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Bijlage 2 

Advies cluster Openbare Orde en Veiligheid bij Concept Risicoprofiel Hollands Midden 

Inleiding 

In het Regionaal Risicoprofiel worden op systematisch manier risicovolle situaties en soorten 
incidenten aan de orde gesteld en er wordt een analyse gemaakt. De gemeenteraden binnen 
de veiligheidsregio worden nu in de gelegenheid gesteld aan te geven voor welke (ook 
lokale) beleidsthema’s zij aandacht willen en aan welke risico’s zij eventueel (meer) prioriteit 
willen geven. Deze bestuurlijke keuze zal zich regionaal vertalen in het bepalen van de 
prioritaire scenariokeuzes (capaciteitenanalyse) en het profiel dat als basis kan dienen voor 
het lokale risicobeleid.  
 
 

1. Het risicoprofiel Veiligheidsregio Hollands Midden geeft inzicht in de risico’s in de 
regio Hollands Midden die veel aandacht verdienen. Tevens geeft het risicoprofiel 
inzicht in de risico’s waarop de regio met de bestaande rampbestrijdingsorganisaties 
voorbereid wil zijn en in risico’s die extra aandacht vragen, ten behoeve van de 
veiligheid van de mensen. 

2. De Wvr schrijft voor dat het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio het 
risicoprofiel vaststelt na overleg met de gemeenteraden van de deelnemende 
gemeenten. Vanuit het Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing, onderdeel van de 
Veiligheidsregio Hollands Midden, is door de coördinerend gemeentesecretaris een 
presentatie gehouden. 

3. Het bestuur verzoekt de gemeenteraden hun wensen kenbaar te maken omtrent het 
in het regionaal beleidsplan op te nemen beleid op basis van het risicoprofiel: een 
inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico’s, inclusief 
relevante risico’s uit aangrenzende gebieden. Zo kan het bestuur van de 
veiligheidsregio strategische beleidskeuzes maken over de ambities voor de risico- 
en crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar 
afstemmen. 

 

Aan de hand van het Concept Risicoprofiel Hollands Midden is hieronder kort een overzicht 
gemaakt van de opgenomen risico´s in het regionaal risicoprofiel, waarbij is ingezoomd op 
de gemeente Leiderdorp.  

• Grieppandemie 
Dit risico is in Leiderdorp niet groter en weegt in Leiderdorp niet zwaarder dan in andere 
gemeenten of regio’s. 

 
• Transport gevaarlijke stoffen 

Dit risico speelt in gemeente Leiderdorp zeker een rol. Binnen de gemeente Leiderdorp 
bevinden zich vier locaties waar LPG wordt opgeslagen. Voorts is er in december 2008 
een route gevaarlijke stoffen (RGS) vastgesteld: N446 – Oude Spoorbaan – Engelendaal 
– Rietschans. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen moet de bebouwde kom zoveel mogelijk 
vermeden worden, vanwege de risico’s. Genoemde RGS betekent dat er een duidelijk 
traject is voor routeplichtige stoffen in Leiderdorp en dat benodigde capaciteit voor zowel 
vergunningverlening als handhaving, beperkt blijft. Extra aandacht voor gevaarlijke 
stoffen lijkt niet direct nodig aangezien er in het risicoprofiel de ernst en de 
waarschijnlijkheid van dergelijke calamiteiten worden onderkend. Voor Leiderdorp geldt 
wel dat vanwege de ligging ten opzichte van de A4 met straks de tunnelbak de gevolgen 
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van bijvoorbeeld een ontploffing van een LPG-tankauto, maar ook bijvoorbeeld bij een 
plasbrand of bij het vrijkomen van een giftige wolk, niet te overzien zijn. Vooral de hoge 
concentratie van mensen, die vanwege de congestie niet makkelijk weg kunnen, zijn 
elementen die de nodige aandacht behoeven. Aan bijkomende gevaren voor Leiderdorp 
wordt ook aan het slot van dit advies nog aandacht besteed. 
 

• Dijkring 14  
De gemeente Leiderdorp ligt in het gebied van Dijkring 14. Het regionaal risicoprofiel 
geeft aan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat zich een overstroming van Dijkring 14 voor 
zal doen. De gevolgen, als zich wel een overstroming voordoet, worden gekwalificeerd 
als catastrofaal.  

 
• Dijkring 15  

Leiderdorp ligt niet in het gebied van Dijkring 15. Een overstroming in Dijkring 15 kan 
alleen indirecte gevolgen hebben voor Dijkring 14. In het regionaal risicoprofiel wordt een 
overstroming van Dijkring 15 als onwaarschijnlijk genoemd. 

 
• Tunnels (HSL)  

De HSL loopt door de gemeente Leiderdorp en een groot gedeelte van het traject in 
Leiderdorp bevindt zich in een tunnel. Ook een scenario van een tunnelramp wordt in het 
risicoprofiel onwaarschijnlijk genoemd. Indien zich toch een calamiteit zou voordoen in de 
HSL-tunnel, wordt direct gegrepen naar het rampenbestrijdingsplan dat specifiek voor 
een incident in de HSL is opgesteld.  
Daarnaast kent Leiderdorp binnenkort de zogenaamde ‘tunnelbak’ A4. Door deze bak zal 
het geluid maar ook het direct effectgebied van mogelijke ongevallen (denk aan de route  
gevaarlijke stoffen) minder uitstraling hebben naar de omgeving maar (meer) op de 
locatie zelf voor de nodige problemen zorgen. Daarom is het verstandig om deze 
‘tunnelbak’ ook te classificeren als een bijzonder object; evenals de HSL tunnel en 
hiervoor een rampenbestrijdingsplan te (laten) ontwikkelen en er rekening mee te houden 
in het regionale calamiteitenplan A4.  

 
• Luchtvaartongevallen  

Voor de gemeente Leiderdorp vormt het scenario luchtvaartongevallen geen 
exceptioneel risico. Een luchtvaartongeval wordt in het regionaal risicoprofiel aangemerkt 
als een ongeval met grote impact maar wordt onwaarschijnlijk genoemd.  

 
• Spoor  

Naast de HSL liggen er binnen het grondgebied van Leiderdorp geen spoorlijnen. 
 
• Hitte  

Geen specifiek risico voor Leiderdorp.   
 
• Gebouwen met publieksfunctie 

De gebouwen met publieksfunctie vormen op zichzelf geen specifiek risico in Leiderdorp. 
Leiderdorp heeft, net als elke andere gemeente, diverse gebouwen met een 
publieksfunctie. Hiervoor geldt altijd dat er een bepaald risico is op brand en/of instorting 
van het gebouw. Leiderdorp heeft niet exceptioneel veel of exceptioneel grote gebouwen 
met een publieksfunctie. Wat wel specifiek voor Leiderdorp geldt is dat er veel kwetsbare 
gebouwen i.c. gebouwen met veel minder zelfredzame personen (Rijnland Ziekenhuis 
met wooneenheid, Leytenrode, Cardea e.a.) zijn. Ook zijn er gebouwen met een 
publieksfunctie waarbij per saldo veel mensen dicht bij elkaar verblijven (Wooon, 
Levenstroom, IBIS, gemeentehuis/bestuurscentrum en wellicht in de toekomst de Ikea) in 
de directe nabijheid, dus mogelijk in het primaire effectgebied van de A4. Mocht er zich 
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een ramp voordoen (A4 is immers een RGS route) dan kunnen de gevolgen zeer ernstig 
zijn.  
 
Andere kwetsbare en bijzondere gebouwen binnen Leiderdorp die de aandacht 
verdienen zijn scholen. Enkele hebben een regiofunctie (Visser ’t Hooft College, ROC). 
Leiderdorp heeft bovendien een behoorlijk aantal basisscholen. Op scholen zijn vaak 
veel kinderen/jonge mensen aanwezig, op één locatie. Het winkelcentrum de Winkelhof 
neemt, gezien de hoge gemiddelde doorstroom van personen, ook een bijzondere plaats 
in. Als laatste zijn de verschillende flats en complexen (Schansen en Dreven, de Horsten, 
Woontorens Berendrecht, Ommedijk etc.) en de gebouwen waar veel minder 
zelfredzame personen aanwezig zijn (Gading, Huis ter Does, Brittenstein) specifiek voor 
Leiderdorp van belang om te noemen en rekening mee te houden in het risicobeleid. Het 
bestuur heeft in 2008 daarom gekozen om deze ‘kwetsbare objecten’ expliciet op de 
provinciale risicokaart te vermelden.  

 
• Evenementen 

In Leiderdorp vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Bij evenementen denk men 
vaak aan zeer grootschalige feesten zoals 3 oktober in Leiden of Koninginnedag in 
Amsterdam. Dat klopt ook. Daar komen veel mensen op af en daar moet apart capaciteit 
van de hulpdiensten voor worden vrijgemaakt. Dit laatste is belangrijk want voor 
Leiderdorpse begrippen zijn de wielerrondes in de Leyhof of het klootschietfestijn in de 
Houtkamp evenementen. Hier moet b.v. aandacht voor worden gevraagd bij de politie en 
andere hulpdiensten. Er moet capaciteit voor vrij worden gemaakt en tijdig worden 
aangegeven. Dit alles ten behoeve van het ‘crowdmanagement’. 
De vier belangrijkste evenementen voor Leiderdorp zijn geclassificeerd  op de spreiding, 
het aantal personen en ‘paniek verhogende omstandigheden’ (alcohol, jeugd e.d): 
Koninginnedag (vrijmarkt/nacht), Bevrijdingsdag (Brasseriepark), het Klootschietfestijn 
(Houtkamp park), de sportevenementen in o.a. de Bloemerd (A&B feesten Alecto, RCL, 
Velocitas, korfbal, beachvolleyball etc) en de Wielerronde in de Leyhof. Ondanks 
gedegen voorbereiding kan er tijdens een evenement paniek in de menigte ontstaan. Dit 
kan leiden tot verschillende risico's zoals verdrukking, onder de voet lopen en verstikking. 
Voor evenementen geldt dat er altijd een veiligheidsrisico bestaat.  

 
 
Conclusie 
 
Als we globaal naar de risico’s in Leiderdorp kijken dan zien we dat op het gebied van de 
externe veiligheid er niet direct relevante instellingen zich binnen Leiderdorp bevinden. In 
ieder geval waarborgt onze gemeente geen extreem grote risico’s op dit gebied. Er zijn wel 4 
LPG opslagtanks binnen Leiderdorp en de HSL en tunnelbak A4 zijn bijzondere objecten. Zij 
vormen hierop dus een uitzondering.  Wat verder opvalt zijn de vele kwetsbare gebouwen 
met bijvoorbeeld een zorg- en/of publieke functie. Voorbeelden hiervan zijn het Rijnland 
Ziekenhuis met haar wooneenheden, de Leytenrode, Winkelhof, Wooon, Levenstroom, 
Cardea, Gading, Visser ’t Hooft, ROC e.a. instellingen). Allen waarborgen zij een groot 
aantal mensen, zij het minder zelfredzaam of niet, op enig moment van de dag of avond. Op 
zich zelf vormen deze instellingen natuurlijk geen risico. Integendeel. Het wordt pas risicovol 
in combinatie met andere zaken als een route gevaarlijke stoffen en/of de reguliere 
congestieverschijnselen in het verkeer en tijdens de spits, te meer ten tijde van een andere 
calamiteit of ramp. Of meerdere.  
 
In het Risicoprofiel lijkt echter weinig aandacht voor de overgevoeligheid voor de gemeente 
Leiderdorp voor verkeerscongestie. Zo wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met brand bij 
een zwembad en met de transport van gevaarlijke stoffen. De te verwachte toename van de 
ernst van de gevolgen van een incident door het verkeersinfarct, wordt echter niet 
meegenomen. Als de brandweer er niet meer bij kan komen en men het ziekenhuis niet 
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meer in of uit kan, zal dit ernstige gevolgen hebben. Als het incident zich voordoet in het 
verzorgingshuis, ook op die locatie (A4) kunnen de gevolgen desastreus zijn. Het lijkt 
raadzaam deze risico’s niet te veronachtzamen. 
 
Op het gebied van feesten en evenementen is Leiderdorp behoorlijk actief. De feesten 
worden goed begeleid (crowdmanagement) maar uiteraard blijven evenementen risicovol. 
Vooral in die zin dat er vaak onverwachtse zaken zich kunnen voor doen. Voor Leiderdorp 
zijn de belangrijkste evenementen: Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Klootschietfestijn, 
feesten in de Bloemerd en de wielerronde. Voor allen geldt dat hier op enig moment 
behoorlijke mensenmassa’s aanwezig zijn al dan niet in combinatie met ‘paniek verhogende 
omstandigheden’ (alcohol, jeugd enz.) 
 
Afhankelijk van de inzichten die de presentatie op 11 mei brengt, kan de gemeenteraad de 
wens kenbaar maken om expliciet genoemde risico’s mee te nemen in het regionaal 
beleidsplan. Een korte opsomming: 
 
1. Rijksweg A4 – In het directe effect gebied (van de route gevaarlijke stoffen over deze 
rijksweg) liggen kwetsbare objecten zoals het: Rijnland Ziekenhuis, wooneenheden, 
bestuurscentrum, Wooon, Leytenrode, Levenstroom etc. En wellicht in de toekomst de Ikea 
(gevolgen gekwalificeerd als zeer ernstig). De tunnelbak zal een bijdrage leveren aan het 
verminderen van het effectgebied maar het gevaar niet wegnemen. Om diezelfde reden 
kunnen we de tunnelbak classificeren als bijzonder object. Evenals de HSL tunnel.  
 
2. Cumulatie effect van meerdere scenario’s/rampen met als gevolg verkeerscongestie in de 
hele gemeente Leiderdorp.  
 
3. HSL – bijzonder object in (onder) Leiderdorp. Hiervoor is een rampenbestrijdingsplan 
aanwezig. De tunnelbak A4 kunnen we ook als bijzonder object bestempelen. Hiervoor is 
nog geen rampenbestrijdingsplan ontwikkelt.  
 
4. Extra aandacht voor de kwetsbare objecten binnen de gemeente. Hieronder verstaan we 
de complexen met veel personen (Schansen en Dreven, Horsten, Ommedijk, Winkelhof etc.) 
op enig moment van de dag maar ook de instellingen met minder zelfredzame personen 
(Gading, Cardea, Leytenrode etc.) en specifiek de scholen (al dan niet met een regiofunctie) 
waarbij veel kinderen/jongeren aanwezig zijn elke dag (Visser ’t Hooft, ROC, basisscholen).  
 
5. Evenementen: Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Klootschietfestijn, de feesten in de 
Bloemerd (Alecto, RCL, Velocitas etc) en de wielerronde. Deze zijn belangrijk om te noemen 
in verband met de capaciteitsvraag naar hulpdiensten op deze momenten voor Leiderdorp.  
 
 
Voor meer informatie en vragen kunt u het cluster Openbare Orde en Veiligheid bereiken via 
071-5458500 of veiligheid@leiderdorp.nl 
 
  


