
Wettelijke toetsing

Bebouwing

Spoorwegen

Wegen

Risicovolle
inrichtingen

Buisleidingen

Hoogspan-
ningskabels

Vaarwegen en
waterkeringen

Activiteitenbesluit milieubeheer:

 geen kwetsbare objecten
1

toegestaan binnen PR 10
-6

contour;

 geen beperkt kwetsbare objecten
1

toegestaan binnen PR 10
-5

contour.

voldoet

voldoet
niet

Wet Rijkswaterstaatwerken

 Binnen beheersgebied
2

vergunning aanvragen bij Rijkswaterstaat
3
.

Spoorwegwet:

 Binnen beheersgebied (11 meter vanaf buitenste spoor) vergunning aanvra-
gen bij ProRail

3
.

de turbine.

Privaatrecht:

 geen windturbines binnen zakelijke rechtsstrook.
Activiteitenbesluit milieubeheer:

 geen objecten van hoge infrastructurele waarde binnen PR 10
-5

contour van
windturbine.

(Rijkswaterstaat of Waterschap)
8/9

(zie artikel 6.5.c Waterwet).

Belangenafweging
Naast het belang va
het nationaal belan
stellingen zijn gedie
van hun eigendom
schouwd moeten w
regelgeving) als min
rental aan te houde

Bevi en is het nieuwe groepsrisico van dat Bevi-bedrijf te verantwoorden
5
?

vergunbaar

1 Voor de definitie van (beperkt) kwetsbaar objecten wordt verwezen naar het Bevi. Deze definitie is echter niet limitatief.
2 Ligging beheersgebied kan aangevraagd worden bij Rijkswaterstaat.
3 Getoetst wordt of de plaatsing van de windturbines geen onaanvaardbaar verhoogd risico voor de verkeersdeelnemers tot gevolg heeft.
4 Voorgeschreven rekenmethodiek (programma RBMII) geeft echter geen mogelijkheden dit te berekenen, beschouwing moet kwalitatief.
5 Toename van de autonome faalfrequentie van minder dan 10% is conform de Handreiking Risicoberekening Bevi verwaarloosbaar.

 Berekenen IPR (I

Windturbines en veiligheid: locatieafweging

niet
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niet
vergunbaar

vergunbaar

voldoet

voldoet
niet

voldoet
niet

voldoet

voldoet

voldoet
niet

vergunbaar

niet
vergunbaar
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Besluit externe veiligheid buisleidingen

 geen turbines binnen de belemmeringenstrook;

 voldoet de buisleiding ook na plaatsing van de turbine aan de eisen van het
plaatsgebonden risico

6
(zie artikel 6.2 Bevb)?

Structuurvisie buisleidingen /Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

 geen turbines binnen buisleidingenstrook
Activiteitenbesluit milieubeheer:

 geen objecten van hoge infrastructurele waarde
7

binnen PR 10
-5

contour van
Waterwet:

 Afhankelijk van beheersgebied: vergunning aanvragen bij bevoegd gezag
n

locatie
eschikt

tie is op basis van de
de wetgeving ge-

anuit het oogpunt
erne veiligheid.
hele geschiktheid van
atie is ook van andere
ing en (ruimtelijke)
Besluit externe veiligheid inrichtingen

 Voldoet een Bevi-bedrijf ook na de risicoverhoging ten gevolge van het plaat-
sen van een turbine, aan de normen van het plaatsgebonden risico uit het
Aanvullende veiligheidsonderzoeken mogelijk gewenst door bevoegd gezag:

 Bepaling domino-effecten met vervoer gevaarlijke stoffen
3/4

.

Aanvullende veiligheidsonderzoeken mogelijk gewenst door bevoegd gezag:

 Bepaling domino-effecten met vervoer gevaarlijke stoffen
3/4

.

 Berekenen IPR (Individueel passanten risico) en MR (maatschappelijk risico).
Belangenafweging
Naast het belang van de initiatiefnemers om windturbines te plaatsen, alsmede
het nationaal belang dat met het plaatsen van windturbines de klimaatdoel-
stellingen zijn gediend, zal het belang van kabelbeheerders tot bescherming
van hun eigendom en de daarmee samenhangende leveringszekerheid be-
schouwd moeten worden. Veel kabelbeheerders adviseren om (naast wet- en
regelgeving) als minimale afstand de maximale werpafstand bij nominaal toe-
Mogelijke aanvullende veiligheidsonderzoeken gewenst door bevoegd gezag:

 Bepaling domino-effecten met vervoer gevaarlijke stoffen
3/4

.
 geschikt
6 Voor leidingen van de Gasunie zijn berekeningen alleen uit te voeren door een door Gasunie geaccrediteerd bedrijf. Voor veel
andere leidingen is geen rekensystematiek beschikbaar. Het PR moet dan kwalitatief inzichtelijk gemaakt worden.

7 Zie art. 1, lid 1 onder i van het Bevi (waar het Activiteitenbesluit naar verwijst) inzake objecten met hoge infrastructurele
waarde. Zie ook Barro inzake buisleidingen van nationaal belang.

8 Getoetst wordt of er geen onaanvaardbare effecten zijn voor de waterkerende functie van de waterkering.
9 Getoetst wordt aan er geen onaanvaardbare hinder ontstaat voor wal- en scheepsradar optreedt en zicht voor wal- en


