
Aandachtsgebieden
Wat betekent dat voor ProRail?

Peter Robbe  - programma manager Externe Veiligheid  ProRail
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Inhoud

1. Huidige plasbrandaandachtsgebieden

2. Rol ProRail bij RO-plannen in aandachtsgebieden

3. Nieuwe aandachtgebieden (Omgevingswet)

4. Wat verandert er voor ProRail met OW en wat zijn onze vraagstukken? 
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• De begrenzing van het PAG van 30 meter wordt gemeten vanaf de buitenste 

spoorstaven van de spoorbundel (dat wil zeggen vanaf de blauwe lijnen)

• Bij meer dan 3.500 ketelwagens brandbare vloeistoffen (stofcategorie C3) geldt 

een PAG. 

Definitie Plasbrandaandachtsgebieden



Ontwikkeling in 2017
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Huidige Plasbrandaandachtsgebieden
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Bentheimroute

Brabantroute

= PAG
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Verplicht (2 + 3)

• 11 m zone: spoorwegwetvergunning (toets op “fysieke integriteit hoofdspoorweg”)

• Overige ProRail-grond: privaatrechtelijke overeenkomst
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Verplicht (2 + 3)

• 11 m zone: spoorwegwetvergunning (toets op “fysieke integriteit hoofdspoorweg”)

• Overige ProRail-grond: privaatrechtelijke overeenkomst

‘Goede-buur-toets’ op bestemmingsplan (1 + 4 + 5)

• “geen” RO in Plaatsgebonden Risicozone (PR10-6)

• Wordt Basisnet genoemd

• Wordt PAG genoemd

• Wordt GroepsRisico genoemd   

Bestem. 

plan

5Rol ProRail bij nieuwe RO



Ontwikkeling in 2017
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Nieuwe aandachtsgebieden (OW)
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Ontwikkeling in 2017
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Nieuwe aandachtsgebieden (OW)

Betuweroute

Bentheimroute

Brabantroute

= PAG

(verwachting) Alle spoorlijnen krijgen een

• Brandaandachtsgebied en/of brandvoorschriftengebied van 30 m

• Explosieaandachtsgebied van 200m

• Gifwolkaandachtsgebied nog ter discussie evenals de afstand (200m of 1500m)

• Geldt waarschijnlijk ook voor alle niet-doorgaande sporen (zgn kopsporen)



Ontwikkeling in 2017

Studiemiddag VVBA-aandachtsgebieden                               06-12-2018

Nieuwe aandachtsgebieden (OW)

Betuweroute

Bentheimroute

Brabantroute

= PAG

(verwachting) Alle spoorlijnen krijgen een

• Brandaandachtsgebied en/of brandvoorschriftengebied van 30 m

• Explosieaandachtsgebied van 200m

• Gifwolkaandachtsgebied nog ter discussie evenals de afstand (200m of 1500m)

• Geldt waarschijnlijk ook voor alle niet-doorgaande sporen (zgn kopsporen)

Gelijkwaardigheid

Op grond van artikel 4.7, eerste lid, van de Omgevingswet kan in plaats van een in een 

algemene regel voorgeschreven maatregel (zoals een technische bouweis in het Bbl) 

op aanvraag toestemming worden verleend om in plaats daarvan een gelijkwaardige 

maatregel te treffen. Met de gelijkwaardige maatregel moet ten minste hetzelfde 

resultaat worden bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd. Maatregelen 

op het gebied van omgevingsveiligheid hebben als doel om mensen in gebouwen te 

beschermen tegen de effecten van een van buiten komende brand of explosie.



Analyse:

• Langs veel meer sporen aandachtsgebieden

• Gemeenten moeten ‘binnenstedelijk’ verdichten, dus veel vaker bouwen in 

aandachtsgebieden

• Beschermingsmaatregelen aan gebouwen kosten geld

 Gemeenten gaan vaker focussen op ‘gelijkwaardigheid’ en in gesprek met 

ProRail wat er aan gelijkwaardige maatregelen gedaan kan worden op en 

langs het spoor.   
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Verwachtingen ProRail na OW



1. Wie is ProRail??

2. Continue meepraten met 300-400 nieuwe en veranderende  

omgevingsplannen?? 
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Wat is standpunt ProRail daarin?
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Wat is standpunt ProRail daarin?



1. Wie is ProRail??

2. Continue meepraten met 300-400 nieuwe en veranderende  

omgevingsplannen?? 

3. Uitgangspunt: Alle bestaande preventieve maatregelen op het spoor hebben 

als positief resultaat dat de kans op de (ramp)scenario’s uiterst klein is, maar 

niet 0. 

Aandachtsgebieden gaan over de bescherming tegen dit restrisico.
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1. Wie is ProRail??

2. Continue meepraten met 300-400 nieuwe en veranderende  

omgevingsplannen?? 

3. Uitgangspunt: Alle bestaande preventieve maatregelen op het spoor hebben 

als positief resultaat dat de kans op de (ramp)scenario’s uiterst klein is, maar 

niet 0. 

Aandachtsgebieden gaan over de bescherming tegen dit restrisico.

4. Te ontwikkelen ProRail-beleid

• Realisme in (ramp)scenario’s

• Welke maatregelen zijn geen onderwerp van gesprek

• Welke eventuele maatregelen zijn gelijkwaardig en toepasbaar
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Welke maatregelen zijn geen onderwerp 
van gesprek?

• Stoppen/verminderen van spoorvervoer van 

gevaarlijke stoffen 

• Beperken van spoorvervoer van gevaarlijke 

stoffen (bijv langzamer rijden, alleen ‘s nachts 

rijden, etc)
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Welke eventuele maatregelen zijn 
gelijkwaardig en toepasbaar?

Voorwaarde:

• Kosten van aanleg/beheer voor initiatiefnemer (= RO) , risico voor 

initiatiefnemer als maatregelen niet afdoende blijken te zijn. 

Kritische vragen:

• Zijn er eigenlijk wel gelijkwaardige maatregelen te treffen aan het spoor?

• Wat als gemeente een maatregel ‘gelijkwaardig’ vindt en ProRail twijfelt? 

(€)

(€)

(€)

(€)



Aandachtsgebieden: Realistische aandacht voor omgevingsveiligheid !
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