.2 (bouwregels)  
Sub b onder 2: hier wordt gesproken over een bebouwingspercentage. Niet duidelijk is hoe 
dit bebouwingspercentage berekend moet worden.  
sub c onder 3: de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde binnen het 
bouwvlak mag niet meer dan 3 meter bedragen.  
Dit lijkt erg weinig, aangezien binnen deze bestemming een horecagelegenheid mogelijk is. 
Gedacht wordt m.n. aan bijvoorbeeld vlaggenmasten.  

Artikel 5 
5.3 (Wijzigingsbevoegdheid) sub b: in dit lid wordt verwezen naar lid 5.3 sub b, deze 
verwijzing klopt niet, wat dit is het lid zelf.   

Verbeelding 
Op de verbeelding staat twee voor ons zeer ongebruikelijke dubbelbestemmingen: 
Dubbelbestemming Leiding - Riool en Leiding - Water. Dergelijke leidingen zijn planologisch 
niet relevant. Door ze op te nemen in een ruimtelijk besluit ontstaan er extra bestuurlijke 
lasten omdat een aanlegvergunning moet worden aangevraagd, terwijl dit naar onze mening 
overbodig is. Wij vinden dit niet wenselijk. Te meer omdat de bescherming van dergelijke 
leidingen op een andere manier, dan via het bestemmingsplan, al is geborgd. Wij verzoeken 
u deze dubbelbestemmingen uit het bestemmingsplan te schrappen.    

Toelichting 
Over de toelichting hebben wij geen op- en aanmerkingen. 


