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Betreft: RO milieuadvies Perseant Snoepweg 3a Leiderdorp

Geachte heer/mevrouw,

Op 22 december 2014 ontvingen wij van u het ruimtelijk plan voor de Persant Snoepweg 3a in
Leiderdorp. Het plan betreft het vernieuwen en vergroten van een bestaande woning, buiten
het huidige bouwvlak.

Wij hebben het plan beoordeeld op de volgende milieuaspecten: bedrijven en milieuzonering,
bodem, archeologie, luchtkwaliteit en externe veiligheid.

Op 30 juni 2014 (2014014182) hebben wij u geadviseerd over het aspect geluid voor deze
locatie (zie bijlgae). ln dit advies wordt dat aspect niet meer behandeld.

Van de overige milieuaspecten is met u afgesproken dat deze buiten beschouwing kunnen
worden gelaten.

ln het advies is tevens een paragraaf opgenomen met betrekking tot de
milieueffectrapportage (m.e.r.).

Samenvatting en conclusie
Naar aanleiding van de beoordeling van de ter beschikking gestelde informatie concluderen wij
het volgende:

- Er zijn geen belemmeringen om het plan te realiseren voor de aspecten bedrijven en
milieuzonering, archeologie en luchtkwaliteit.

- Er zijn belemmeringen om het plan te realiseren voor de aspecten bodem en externe
veiligheid. Wij adviseren een bodemonderzoek conform NEN5740 te laten uitvoeren,
het tekstvoorstel voor externe veiligheid over te nemen en advies te vragen aan de
veiligheidsregio. Nadat deze adviezen zijn opgevolgd zijn de belemmeringen
opgeheven.

Telefoon 071-4083100 Correspondentieadres: Bezoekadres:

Fax O71-4083101 Postbus 159 Schipholweg 128

www.odwh.nl 2300 AD Leiden 2316 XD Leiden
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Een nadere toelichting op deze conclusievindt u onder het hoofdstuk 'uitwerking per
milieuaspect'.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met mevrouw E.H.M. Loonen via 071-4083213
of L.Loonen@odwh.n|.

Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland,

Met vriendelijke groet,
mw. N.E. Mier
Hoofd afdeling Advies

Deze brief is in een geautomatiseerd systeem aangemaakt en daarom niet persoonlijk
ondertekend.
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Uitwerking per milieuaspect
Advies ruimtelijke plannen

Meegevensproject
W
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j
Project Persant Snoepweg 3a Leiderdorp
Gemeente Leiderdorp

LDatum vraag 22 december2014
C0f1t3Ctpef'SO0|'l gemeente Roberto Dinarina

Contactpersoon Omgevíngsdienst
_ __

Lisette Loonen

M

Gegevens project en procedure

wâoortprocedure _____ uw

Beoordelen ruimtelijkeonderbouwing
Strijdigheid met het vigerende
bestemmingsplan

Vernieuwen en vergroten van een bestaande
woning

Nummer OLQ_lindienvan toepassing) 1529039
' W j MMMMMM “_

Planbeschriiving
De kavel ter plaatse van de Persant Snoepweg 3a te Leiderdorp is bebouwd met een kleine
vrijstaande woning. De woning is een voormalige molenaarswoning van de Munnikkenmolen
welke in 2011 is verplaatst. De woning is te klein voor de huidige tijd. Men heeft een plan
ontwikkeld om een nieuwbouw woning te plaatsen op de plaats van het huidige bouwwerk.
Hiertoe is overleg gepleegd met de gemeente. De gemeente heeft aangegeven mee te willen
werken aan vergroting en vernieuwing van de woning.
Het vergroten en verhogen van de woning is in strijd met het vigerende bestemmingsplan De
Hoven. Er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan door middel van een
omgevingsvergunning op basis van artikel 2.12 lid 1 sub a 3 Wabo.
Dit document vormt de ruimtelijke onderbouwing voor bovengenoemd plan.

Locatie van het plangebied
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Huidige situatie (links) en gewenst nieuwe situatie (rechts)

Bij het adviseren op het plan is uitgegaan van de aangeleverde stukken, namelijk
I OLO formulier 1529039;
I Brief van 30 juni 2014, kenmerk 2014014182, geluidadvies Persant Snoepweg 3a
I Tekeningen
I Ruimtelijke onderbouwing, woonhuis Persant Snoepweg 3a te Leiderdorp, Ruimtelijke

onderbouwing 1 november 2014.

Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.)
ln paragraaf 5.9 is getoetst aan het Besluit M.E.R. De conclusie van de paragraaf is juist.

Bedrijven en milieuzonering
ln paragraaf 5.5 milieuhinder is onderzoek gedaan naar de bedrijven in de omgeving. De tekst
in de paragraaf is correct. De bedrijven liggen op zodanige afstand dat zij niet worden
belemmerd door deze ontwikkeling.

Conclusie
Bedrijven en milieuzonering is geen belemmering.

Bodem
In paragraaf 5.3 is het aspect bodem beschreven. Wij adviseren om de cursieve onderstreepte
tekst aan de paragraaf toe te voegen.

= begin tekstuele wijziging:

Van de locatie zijn in het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst geen
bodemonderzoeksgegevens bekend. Voor de bouw van een nieuwe woning is een verkennend
bodemonderzoek vo/gens de NEN 5740 noodzakelijk. Mocht er grond worden aan- of
afgevoerd, dan moet dit plaatsvinden volgens de door de overheid gestelde regels. ln het
bijzonder wordt gewezen op het Besluit bodemkwaliteit (zie www.meldgrond.nl). De locatie
van de bestaande molenaarswoning staat in Q informatiesystemen van de Omgevingsdienst
West-Holland overigens vermeld als Persant Snoepweg 1.

= einde tekstuele wijziging:
4
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Voor de beoogde omgevingsvergunning inclusief de bouw van een nieuwe woning is een
bodemonderzoek noodzakelijk. Zodra het bodemonderzoek beschikbaar is kan dit hiervoor bij
de Omgevingsdienst worden ingediend. Er volgt dan een brief met daarin de voorschriften die
in de vergunning kunnen worden opgenomen.

Conclusie
Bodem is een belemmering, er moet een bodemonderzoek conform NEN5740 worden
uitgevoerd.

Archeologie
In paragraaf 5.2 is het aspect archeologie beschreven. Deze paragraaf in de ruimtelijke
onderbouwing is akkoord.

Op de bijgeleverde tekeningen staat geen maatvoering met betrekking tot de grootte van de
nieuwe woning. ln de tekst is aangegeven dat de verstoring circa 99m* bedraagt. Daarnaast is
aangegeven dat het terrein ten behoeve van de nieuwbouw eerst 45cm zal worden
opgehoogd. Hierdoor wordt het dieptecriterium zoals aangegeven in de regels van de
dubbelbestemming van bestemmingsplan De Hoven (2013) niet overschreden.

Archeologisch onderzoek is in dit geval niet noodzakelijk. Zoals ook aangegeven in de
onderbouwing blijft de dubbelbestemming Waarde-Archeologie gehandhaafd.

Conclusie
Archeologie is geen belemmering.

Luchtkwaliteit
ln paragraaf 5.6 is het aspect luchtkwaliteit beschreven. ln de paragraaf is geen aandacht
besteed aan PM2,5. Per 1 januari 2015 is toetsing aan deze grenswaarden verplicht. Wij
adviseren om onderstaan tekstvoorstel over te nemen en de toets jaren voor de
monitoringstool te actualiseren.

=begin tekstvoorstel=

De concentratie PM2,5 bedraagt op de locatie 14,43 pg/ma.De grenswaarde voor fijn stof
PM2,5 bedraagt 25 ug/m3.De NSL-Rekentool geeft voor de beschouwde locatie een
achtergrondconcentratie van 14,0 pg/m3zichtjaar 2015 (monitoringstool NSL 2013).

= einde tekstvoorstel=

Luchtkwaliteit concentraties in 2015 (bron monitoringstool NSL 2013)
Fijn swf (PM10) 22,87 ug/mi
stikstofdioxide (N02) (2013) 26,81 pg/ma

Conclusie
Wij adviseren het tekstvoorstel toe te voegen en de concentraties in de paragraaf te

actualiseren.
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Externe Veiligheid
ln paragraaf 5.10 wordt het aspect externe veiligheid beschreven. De laatste alinea (pagina 19)
van de paragraaf gaat over bodemgegevens. Deze alinea hoort niet in de EV paragraaf. Wij
adviseren deze tekst te verwijderen.

=begin citaat=

"Volgens het (ontwerp) Besluit externe veiligheid transportroutes kan voor een ruimtelijk plan
dat op meer dan 200 meter van een transportroute ligt, maar binnen het invloedsgebied,
volstaan worden met een beperkte verantwoording van het groepsrisico. Dit houdt in dat
aandacht besteed moet worden aan de aspecten hulpverlening, zelfredzaamheiden
bestrijdbaarheid. Een advies van de Veiligheidsregio is hiervoor nodig.
Conclusie
Er moet een advies aan de Veiligheidsregio worden gevraagd. ”

=einde citaat=

De Veiligheidsregio is nog niet geraadpleegd en een beperkte verantwoording van het
groepsrisico ontbreekt. Wij adviseren de tekst van de paragraaf te vervangen door onderstand
tekstvoorstel en de Veiligheidsregio om advies te vragen.

=start te kstvoorstel=

Beleid en Regelgeving
Externe veiligheid heef betrekking op het gebruik, de productie, de opslag en het transport van
gevaarlijke stoffen. De overheid stelt grenzen aan de risico's van inrichtingen met gevaarlijke
stoffen.
Deze grenzen zijn vertaald in een norm voor het plaatsgebonden risicol(PR)en een
oriëntatiewaarde en verantwoordingsplicht voor het groepsrisicoz(GR). Voor plaatsgebonden
risico zijn wettelijke grenswaarden vastgesteld. Hier mag niet van worden afgeweken.

Plaatsgebonden risico
Het PR kent een grenswaarde van 10's.Binnen de PR=10`°contour mogen geen kwetsbare
objecten aanwezig zijn. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als richtwaarde
en in nieuwe situaties moet in beginsel ook aan deze waarde worden voldaan.

Verantwoordingsplicht groepsrisico
Het groepsrisico is een maat voor de maatschappelijke ontwrichting in situaties waarin zich
een ramp met gevaarlijke stoffen voordoet. De verantwoordingsplicht is erop gericht om een

1 PR: Risico op een plaats buiten de inrichting, uitgedrukt als de kans perjaar, dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd
op die plaats zou verblijven, verblijft overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen die inrichting of bij de
transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 onderdeel p van het BEVI).
2 GR: De cumulatieve kansen dat perjaar dat een groep van 10, 100 of 1000 personen overlijdt als rechtstreeks gevolg hun
aanwezigheid in het invloedsgebied in het invloedsgebied van een inrichting of een transport-as en een ongewoon voorval binnen
die inrichting of bij een transport-as, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is (zie ook artikel 1, lid 1 onderdeel k van het BEVI).

6
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weloverwogen afweging te maken over de risico's in relatie tot de (ruimtelijke) ontwikkelingen
in het plangebied.
Het groepsrisico wordt vergeleken met de oriëntatiewaarde: de kans op een ongeval met 10
dodelijke slachtoffers van 10`5perjaar, met de kans op een ongeval met 100 dodelijke
slachtoffers van 10'7per jaar, en met de kans op 1000 of meer dodelijke slachtoffers van 109
per jaar. De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico ligt voor het transport van gevaarlijke
stoffen over de weg en via buisleidingen echter een factor 10 lager dan voor inrichtingen.

Inrichtingen
Het beleid voor inrichtingen is vastgelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)
en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi).

Buis/eidingen
Voor buisleidingen geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de Regeling
externe veiligheid buisleidingen (Revb). Behalve met het PR en het GR moet voor buisleidingen
rekening worden gehouden met de belemmeringenstrook, dit is de strook van 5 meter aan
weerszijden van de leidingen die moet worden vrijgehouden ten behoeve van onderhoud en
werkzaamheden aan de buisleiding. Binnen de belemmeringenstrook, mag niet gebouwd
worden, tenzij met toestemming (via een ontheffing of een aanlegvergunning) van
burgemeester en wethouders. Werkzaamheden in deze strook mogen alleen worden
uitgevoerd door of met instemming van de leidingbeheerder. De ligging van de leidingen en de
belemmeringenstrook moet op de bestemmingsplankaart worden vastgelegd.

Vervoer over de weg
Voor het transport over de weg is de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen
(Rnvgs) van toepassing. Eind 2013 is het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt)
vastgesteld. Het Bevt treedt op 1 april 2015 in werking. Om deze reden is bij de beoordeling
van dit plan uitgegaan van het Bevt.

Provinciaal Beleid
De provincie Zuid Holland ambieert een veilig Zuid-Holland. In de provinciale structuurvisie
(PSV)staat als provinciaal belang genoemd het 'beschermen van grote groepen mensen tegen

ongevallen met gevaarlijke stoffen'. De provincie wil voorkomen dat risicovolle activiteiten
gevestigd worden in de omgeving van grote groepen mensen of dat een nieuwe ontwikkeling
gepland wordt binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Het is niet altijd te

voorkomen dat dit soort functies gecombineerd worden en het groepsrisico toeneemt. ln dat
geval vraagt de provincie van de verantwoordelijke bestuurders dat zij een verantwoording
groepsrisico schrijven: een heldere en transparante toelichting waarin zij uitleggen waarom
deze ontwikkeling op deze locatie noodzakelijk is. Op basis van een verantwoording
groepsrisico moet aannemelijk worden gemaakt dat op termijn in de eindsituatie wordt
voldaan aan de oriëntatiewaarde.

Bestuurlijk kader Externe Veiliqheid Holland Rijnland
ln 2014 is het bestuurlijk kader opgesteld. Hierin is een beoordelingswijze van risico's
geschetst. Ten aanzien van het groepsrisico is een afwegingskader opgenomen op basis van

7
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zonering van het groepsrisicodiagram (het fN-diagram, f= kans op calamiteit, N=aantal
slachtoffers ).

f: kans

10*
Rood

„„ Oriëntatiewaarde

G l
~~~~~~“' GR (OW)

10”

Gl'0e|1
1o"° 1

10 1oo 1ooo
N: aantal doden

Figuur 1: Afwegingskader groepsrísico Bestuurlijk kader Externe Veiligheid Holland Rijnland

Het afwegingskader gaat uit van de oriëntatiewaarde voor het groepsrísico. Aan de zones in
het diagram zijn verschillende handelswijzen gekoppeld. Als de groepsrisicocurve voor een
bepaalde activiteit of ruimtelijke ontwikkeling in een bepaalde zone uitkomt, volgt uit het
beslismodel onder welke voorwaarden de activiteit of ruimtelijke ontwikkeling is toegestaan.

Inventarisatie risicobronnen
Hieronder is een uitsnede van de risicokaart
W

.af *I

MMT

ri ' wi'

É

l « 1
1 ik ril .W r

Figuur 2: Uitsnede risicokaart
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Uit de risicokaart blijkt dat binnen het plangebied de volgende risicobronnen relevant
aanwezig zijn:

- Transport van gevaarlijke stoffen over de A4 (afstand ca. 220 meter);
- Transport van gevaarlijke stoffen over de N446, als onderdeel van de door de

gemeenteraad vastgestelde route transport van gevaarlijke stoffen (afstand ca. 330
meter);

- Ondergrondse hogedrukaardgasleidingen W-515-03 en W-515-05 ten oosten van de
N446 (afstand ca. 390 meter) en ten zuiden van de A4 (afstand ca. 340 meter).

Andere voor het plangebied relevante risicobronnen zijn niet in of in de omgeving van het
plangebied aanwezig.

ln de onderstaande tabel is een aantal belangrijke gegevens van de hogedrukaardgasleidingen
opgenomen.

letaliteitsgebied letaliteitsgebied strook
(=|nvloedsgeb|ed)

A-515-03 8 inch I 40 bar I 50 m„e_terMI I 95 meter I 4 meter

Leidingnr. IDiameter Werkdruk 100%- 1%- Belemmeringen

A-515-05 I 12 inch I 40 bar I 70 meter I 140 meter I4 meter

Figuur 3: Gegevens buisleidingen

Omdat de leidingen op ten minste 340 meter afstand van de planlocatie liggen, ligt het
plangebied niet binnen het invloedsgebied van de leidingen. De leidingen zijn niet relevant
voor dit plan.

Beoordeling externe veiligheid
Algemeen
Het plan heeft betrekking op de uitbreiding van een bestaand woonhuis. Het aantal personen
zal hierdoor niet toenemen.

Vervoer gevaarlijke stoffen over de weg
Ten zuiden van de planlocatie loopt de A4. Deze weg maakt onderdeel uit van hjet landelijk
basisnet voor het verover van gevaarlijke stoffen.
Ten oosten loopt de provinciale weg N446. De gemeente Leiderdorp heeft deze wegen in een
routeringsbesluit aangewezen voor het verover van gevaarlijke stoffen.

Omdat het aantal transporten van gevaarlijke stoffen over de A4 vele malen hoger ligt dan het
aantal over de N446, wordt verder alleen ingegaan op de A4.

Plaatsgebonden risico
ln par. 1.2.3.1 van de Handreiking risicoanalyse transport van gevaarlijke stoffen (Hart)3zijn
vuistregels voor het plaatsgebonden risico PR=10`6gegeven. Volgens vuistregel 2 is er geen
plaatsgebonden risicocontour PR=10`6indien het aantal transporten GF3 lager is dan 500 per

3 Handreiking risicoanalyse transport gevaarlijke stoffen, uitgave Rijkswaterstaat, d.d. 17 juni 2014.
9
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jaar. Op grond van de telgegevens van de risicokaart is het aantal transporten GF3 over de
N456 119.
De conclusie is dat er geen sprake is van een plaatsgebonden risicocontour PR=10'6.

Uit de Regeling basisnet (Scrt. 2014, 8242) volgt dat het plaatsgebonden risicocontour PR=10`6
O meter bedraagt. De planlocatie ligt niet binnen de PR=10`6contour.

Groepsrisico
Vanwege de uitbreiding van de woning wijzigt het groepsrisico niet. Uit eerder uitgevoerde
risico onderzoeken blijkt dat de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet overschreden
wordt.

Uit risicoberekeningen die zijn uitgevoerd voor het onderliggende bestemmingsplan De Hoven
(vastgesteld 2 juli 2012) blijkt dat het groepsrisico vanwege het transport van gevaarlijke
stoffen over de A4 maximaal 0,032 * OW bedraagt.

Toetsing
Toetsing afwegingskader groepsrisico
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat het groepsrisico vanwege de verschillende
risicobronnen lager is dan 0,1 * de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Het groepsrisico ligt
in de groene zone als bedoeld in het Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland-Rijnland.

Een activiteit die leidt tot een groepsrisico in de groene zone is toegestaan. Het groepsrisico is
verwaarloosbaar. Er zijn geen maatregelen nodig. Wel moeten de aspecten hulpverlening,
zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid beoordeeld worden.

Toetsing provinciaal beleid
Volgens het provinciaal beleid moet in principe voldaan worden aan de oriëntatiewaarde voor
het groepsrisico. Een overschrijding van de oriëntatiewaarde is alleen mogelijk indien het
aannemelijk is dat door het treffen van maatregelen het groepsrisico op termijn teruggebracht
wordt tot onder de oriëntatiewaarde.

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico vanwege
de relevante risicobronnen niet wordt overschreden.

Uitwerking groepsrisico
Zoals uit de bovenstaande paragraaf blijkt ligt het groepsrisico van de relevante risicobronnen
in de groene zone. Volgens figuur 5 van het Beleidskader is een dergelijk groepsrisico
verwaarloosbaar. Er zijn geen beperkingen aan de bestemmingen in de omgeving van de
risicobron.

Een uitgebreide groepsrisico verantwoording is dan ook niet nodig. Wel moet aandacht
besteed worden aan de aspecten hulpverlening, zelfredzaamheid en bestrijdbaarheid.

Rampenbestrijding
Bij de Rampenbestrijding zijn de bereikbaarheid en de bestrijdbaarheid belangrijke elementen.

10
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Voor de bereikbaarheid gelden de volgende relevante aandachtspunten:
o het plangebied moet goed bereikbaar en toegankelijk zijn voor hulpdiensten. Dit geldt

ook voor de risicobronnen;
o de wegen waarover de hulpdiensten aan moeten rijden, moeten minimaal 3,25 meter

breed zijn en moeten een gewicht kunnen dragen van 10.000 kg asdruk.
Voor de bestrijdbaarheid gelden de volgende relevante aandachtspunten:

o de aanrijtijd van de hulpdiensten;
ø de maximale afstand tussen een bluswatervoorziening en de inzetlocatie bedraagt 160

meter voor secundaire bluswatervoorziening;
0 brandkranen moeten op 15 meter benaderbaar zijn;
0 eventueel open water, dat benut kan worden als secundaire bluswatervoorziening.

Een uitgebreide beschrijving van aandachtspunten staat in de, in 2005 vastgestelde,
praktijkríchtlijnen Bereikbaarheid en Bluswaten/oorziening van de regionale Brandweer
Hollands Midden. Om een calamiteit goed en snel te kunnen bestrijden is van belang dat de
hulpdiensten snel ter plaatse zijn met de juiste hulpmiddelen en blusmiddelen. De wijze en de
snelheid van alarmering en de bereikbaarheid van de locatie van een calamiteit spelen hierbij
een essentiële rol.

Er wordt voldaan aan de bovengenoemde aandachtspunten.

Advies VRHM

Zelfredzaamheid
Algemeen
Onder zelfredzaamheid wordt verstaan: de mogelijkheid van personen om zichzelf, zonder
daadwerkelijke hulp van hulpverleningsdiensten, in veiligheid te brengen. De fysieke
eigenschappen van personen, gebouwen en omgeving zijn van invloed op de zelfredzaamheid.
Van personen die verminderd zelfredzaam zijn wordt verondersteld dat zij het gebied niet
zelfstandig kunnen verlaten. Deze groep personen heeft extra aandacht nodig.
Het zelfredzame vermogen van personen in de omgeving van een risicobron is een belangrijke
voorwaarde om grote effecten bij een incident te voorkomen. Hieronder is de zelfredzaamheid
bij 2 mogelijke calamiteitscenario's, het vrijkomen van een giftige gaswolk en een calamiteit bij
de gasleiding beschreven.

Giftige gaswolk
Bij een incident waarbij giftige stoffen of giftige verbrandingsproducten vrijkomen, zit enige
tijd tussen het ontstaan van het ongeval en het ontstaan van letsel bij aanwezigen. Daarbij is
ook de duur van de blootstelling van invloed op de ernst van het letsel. ln geval van een
toxische wolk dienen personen in een gebouw te blijven en ramen, deuren en
ventilatieopeningen te sluiten en de eventueel aanwezige luchtbehandelingsinstallatiels) uit te
schakelen. Mensen zijn in gebouwen enkele uren beschermd tegen de effecten van toxische
dampen. Normaal gesproken is het gevaar van de toxische dampen na die tijd verdwenen.
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Overige aspecten van invloed op zelfredzaamheid
Om het vluchten mogelijk te maken is het ook van belang dat er korte, goed begaanbare
routes zonder obstakels zijn die van de risicobronnen af gericht zijn. Wel moet voorkomen
worden dat deze routes gelijk zijn aan de aanrijroutes van de hulpdiensten, of deze kruisen. Dit
om belemmeringen voor beide partijen te voorkomen. Deze routes zijn in voldoende mate in
het gebied aanwezig.

Communicatie
Bij een eventuele calamiteit is van belang dat aanwezige personen weten wat hen te doen
staat. Hierbij speelt een goede risicocommunicatie een belangrijke rol. Juist omdat de tijd
tussen alarmering en gevaarszetting zo kort kan zijn, is het van het grootste belang dat na
alarmering direct actie ondernomen wordt. Een snelle alarmering is hierbij essentieel.
De gemeente zal periodiek aandacht besteden aan de risico's en wat te doen in geval van een
calamiteit. Hierbij zal de gemeente bijzondere aandacht schenken aan de locaties bestemd
voor verminderd zelfredzame personen.

Conclusie
De vernieuwbouw van de woning leidt niet tot een verhoging van het aantal personen binnen
het invloedsgebied van de in de omgeving aanwezige relevante risicobronnen, het vervoer van
gevaarlijke stoffen over de A4 en de N446.

Uit in het kader van het onderliggende bestemmingsplan De Hoven uitgevoerde
risicoberekeningen blijkt dat het groepsrisico lager ligt van 0,1 maal de oriëntatiewaarde van
het groepsrisico. De hoogte van het groepsrisico wijzigt niet als gevolg van de vernieuwbouw.
Volgens het Bestuurlijk kader externe veiligheid Holland Rijnland is het groepsrisico
verwaarloosbaar.

Bij een eventuele calamiteit bij een van de risicobronnen is de planlocatie bereikbaar via de
Persant Snoepweg. Er zijn voldoende blusvoorzieningen aanwezig. Ook de zelfredzaamheid is
voldoende.
Het plan leidt niet tot wijzigingen voor deze aspecten.

= einde tekstvoorstel=

Conclusie
Externe veiligheid is een belemmering. Deze wordt opgeheven door de tekst van de paragraaf
te ven/angen door onderstand tekstvoorstel en de veiligheidsregio om advies te vragen.
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Contactpersoon:
D. Baars
D.Baars@c›dwh.nl

Gemeente Leiderdorp Zä¿k¿ummefl

De heer M.P. Vroonhof 2014014057

Postbus 35
235oAA LE|oERoonP VERZONDEN38 Jil¿lïmli

Betreft: Advies geluid Persant Snoepweg 3a

Geachte heer Vroonhof,

Wij hebben uw verzoek ontvangen om een akoestisch rapport voor de Persant Snoepweg 3a te
Leiderdorp te beoordelen.

Het geluidadvies van 27 juni 2014 is bijlage bij deze brief gevoegd.

Samenvatting en conclusie
Het rapport is van voldoende kwaliteit en kan gebruikt worden voor het aanvragen van een
hogere waarde.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de heer D. Baars via 071-4083371 of
D.Baars@odwh.nl.

Namens het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland,

Met vriendelijke groet,
i „ ›

”
_ g' ~ L

_ , `

<„_„„__„

„,„„„„.„ b

mw. N.E. Mier
Hoofd afdeling Advies
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Conclusie
Geluid vormt geen belemmering.

Adviesvraag
De Omgevingsdienst heeft uw verzoek ontvangen om een geluidadvies voor de Persant
Snoepweg 3a te Leiderdorp.

Het betreft een beoordeling van het akoestisch rapport van het geluidßuro d.d. 18 juni 2014
met kenmerk: 2353 KA - 3a WO 001 16.06,Z01-fl V1.0.

Beoordeling
Het rapport is van voldoende kwaliteit.

Er wordt geconcludeerd dat er voor de A44 een hogere waarde besluit genomen moet worden
van maximaal 52 dB en voor de Persant Snoepweg dient een hogere waarde besluit genomen
te worden van maximaal 63 dB.

Hogere waarde beleid Orngevingsdienst West-Holland
Het geldende hogere waarde beleid ziet niet geheel op situaties waarbij een hogere waarde
moet worden vastgesteld boven de 58 dB vanwege verkeerslawaai.

in dergelijke gevallen moet er per situatie bekekenen worden ofer een dergelijk hogere
waarde kan worden vastgesteld.

Toetsing beleid
Er wordt voldaan aan tenminste één geluidsluwe gevel (<48 dB). Maatregelen aan de bron zijn
niet opportuun. Daarbij zal er een gegarandeerd goed woon- en leefklimaat binnen het
bouwwerk ontstaan doordat het, vanuit het Bouwbesluit, vereiste binnenniveau van 33 dB
wordt behaald.
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Medegelet op het gegevendat het hier om vervangende nieuwbouw binnen een stedelijk
gebied gaat, wordt geacht dat in dit specifieke geval er geen zwaarwegende argumenten
bestaan om de beoogde ontwikkeling te verhinderen.

Toetsing Bouwbesluit
In het rapport ontbreken de te nemen bouwkundige maatregelen aande woning om tot een
karakteristieke gevelwering van 35 dB te komen. Het rapport kan daarom niet gebruikt worden
om de aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. Er kan namelijk niet getoetst
worden of die aanvraag kanvoldoen aan het te nemen hogere waarde besluit.

Conclusie
Het rapport is vanvoicloende kwaliteit en er kan worden ingestemd met de conclusies uit het
rapport. Voor de A44 moet er een hogere waarde afgegeven worden van 52 dB en voor de
Persant Snoepweg 53 dB. Er is een karakteristieke geveiwering nodig van 35 dB.


