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Voorwoord 

Voor u ligt mijn afstudeeronderzoek, het laatste onderdeel ter afsluiting van mijn studie HBO-

Rechten aan de Hanze Hogeschool te Groningen. Met dit onderzoek ben ik veel te weten gekomen 

over waterstof en eventuele toekomstige toepassingen daarvan. Daarnaast heb ik veel geleerd over 

extern veiligheidsrecht in het algemeen en specifieker over opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, 

waarvan in het bijzonder waterstof. Ik heb mij verder ontwikkeld als persoon en onderzoeker tijdens 

het uitvoeren van dit onderzoek en ben tevreden over het eindresultaat. 

Ik wil iedereen dan ook bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan dit onderzoek, in het bijzonder 

Rolf Velthuijs, mijn begeleider/opdrachtgever bij Entrance. Hij heeft mij in eerste instantie de 

opdracht gegeven om te werken aan het “Car as a Powerplant” project. Ik ben daarin ook door hem 

begeleid en ik kon altijd met hem sparren waar dat nodig was. Door het sparren met hem zijn er 

binnen dit onderzoek ook andere inzichten ontstaan en het gebruik van zijn netwerk heeft mij 

bijzonder goed geholpen. 

Ook wil ik graag mijn ouders bedanken voor het geduld en vertrouwen dat zij in mij hebben gehad. 

Het was geen gemakkelijke periode tijdens het schrijven van dit onderzoek, waarmee ik op 

persoonlijk vlak geworsteld heb met een aantal dingen. Ik ben daarom ook blij dat mijn ouders altijd 

voor mij hebben klaar gestaan en mij af en toe ook geholpen hebben met het scherp houden  van de 

focus op dit onderzoek.  

Verder wil ik alle geïnterviewden bedanken voor hun bijdrage aan dit onderzoek. Er zijn mensen uit 

verschillende werkvelden en organisaties beschikbaar geweest voor interviews; iets wat mij zeer veel 

heeft geholpen om de juiste inzichten te vergaren. Bijna iedereen die ik benaderd heb was bereid om 

geïnterviewd te worden. 

Tot slot gaat ook veel dank uit naar mijn begeleider op de Hanze Hogeschool, Joris Visser. Ik ben hem 

dankbaar voor zijn goede kritieken en geduldige opstelling ten opzichte van mij. Hij was altijd 

beschikbaar voor advies en heeft zeker bijgedragen aan de kwaliteit van dit onderzoek.  

 

Ik wens u veel leesplezier! 

 

Joost Slot 
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Samenvatting. 

 
De aanleiding voor dit onderzoek komt voort uit het boek “Our Car as a Powerplant”, geschreven 
door een tweetal onderzoekers van de TU Delft. Deze onderzoekers hebben een idee ontwikkeld met 
waterstofauto’s die bij stilstand elektriciteit kunnen produceren. Vanuit Q-Park is er met het idee 
gespeeld om in haar parkeergarages businessmogelijkheden te creëren met waterstofauto’s. In 
parkeergarages bevinden zich namelijk veel stilstaande auto’s en naar alle waarschijnlijkheid zullen er 
in de toekomst meer en meer waterstofauto’s op de markt komen. Q-Park wil inspelen op deze 
ontwikkeling en zal een soort van tankstation moeten hebben in haar parkeergarage om de 
stilstaande auto’s te voorzien van waterstof. Deze auto’s verbruiken tijdens het produceren van 
elektriciteit namelijk wel waterstof.  
 
De parkeergarages bevinden zich veelal in de binnenstad en hebben in de toekomst aanvoer en 
opslag van waterstof nodig om de productie van elektriciteit en het vullen van de lege waterstofauto 
vloeiend te laten verlopen. Waterstof is een gevaarlijke stof en het tanken, vervoeren en opslaan 
ervan brengt risico’s met zich mee voor de omgeving. Waterstof is licht ontvlambaar en daarnaast 
ook explosief. Het is dan ook nog maar de vraag of er door Q-Park in een parkeergarage in de 
binnenstad gebruik gemaakt kan worden van waterstof. Q-Park wil graag inzichtelijk krijgen wat de 
mogelijkheden zijn om haar plannen te realiseren, op het gebied van externe veiligheid, opslag en 
vervoer.  
 
Er is in Nederland al wel een aantal waterstoftankstations dat kan bijdragen aan de verduidelijking 
van de regelgeving en de eisen waaraan Q-Park zal moeten voldoen.1 Er wordt dus in de praktijk al 
ingespeeld op de komst van de waterstofauto.  
 
Het doel van dit onderzoek is door middel van aanbevelingen een eerste bijdrage te leveren aan de 
realisatie van de plannen van Q-Park door te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met 
waterstof te werken in de binnenstad.  
 
De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:  
“in hoeverre is het voor Q-Park mogelijk om een waterstofauto in haar parkeergarages te voorzien 
van in de garage opgeslagen waterstof, die daar door transport over de weg naartoe is vervoerd, 
gelet op de huidige wetgeving omtrent gevaarlijke stoffen, de visies van experts en de 
vergunningsprocedure van het Arnhemse waterstoftankstation?” 
 
De deelvragen zijn opgedeeld in drie richtingen te weten, theorie, praktijk en analyse. De deelvragen 
zijn hieronder weergegeven. 
 
Deelvragen gericht op theorie 

• Welke voorwaarden stelt de voornoemde wet- en regelgeving aan externe veiligheid 

• Welke voorwaarden stelt de voornoemde wet- en regelgeving aan het vervoer van 

waterstof? 

• Welke voorwaarden stelt de voornoemde wet- en regelgeving aan de opslag van waterstof? 

 

 

                                                           
1 In Arnhem, Rhoon, Helmond en Amsterdam. 
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Deelvragen gericht op praktijk 

• Hoe is de vergunningsprocedure bij het tankstation in Arnhem verlopen?  

• Wat is de visie van experts op het gebied van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen of 

externe veiligheid over de plannen van Q-Park?  

Deelvragen gericht op analyse 

• Wat leert ons de vergelijking van theorie en praktijk? 

Uit de beantwoording van de deelvragen heeft de onderzoeker een aantal conclusies getrokken. De 
conclusies luiden (kort samengevat) als volgt: 
a. Op basis van de huidige wet- en regelgeving is er mogelijkheid om waterstof via de weg naar een 
parkeergarage te vervoeren, mits er door het bevoegde gezag een ontheffing wordt verleend. De 
geboden mogelijkheid in de wet- en regelgeving is echter niet een realistische mogelijkheid voor Q-
Park. Dit komt doordat het vervoeren van waterstof te gevaarlijk is voor de omgeving in de 
binnenstad 
b. Opslag van waterstof in een parkeergarage in de binnenstad is geen mogelijkheid voor Q-Park. De 
omgevingsveiligheid kan niet worden gewaarborgd.  
c. Voor het voorzien van een waterstofauto van waterstof in een parkeergarage in de binnenstad is 
door de onderzoeker geconcludeerd dat er geen mogelijkheid voor Q-Park is. Alle experts vanuit de 
praktijk reageerden negatief op het plaatsen van een tankvoorziening in een parkeergarage om 
verscheidene redenen.   
d. Het eventueel plaatsen van een tankvoorziening naast het tankstation zou mogelijk wel doorgang 
kunnen vinden volgens experts, maar niet in de binnenstad. De risicoafstanden in de binnenstad zijn 
daarvoor te groot.   
 
De analyse van de conclusies heeft geleid tot een beperkt aantal aanbevelingen voor Q-Park, dat 
hieronder schematisch kort zal zijn weergegeven.  
 
1. Ondanks dat er geen mogelijkheid is om de plannen direct ten uitvoer te brengen in de 
binnenstad, ziet de onderzoeker wel mogelijkheden om met wat aanpassingen alsnog 
waterstofauto’s van waterstof te voorzien in de buurt van een parkeergarage. Het kan echter niet in 
de binnenstad of in de garage zelf, ernaast zou een optie zijn. Q-Park zal hiervoor nieuw onderzoek 
moeten laten doen naar een geschikte locatie.  
2. Er is wel interesse getoond door een aantal van de experts in de toepassing van waterstof die een 
rol kan spelen in de balancering van elektriciteit. Vanuit de gemeente Groningen is er misschien een 
samenwerking te bewerkstelligen. Er is daarvoor wel nieuw onderzoek nodig naar de effecten en 
risico’s.   
3. De mogelijkheid onderzoeken om in samenwerking met de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk een waterstoftankstation te plaatsen op een parkeerlocatie bovenop 
het treinstation. Hiervoor is echter wel vervolgonderzoek nodig.  
 
Met deze aanbevelingen zijn er voor Q-Park opties gecreëerd om de plannen voort te zetten. Helaas 
wel op een andere manier dan er aan het begin van dit onderzoek de bedoeling was. Er is door een 
aantal experts een handreiking gedaan. De nieuwe opties zullen eerst nog grondig onderzocht 
moeten worden en het is de vraag of Q-Park dit wil. Q-Park heeft middels dit onderzoek in elk geval 
een inzicht gekregen in de mogelijkheden in de binnenstad en in parkeergarages en in de wet- en 
regelgeving.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding. 

 
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende elementen behandeld: in 1.1 de 

afstudeerorganisatie, 1.2 de aanleiding van het onderzoek, 1.3 afbakening van het onderzoek, 1.4 

doelstelling, centrale onderzoeksvraag en deelvragen en 1.5 indeling van de hoofdstukken.  

1.1 De afstudeerorganisatie. 

De Hanze Hogeschool in Groningen is een instelling waar onderwijs wordt gegeven op hbo niveau. 
Naast onderwijs wordt ook onderzoek gedaan aan de Hanze Hogeschool. Een van de 
onderzoeksthema’s is energie; hiervoor is door de Hanze het onderzoekscentrum Entrance ingericht. 
Entrance is een omgeving waarin onderzoekers, ondernemers, docenten en studenten samen 
werken aan verschillende thema’s die betrekking hebben op energie. Entrance werkt hierin nauw 
samen met andere instituten zoals de Energy Academy, Greenvillage in Delft, GasTerra en andere 
geïnteresseerden in projecten rondom energie en duurzaamheid. Entrance biedt ook plaats aan 
studenten voor een minor Energie en ICT of aan een afstudeerplaats. Dit kan zowel op hbo –niveau 
als op wo- niveau.  
 
Q-Park (één van de geïnteresseerden) is een internationaal bedrijf dat zich heeft gespecialiseerd in 

het bieden van parkeermogelijkheden. Dit kan zijn in garages of op grote parkeerterreinen. Q-Park 

houdt zich daarnaast ook bezig met maatschappelijk ondernemen en heeft duurzaamheid hoog in 

het vaandel staan.  

Vanuit Q-Park is er interesse getoond in duurzaamheidsprojecten van Greenvillage in Delft en heeft 

er al eens samenwerking plaatsgevonden. Via dit samenwerkingstraject is ook mijn 

praktijkbegeleider Rolf Velthuijs betrokken geraakt vanuit Entrance. Q-Park en Entrance zijn met 

elkaar in gesprek gegaan, hebben ideeën uitgewisseld en zodoende zijn er verschillende projecten 

ontstaan op het gebied van Car as a Powerplant. Zo heeft Sebastiaan Weijers, student aan de Hanze 

Hogeschool Groningen, al een afstudeeronderzoek geschreven over de administratieve organisatie 

die Q-Park moet hebben voor de Car as a Powerplant bij Entrance.2 Het onderzoek dat nu voor u ligt 

is geschreven voor Q-Park in opdracht van Entrance. Gekozen is om verder onderzoek te doen naar 

de Car as a Powerplant; dit keer op juridisch vlak.  

1.2 De Aanleiding. 

Sinds enige jaren is de TU Delft bezig met onderzoek naar schone energie gebaseerd op 
waterstofauto’s. Naar aanleiding van verschillende onderzoeken hebben onderzoekers Ad van Wijk 
en Leendert Verhoef hun onderzoek gepresenteerd in het boek “Our car as a powerplant”. In dit 
boek wordt gesproken over het benutten van waterstof als schone energiebron.3  
Deze schone energiebron zou met behulp van auto’s die rijden op waterstof kunnen worden 

gerealiseerd, zo stellen de onderzoekers. De uitstoot van een waterstofauto is namelijk water en 

geen CO2. 4  Zo’n auto kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van het klimaat, 

wanneer de waterstofauto de vervanger wordt van de auto die rijdt op fossiele brandstof. 

Een waterstofauto is een auto die anders werkt dan een “gewone” auto. De auto wordt niet 

aangedreven door een benzinemotor, maar door een brandstofcel die ervoor zorgt dat een 

                                                           
2 S. Weijers, Car as a Powerplant, Hanze Hogeschool, mei 2015. 
3 A. Van Wijk & L. Verhoef, Our car as a powerplant, Delft: IOS Press BV 2014, p. 7. 
4 Hyundai.nl ix35 zoeken google, eerste zoekhit.   
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elektrische motor de auto kan voortbewegen. Zo’n brandstofcel kan de energie ook leveren aan een 

huis of een stad (vandaar de benaming “car as a powerplant”). Anders dan bij een elektrische auto is 

het niet nodig om de waterstofauto op te laden door middel van een stopcontact of laadpaal. Een 

waterstofauto haalt zijn energie namelijk uit waterstof, die te tanken is als ware het een gewone  

brandstof als benzine of diesel.  

Een voordeel dat het tanken van waterstof heeft ten opzichte van het opladen van een elektrische 

auto is het feit dat het veel sneller is. Een waterstofauto is vol in ongeveer drie minuten, terwijl het 

snel laden van een elektrische auto twintig minuten duurt (en gewoon laden acht uur!). Daarnaast 

heeft de auto ook een grotere actieradius (600 kilometer vs. 300-450 kilometer). 

Volgens de hierboven genoemde onderzoekers, gebruiken wij onze auto een kleine 5% van de tijd 

per jaar (20.000km per jaar / 50 km per uur als gemiddelde snelheid = 400 uur gebruik, 400 / 24 = 17 

dagen). Dit betekent dat de auto op jaarbasis meer stil staat dan beweegt. Het bijzondere aan een 

waterstofauto is dat de brandstofcel in de auto ook energie kan produceren als de auto stil staat 

(elektriciteit, water en warmte).  

Individuele waterstofauto’s zouden gebruikt kunnen worden als een persoonlijke energie bron van 

de eigenaar en bijvoorbeeld riant de energie in het huis/woning van de eigenaar kunnen leveren. 

Echter, als meerdere auto’s bij elkaar gebracht kunnen worden is het mogelijke een powerplant te 

maken die de energie levert die in een stad nodig is.  

De visie van de onderzoekers is dan ook het creëren van een schone energiebron. Dit is mogelijk door 

middel van het bijeenbrengen van een grote hoeveelheid waterstofauto’s  en de energie die zij 

produceren gebruiken. Om veel stilstaande waterstofauto’s bijeen te brengen is een omgeving nodig 

waar ze ongehinderd stil kunnen staan. De onderzoekers zien een parkeergarage als ideale plaats.  

Vanuit Q-Park en Entrance is interesse getoond in deze aanpak, al wil Q-Park het iets commerciëler 

gaan uitvoeren dan de onderzoekers voor ogen hebben. Q-Park is geïnteresseerd in de 

mogelijkheden die het faciliteren van waterstofauto’s in haar parkeergarage biedt voor henzelf. Zo 

zouden de waterstofauto’s genoeg energie kunnen leveren om de garages van Q-Park 

zelfvoorzienend te laten zijn wat betreft elektriciteit. Daarnaast zou deze elektriciteit ook verkocht 

kunnen worden op de elektriciteitsmarkt.  

Welke kant Q-Park precies op gaat is overigens nog niet duidelijk. Q-Park heeft geen specifieke 

parkeergarage op het oog; het onderzoek is puur gericht op parkeergarages in het algemeen en 

specifieker in de binnenstad gelegen garages (waar de meeste parkeergarages zich bevinden).5  

Om dit plan uit te kunnen voeren zal er binnen of in de nabijheid van de garages van Q-Park 

waterstof voorradig moeten zijn. Dit is nodig om de auto’s weer van waterstof te voorzien nadat ze 

elektriciteit hebben geleverd voor Q-Park. Zou er geen waterstof voorradig zijn, dan kan de 

consument niet meer naar huis met zijn auto.  

Er zijn echter risico’s die in acht genomen moeten worden wanneer men waterstof gebruikt in of 

nabij parkeergarages. Waterstof is een gevaarlijke stof, omdat het brandgevaarlijk is en onder 

specifieke omstandigheden (juiste samenstelling van de lucht + ontsteking) kan exploderen. 

Parkeergarages staan vaak in het centrum van steden waar zich veel mensen ophouden.  Als zich een 

calamiteit voordoet met waterstof, kan dat grote impact hebben op de omgeving. Vanuit de overheid 

                                                           
5 www.q-park.nl zoeken op parkeermogelijkheden per stad. 

http://www.q-park.nl/


 

 

10 
 
 

wordt door middel van extern veiligheidsbeleid getracht de risico’s die verbonden zijn aan gevaarlijke 

stoffen zo beperkt mogelijk te houden.  

Door middel van risicoafstanden wordt het gebruik van gevaarlijke stoffen scherp in de gaten 

gehouden. Een gemeente zal bij een bedrijf dat zich bezighoudt met gevaarlijke stoffen een 

berekening moeten uitvoeren tot welke afstand er een veilige omgeving is. Voor Q-Park betekent dit 

dat de ruimte die zij heeft in de binnenstad een onderdeel wordt van deze berekeningen.  

In Nederland rijden nog niet veel waterstofauto’s, maar is al wel een aantal waterstoftankstations6 

gerealiseerd. Door de Nederlandse overheid wordt er echter wel steeds meer gestimuleerd om met 

waterstof bezig te gaan, gezien de doelstelling om in 2020 een twintigtal waterstoftankstations te 

hebben.7 Er zijn dus gemeenten in Nederland die de risico’s van opslag en vervoer van waterstof 

hebben beoordeeld en vastgesteld dat dit past binnen het externe veiligheidsbeleid van hun 

gemeente. Er lijken dus mogelijkheden aanwezig, de vraag is of die voor Q-Park ook gelden.  

Q-Park wil weten welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het creëren van een 

waterstoftankstation in of nabij een parkeergarage. Voor Q-Park is deze informatie noodzakelijk, 

alvorens zij een afweging kan maken tot het inrichten van een parkeergarage naar het model van Car 

as a Powerplant. Met de informatie uit dit onderzoek zal inzicht gegeven worden in de 

mogelijkheden die er voor Q-Park zijn.  

1.3 Afbakening van het onderzoek. 

Binnen dit onderzoek zijn er veel factoren te bedenken waar Q-Park rekening mee zou moeten 
houden voordat zij haar plannen zou kunnen uitvoeren. Om een afbakening te maken zal echter 
voornamelijk onderzoek gedaan worden naar externe veiligheid, vervoersmogelijkheden van 
waterstof en opslagmogelijkheden van waterstof. Duidelijkheid over deze drie belangrijke punten is 
noodzakelijk om de plannen al dan niet ten uitvoer te brengen. 
  
Het onderzoek zal zich verder toespitsen op de opslag van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid bij 

inrichtingen, alsmede op het vervoer van gevaarlijke stoffen via transportroutes over de weg naar 

een inrichting. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via buisleidingen, via het spoor of over het water 

wordt in dit onderzoek niet behandeld. Gekozen is voor vervoer over de weg, omdat dit voor Q-Park 

de meest relevante transportvorm is om de gevaarlijke stoffen aangeleverd te krijgen.  

Een inrichting wordt in de wet omschreven in art. 1.1 lid 1 van de Wet milieubeheer (Wm). Het gaat 

hierbij meestal om bedrijven, maar ook personen kunnen een inrichting vormen. De definitie die de 

Wm hanteert luidt als volgt: “elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij 

bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden 

verricht”.8 Daarnaast moet de inrichting volgens art. 1.1 lid 3 Wm benoemd zijn in een andere Amvb, 

dit is het Besluit Omgevingsrecht (BOR). In het BOR is het tanken van waterstof bij een inrichting 

genoemd als bedrijfsvoering waarvoor een omgevingsvergunning milieu nodig is.9  

 

                                                           
6 Rhoon, Arnhem, Helmond. 
77 https://fd.nl/morgen/1215083/wachten-op-waterstof . 
8 Art. 1.1 Wm. 
9 BOR Bijlage 1 C Categorie 4.4 – 1. 

https://fd.nl/morgen/1215083/wachten-op-waterstof
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1.4 Doelstelling, Centrale onderzoeksvraag & Deelvragen. 

Doelstelling. 
De doelstelling van dit onderzoek is Q-Park inzicht te geven in de wet- en regelgeving omtrent 

gevaarlijke stoffen die van toepassing is op het aangeleverd krijgen van waterstof en de opslag ervan 

in hun parkeergarages in de binnenstad.  

Het bovenstaande zal worden gerealiseerd door: 

• Het in kaart brengen van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gevaarlijke 

stoffen door middel van literatuuronderzoek.  

• Het raadplegen van documenten van de gemeente Arnhem m.b.t. de vergunningsprocedure 

van het aldaar gerealiseerde waterstoftankstation door middel van een casestudy.  

• Het geven van inzicht in de visies van een aantal experts op het gebied van waterstof, 

opslag/vervoer van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid, door het houden van 

interviews.   

• Het uitvoeren van een analyse van de uitkomsten van het onderzoek naar wet- en 

regelgeving, de bevindingen van experts en de casestudy. 

 
Centrale onderzoeksvraag. 
Dit alles brengt de volgende onderzoeksvraag tot stand; “in hoeverre is het voor Q-Park mogelijk om 
een waterstofauto in haar parkeergarages te voorzien van in de garage opgeslagen waterstof, die 
daar door transport over de weg naartoe is vervoerd, gelet op de huidige wetgeving omtrent 
gevaarlijke stoffen, de visies van experts en de vergunningsprocedure van het Arnhemse 
tankstation?” 
 
Deelvragen. 
Deelvragen gericht op theorie 

• Welke voorwaarden stelt de voornoemde wet- en regelgeving aan externe veiligheid 

• Welke voorwaarden stelt de voornoemde wet- en regelgeving aan het vervoer van 

waterstof? 

• Welke voorwaarden stelt de voornoemde wet- en regelgeving aan de opslag van waterstof 

en wat betekenen deze regels voor opslag binnen een parkeergarage? 

Deelvragen gericht op praktijk 

• Hoe is de vergunningsprocedure bij het tankstation in Arnhem verlopen?  

• Wat is de visie van experts op het gebied van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen of 

externe veiligheid over de plannen van Q-Park; zien zij slagingskansen?  

Deelvragen gericht op analyse 

• Wat leert ons de vergelijking van theorie en praktijk? 
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1.5 Indeling van de hoofdstukken. 

Hoofdstuk twee vormt het methodologische deel van dit onderzoek. In dit hoofdstuk worden de 
bronnen en het onderzoek an sich nader toegelicht. De gemaakte keuzes binnen het onderzoek 
zullen worden verduidelijkt en zal er een korte reflectie gegeven worden.  
 
In hoofdstuk drie wordt als eerste gekeken naar de algemeen geldende veiligheidsnormen in 
Nederland op het gebied van externe veiligheid. Er wordt een aantal begrippen geïntroduceerd die 
door het hele onderzoek terugkomen, wanneer nader zal worden ingegaan op de algemene en 
specifieke wetgeving rondom externe veiligheid. Vervolgens gaat het onderzoek in op het vervoeren 
van gevaarlijke stoffen. De algemene en specifieke wetgeving worden behandeld, waarbij 
voorbeelden en begrippen worden aangehaald waarmee de relevantie van de onderwerpen wordt 
aangetoond. Als laatste wordt op het gebied van opslag van gevaarlijke stoffen de relevante wet- en 
regelgeving behandeld.  
 
Hoofdstuk vier behandelt het praktijkgedeelte met betrekking tot de vergunningsprocedure van het 
Arnhemse waterstoftankstation. Er wordt aan de hand van de onderzoekspunten die uit de theorie 
zijn voortgekomen nader naar de procedure gekeken. Ook wordt uitwerking gegeven aan de 
meningen van experts en de gehouden interviews. 
 
Hoofdstuk vijf behandelt de analyses van de theorie en praktijk. Hierbij worden de analyses gehaald 
uit de vergelijking tussen de onderzoekspunten (van het literatuuronderzoek) en de verkregen 
resultaten uit de praktijk.  
 
Het onderzoek eindigt in hoofdstuk zes met de conclusie en aanbevelingen. De conclusie en 
aanbeveling volgen uit de analyses en de vergelijking van theorie en praktijk.  
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Hoofdstuk 2  Methodologie. 

 
In dit hoofdstuk zullen de keuzes die in het kader van dit onderzoek zijn gemaakt worden 

verantwoord. Deze verantwoording draagt bij aan de uitleg van hoe het onderzoek is verlopen en de 

verantwoording ervan zal zo transparant mogelijk gebeuren.  

Dit hoofdstuk behandelt achtereenvolgens de verschillende thema’s van het onderzoek, te weten: 

2.1 Vooronderzoek, 2.2 Literatuuronderzoek, 2.3 Praktijkonderzoek, 2.4 Analyses, conclusies en 

aanbevelingen, 2.5 Kwaliteit van het onderzoek en tot slot 2.6 Reflectie op het onderzoek. 

2.1 Vooronderzoek. 

Voordat er daadwerkelijk onderzoek gedaan kon worden is er eerst het nodige vooronderzoek 

gedaan. Dit vooronderzoek is gebundeld in een onderzoeksopzet  die ook verplicht is gesteld vanuit 

de opleiding HBO-Rechten aan de Hanze Hogeschool. Alvorens er met de onderzoeksopzet gestart 

kon worden is er een selectie gemaakt betreffende het onderwerp en de rechtsgebieden.  

Dit onderzoek had ook een ander rechtsgebied kunnen beslaan dat vragen oproept bij het starten 

van een waterstoftankstation in een parkeergarage. Zo had er bijvoorbeeld privacywetgeving, 

eigendomsrechten of ondernemingsadvies als mogelijk onderwerp van onderzoek gekozen worden 

door de onderzoeker. Er is echter gekozen voor het doen van onderzoek op het gebied van externe 

veiligheid, opslag en vervoer van waterstof. Hiervoor is gekozen, omdat er praktisch gezien meer 

onderzoeksmogelijkheden lagen, daar er al een aantal waterstoftankstations in Nederland is.  

Daarnaast is het onderzoek verder afgebakend door niet te kiezen voor een bepaalde parkeergarage, 

maar onderzoek te doen naar parkeergarages in het algemeen. Wel met de kanttekening dat het 

daarbij gaat om parkeergarages in de binnenstad, aangezien daar de meeste garages staan. Er is 

daarnaast ook een keuze gemaakt om het vervoer van de gevaarlijke stoffen via de weg te 

onderzoeken. Parkeergarages zijn in de ogen van de onderzoeker het gemakkelijkst te bereiken via 

de weg, ze liggen immers al aan de weg en het is een manier om waterstof in grote hoeveelheden te 

vervoeren.  

Uiteindelijk zijn deze focuspunten in de onderzoeksopzet samengekomen. In eerste instantie zou er 

alleen worden gekeken naar het opslaan en vervoeren van waterstof, echter heeft deze wetgeving 

veel raakvlakken met de wetgeving omtrent externe veiligheid. Er is daarom gekozen ook externe 

veiligheid te behandelen; daarnaast is externe veiligheid een belangrijke factor binnen het onderzoek 

an sich.  

De onderzoeksopzet bevatte de volgende onderwerpen: onderzoekskader, interventiecyclus, de 

doelstelling van het onderzoek, hoofdvraag en deelvragen, voorlopige literatuurlijst, eerder 

onderzoek betreffende dit onderwerp en relevante wet- en regelgeving.  

2.2 Literatuuronderzoek. 

Nadat het vooronderzoek is afgerond is er overgegaan tot het doen van literatuuronderzoek door 

middel van juridische inhoudsanalyses van de relevante wet- en regelgeving en literatuur. Er is ook 

getracht jurisprudentie toe te passen op de casus, echter is er op het gebied van waterstof weinig 

jurisprudentie voorhanden. De jurisprudentie die is toegepast zal meer ingaan op aspecten van 

externe veiligheid en zal dus algemener van aard zijn.  
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Om eerst een goed idee te krijgen van hoe de waterstofauto werkt en hoe de processen werken die 

zouden moeten leiden tot de uitwerking van het idee is eerst het boek Car as a Powerplant 

bestudeerd. Dit boek heeft tot het hele idee omtrent het onderzoek geleid. Het boek is verder weinig 

behandeld in dit onderzoek daar het juridisch geen toegevoegde waarde heeft.  

Aangezien de opdrachtgevers niet juridisch onderlegd zijn, is ervoor gekozen om in het 

literatuuronderzoek eerst een schematisch uiteenzetting te geven van de relevante wet- en 

regelgeving alvorens er dieper op de inhoud van de desbetreffende regelgeving is ingegaan.  

Om het literatuuronderzoek tot een goed einde te brengen zijn er verschillende juridische bronnen 

bestudeerd. Deze bronnen variëren van boeken, tot internetartikelen die allemaal gemeen hebben 

dat zij bijdragen aan de juridische uiteenzetting van de behandelde onderwerpen (te weten externe 

veiligheid, opslag en vervoer van waterstof). De bronnen zijn veelal afkomstig van de Hanze 

Mediatheek alsmede online naslagwerken (juridische databanken).  

De bronnen zijn door middel van (juridische) zoekmachines en catalogi10 en het gebruik van 

trefwoorden gevonden, waarna er een selectie op basis van relevantie en actualiteit is toegepast op 

de gevonden resultaten. Zoekmachines als Google, Kluwer Navigator en Legal Intelligance zijn 

gebruikt om trefwoorden die gelieerd zijn aan de literatuur (Bevi, opslag gevaarlijk stoffen, externe 

veiligheid, plaatsgebonden risico etc.) te laten zoeken naar juridisch relevante boeken, tijdschriften, 

uitspraken en documenten.  

De schrijvers van deze boeken zijn allen afkomstig uit de praktijk en hebben jarenlange ervaring met 

het werken met gevaarlijke stoffen, of zijn docent aan de verscheidene Hogescholen door het land 

op vakgebieden die te maken hebben met gevaarlijke stoffen of veiligheid daarbij. De schrijvers 

hebben ervaring met de materie en kennis van zaken en zijn om die reden aan te merken als 

betrouwbare bronnen, de boeken zijn over het algemeen allemaal recent met uitzondering van: 

“Opslag van gevaarlijke stoffen”. Deze boeken zijn de secundaire bronnen, waar de wetgeving als 

primaire bron mee wordt verduidelijkt en uitgelegd.11 Het was voor de onderzoeker lastig om juiste 

literatuur te vinden voor het onderzoek.  

Ondanks dat er in het verleden veel geschreven is over externe veiligheid is het rechtsgebied zeker 

nog in ontwikkeling. Het was voor de onderzoeker dan ook lastig om meer boeken te vinden dan er 

op dit moment voor handen zijn. De boeken die eventueel nog door de onderzoeker bestudeerd 

zouden kunnen worden, zijn niet verkrijgbaar bij de Mediatheek van de Hanze Hogeschool of de 

Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen.12  

Literatuur, met als onderwerp het vervoeren van gevaarlijk stoffen was daarnaast ook lastig te 

verkrijgen voor de onderzoeker. Veel van de literatuur is gedateerd en er zijn nog geen boeken 

verschenen in de afgelopen twee jaar sinds de invoering van het Basisnet. De boeken die over het 

vervoeren van gevaarlijke stoffen gaan, zijn niet relevant voor dit onderzoek. Deze boeken zijn 

gericht op de vervoerder en zijn pas van toepassing als er al een mogelijkheid tot vervoeren is. De 

informatie uit die boeken is dan ook niet relevant voor dit onderzoek.  

                                                           
10 G.A.F.M. van Schaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2011, p. 101. 
11 G.A.F.M. van Schaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2011, p. 101. 
12 Laatste check beschikbaarheid via Hanze Mediatheek/RUG op 20-9-2017. 
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Voor de opslag van gevaarlijke stoffen is er gebruik gemaakt van een enigszins verouderd boek, 

“Opslag van Gevaarlijke Stoffen” door E. Mossel. De inhoud van het boek is in die zin nog wel 

relevant doordat de wijzigingen in de nieuwere regelgeving niet van invloed is op de informatie die in 

het boek is gegeven en is gebruikt door de onderzoeker.  

Gezien het feit dat het enigszins lastig was om recente informatie uit boeken te krijgen is er door de 

onderzoeker ook gebruik gemaakt van tijdschriften en artikelen. Er is gebruik gemaakt van 

verschillende tijdschriften, te weten: “Milieu en Recht” en “Weg en Wagen”. Deze tijdschriften zijn 

geselecteerd, omdat het onderwerp of een deelonderwerp van het onderzoek besproken werd in het 

artikel. Ook heeft de inhoud van de tijdschriften te maken met de rechtsgebieden/onderwerpen van 

het onderzoek. De schrijvers van de artikelen, zijn advocaten, die vaker dan eens publiceren in de 

tijdschriften. De schrijfster, aangesloten bij het “Milieu en Recht” tijdschrift, Esther Broeren, schrijft 

artikelen voor meerdere bladen en publiceert ook boeken. De schrijver, aangesloten bij het tijdschrift 

“Weg en Wagen”, Peter Huijbregts, is advocaat op het gebied van opslag en vervoer van gevaarlijke 

stoffen en publiceert vaker voor” Weg en Wagen”. 

De kwaliteit van de bronnen, gebruikt door de onderzoeker, voldoen in de meeste gevallen aan de 

geschetste eisen van Van Schaaijk.13 Niet alle criteria worden gehaald en zijn soms ook lastig te halen 

gezien veel van de stof relatief nieuw is. Het is lastig om de gezaghebbendheid van alle auteurs te 

kunnen beoordelen. Derhalve zijn de gebruikte bronnen wel aan te merken als goede bronnen gezien 

de verwijzingen in de gebruikte boeken, de oorspronkelijkheid van de informatie, de volledigheid en 

nauwkeurigheid en de actualiteit. De boeken geven de huidige wet- en regelgeving goed weer, met 

uitzondering van “Opslag van gevaarlijke stoffen”, zoals hierboven al is aangegeven. De tijdschriften 

geven een actueel beeld van de informatie op de huidige wet- en regelgeving en de auteurs zijn 

gezaghebbend en betrouwbaar.  

Uit het literatuuronderzoek zijn ook onderzoekspunten gehaald. De onderzoekspunten zijn onder te 

verdelen in een aantal onderwerpen, onder andere externe veiligheid, plaatsgebonden risico, 

groepsrisico, veiligheid bij opslag en vervoer. De informatie verkregen uit het literatuuronderzoek en 

de daaruit voortgekomen onderzoekspunten hebben gezorgd voor richting voor het  

praktijkonderzoek. De onderzoekspunten zijn kort en bondig geformuleerd en zijn te vinden aan het 

eind van hoofdstuk 3 in Paragraaf 3.5. 

2.3 Praktijkonderzoek. 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is er een keuze gemaakt voor een invalshoek wat betreft 

de te onderzoeken wet- en regelgeving. Dit is gedaan vanwege het feit dat het onderzoek ook 

praktisch zal moeten worden uitgevoerd en dit het beste kan via de externe veiligheidswetgeving en 

de focus op de opslag en vervoer van waterstof. 

De onderzoekspunten die uit de literatuur naar voren zijn gekomen zijn een bril geweest voor de 

onderzoeker bij het doen van het praktijkonderzoek. Er zijn door de onderzoeker twee methoden van 

onderzoek  toegepast. Er is allereerst een casestudy gedaan naar de vergunningsprocedure en -

verlening van een waterstoftankstation in de binnenstad van Arnhem. Er is daarbij onderzoek gedaan 

naar hoe de vergunning is verleend en op welke gronden deze is verleend door de gemeente 

                                                           
13 G.A.F.M. van Schaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2011, p. 121. 
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Arnhem. Deze toetsing vindt plaats naar aanleiding van de gevonden grenzen van het 

literatuuronderzoek.  

Om daarnaast een betere inschatting te kunnen maken van de slagingskansen van de plannen zoals 

deze zijn beschreven in de inleiding, is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Voor dit 

kwalitatief onderzoek wordt bij verschillende experts uit het werkveld een interview afgenomen. 

Deze experts zijn o.a. betrokken bij het ondersteunen van vergunningsverlening aan een 

waterstoftankstation alsmede experts op het gebied van de onderzochte wet- en regelgeving.  

Het doen van deze interviews geeft inzichten in de zienswijze van mensen die dagelijks met waterstof 

of andere gevaarlijke stoffen werken alsmede het veilig omgaan met deze stoffen en het verlenen 

van vergunningen aan bedrijven die met zulke stoffen werken. Door het doen van kwalitatief 

onderzoek kan er aan de experts  oplossingen of suggesties worden gevraagd. Om de experts naar 

hun zienswijze te vragen, kan er een betere inschatting gemaakt worden om wel of niet door te gaan 

met het plan tot realisatie van een tankstation in een parkeergarage van Q-Park. Het kwalitatieve 

onderzoek draagt dus bij aan de praktische besluitvorming14 van Q-Park om wel of niet door te gaan 

met de plannen. 

Er zal gebruik worden gemaakt van half gestructureerde interviews.15 Voor de beantwoording van de 

deelvraag over visies van de experts op de plannen van Q-Park is dit de beste methode. De 

onderzoeker krijgt zo een duidelijk beeld van de mening van de experts naar aanleiding van vooraf 

bedachte vragen aan de hand van de onderzoekspunten. Er kan door de onderzoeker worden 

doorgevraagd wanneer een antwoord onduidelijk is, of de experts informatie verstrekken die nieuw 

is voor de onderzoeker. Daarnaast is er door het doen van half-gestructureerde interviews ook 

ruimte voor de geïnterviewde om met nieuwe informatie te komen en een eigen visie uiteen te 

zetten.16  

Alle interviews zijn door de onderzoeker face-to-face gedaan, dit heeft als voordeel dat er dieper op 

materie ingegaan kan worden dan bij bijvoorbeeld een telefonisch interview, omdat de 

geïnterviewden elkaar zien.17De interviews zijn opgenomen met een dictafoon en zijn zo precies 

mogelijk uitgeschreven en geanalyseerd.  

Om de privacy van de geïnterviewden te waarborgen is ervoor gekozen om de namen niet weer te 

geven in de uitwerkingen van het onderzoek. Eén van de geïnterviewden gaf aan liever niet met 

naam en toenaam in het onderzoek te willen worden opgenomen. De onderzoeker heeft daarom alle 

namen weggelaten. Wel zijn de functies van de experts genoemd, deze zijn schematisch 

weergegeven op pagina 17. Uiteraard hebben de beoordelaars van het onderzoek wel toegang gehad 

tot deze gegevens. 

De onderzoeker is middels contacten van de praktijkbegeleider bij Entrance, gekomen op een aantal 

personen en heeft deze gemaild of gebeld voor afspraken (energierecht advocaten Dorhout en 

Enexis). Sommigen gaven aan niet beschikbaar te zijn en stuurden de onderzoeker door naar 

                                                           
14 G.A.F.M. van Schaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2011, p. 141. 
15 P. Verschuren & H. Doorewaard, Het ontwerpen van een onderzoek, Den Haag: Boom 

Lemma Uitgevers 2007, p . 230. 
16 G.A.F.M. van Schaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2011, p. 88.  
17 P. Verschuren & H. Doorewaard, Het ontwerpen van een onderzoek, Den Haag: Boom 

Lemma Uitgevers 2007, p. 242. 
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personen binnen de organisatie die wel over de juiste kennis beschikten om vragen van de 

onderzoeker te beantwoorden. De onderzoeker heeft ook aan de hand van de literatuur en de daarin 

gevonden informatie getracht een selectie te maken die representatief is voor het onderzoek 

(schrijvers van artikelen benaderd). Daarnaast heeft de onderzoeker op basis van documenten 

(waaronder de vergunningsprocedure in Arnhem) experts gevonden, die bij organisaties betrokken 

zijn die raakvlakken hebben met de onderzoeksonderwerpen (TNO, gemeente, lector transport en 

veiligheid en planoloog).  Er is een achttal mensen geïnterviewd uit verschillende branches. De 

volgende onderzoeksobjecten zijn geïnterviewd; ze staan op volgorde van interviewdatum:  

1. Beleidsmedewerker gemeente Groningen; 

2. Energierechtadvocaat Dorhout, mede schrijver PGS 3318; 

3. Tweetal medewerkers Omgevingsdienst Groningen; 

4. Energierechtadvocaat bij Enexis en Lector Energie & Recht bij de Hanze Hogeschool; 

5. Industriële en externe veiligheidsexpert bij TNO; 

6. Lector transport & veiligheid bij het Instituut Fysische Veiligheid (IFV)19; 

7. Planoloog BAR-gemeenten20. 

Er is helaas niemand geïnterviewd die destijds de vergunningsprocedure voor het tankstation in 

Arnhem heeft begeleid. De toenmalige medewerkers zijn allemaal vertrokken en voor de QRA21 die is 

uitgevoerd heeft de onderzoeker een medewerker kunnen benaderen van de onderzoeksorganisatie 

die de QRA heeft uitgevoerd. In hoofdstuk 4 zal verder worden ingegaan op de QRA. 

De groep geïnterviewden is gekozen op basis van hun expertise of rol binnen een organisatie. De 

geïnterviewden hebben over het algemeen allen raakvlakken met waterstof/gevaarlijke stoffen, 

gemeentelijk beleid, wetgeving, externe veiligheid, opslag of vervoer van gevaarlijke stoffen. Zij 

kunnen om die reden bijdragen aan het geven van hun visie over de plannen van Q-Park. Hieronder 

zal van elk van de geïnterviewden kort geschetst worden waarom zij voor de onderzoeker een 

relevant onderzoeksobject zijn. 

De beleidsmedewerker bij de gemeente Groningen heeft onder andere kennis op gebied van 

waterstof en past deze ook toe in duurzaamheidprojecten binnen de gemeente Groningen. De 

beleidsmedewerker kent de gevaren van waterstof en kent ook het beleid binnen de gemeente ten 

aanzien van tanken in de binnenstad. De beleidsmedewerker kon inzicht geven in de positie van de 

gemeente Groningen tegenover waterstof tanken in de binnenstad en daarbij zijn visie geven over de 

plannen die Q-Park heeft.  

Beide energierechtadvocaten konden de onderzoeker een beeld schetsen van de meningen en visies 

bij private organisaties en hoe daar wordt aangekeken tegen de risico’s van het starten van een 

waterstoftankstation in de binnenstad. De advocaten hebben kennis van waterstof en LNG (wat ook 

een gevaarlijke stof is) en (er)kennen de gevaren en risico’s. De onderzoeker heeft deze advocaten 

benaderd, omdat ze inzicht geven in de relatie bedrijfsleven/gemeente. De gemeente denkt in 

algemeen belang, terwijl personen uit de private sector een meer individualistisch belang hebben 

(bedrijfsbelang), net als Q-Park, dat een individueel belang heeft om haar plannen uit te voeren. De 

                                                           
18 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 33 gaat over LNG tankstations. 
19 IFV ondersteund de veiligheidsregio’s en begeleidt de brandweer voor deze regio’s om rampenbestrijding en 
crisisbeheer te verbeteren. 
20 Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 
21 Kwantitatieve risicoanalyse.  
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advocaten zijn geïnterviewd om te achterhalen of zij een andere visie hebben dan de 

gemeente/overige experts.   

Onderzoeker heeft ook met een tweetal medewerkers van de afdeling externe veiligheid van de 

Omgevingsdienst Groningen gesproken. De medewerkers voeren risicoberekeningen uit op het 

gebied van externe veiligheid voor de Provincie Groningen. Recentelijk heeft de Omgevingsdienst 

Groningen berekeningen uitgevoerd voor een Waterstoftankstation in Delfzijl.  

De industriële en externe veiligheidsexpert van TNO heeft inzicht gegeven in alle facetten. Zowel 

vervoer, als opslag, als externe veiligheid zijn gebieden waar de medewerker vaak mee te maken 

heeft. De TNO organisatie heeft ook de QRA uitgevoerd voor het waterstoftankstation te Arnhem. De 

medewerker is dan ook op verschillende raakvlakken een interessant onderzoeksobject voor de 

onderzoeker.  

Bij het IFV heeft de onderzoeker veel informatie gekregen over transport, gevaren en risico’s omtrent 

waterstof maar ook over de locatie, de binnenstad. De lector gaf ook een verassend inzicht op 

bestuursrechtelijk niveau. Op het gebied van veiligheidsregio’s, bestrijdbaarheid van calamiteiten en 

zelfredzaamheid van personen heeft de lector ook kennis. Deze begrippen spelen een rol binnen 

externe veiligheid en maakt de lector ook een relevant onderzoeksobject. 

Tot slot is met een planoloog van de BAR-gemeente een interview gehouden. Het was voor de 

onderzoeker interessant om iemand aan de ruimtelijke kant bij de gemeente te interviewen. De 

planoloog heeft in de gemeente Albrandswaard gezorgd voor de komst van een waterstoftankstation 

binnen die gemeente. Het tankstation staat niet in de binnenstad, maar de planoloog kon wel zijn 

visie en inzicht delen over de plannen van Q-Park.  

De onderzoeksobjecten zijn ondervraagd op de verschillende thema’s die het onderzoek kenmerken. 

Helaas konden niet alle onderzoeksobjecten antwoord geven op alle vragen, omdat dit niet binnen 

hun expertise lag. Door de onderzoeker zijn  vragen gesteld over het groepsrisico, het 

plaatsgebonden risico, de opslag van waterstof en het vervoer van waterstof. De onderzoeksobjecten 

zijn ook allen gevraagd naar hun mening over de plannen die Q-Park heeft.  

Door de onderzoeker is voor het verkrijgen van de interviews en het verwerken van de informatie 

gebruikt gemaakt van half gestructureerde interviews. Het gebruik van vooraf opgestelde vragen 

alsmede doorvragen door de onderzoeker is een goede methode gebleken om de informatie te 

verkrijgen. Met doorvragen op bepaalde antwoorden van de experts, alsmede het stellen van goede 

vragen kon er een duidelijke visie van de geïnterviewden ten aanzien van de plannen van Q-Park uit 

de interviews worden geanalyseerd. De informatie is vastgelegd middels een dictafoon, waarbij 

vooraf toestemming is gevraagd aan de geïnterviewde. Een van de onderzoeksobjecten vroeg wel om 

vernietiging van de bestanden nadat het interview is uitgewerkt; dit is dan ook gebeurd.  

De plannen van Q-Park zijn door de onderzoeker ook nog kort onderzocht en besproken in het 

praktijkonderzoek. Het is lastig om grondig en goed onderzoek te doen naar deze plannen aangezien 

er nog niks concreet is uitgewerkt. De onderzoeker heeft voor de bespreking van de plannen van Q-

Park gebruik gemaakt van het boek: “Our car as a powerplant” en een afstudeeronderzoek van S. 

Weijers naar de administratieve organisatie voor Q-Park voor de car as a powerplant. Door de 

inzichten verkregen in het boek en het afstudeeronderzoek kon de onderzoeker een weergave geven 

van de plannen van Q-Park.  
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2.4 Analyses, conclusie en aanbeveling. 

De analyses volgen uit de resultaten van het literatuuronderzoek en het praktijkonderzoek. De 

analyses resulteerden in de conclusie van het onderzoek, waarna er door de onderzoeker 

aanbevelingen voor Q-Park zijn geformuleerd. De conclusie en aanbeveling hebben het 

beantwoorden van de centrale onderzoeksvraag mogelijk gemaakt.  

De analyses zijn gedaan aan de hand van de onderzoekspunten waaruit interviewvragen zijn afgeleid 

en richting werd gegeven aan de casestudy van de vergunningsprocedure van het tankstation in 

Arnhem. De bevindingen uit de casestudy en de meningen en beantwoording van de vragen door de 

experts zijn vervolgens vergeleken met de bevinding van het literatuuronderzoek. Hierdoor heeft de 

onderzoeker een duidelijk beeld kunnen krijgen van de wet- en regelgeving en de mening van experts 

om te komen tot de conclusie en aanbevelingen.  

2.5 Kwaliteit van het onderzoek. 

De onderzoeker heeft een kwalitatief onderzoek verricht. De onderzoeker heeft hiervoor gekozen, 

omdat het een logische stap is gezien het onderwerp, het doel en de methoden die gebruikt zijn om 

het doel te bereiken. Kwalitatief onderzoek gaat over het “begrijpen” van een proces in de 

werkelijkheid, het gaat dus niet over het verzamelen van meetbare gegevens zoals bij kwantitatief 

onderzoek.22 Instrumenten voor het doen van kwalitatief onderzoek zijn onder andere een 

casestudy, interview en documentanalyse.23 

Statistisch gezien zijn de resultaten van een kwalitatief onderzoek niet altijd representatief; het 

onderzoek is gebaseerd op meningen en er is mogelijkheid tot interpretatie. Het is echter voor dit 

onderzoek wel de juiste vorm. De geïnterviewden zijn qua functie representatief voor de informatie 

die de onderzoeker trachtte te vinden door het doen van interviews. De geïnterviewden zijn allen 

betrokken bij de processen voor het starten van de plannen van Q-Park. Het aantal geïnterviewden 

had misschien nog meer kunnen zijn, maar sommigen personen die de onderzoeker had benaderd 

hadden afgezegd en de vraag is of de onderzoeker nog meer nieuwe informatie zou hebben 

gekregen. Daarnaast is er door het doen van een casestudy naar een bestaand tankstation met 

waterstof voldoende informatie verkregen om het praktijkonderzoek uit te voeren.  

Hoe valide de interviews en daarmee ook het onderzoek zijn hangt af van de invloed van de 

onderzoeker tijdens het voeren van de interviews.24 Doordat de onderzoeker gebruik heeft gemaakt 

van vragen die vooraf waren opgesteld alsmede het zoveel mogelijk aan het woord laten van de 

geïnterviewde, heeft de onderzoeker de objectiviteit en dus de validiteit willen bewaken. De 

onderzoeker heeft daar waar nodig doorgevraagd, verduidelijkt of vragen van de geïnterviewden 

beantwoord zonder bewust proberen te sturen in een bepaalde richting. De kennis die uit vorige 

interviews naar voren kwam is meegenomen bij daaropvolgende interviews; dit heeft niet tot 

nauwelijks invloed gehad op de beantwoording van de vragen door de geïnterviewden. Het volledige 

                                                           
22 G.A.F.M. van Schaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2011, p. 80.  
23 G.A.F.M. van Schaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2011, p.81. 
24 G.A.F.M. van Schaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2011, p.147. 
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verhaal van de geïnterviewden is opgenomen en uitgewerkt. De uitwerkingen zijn inzichtelijk voor de 

beoordelaars van het onderzoek en zijn niet opgenomen in de bijlagen.   

De betrouwbaarheid van het onderzoek wordt volgens Van Schaijk bewaakt door het niet maken van 

fouten door de onderzoeker en de onderzochte personen, alsmede het hanteren van een goed 

notenapparaat en literatuurverwijzingen.25 De onderzoeker heeft in zijn ogen geen fouten gemaakt 

die invloed hebben gehad op het onderzoek en heeft daarnaast ook veelvuldig noten gebruikt en 

verwezen naar literatuur.   

De enige fout ten aanzien van het onderzoek is, dat de onderzoeker later op de effectafstanden van 

waterstof is gestuit. Deze zijn gevonden na het doen van de interviews waardoor er geen vragen over 

gesteld zijn aan de experts. Er is de experts nu gevraagd naar de plaatsgebonden risicoafstand. Door 

dit niet te vragen zou de betrouwbaarheid van het onderzoek in het geding kunnen komen. De 

onderzoeker is echter van mening dat wanneer er wel vragen over de effectafstanden gesteld 

zouden worden er geen andere uitkomsten van het onderzoek of van de mening van experts zouden 

zijn ontstaan. De afstanden zijn namelijk een vast gegeven en kunnen ook door de onderzoeker zelf 

getoetst worden en zijn daarnaast veelal een versterking van de argumenten van de experts. De 

experts zouden dus niet op andere gedachten worden gebracht door vragen te stellen over de 

effectafstanden.  

2.6 Reflectie.  

Dit onderzoek is een meerwaarde voor Q-Park aangezien het kennis en inzichten geeft voor Q-Park 

aangaande haar plannen om in de toekomst mogelijk een waterstoftankstation te beginnen in of 

nabij een parkeergarage. Q-Park heeft hierbij deels inzicht gekregen in de wetgeving die van 

toepassing is op het realiseren van zo’n tankstation. Zij heeft inzicht gekregen in de regels en normen 

waaraan voldaan moet worden voor het vinden van een geschikte locatie voor een parkeergarage 

met tankstation combi. Er is een aantal pijnpunten van de plannen gecombineerd aangepakt in het 

onderzoek, namelijk externe veiligheid, opslag en vervoer van waterstof. De onderzoeksobjecten 

hebben voldoende informatie geleverd om tot resultaten te komen. De centrale onderzoeksvraag 

van het onderzoek kon worden beantwoord door de onderzoeker.  

De resultaten van het onderzoek zijn in de nabije toekomst mogelijk voor nieuwe toetsing vatbaar, 

aangezien er in 2019 een nieuwe Omgevingswet wordt geïntroduceerd. Er zal met deze nieuwe 

wetgeving misschien een andere uitkomst komen van het onderzoek, al ziet de onderzoeker daar zelf 

geen reden voor gelet op de wetteksten die er nu liggen.  

 

 

 

 

                                                           
25 G.A.F.M. van Schaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 

Uitgevers 2011, p. 112 & 147. 
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Hoofdstuk 3 Literatuuronderzoek. 

 
Dit hoofdstuk richt zich op de deelvragen van de theorie, zoals die beschreven zijn in paragraaf 1.4. Er 

wordt door middel van de volgende onderwerpen getracht een antwoord te geven op de deelvragen: 

3.1 wettelijk kader externe veiligheid, 3.1.1 begrippen externe veiligheid, 3.1.2 wetgeving externe 

veiligheid, 3.2 wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen, 3.3 opslag gevaarlijke stoffen en 3.4 overige 

regels/normen voor waterstof. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvatting waarin ook de 

onderzoekspunten voor het praktijkonderzoek zijn opgenomen in paragraaf 3.5. 

3.1 wettelijke kader externe veiligheid.  

In deze paragrafen wordt de relevante wet- en regelgeving behandeld. Er zal eerst een algemene 
introductie worden gegeven, waarin verschillende begrippen op het gebied van externe veiligheid 
worden uitgelegd. Verderop in deze paragraaf zal worden ingegaan op de wetgeving en zal er een 
duidelijk beeld ontstaan van de inhoud van relevante wetgeving op het gebied van vervoer, opslag en 
externe veiligheid.  
 
Dit onderzoek kent een aantal thema’s dat steeds zal terugkeren: vervoer, opslag en externe 

veiligheid. Gevaarlijke stoffen kunnen zorgen voor grote problemen wanneer  tijdens het vervoer of 

de opslag ervan zich een calamiteit voordoet  of een ongeval plaatsvindt. Om deze gevaren en het 

risico op gevaar zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, heeft de overheid wetgeving 

ontwikkeld.  

De overheid maakt wetten en regels om te zorgen voor een zo optimaal mogelijk veiligheidsniveau; 

het gaat hierbij om het externe veiligheidsniveau. In de literatuur wordt niet één duidelijke definitie 

van externe veiligheid gegeven. Binnen de wetgeving is er echter wel een definitie, welke te vinden is 

in art. 1 lid 1 onder d van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

Deze definitie luidt: “kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een 

ongewoon voorval binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is”. Echter is dit niet 

de enige vorm van externe veiligheid en moet deze definitie niet worden gezien als de standaard.26 

Ook het vervoeren van gevaarlijke stoffen naar zo’n inrichting toe valt onder de noemer externe 

veiligheid.27 

Om voor een lokaal veiligheidsbeleid te zorgen wordt binnen gemeenten aandacht besteed aan 

externe veiligheid. In bestemmingsplannen van gemeenten is vaak een sectie gewijd aan het begrip 

externe veiligheid. In gemeentelijk beleid28 wordt externe veiligheid omschreven als: 

“Externe veiligheid heeft betrekking op de gevaren die mensen lopen als gevolg van een ongeval in de 
directe omgeving waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken. Er kan onderscheid worden gemaakt 
tussen inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden bewaard en/of bewerkt, transportroutes 
waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd en ondergrondse buisleidingen. De aan deze  
activiteiten verbonden risico’s moeten tot een aanvaardbaar niveau beperkt blijven.” 29 
 

                                                           
26 W.P.H. Stol, Basisboek integrale veiligheid, Den Haag: Boom Criminologie, 2016.  
27 W.P.H. Stol, Basisboek integrale veiligheid, Den Haag: Boom Criminologie, 2016. 
28 Bestemmingsplan Gemeente Amersfoort, Den Bosch. 
29 Bestemmingsplan Gemeente Amersfoort, Den Bosch, Amsterdam, Uden, Groningen. 
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Externe veiligheid gaat dus over risico’s die gevaarlijke stoffen met zich mee kunnen brengen. De 

overheid wil deze risico’s inperken, ter bescherming van haar burgers, het milieu en de omgeving. 

Externe veiligheid is op te delen in onderstaande deelterreinen en ziet er in navolgend schema als 

volgt uit.  

 

Figuur 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer de specifieke richtingen van Vervoer over de weg en Inrichtingen verder worden 

onderzocht is ook binnen het wettelijk kader een onderscheid te maken tussen de vele wetten en 

regels die de overheid heeft opgesteld. De externe veiligheidswetgeving komt voort uit de 

milieuwetgeving  en het Nationaal milieubeleidsplan en is verder onderverdeeld in besluiten, 

regelingen en handleidingen. In onderstaand figuur is dit schematisch weergegeven.   

 

Figuur 2. 
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De termen in figuur 2, worden in paragraaf 3.2.2 verder uitgelegd. De wet milieubeheer (Wm) en het 

Nationaal Milieubeleidsplan zullen echter marginaal aan bod komen. Op dit moment wordt door de 

landelijke overheid gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet, waarbij naar verwachting een deel van de 

externe veiligheidswetgeving over zal gaan in deze nieuwe wet. Er zal qua normstelling en regels niet 

veel veranderen. 30 Door de samenvoeging van 21 wetten tot één wet wil de overheid zorgen voor  

vereenvoudiging van de regelgeving. Zo worden de regels van het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen en de Regeling externe veiligheid inrichtingen hierin opgenomen en vervangen door de 

nieuwe Omgevingswet.31 

Binnen de huidige wetgeving komt het begrip inrichting onder andere naar voren in de Wet 

Milieubeheer. Als een bedrijf zich bezig houdt met gevaarlijke stoffen, valt het als inrichting onder de 

Wet Milieubeheer onder artikel 1.1 lid 3 Wm. Zo’n inrichting moet voldoen aan verschillende 

voorwaarden voordat deze zijn activiteiten mag uitvoeren. Zoals bij de afbakening van het onderzoek 

al is benoemd, is er voor het uitvoeren van de eerder genoemde activiteiten met betrekking tot 

waterstof, een omgevingsvergunning milieu nodig. Veel van de eisen waaraan voldaan moet worden 

zijn in de genoemde vergunning en wetgeving opgesteld. De wetgeving die in deze paragrafen 

behandeld wordt zal zich voornamelijk richten op vervoer en opslag, aangezien daarop de focus van 

het onderzoek ligt.  

3.1.1 Begrippen en externe veiligheid. 

Om de externe veiligheid te handhaven heeft de regering verschillende normen en begrippen 

ontwikkeld. Het doel van deze begrippen en normen is de veiligheid garanderen. De mogelijkheid 

bestaat dat een grote ramp zich voltrekt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. In deze paragraaf 

wordt een aantal algemene begrippen op het gebied van externe veiligheid behandeld. Deze 

begrippen komen terug door het gehele onderzoek en zullen ook van toepassing zijn bij overige 

onderwerpen. Er is daarom een keuze gemaakt om deze begrippen hier los te behandelen, alvorens 

in te gaan op de specifieke wetgeving.  

De begrippen die hieronder behandeld worden komen allemaal voor in de externe 

veiligheidswetgeving. Ze worden in verschillende regelingen en regels benoemd. De overheid maakt 

gebruik van deze regelgeving om te komen tot goede ruimtelijke plannen. Plannen van de overheid 

of bedrijven kunnen middels een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning worden 

vormgegeven.  

Wanneer een bedrijf een plan heeft dat een omgevingsvergunning vereist zal er door het bevoegd 

gezag getoetst moeten worden. De onderstaande begrippen helpen bij de toetsing en komen terug 

in verschillende Algemene maatregelen van bestuur (Amvb), regelingen, normen en formele wetten. 

Deze begrippen worden gebruikt voor normstelling en geven waardes aan. Ze komen terug in zowel 

de wetgeving van vervoer als die van opslag  van gevaarlijke stoffen en zijn een middel tot het 

reguleren van externe veiligheid. 

 

                                                           
30 L. Van der Meulen, Externe veiligheid: hoe zit het straks onder de Omgevingswet?, www.omgevingswebpro.nl 

2017,  geraadpleegd op 8-7-2017. 
31 Presentatie J. Dolstra & D. Nijman, De Omgevingswet en externe veiligheid (zoeken www.relevant.nl 
downloads omgevingswet externe veiligheid), geraadpleegd op 8-7-2017. 
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Beperkt kwetsbaar en kwetsbare objecten. 

Het eerste begrip dat behandeld wordt is een (beperkt) kwetsbaar object. Een (beperkt) kwetsbaar 

object is in feite een gebouw dat in de nabije omgeving staat van een bedrijf dat gevaarlijke stoffen 

opslaat, of dat aan of nabij een transportroute van gevaarlijke stoffen ligt. In het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi) zijn de begrippen beperkt kwetsbaar en kwetsbaar object opgenomen. 

Het verschil tussen beperkt kwetsbaar en kwetsbaar wordt bepaald door de grootte van het gebouw, 

het aantal mensen dat aanwezig is en de categorie mensen dat aanwezig is.   

Een beperkt kwetsbaar object is bijvoorbeeld een winkel in de buurt van het spoor waarover, of een 

woonwijk naast de snelweg, waarlangs gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Wanneer die winkel 

echter een groot aantal bezoekers trekt en zich bevindt in een winkelcomplex (en er dus onverhoopt 

veel mensen aanwezig zijn wanneer zich een calamiteit voordoet), kan de winkel als kwetsbaar 

object worden gezien. Als de kans groot is op aanwezigheid van veel mensen op een bepaalde plaats 

in de nabijheid van gevaarlijke stoffen, zal deze plek eerder worden aangemerkt als kwetsbaar dan 

als beperkt kwetsbaar. Daarnaast is de aanwezigheid van mensen die niet zelfredzaam zijn ook een 

reden om eerder als een kwetsbaar object gekwalificeerd te worden. Artikel 1.1 van het Bevi geeft 

hier verdere uitleg over.32  

Als vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt of een bedrijf slaat gevaarlijke stoffen op, zijn deze 

plaatsen aan te merken als een risicobron. Het is wenselijk om (beperkt) kwetsbare objecten uit de 

buurt te plaatsen van deze risicobronnen. De gevolgen bij een ramp of ongeval zullen een stuk groter 

zijn, dan wanneer er geen (beperkt) kwetsbare objecten in de buurt van een risicobron zijn. Als er 

een (beperkt) kwetsbaar object in de buurt van een inrichting staat, is het mogelijk dat er geen 

vergunning wordt verleend voor de activiteit.33 Een parkeergarage is geen beperkt kwetsbaar object 

in de zin van het Bevi.34 

Plaatsgebonden risico, het invloedsgebied en het groepsrisico. 

Om te toetsen of er wel of geen vervoer van gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden over de 

transportroutes of om te controleren of een inrichting wel mag werken met gevaarlijke stoffen, 

hanteert het bevoegd gezag het plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is een kans dat er 

iemand komt te overlijden door een bijzonder ongeluk met gevaarlijke stoffen.35 Het plaatsgebonden 

risico wordt bepaald aan de hand van een kans. Deze kans, dat er iemand komt te overlijden, is 

begrensd bij 1 op de miljoen (oftewel 10 ⁻⁶).36 Met deze kans kan een afstand bepaald worden 

waarbinnen zich geen (beperkt) kwetsbare objecten mogen bevinden ten opzichte van een 

risicobron. Bij een ongeval met 150kg waterstof geldt er bijvoorbeeld een afstand van 18 meter.37 

Bij een mogelijke calamiteit met gevaarlijke stoffen wordt niet alleen rekening gehouden met 

slachtoffers  in de directe omgeving. Het is ook mogelijk dat er buiten de plaatsgebonden 

risicoafstand nog slachtoffers vallen. Dit gebied wordt het invloedsgebied genoemd en is mede van 

belang voor het bepalen van het groepsrisico. Het invloedsgebied van LPG-tankstations is bepaald op 

                                                           
32 Art. 1.1 Sub b juncto sub i Bevi. 
33 ABRvS , 28 februari 2007, nr. 200601450/1, ECLI:NL:RVS:2007:AZ9492.  
34 ABRvS, 24 augustus 2016, nr. 201506151/1/R4, ECLI:NL:RVS:2016:2316. 
35 Art. 1.1 sub o Bevi. 
36 Art. 6 juncto 7 Bevi. 
37 B. Vooijs , Presentatie NPR 8099 ten tijde van Schakeldag Agentschap NL Ministerie van Economische Zaken . 
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150 meter.38 Dit is ongeacht de doorzet van het tankstation. Voor waterstof is er nog geen vaste 

afstand vastgesteld, vanwege het nieuwe karakter.  

Het groepsrisico is de kans dat er meerdere personen overlijden als gevolg van een ongeval met 

gevaarlijke stoffen wanneer zij binnen het invloedsgebied verblijven.39 Het groepsrisico wordt 

bepaald aan de hand van het aantal mensen dat verblijft binnen het invloedsgebied 

(bevolkingsdichtheid), de kwetsbare en de beperkt kwetsbare objecten. Het groepsrisico hanteert 

geen norm zoals het plaatsgebonden risico maar werkt met een oriëntatiewaarde.40 De waardes die 

gesteld zijn hebben betrekking op het eventueel overlijden van 10, 100 of 1000 mensen. Deze 

waardes zijn voor 10 mensen een kans van 1 op 10.000 (10⁻⁵), voor 100 mensen een kans van 1 op 

1.000.000 (10⁻⁷) en voor 1000 mensen een kans van 1 op 100.000.000 (10⁻⁹).41  

Wanneer er binnen een gemeente een nieuwe activiteit gecreëerd wordt, die van invloed kan zijn op 

het risico binnen een bepaald gebied (bijvoorbeeld de opslag van een gevaarlijke stof), dan zal de 

gemeente het risico moeten evalueren en analyseren. De gemeente is gehouden dit te doen 

wanneer er een aanvraag komt voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Als de gemeente 

een vergunning verleent moeten de risico’s duidelijk worden afgebakend, zodat de omgeving in de 

nabijheid van de risicobron veilig is.  

Effectafstanden, letaliteit, zelfredzaamheid en beheersbaarheid. 

Ondanks dat er voor waterstof nog geen vaststaande afstand voor het invloedsgebied is, zijn er door 

het RIVM al wel enige berekeningen gedaan. Het groepsrisico wordt mede bepaald door de 

effectafstanden. Effectafstanden betreffen veelal grotere afstanden dan plaatsgebonden 

risicoafstanden. Het verschil in de afstand wordt bepaald door het feit dat bij een risicoafstand zowel 

het effect, als de kans op dit effect, wordt meegenomen en bij effectafstanden alleen het effect 

telt.42 De kans dat een calamiteit optreedt beïnvloedt de risicoafstanden dusdanig, dat deze een 

kleinere afstand hebben dan de effectafstanden.  

Zoals gesteld, zijn er door het RIVM al berekeningen gedaan met de effectafstanden van waterstof. 

De uitwerking van die berekeningen staan in Bijlage 2. De relevante aannames die gedaan zijn voor 

de berekeningen door het RIVM zijn als volgt: 1000kg doorvoer van waterstof verdeeld over auto’s 

en bussen, zowel 350 als 700 bar tankmogelijkheden, tweetal bufferopslagen van 440 en 950 bar en 

de compressor is 10 uur in bedrijf.43  

De effect- en risicoafstanden zijn berekend voor een drietal verschillende waterstoftankstations. Een 

station met aanvoer van gasvormig waterstof door middel van buisleiding of lokale productie, een 

station met gasvormige waterstof aangevoerd door een tube- of cilindertrailer en een station met 

vloeibare waterstof aangevoerd door een tankwagen.  

Voorts is door het RIVM het plaatsgebonden risico vastgesteld van de scenario’s die maatgevend zijn 

voor die risicoafstand. Zo ligt het plaatsgebonden risico 10⁻⁶ bij alle varianten op ongeveer 30 meter, 

                                                           
38 Circulaire effectafstanden LPG tankstations. 
39 Zie definities in Bevi, Bevt, Wvgs etc. 
40 C.A.J. Vlek, “Vrijwillige acceptatie van omgevingsrisico’s: de burger moet het weten, willen en kunnen”, 

Milieu en Recht, 2014-125.  
41 Art. 12 Bevi. 
42 Rivm, downloads, wat is een QRA, www.rivm.nl (zoeken op wat is een QRA). 
43 Zie bijlage 2, RIVM effectafstanden waterstof. 

http://www.rivm.nl/
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terwijl sommige effectafstanden wel tot 1200 meter gaan.44 De kleinste effectafstanden en 

risicoafstanden worden bereikt bij het tankstation dat haar waterstof aangevoerd krijgt via een 

buisleiding of het zelf produceert. Deze afstanden zijn 25 – 35 meter voor de effectafstanden en 30 – 

35 meter voor de risicoafstanden.  

De grootste effectafstand van 1200 meter ontstaat door een zogeheten BLEVE45; hierbij ontstaat er 

een grote vuurbal bij een tankwagen met cryogeen waterstof. Deze vat vlam en door de grote 

hoeveelheid waterstof en energie die vrijkomt is er tot 1200 meter mogelijke schade of gewonden.  

De effectafstanden worden daarnaast ook gebruikt om te bepalen waar de 1% letaliteitgrens ligt. 

Deze grens geeft aan waar er nog een 1% kans bestaat op het overlijden door hitte of 

overdrukeffecten van een ongeval/calamiteit met gevaarlijke stoffen en is tevens de grens van het 

invloedsgebied.46 Als er (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze afstand gesitueerd zijn zal er altijd 

een verantwoording van het groepsrisico moeten plaatsvinden door het bevoegd gezag47  

Als laatste begrippen worden zelfredzaamheid en beheersbaarheid uitgelegd. Beide begrippen 

hebben te maken met uiteindelijke locatiekeuzes voor uitvoering van externe veiligheidsprojecten. 

Zelfredzaamheid en beheersbaarheid hebben te maken met de mate waarin personen in de buurt 

van een calamiteit zichzelf in veiligheid kunnen brengen en de mate waarin hulpdiensten 

calamiteiten kunnen beheersen.48  

Enkele parameters waarop getoetst wordt bij zelfredzaamheid zijn: fysieke gesteldheid bewoners, 

zelfstandigheid bewoners, infrastructurele mogelijkheden etc. Beheersbaarheid wordt getoetst aan 

de hand van: aanrijdtijd, bereikbaarheid, ontruimingsmogelijkheden, hoeveelheid bluswater 

aanwezig etc. Deze toetsen worden uitgevoerd door de veiligheidsregio blijkens art. 13 lid 3 Bevi. 

3.1.2 Wetgeving externe veiligheid 

Zoals in figuur 2 is geschetst, is de specifieke wetgeving voor externe veiligheid die relevant is voor 

dit onderzoek onderverdeeld in twee onderdelen, namelijk transport en inrichtingen. Als eerste zal 

de wetgeving omtrent inrichtingen worden behandeld, daarna zal de transportwetgeving worden 

behandeld. De transportwetgeving sluit daarbij goed aan op de volgende paragraaf, vervoer van 

gevaarlijke stoffen. 

Besluit externe veiligheid inrichtingen, Regeling externe veiligheid inrichtingen en de Handleiding 

risicoberekening inrichtingen. 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) ziet toe op de externe veiligheid bij inrichtingen. 

Zoals eerder genoemd (zie paragraaf 3.1.1) is een inrichting, kort gezegd een bedrijf, waarbij de 

bedrijfsvoering, vanwege gevaarlijke stoffen, risico’s voor de omgeving kunnen geven. In het geval 

van Q-Park zal er een risico zijn door gevaarlijke stoffen. Het Bevi heeft raakvlakken met de Wet 

milieu beheer (Wm), de Wet ruimtelijke ordening (Wro), maar ook met de Wet algemene bepalingen 

                                                           
44 Zie bijlage 2, RIVM effectafstanden waterstof. 
45 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion. 
46 D. Arentsen & J. Meissen., Basisboek chemische veiligheid 2016-2017: risicobeheersing van gevaarlijke 

stoffen, Den Haag: SdU Uitgevers 2016, Hoofdstuk 10.5. 
47 D. Arentsen & J. Meissen., Basisboek chemische veiligheid 2016-2017: risicobeheersing van gevaarlijke 

stoffen, Den Haag: SdU Uitgevers 2016, Hoofdstuk 10.5. 
48 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Handreiking verantwoordingsplicht 

groepsrisico, 7 november 2007, www.groepsrisico.nl (zoeken op handreikingen). 

http://www.groepsrisico.nl/
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omgevingsrecht (Wabo). Dit komt duidelijk naar voren in de wetgeving, waarin veel verwezen wordt 

naar de drie formele wetten. In de toekomst zal het Bevi komen te vervallen en zal deze opgaan in de 

nieuwe Omgevingswet. 

Het bevoegde gezag moet rekening houden met de externe veiligheid in een gebied waarin een Bevi 

inrichting is gevestigd. Het doel van het Bevi is om mensen in de buurt van een bedrijf met 

gevaarlijke stoffen te beschermen.49  De gemeente die een vergunning verleent aan inrichtingen, 

houdt rekening met de externe veiligheid in bijvoorbeeld een bestemmingsplan. In 

bestemmingsplannen moet de gemeente rekening houden met zowel het plaatsgebonden risico als 

het groepsrisico om zo de omwonenden te beschermen.50 De gemeente kan met een 

bestemmingsplan bepalen waar een inrichting met risico komt of een (beperkt) kwetsbaar object 

wordt geplaatst. 

Daarnaast moet er door elk bedrijf een Omgevingsvergunning milieu worden aangevraagd, wanneer 

men zich met gevaarlijke stoffen bezig houdt (dit kan zijn opslag, vervoer, verpakken etc.).51 Deze 

omgevingsvergunning wordt aangevraagd op basis van de Wabo.52 Het Bevi stelt dat bedrijven 

moeten voldoen aan de regels gesteld in deze omgevingsvergunning.53 Het Bevi geeft daarnaast ook 

regels voor het bevoegd gezag omtrent het plaatsgebonden risico bij nieuwe inrichtingen of nieuwe 

(beperkt) kwetsbare objecten. De norm van het plaatsgebonden risico is zoals eerder beschreven 

onder het kopje “plaatsgebonden risico, het invloedsgebied en het groepsrisico” een kans van 1 op 

10⁻⁶.54  

Als de inrichting niet onder het Bevi valt heeft het bevoegd gezag toch de mogelijkheid om te toetsen 

aan het Bevi. Deze mogelijkheid mag door het bevoegd gezag worden toegepast in het kader van 

externe veiligheid.55 

Veel van de in het Bevi opgenomen normen en regels moeten door het bevoegd gezag worden 

gehanteerd. Het bevoegd gezag moet altijd motiveren waarom er een nieuwe inrichting of (beperkt) 

kwetsbaar object, toestemming heeft om te (ver)bouwen of zich te vestigen. Het bevoegd gezag  

moet daarbij het plaatsgebonden risico berekenen alsook de verantwoording voor het groepsrisico 

afleggen.56  

Het berekenen van het risico gaat via het Revi, oftewel de Regeling externe veiligheid inrichtingen. 

Het Revi geeft een groot aantal standaardafstanden voor het plaatsgebonden risico, waarbij de 

grondslag hiervoor terug te voeren is naar art. 14 lid 2 Bevi. Opvallend is dat er voor LPG-tankstations 

een aparte bijlage is geformuleerd met veiligheidsafstanden; voor waterstoftankstations is deze er 

niet.57  

                                                           
49 E. Broeren, “Het wettelijk kader voor externe veiligheid: afgerond maar beperkt houdbaar?”, Milieu en Recht, 

2016-122. 
50 Infomill, Bevi en artikel 5 Bevi. 
51 Art. 4 Bevi. 
52 Zie hoofdstuk 2 van de Wabo. 
53 Art. 4 jo 5 Bevi. 
54 Art. 6 lid1 jo lid 2 jo art 8 Bevi. 
55 ABRvS 5 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BO9778. 
56 Zie art. 12, 13, 14 Bevi. 
57 Art. 2 lid 1 sub a Revi en Bijlage I Revi. 
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Het Revi maakt voor de berekeningen gebruik van de Handleiding risicoberekening inrichten (Hari) en 

het programma Safeti NL58. In artikel 7 Revi is de rekenmethodiek voor inrichtingen die vallen onder 

het Bevi vastgelegd. Deze rekenmethodiek (Safeti NL) gebruikt allerlei gegevens over de omgeving 

van de inrichting en de risicobron (de activiteit) en waar deze zich bevinden. Van invloed is 

bijvoorbeeld het weer, de bevolkingsdichtheid, de bevolkingssamenstelling etc. Het is mogelijk dat er 

in een uitzonderlijke situatie mag worden afgeweken van de toepassing van het Revi en de Hari.59 

Bijvoorbeeld wanneer er door Europese regelgeving een voldoende veiligheidsniveau gecreëerd 

wordt, of wanneer er door toepassing van het Revi/Hari een verkeerde grenswaarde ontstaat 

(extreem weer, waardoor de meting niet klopt).60 Met de Hari en Safeti NL software kan het bevoegd 

gezag het plaatsgebonden risico bepalen bij inrichtingen en veiligheidsafstanden berekenen.  

Vanuit het Revi/Bevi wordt er gewerkt met een standaardafstand voor (beperkt) kwetsbare objecten. 

Deze afstand is 20 meter61 vanaf de risicobron. Dat betekent  dat er tussen een risicobron en een 

aangrenzende woning, winkel, school, op zijn minst 20 meter moet zijn, zodat de veiligheid onder 

normale omstandigheden gewaarborgd kan worden. Het is echter aan het bevoegde gezag om dit te 

bepalen en te meten bij de aanvraag van een vergunning.  

Besluit externe veiligheid transportroutes, Regeling Basisnet en Handleiding Risicoanalyse 

Transport. 

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) moet, net als het Bevi, zorgen voor meer 

veiligheid. Het Bevt zorgt voor de veiligheid langs transportroutes; deze transportroutes worden ook 

wel basisnetroutes genoemd.62 Het Bevt regelt de ruimtelijke ordening in de nabijheid van deze 

routes en die aan weerszijden ervan.   

Uit het Besluit volgt, dat ook bij transportroutes geen (beperkt) kwetsbare objecten in de buurt 

mogen zijn gesitueerd.63 De afstand wordt bepaald aan de hand van het plaatsgebonden risico; de 

waarde die daarbij gehanteerd wordt gaat uit van het 10⁻⁶ principe zoals hiervoor besproken is bij de 

paragraaf over het plaatsgebonden risico. Ook wanneer er geen basisnetroute in de buurt is wordt er 

uitgegaan van een plaatsgebonden risico van 10⁻⁶.  

Het Bevt introduceert wel een nieuw begrip waar rekening mee moet worden gehouden door het 

bevoegd gezag; de zogenaamde plasbrandaandachtsgebieden. Een plasbrand is een plas van een 

gevaarlijke stof die zich op de weg kan verspreiden wanneer er een ongeval met het vervoer 

plaatsvindt. Deze plas is gevoelig voor brand (uiteraard afhankelijk van de soort gevaarlijke stof) en 

brengt daardoor extra risico’s met zich mee. Doordat de plas in brand staat, kan de brand zich 

verspreiden via de plas en ook andere objecten in vlam zetten. Een plasbrandaandachtsgebied is het 

gebied waarbinnen de plasbrand zich kan uitbreiden en waarvoor verscherpte regels gelden voor 

(beperkt) kwetsbare objecten als deze zich bevinden in het gebied. Waterstof kan in vloeibare vorm 

bestaan en zo mogelijke een plasbrand creëren als deze vrijkomt. Blijkens de “Handreiking voor 

                                                           
58 Softwareprogramma dat externe veiligheidsberekeningen uitvoert. 
59 Zie art. 8b Revi. 
60 Zie art. 8b jo 8c jo 8d Revi. 
61 bijlage 1, tabel 3, Revi. 
62 Over het basisnet is meer te lezen in paragraaf 3.2. 
63 Art. 4 jo. 5 Bevt. 
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optreden tijdens incidenten met waterstoftoepassing”, van de brandweer Amsterdam-Amstelland 

treedt er echter geen plasbrand op bij vrijkomen van cryogeen (vloeibaar) waterstof.64   

In de Regeling Basisnet wordt ook het een en ander vermeld over plasbranden. De Regeling werkt 

het Bevt verder uit. De grondslag hiervoor is terug te vinden in art. 11 Bevt. De Regeling geeft naast 

externe veiligheidsregels ook regels voor de vervoerskant; deze zullen in paragraaf 3.2 behandeld 

worden. In de bijlage van de Regeling Basisnet zijn voor de basisnetroutes, plaatsgebonden 

risicoafstanden bepaald, alsmede de aanwezigheid van een plasbrandgebied.  

Voor het berekenen van het plaatsgebonden risico is er voor de transportkant van externe veiligheid 

ook een Handleiding ontwikkeld, vergelijkbaar als bij inrichtingen. Dit is de Handleiding Risicoanalyse 

Transport (Hart), welke zijn grondslag heeft in art. 11 Regeling Basisnet. De overheid maakt hierbij 

eveneens gebruik van software om het groepsrisico te berekenen en de plaatsgebonden 

risicoafstand te bepalen.    

3.2 Wetgeving vervoer gevaarlijke stoffen. 

In dit hoofdstuk zal specifieke vervoerswetgeving worden besproken. Er zullen verschillende wetten, 

regels, AMvB’s, besluiten en richtlijnen aan bod komen. Dit hoofdstuk geeft een heldere uitleg welke 

regels er gelden ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, zodat er een duidelijk beeld 

ontstaat van de grenzen en eventuele risico’s aan het vervoer.  

Wanneer de wetgeving nader bekeken wordt, is er een mate van gelaagdheid welke met 

onderstaand figuur zal worden verduidelijkt.  De uitleg zal de systematiek van de wetgeving volgen.   

Figuur 3.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Brandweer Amsterdam-Amstelland, “Handreiking voor optreden tijdens incidenten met 
waterstoftoepassing”, Google zoeken, handreiking, incidenten, waterstof eerste zoekhit. 
65 ADR staat voor Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. 
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Wet vervoer gevaarlijke stoffen. 

De Wet vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs) is op 12 oktober 1995 tot stand gekomen en is de 

vervanger van de daarvoor geldende Wet Gevaarlijke Stoffen (WGS). Het doel van de Wvgs is het 

waarborgen van de openbare veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen.66 De Wvgs is de 

formele wet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. De wet geeft duiding aan welke normen er 

gelden binnen Nederland voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen. 

In artikel 1 van de wet wordt een opsomming gegeven van wat gevaarlijke stoffen zijn (te denken valt 

aan ontplofbare stoffen, giftige stoffen, vloeibare stoffen en brandbare stoffen). Het is een leeswijzer 

voor de verdere wettekst; artikel 1 geeft louter definities. Artikel 2 geeft invulling aan het 

toepassingsgebied van de wet. Het gaat om het vervoeren, het laden en lossen, het verpakken van 

gevaarlijke stoffen voor het vervoer, het neerleggen van gevaarlijke stoffen tijdens het vervoer, het 

vullen van een voertuig voor het vervoer van een gevaarlijke stof of lossen daarvan.67 Ook worden in 

artikel 2 de uitsluitingsgronden van de Wgvs benoemd. Deze uitsluitinggronden zijn het vervoer van 

gevaarlijke stoffen door de krijgsmacht, het vervoeren van radioactieve stoffen en het vervoeren van 

gevaarlijke stoffen binnen een inrichting. 

In hoofdstuk twee van de wet (artikelen 3 t/m 10a) wordt een groot gedeelte aan algemene regels 

beschreven. Zo wordt de mogelijkheid tot het vervoeren van gevaarlijke stoffen gecreëerd, maar ook 

tot het uitsluiten ervan.68 Welke stoffen dit zijn wordt echter in aanhangige wetgeving duidelijk 

gemaakt; waarover later meer. Daarnaast geeft artikel 6 Wvgs een opsomming van zaken die een rol 

kunnen spelen bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het artikel geeft aan dat er regels kunnen zijn 

voor de verpakking van gevaarlijke stoffen, het vervoeren tijdens bepaalde weersomstandigheden, 

deskundigheid van vervoerders etc. Ook hier wordt een algemene beschrijving van de gestelde 

normen gehanteerd; er wordt niet genoemd wanneer iemand deskundig genoeg is voor het 

vervoeren van gevaarlijke stoffen of bij welke weersomstandigheden er wel of niet vervoerd mag 

worden.  

In 2015 is de Wvgs gewijzigd en is het basisnet geïntroduceerd. Het basisnet is het wegennet in 

Nederland waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden.69 De Minister70 bepaalt welke 

wegen dit zijn; dit is uitgewerkt in de Regeling basisnet, die niet is opgenomen in de Wvgs. Op pagina 

33 van dit onderzoek zal er uitgebreider aandacht worden besteed aan de Regeling.  

De invoering van het basisnet werd door de overheid nodig geacht vanwege het groeiende vervoer 

van gevaarlijke stoffen.71 Zoals in de inleiding is genoemd kan het vervoer van zulke stoffen risico’s 

met zich meebrengen. De overheid probeert door het invoeren van het basisnet en daarbij 

aanhangige regels te zorgen voor het waarborgen van de openbare veiligheid, zonder dat het 

bedrijfsleven daarvan te veel hinder zal ondervinden.72 Dit is ook in de wet duidelijk gemaakt met het 

invoeren van art. 12 Wvgs, alsmede in de aanhef van de Wvgs. In artikel 12 Wvgs wordt het 

duurzame evenwicht tussen belangen van het vervoeren van gevaarlijke stoffen en de leefomgeving 

genoemd, terwijl de aanhef de noodzaak benadrukt om veiligheid verder te reguleren.  

                                                           
66 Zie aanhef Wvgs. 
67 Art. 2 lid 1 sub a t/m j Wvgs. 
68 Art. 3 jo. 4 Wvgs. 
69 Art. 11 Wvgs. 
70 Minister van Infrastructuur en Milieu. 
71 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2010/11, 32862 nr. 3, aanleiding. 
72 Memorie van Toelichting, Kamerstukken II 2010/11, 32862 nr. 3, aanleiding. 
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Naast de beschrijving van het doel, worden er in de wet ook begrippen en normen genoemd om dit 

doel te bereiken. De wetgever heeft een aantal begrippen opgenomen in de Wvgs. Dit zijn het 

plaatsgebonden risico, het groepsrisico en het risicoplafond, waarvan de eerste twee in paragraaf 

3.1.1 al zijn behandeld.73 Deze begrippen zorgen voor een normstelling aan het basisnet. De norm 

wordt uitgedrukt door het plaatsgebonden risico en mag, zoals bekend, maximaal een kans van 10⁻⁶ 

zijn.  

Wanneer de norm dreigt te worden overschreden (het plafond wordt bereikt) kan het bevoegd gezag 

een aantal maatregelen nemen. Zij kan andere routes voorschrijven waardoor het risico afneemt of 

kan extra veiligheidseisen stellen aan de vervoerders zodat het risico beheersbaar blijft en niet boven 

het risicoplafond uitkomt.74 

In de Wvgs is ook de bevoegdheid opgenomen voor de Minister van I&M om de norm te verzwaren, 

wat neerkomt op een nog kleinere kans dan die van 10⁻⁶; oftewel 10⁻⁷ of maximaal 10⁻⁸.75 Dit mag de 

Minister doen als het naar haar/zijn oordeel nodig is om de externe veiligheid te waarborgen in een 

bepaald gebied. Deze norm wordt gemeten vanaf een referentiepunt, wat verder is uitgewerkt in de 

Regeling Basisnet. Zo’n referentiepunt is de middenberm van een autoweg waarover gevaarlijke 

stoffen worden vervoerd. Vanaf dat punt zal  bepaald worden welke norm gehanteerd moet worden 

voor een bepaalde locatie.  

Naast het stellen van een norm, wordt in de Wvgs het rijden met gevaarlijke stoffen door een 

bebouwde kom afgeraden. Een bestuurder van een voertuig dat gevaarlijke stoffen vervoert mag 

echter wel de bebouwde kom inrijden als deze de gevaarlijke stof moet laden en/of lossen. Ook is 

het geoorloofd om door de bebouwde kom te rijden als er geen andere mogelijkheid is om op de 

plek van bestemming te komen dan via de bebouwde kom.76  

De provincie en gemeente hebben ook een bevoegdheid middels de Wvgs om in hun gebieden 

wegen aan te wijzen waarover gevaarlijke stoffen vervoerd mogen worden. Deze wegen dienen 

daarbij wel aan te sluiten op het basisnet.77 Het omgekeerde is ook mogelijk, namelijk dat er door de 

Minister een verbod op het vervoer van gevaarlijke stoffen op een bepaalde weg of locatie wordt 

afgegeven.78 Voor dit verbod kan echter een ontheffing worden aangevraagd bij de Minister.79 De 

precieze regels voor zo’n ontheffing zijn verder uitgewerkt in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen.   

Besluit vervoer gevaarlijke stoffen 

Het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (Bvgs) werkt de regels van de Wvgs verder uit. De in artikel 2 

Wvgs genoemde uitsluitingsgronden, worden ook in het Bvgs weer aangehaald. Er wordt in het Bvgs 

verwezen naar internationale wetgeving en Nederlandse wetgeving, te weten het ADR en de 

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.  

De uitsluitingsgronden zijn bepaald volgens bepalingen uit het ADR en zijn uitgewerkt in de Regeling 

vervoer over land van gevaarlijke stoffen. De in het Bvgs genoemde uitsluitingsgronden betreffen 

handelingen, in de zin van art. 2 Wvgs, te weten het vervoeren, laden of lossen etc. Het gaat hierbij 

                                                           
73 Art. 11 Wvgs. 
74 InfoMil, onderwerpen, veiligheid, basisnet, vragen en antwoorden (zoeken op www.infomil.nl). 
75 Art. 14 lid 2 sub a jo. sub b Wvgs. 
76 Art. 19 lid 2 Wvgs. 
77 Art. 23 juncto 24 Wvgs. 
78 Art. 20 Wvgs. 
79 Art. 27 Wvgs. 
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om bepaalde stoffen die zijn uitgesloten van vervoer volgens het ADR, bijvoorbeeld radioactieve 

stoffen. Voor die stoffen is aparte wetgeving geschreven.  

De grondslag voor het benoemen van stoffen die wel of niet vervoerd mogen worden staat in art. 2 

Bvgs. Deze grondslag is verder uitgewerkt in de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen.  

Het verbod op vervoeren van gevaarlijke stoffen op een bepaalde weg of locatie kan middels een 

ontheffing worden omzeild, zie art. 27 Wvgs. In het Bvgs is in artikel 5 uitgewerkt waar de aanvraag 

tot ontheffing aan moet voldoen. Er moet door de vervoerder informatie worden verschaft over 

onder andere welk vervoersmiddel het betreft, het  tijdstip van vervoer en hoe lang het vervoer 

plaats zal vinden (weken, maanden, jaar) en ook waarom het vervoer niet via een andere weg kan 

verlopen.  

Ook is door de wetgever een bepaalde mate van zekerheid in de aanvraag ingebouwd. Zo moet de 

aanvrager documenten kunnen overleggen aan de Minister waaruit blijkt dat de kans op een ongeval 

beperkt wordt als de ontheffing wordt verleend.80  

Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen 

De Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG) is gebaseerd op het ADR. Het ADR is een 

internationaal verdrag, dat in 1957 door de Europese Commissie is opgesteld. Het verdrag is door 39 

landen ondertekend, waaronder Nederland. Het ADR richt zich logischerwijs op het internationale 

vervoer van gevaarlijke stoffen aangezien het een internationaal verdrag is. Voor het vervoeren van 

gevaarlijke stoffen regelt het ADR in Nederland in principe niets.  

Vanuit de Europese Unie is er echter een richtlijn opgesteld, te weten Richtlijn 94/55/EG. Met deze 

richtlijn heeft de Europese Unie getracht de risico’s van het vervoeren van gevaarlijke stoffen te 

beheersen. Dit heeft de EU geprobeerd te doen door de internationaal geldende regels van het ADR 

te laten harmoniseren op nationaal terrein.  

De VLG heeft de regelgeving uit het ADR overgenomen en dit geïmplementeerd door middel van 

bijlagen. In art. 2 VLG worden deze bijlagen genoemd. De bijlagen van het ADR, delen A en B, zijn 

overeenkomstig met bijlage 1 van de VLG81. In bijlage A is een grote lijst met gevaarlijke stoffen 

genoemd die zijn ingedeeld in gevaarklassen. Deze gevaarklassen zijn ook in art. 1 Wvgs door de 

wetgever genoemd; zie daarvoor pagina 30. Als zulke stoffen worden vervoerd gelden er veel 

voorschriften die in het ADR worden benoemd. Deze voorschriften eisen bijvoorbeeld een bepaald 

soort etiket82 of een verpakking waarin de stof moet zijn verpakt. Het ADR heeft daarom meer van 

doen met gebeurtenissen voor het daadwerkelijke vervoer (etiketten, documenten en verpakking) 

dan dat het regelingen betreft die gaan over het vervoeren van de stof over de weg.  

Er moet echter wel aan dit soort regels worden voldaan wil er een mogelijkheid tot vervoeren 

ontstaan.83 Art. 3 VLG stelt heel expliciet dat er alleen vervoerd mag worden wanneer de regels van 

de VLG worden nageleefd. Als dit niet gebeurt mogen er dus onder art. 2 Bvgs jo. art. 2 Wvgs geen 

gevaarlijke stoffen worden vervoerd.  

 

                                                           
80 Art. 5 Bvgs. 
81 Bijlage 3 en 4 van de VLG zijn niet relevant voor dit onderzoek.  
82 Bijvoorbeeld om aan te geven dat de stof brandbaar is.  
83 Art. 3 VLG. 
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Regeling Basisnet 

De Regeling Basisnet is een ministeriële regeling en geeft een uitwerking van het basisnet in 

Nederland. In de Regeling Basisnet is een aantal bijlagen opgenomen waarin de basisnetroutes zijn 

opgenomen met een bijbehorende risicocontour (eerder vermelde 1/10⁻⁶ etc. getallen). Wegen die 

zijn aangemerkt als basisnetroute zijn bijvoorbeeld de A1 en de N7. De contour voor deze wegen is 

gemeten aan de hand van het referentiepunt. Met dit referentiepunt kan het risicoplafond worden 

bepaald. Het risicoplafond is een afstand in meters van het referentiepunt, waar het plaatsgebonden 

risico 10⁻⁶ is.  

Naast invulling aan de Wvgs en het basisnet geeft de Regeling Basisnet, op grond van het Bevt, nog 

enige aanvulling op het gebied van externe veiligheid en ruimtelijke ordening. Dat is op pagina 29 

reeds behandeld. 

3.3 Opslag gevaarlijke stoffen 

Voor het opslaan van gevaarlijke stoffen is er vanuit de overheid niet, zoals bij externe veiligheid of 

vervoer van gevaarlijke stoffen, specifieke wetgeving gemaakt. Er is wel regelgeving voor handen, 

maar deze is redelijk verspreid over verschillende wetten en regels. De Publicatiereeks Gevaarlijke 

Stoffen 15 (PGS) brengt daar verandering in door veel van deze wetgeving te bundelen in een richtlijn 

met voorschriften (vs).  

De richtlijn is opgesteld door het PGS-team, dat bestaat uit verschillende deskundigen uit zowel het 

bedrijfsleven als de overheid. De PGS organisatie is onderdeel van het Nederlands Normalisatie-

instituut (NEN); de organisatie die zorgt voor het creëren van normen op het gebied van veiligheid en 

kwaliteit. Deze normen worden door samenwerking van het bedrijfsleven en overheden gevormd, 

om te zorgen voor een beter veiligheidsniveau.84  

Het PGS team wordt door het Bestuur Omgevingsberaad Vergunningen, Handhaving en Toezicht 

(BOb) opgedragen om een richtlijn te maken. Het BOb is een overlegorgaan onder leiding van de 

Minister van Infrastructuur en Milieu en heeft bepaald dat de PGS richtlijnen moeten worden 

nageleefd.85 Er wordt door verschillende wetgeving verwezen naar PGS richtlijnen en het bevoegd 

gezag moet in een omgevingsvergunning ook verwijzen naar de PGS richtlijn. De richtlijn is daarnaast 

ook een BBT-document. BBT staat voor Best Beschikbare Technieken en verplicht bedrijven ertoe om 

te voldoen aan kwaliteitseisen vanuit de omgevingsvergunning. Door te voldoen aan de BBT wordt 

de veiligheid gewaarborgd en wordt voldaan aan de eisen van de omgevingsvergunning.  

Een BBT document wordt gekwalificeerd via het MOR; het MOR is de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht. Art. 9.2 MOR geeft aan dat rekening gehouden moet worden door het bevoegd 

gezag bij het verlenen van een omgevingsvergunning met de tabel in de Bijlage van het MOR. In die 

tabel wordt PGS 15 genoemd als een document waar rekening mee gehouden moet worden door het 

bevoegd gezag, ten tijde van een vergunningsprocedure. Onenigheid over het wel of niet toepassen 

ervan kan worden beslecht voor de rechter.86 Dit gebeurt ook regelmatig.87  

                                                           
84 http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/beheerorganisatie.html, geraadpleegd op 14-7-2017. 
85 http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicatiereeks.html, geraadpleegd op 14-7-2017. 
86 P. Huijbregts, “Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen”, Weg en wagen: 2016-juni, p. 25-28.  
87 Rb. Rotterdam 5 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6837. 

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/beheerorganisatie.html
http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicatiereeks.html
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Het MOR maakt onderdeel uit van het Activiteitenbesluit en het daar aanhangig gemaakte Besluit 

omgevingsrecht (BOR). Samen vormen zij de basis voor de toepasbaarheid van de PGS documenten. 

Ook worden andere normen genoemd in de MOR, te denken valt aan Europese regels alsmede NEN-

normen.  

Om een parkeergarage te bouwen is een omgevingsvergunning nodig en moet het plan daarnaast 

passen binnen het bestemmingsplan.88  Het wijzigen van een bestemmingsplan bij veranderde 

bedrijfsactiviteit, zoals van parkeren naar parkeren en tanken, of het verbouwen van een 

parkeergarage tot (gedeeltelijk) tankstation, zorgt ook voor een vergunningsplicht voor een 

omgevingsvergunning.89 Voor de opslag van gevaarlijke stoffen zal er een omgevingsvergunning 

moeten komen, waarin door het bevoegd gezag verwezen wordt naar PGS 15 om te zorgen voor een 

veilige manier van opslag. 

PGS 15 gaat over de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. De richtlijn heeft als doel het creëren 

van een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu.90 De toepassing van de richtlijn gaat 

via het ADR en de gevarenklassen. In de vorige paragraaf (3.2) is het ADR al ter sprake gekomen. 

Waterstof valt onder het ADR in klasse 2 (gassen) zie daarvoor de tabel in de bijlage 1. Dit is ook te 

zien in tabel 1.1 van PGS 15, die (brandbare) gassen onder het toepassingsgebied van de richtlijn 

plaatst.  

In tabel 1.2 van PGS 15 worden grenzen gesteld aan de toepasbaarheid van de richtlijn; het gaat 

hierbij om een minimum hoeveelheid die moet worden opgeslagen. Voor ADR klasse 2 geldt een 

ondergrens van 50kg/l. In de tabel is aangegeven dat een stof die onder gevarencategorie 2 van het 

ADR valt geen verpakkingsgroep91 heeft. 

Gevaar conform ADR klasse 

zonder bijkomend gevaar* 

 Verpakkingsgroep Ondergrens/vrijstelling** 

Alle klassen en de CMR stoffen I 1 liter/kilo 

ADR klasse 2 n.v.t. 50 liter/kilo 

ADR klasse 3 II 25 liter/kilo 

 

Voor PGS 15 geldt, net als bij alle andere PGS richtlijnen,92 dat er middels het gelijkheidsbeginsel 

afgeweken kan worden van de eisen, voorschriften, criteria of voorwaarden in het document. Dit 

betekent dat een bedrijf moet kunnen aantonen dat de eisen die zij hanteert, een net zo goed dan 

wel beter veiligheidsniveau als het PGS document waarborgen.93 Met de afwijking moet wel worden 

voldaan aan het BBT, zodat er een waarborging is van de veiligheid. De gemeente zal in de 

omgevingsvergunning akkoord moeten gaan met de afwijking van de gestelde eisen.94  

Daarnaast kan er middels paragraaf 1.5 PGS 15 door het bevoegd gezag ook gemotiveerd worden 

afgeweken. Hierdoor kan een zwaarder of soepeler veiligheidsniveau gecreëerd worden. Er mag van 

                                                           
88 Staatscourant 23 december 2015, nr. 47123. 
89 Zie art. 2 lid 1 onder c Wabo, art. 3.3 onder a Wro. 
90 vs. 1.2 PGS 15. 
91 Verpakkingsgroepen zijn in het ADR opgenomen. Ze zorgen voor extra verpakkingseisen voor gevaarlijke 
stoffen, het ligt aan de mate van gevaar van de stof in welke groep deze wordt ingedeeld (I, II of III).  
92 http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicatiereeks.html, geraadpleegd op 15-07-2017. 
93 vs. 1.4 PGS 15. 
94 vs. 1.4 PGS 15. 

http://www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicatiereeks.html
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elk voorschrift in PGS 15 gemotiveerd worden afgeweken.95 Om gemotiveerd te kunnen afwijken 

moet aangetoond worden dat er redelijkerwijs niet kan worden voldaan aan de gestelde eisen of 

voorschriften. De te nemen maatregelen moeten genoemd worden en er moet aangegeven worden 

hoe deze maatregelen gaan bijdragen aan het creëren van een veilige vorm van opslag.96 Deze 

afwijkende maatregelen zullen dan uiteindelijk in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 

Hoofdstuk drie van de richtlijn maakt een verder onderscheid met betrekking tot de hoeveelheid 

opgeslagen stof. Het onderscheid is gemaakt op 10.000kg/l gevaarlijke stof; boven deze grens gelden 

er verscherpte regels die in hoofdstuk vier van de richtlijn worden behandeld. Hoofdstuk drie begint 

met de uitleg van de begrippen in- en uitpandige opslag. Een inpandige opslagvoorziening bevindt 

zich in een (ander) bouwwerk, terwijl een uitpandige opslagvoorziening daadwerkelijk in de 

buitenlucht staat.97 

Een opslagvoorziening is een brandcompartiment met een maximale omvang van 1000 vierkante 

meter.98 Brandcompartimenten zorgen voor het tegenhouden van vuur en rook zodat er een veilige 

vluchtroute gecreëerd kan worden. Een brandcompartiment moet voldoen aan 

brandveiligheidseisen. De brandveiligheidseisen van PGS 15 komen uit het Bouwbesluit 2012 en zijn 

overgenomen, dan wel aangepast waar nodig, voor het creëren van een beter veiligheidsniveau.99  

In de Inleiding van PGS 15 stelt de richtlijn dat de eisen van het Bouwbesluit niet toereikend zijn voor 

de opslag van gevaarlijk stoffen. Er worden daarom extra eisen gesteld in de richtlijn die niet terug 

zijn te vinden in het Bouwbesluit, maar wel terugslaan op een eis uit het Bouwbesluit. Deze extra 

eisen richten zich voornamelijk op de brandveiligheid, door het beperken van brandontwikkeling, het 

ontstaan van brand en de uitbreiding van brand.100 

Een brandcompartiment is een deel van een gebouw of meerdere bouwwerken, dat het maximale 

uitbreidingsgebied is van een brand.101 Zo’n brandcompartiment moet een WBDBO van 60 minuten 

bevatten. WBDBO staat voor weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag en staat voor de 

kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van de ene naar de andere ruimte.102  

Voor uitpandig opslagvoorziening kan een WBDBO ook op een andere manier worden bereikt. Dit 

heeft te maken met de afstand die de opslagvoorziening heeft tot bijvoorbeeld andere delen van het 

bedrijf, andere brandbare objecten in de omgeving of andere gebouwen.103 Wanneer deze afstand 

minder dan 5 meter is, geldt er een WBDBO van 60 minuten. Is de afstand 5 meter of meer dan geldt 

er een WBDBO van 30 minuten en bij een afstand groter dan ten minste 10 meter, zijn de eisen nog 

soepeler.104 Bij deze afstand gelden er geen eisen voor de brandweerbaarheid van de wanden, het 

dak en de constructie. Het spreekt voor zich dat er tussen deze bouwwerken geen gevaarlijke 

stoffen, brandgevaarlijke stoffen of andere brandbare objecten mogen liggen die vlam zouden 

kunnen vatten.  

                                                           
95 vs. 1.5 PGS 15. 
96 Paragraaf 1.5 PGS 15. 
97 vs. 3.2.1 PGS 15. 
98 vs. 3.2.2 PGS 15. 
99 Hoofdstuk 2 Systematiek van PGS 15. 
100 Paragraaf 0.3 PGS 15. 
101 Art. 1.1 Bouwbesluit 2012. 
102 Art. 1.1 Bouwbesluit 2012. 
103 vs. 3.2.3 PGS 15. 
104 vs. 3.2.3 PGS 15. 
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De regels bij een inpandige opslagvoorziening zijn scherper. Zo mag er maximaal 2500kg/l gevaarlijk 

stoffen worden opgeslagen, in tegenstelling tot de 10.000kg/l bij uitpandig opslaan.105 Verder gelden 

er verscherpte regels voor opslag van gevaarlijke stoffen op verdiepingen van gebouwen.106 Op een 

verdieping mag niet meer dan 500kg/l gevaarlijke stof worden opgeslagen.107 Ook bij inpandige 

opslag moet er tussen objecten geen mogelijkheid zijn tot brandoverslag.   

Daarnaast is er nog een aantal algemene regels die voor beide vormen van opslag (dus zowel in- als 

uitpandig) geldt. Zo moet het dak bestaan uit niet brandgevaarlijk materiaal; wat bepaald is in de 

NEN 6063108. Deze NEN norm is opgenomen in het Bouwbesluit onder art. 2.71 en in PGS 15; 

wanneer er dus aan de eisen wordt voldaan is die veiligheid gegarandeerd. Ook mag er binnenin de 

constructie geen brandgevaarlijk materiaal gebruikt worden. Materialen moeten voldoen aan de 

Euroklasse A1 of A2. De Euroklasse is een Europese norm voor brandbaarheid.109 Door het gebruik 

van zulke materialen wordt de kans dat er een brand ontstaat weer verkleind. Ze zijn onder te 

verdelen in de volgende normen110.  

Europese 
klassering 
brandklasse 

materiaal-gedrag  
bij brand 

in de praktijk 

A1 geen enkele bijdrage onbrandbaar 

A2 nauwelijks bijdrage praktisch onbrandbaar 

B zeer beperkte bijdrage zeer moeilijk brandbaar 

C grote bijdrage brandbaar 

D hoge bijdrage goed brandbaar 

E zeer hoge bijdrage zeer brandbaar 

F gevaarlijke bijdrage uiterst brandbaar  

   

In hoofdstuk 3.4 PGS 15 wordt een aantal eisen gesteld aan de omgang met de gevaarlijke stof. 

Stapelen van de gevaarlijke stoffen moet gebeuren met voorzichtigheid en het gebruik van 

gemotoriseerde transportmiddelen wordt afgeraden, maar is niet verboden. Ten slotte moeten de 

verpakkingen van de gevaarlijke stoffen regelmatig gecheckt worden op lekkages of beschadigingen.  

Verder geeft voorschrift 3.4.2 een waarschuwing voor het opslaan van gevaarlijke stoffen die, 

wanneer er een incident plaatsvindt door vermenging, een nog groter gevaar vormen. Echter geldt 

deze waarschuwing blijkens bijlage E van PGS 15 niet voor stoffen in gevaarklasse 2 van het ADR. PGS 

15 heeft een aantal bijlagen (A t/m H) waarin o.a. alle NEN normen zijn genoemd, maar ook wat de 

relevante wet- en regelgeving is. Bijlage E geeft een lijst met gevaarklassen die niet met andere 

gevaarklassen samen mogen worden opgeslagen. In Bijlage E wordt aangegeven dat klasse 2 

gevaarstoffen hiervan uitgesloten zijn.  

Naast brandveiligheidsnormen houdt PGS 15 ook rekening met bodembeschermende 

voorzieningen.111 Dit is terug te leiden tot de vloeren die geen vloeistoffen mogen doorlaten. Bij 

                                                           
105 vs. 3.2.4 PGS. 
106 Waarbij een kelder wel geldt als een verdieping en de begane grond niet. 
107 vs. 3.2.5 PGS 15. 
108 vs. 3.2.7 PGS 15. 
109 vs. 3.2.8 PGS 15. 
110 www.Joostdevree.nl zoeken op brandklasse, geraadpleegd op 14-5-2017. 
111 Paragraaf 3.6 PGS 15. 
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gasvormige opslag van waterstof zal de waterstof bij vrijkomen zich echter verspreiden in de lucht, 

waardoor de vraag rijst of zo’n vloer wel nodig is. Ook worden er eisen gesteld aan het gebruik van 

pallets en stellingen binnen de opslagruimtes; deze gegevens zijn voor dit onderzoek echter niet 

relevant om mee te nemen. Ze zullen een uiteindelijk wel of niet mogen opslaan van waterstof niet 

bepalen.  

Paragraaf 3.8 van PGS 15 gaat over explosiegevaar bij het opslaan van gevaarlijke stoffen. Het 

hoofdstuk stelt dat de kans op het optreden van een stofexplosie onmogelijk moet zijn, wanneer de 

overige onderdelen van PGS 15 worden gevolgd.112 Een stofexplosie is een explosieve reactie van 

stofdeeltjes113 met lucht en een ontstekingsenergie; deze kan voor gevaar zorgen als dit gebeurt 

nabij een gevaarlijke stof. Voor eventueel gevaar van gasexplosies wordt in PGS 15 verwezen naar 

NPR 7910-1. NPR 7910-1 is een norm, opgesteld door de NEN, voor explosieveiligheid. De NPR 7910-

1 creëert gevarenzones voor explosief materiaal (Atex-zones). In PGS 15 is er echter een 

uitsluitingsgrond, namelijk het werken met UN-nummer verpakkingen. UN-nummer verpakkingen 

zijn door de Verenigde Naties als veilig gedefinieerde verpakkingen voor gevaarlijke stoffen. Deze 

UN-nummers zijn opgenomen in het ADR. Waterstof heeft zijn eigen UN-nummer, nummer 1049. Als 

er door een inrichting met deze verpakkingen wordt gewerkt, ontstaat een zone “Niet Gevaarlijk 

Gebied” in de opslagvoorziening.114 Hierdoor neemt de kans tot explosiegevaar dermate af, zodat 

geen explosieveilig materieel in de opslagruimte gebruikt hoeft te worden.  

Zoals bekend kan waterstof zowel vloeibaar als gasvormig worden opgeslagen. Aan de opslag van 

gasflessen is in PGS15 een apart hoofdstuk gewijd. De voorschriften voor het opslaan van gasflessen 

zijn enigszins anders dan die van de algemene voorschriften in hoofdstuk drie PGS.115 Opslag van 

gasflessen gebeurt in eerste instantie bij voorkeur buiten de inrichting. Hierdoor is de bereikbaarheid 

door de veiligheidsdiensten aanmerkelijk eenvoudiger en worden drukgolven vermeden die bij 

inpandige opslag zouden kunnen ontstaan.116 

Hoofdstuk zes is van toepassing op de opslag, groter dan 125 liter,  van ADR klasse 2 gasflessen of 

cilinders.117 Waarbij het zowel gaat om volle als lege gasflessen.118 Het toepassingsgebied omvat 

daarnaast een voorschrift met de artikelen uit hoofdstuk 3 PGS 15, die van overeenkomstige 

toepassing zijn. De onderzoeker zal daar verder niet op ingaan, aangezien deze regels hiervoor al zijn 

behandeld.  

Gasflessen moeten voldoen aan verschillende regels omtrent etikettering en moeten een keurmerk 

dragen, dat aangeeft wanneer de gasfles voor het laatst is gecontroleerd. Het etiket zorgt voor 

herkenning van de soort stof in de gasfles en het gevaar dat mogelijk kan optreden.  

Voorschrift 6.2.1 bepaalt voor gasflessen met een gezamenlijke inhoud van meer dan 125 liter, dat 

deze moeten worden opgeslagen in een daarvoor bestemde opslagvoorziening. Uitgesloten daarvan 

zijn voorraden die gebruikt worden in de inrichting. 

Het opslaan van gasflessen in de buitenlucht gebeurt door middel van het creëren van een “half 

open” opslagruimte. Bij deze opslagruimte is de ruimte om de gasflessen heen gedeeltelijk 

                                                           
112 Paragraaf 3.8 PGS 15. 
113 Stof, zoals met een stofzuiger wordt opgezogen.  
114 Informil.nl onderwerpen, veiligheid, Handleiding PGS15 Hoofdstuk 3 algemeen, vragen en antwoorden. 
115 Inleiding hoofdstuk 6 PGS 15. 
116 Inleiding hoofdstuk 6 PGS 15. 
117 vs. 6.1.1 PGS 15. 
118 vs. 6.2.2 PGS 15. 
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afgesloten; dit ter voorkoming van warmte-aanstraling door brand.119 De opslagvoorziening mag 

tegen de inrichting aangebouwd zijn, zolang de wand van de inrichting een WBDBO van 60 minuten 

heeft. In tabel 6.1 van PGS 15 geeft een WBDBO van 60 minuten een afstand van 0 meter tot overige 

inrichtingen of brandbare objecten op het terrein van de inrichting.120 Deze afstand geldt  voor een 

totale inhoud van zowel meer of minder dan 2500 liter. Daarbij moeten de gasflessen stevig staan, 

blijkens voorschrift 6.2.7 en mag een batterij aan gasflessen niet meer dan 3000 liter bevatten. 

Tevens mag de vloer van de opslagvoorziening niet lager liggen dan de vloer van de inrichting of het 

maaiveld en moet uiteraard, vervaardigd van niet brandbaar materiaal.121 

Stapeling van gasflessen mag, wanneer de voorziening dit mogelijk maakt; het gebruik van pallets 

voor de opslag kan hieraan bijdragen.122 Wanneer er staande opslag van gasflessen plaatsvindt mag 

er niet hoger dan drie stapels gasflessen worden gestapeld. Door het gebruik van pallets kan hiervan 

worden afgeweken.123 

Het is belangrijk dat er natuurlijke ventilatie plaatsvindt bij de opslagvoorziening; een eventueel dak 

moet zijn gemaakt van onbrandbaar materiaal en moet zo gebouwd zijn dat ophoping van 

vrijgekomen gassen niet mogelijk is.124  

Tot slot wordt in paragraaf 6.3 de mogelijkheid geboden om gasflessen op te slaan in een 

brandveiligheidskast. Echter blijkt uit Bijlage F van PGS 15 dat ADR klasse 2 stoffen, met uitzondering 

van spuitbussen en gaspatronen, niet in deze kasten mogen worden opgeslagen.   

3.4 Overige normen/regels voor waterstof. 

Naast de PGS15 is er ook een publicatiereeks voor waterstoftankstations, de PGS35. Deze richtlijn 

stelt op eenzelfde manier regels voor waterstoftankstations als dat PGS15 doet voor opslag. In de 

reeks worden er vooral regels gesteld aan de installatie. Deze moet bijvoorbeeld bestand zijn tegen 

brand, aanrijdingen en lekken.  

Ook worden eisen gesteld om ophoping van waterstof in een gebouw tegen te gaan; goede 

ventilatiemogelijkheden zijn noodzakelijk. Daarnaast worden, vrij summier, eisen gesteld aan de 

opslag van waterstof. 

De volgende eisen worden gesteld aan de opslag voor waterstof:  

• de vloer en ondersteunende constructie van de (tussen)opslag moeten een 
brandwerendheid bezitten van 60 minuten conform NEN 6069;  

• zijn voorzien van een beveiliging die voorkomt dat de druk in de waterstofopslag hoger kan 
worden dan de ontwerpdruk van de waterstofopslag.  

• dit systeem moet ongeacht de heersende temperatuur functioneren, voorzien zijn van 
noodafsluitkleppen in de aan- en afvoerleidingen en voorzien zijn van een drukmeter.  

 
Het zijn dus voornamelijk technische eisen aan de installatie.  

                                                           
119 vs. 6.2.5 PGS 15. 
120 Tabel 6.1 PGS 15. 
121 vs. 6.2.8 en vs. 6.2.9 PGS 15. 
122 E. Mossel, Opslag van gevaarlijke stoffen, Den Haag: SdU Uitgevers 2011, p.184. 
123 vs. 6.2.10 en vs. 6.2.12 PGS 15. 
124 vs. 6.2.16 PGS15. 
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Met de bespreking van PGS 35 is een einde gekomen aan het theorieonderzoek. In de volgende 

paragraaf wordt een samenvatting gegeven van het theorieonderzoek dat zal uitmonden in 

onderzoekspunten.  

3.5 Samenvatting en onderzoekspunten. 

In de vorige paragrafen is de theorie uitgebreid behandeld. Hieronder volgt een samenvatting van de 

belangrijkste bevindingen uit de theorie. Deze zijn onder te verdelen in drie categorieën: externe 

veiligheid, vervoer van waterstof en opslag van waterstof.  

Externe veiligheid. 
De bevindingen ten aanzien van externe veiligheid zijn beschreven in paragraaf 3.1. Allereerst is een 
aantal begrippen uiteen gezet; daarbij gaat het om (beperkt) kwetsbare objecten, plaatsgebonden 
risico, groepsrisico, invloedsgebied, effectafstanden, letaliteit, zelfredzaamheid en beheersbaarheid.  
 
Ten aanzien van de bovenstaande begrippen zijn de volgende aspecten van belang: beperkt 
kwetsbare of kwetsbare objecten bevinden zich in verschillende vormen in steden en in de nabijheid 
van parkeergarages. Het is wenselijk om de (beperkt) kwetsbare objecten uit de buurt van een 
risicobron te houden. Mocht zich een incident voordoen bij de risicobron, dan is er voor een persoon 
die in buurt verblijft van zo’n risicobron een kans om te overlijden; het zogeheten plaatsgebonden 
risico. Het plaatsgebonden risico kan worden omgezet in een risicoafstand en binnen deze afstand 
mogen zich geen (beperkt) kwetsbare objecten bevinden. Voor de opslag van 150 kg waterstof geldt 
bijvoorbeeld een risicoafstand van 18 meter, waarbij de kans op overlijden 10⁻⁶ is. Ook buiten die 18 
meter kunnen echter nog gewonden vallen; dit wordt het invloedsgebied genoemd. Voor waterstof is 
echter nog geen afstand gegeven zoals dat voor LPG wel is.  
 
Het groepsrisico geeft de kans dat meerdere personen binnen het invloedsgebied komen te 
overlijden als gevolg van een ongeval of calamiteit met gevaarlijke stoffen. Hierbij wordt echter geen 
norm, maar een richtwaarde gehanteerd. Met het creëren van een nieuwe activiteit die invloed heeft 
op het risico in een bepaald gebied, zal het bevoegd gezag (vaak gemeente) het risico moeten 
evalueren en analyseren, alvorens een vergunning verleend kan worden. Mede van belang voor het 
groepsrisico is de effectafstand. De effectafstanden voor een waterstoftankstation met 1000 kg 
doorvoer zijn berekend. Voor aanvoer met een buisleiding of zelfproductie is de effectafstand 
bijvoorbeeld 25-35 meter en bij cryogeen waterstof heeft de grootste effectafstand een bereik van 
1200 meter. Voor gasvormige opslag zijn de afstanden 35-55 meter afhankelijk van het risico.  
Deze afstanden worden ook gebruikt om de 1% letaliteitsgrens te bepalen; deze grens is tevens de 
grens van het invloedsgebied. Voor een tankstation met gasvormige opslag is de effectafstand 55 
meter en dat is tevens de grens van het invloedsgbied. Als er (beperkt) kwetsbare objecten binnen 
deze afstand staan moet er door het bevoegd gezag een verantwoording voor het groepsrisico 
plaatsvinden.  
 
De laatste begrippen die van belang zijn voor de uitvoer van externe veiligheidsprojecten zijn 
zelfredzaamheid en beheersbaarheid. Deze begrippen gaan over de mensen in de omgeving (hoe 
zelfredzaam zijn deze personen) van de risicobron en in welke mate de hulpdiensten deze risicobron 
kunnen beheersen. De toetsing van deze begrippen gebeurt door de veiligheidsregio.    
 
Bovenstaande begrippen komen veelal terug in de externe veiligheidswetgeving. Deze wetgeving is 
onder te verdelen in wetgeving voor inrichtingen en transport. Op dit moment is het Bevi nog van 
toepassing, maar zal in de toekomst opgaan in de nieuwe Omgevingswet. Volgens het Bevi moet het 
bevoegd gezag rekening houden met de externe veiligheid van inrichtingen door middel van 
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bestemmingsplannen. Het bevoegd gezag moet blijkens het Bevi verantwoording afleggen voor 
groepsrisico’s en berekeningen doen voor het plaatsgebonden risico. Deze berekeningen verlopen 
via het Revi en het Hari. Voor waterstof is er echter geen bijlage geformuleerd met 
veiligheidsafstanden, terwijl deze er voor LPG wel is.  
 
De externe veiligheid langs transportroutes wordt geregeld middels het Bevt. Daarbij mogen zich 
geen (beperkt) kwetsbare objecten in de buurt van de transportroute bevinden. Ook hier geldt voor 
het plaatsgebonden risico de 10⁻⁶ grenswaarde.  
 
Voor waterstof geldt het risico van een plasbrandaandachtsgebied niet. Bij vervoer van cryogeen 
(vloeibaar) waterstof ontstaat deze niet, bij vervoer van gasvormig waterstof evenmin. De Regeling 
Basisnet geeft risicoafstanden voor verschillende basisnetroutes. Voor het berekenen van 
risicoafstanden voor de externe veiligheid bij transportroutes is de Hart ontwikkeld.  
 
Vervoer. 
De wet- en regelgeving omtrent het vervoeren van gevaarlijke stoffen laat zich als volgt samenvatten. 
De Wvgs stelt vele regels ten aanzien van het vervoer van gevaarlijke stoffen, waarbij met de 
introductie van het basisnet een netwerk aan wegen is gecreëerd waarover gevaarlijke stoffen 
vervoerd mogen worden. Dit netwerk aan wegen moet echter wel voldoen aan het plaatsgebonden 
risico, groepsrisico en het risicoplafond. Wanneer het risicoplafond wordt bereikt kan er door het 
bevoegd gezag een aantal maatregelen genomen worden. Het vervoeren van gevaarlijke stoffen in 
de bebouwde kom wordt afgeraden door de Wvgs. Middels een aanvraag bij de het bevoegd gezag 
kan een ontheffing verleend worden; deze aanvraag en de uitwerking daarvan is neergelegd in het 
Bvgs.   
 
De VLG geeft de regels, overgenomen vanuit het ADR, waaraan het vervoer van gevaarlijke stoffen 
moet voldoen. Deze regels gaan onder andere over de verpakking van de gevaarlijke stof, het etiket 
op de gevaarlijke stof etc. Wordt niet aan deze voorschriften voldaan, dan mag er onder art.2 Bvgs 
juncto art. 2 Wvgs niet vervoerd worden. Tot slot geeft de Regeling Basisnet de basisnetroutes in 
Nederland weer, zoals de A1 of de N7. Voor die wegen wordt een risicocontour gegeven en wordt 
een risicoplafond bepaald. 
 
Opslag. 
Voor de opslag van gevaarlijke stoffen is er door de overheid een BBT-document vastgesteld, te 
weten PGS15. Dit document wordt niet door de overheid uitgegeven, maar wordt gemaakt door het 
PGS team. Voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor de opslag van gevaarlijke stoffen, 
moet worden voldaan aan de eisen van dit document. Waterstof valt onder gevaarklasse 2 van het 
ADR en zal moeten worden opgeslagen in een inpandige of uitpandige opslagvoorziening. Er mag tot 
10.000 kg worden opgeslagen; vanaf 10.000 kg gelden er verscherpte regels. Een opslagvoorziening 
moet een WBDBO bevatten. De afstand tussen gebouwen in de omgeving is bepalend voor de 
hoeveelheid minuten. Minder dan 5 meter geeft 60 minuten, meer geeft 30 minuten. Er mag 
inpandig maximaal 2500 kg worden opgeslagen en uitpandig 10.000 kg. Op een verdieping mag 
echter maar 500 kg worden opgeslagen. Daarnaast stelt PGS 15 ook eisen aan het materiaalgebruik 
van de opslagconstructie en de omgang met de gevaarlijke stof. Waterstof kan ook in gasflessen 
worden opgeslagen; de regels zijn veelal hetzelfde als voor opslag van waterstof in tanks. Opslag van 
gasflessen gebeurt echter in de buitenlucht. De opslagvoorziening is daarbij open en mag gebouwd 
worden tegen de inrichting, zolang er een WBDBO van 60 minuten gehanteerd wordt. Natuurlijke 
ventilatie is voor de opslagvoorziening van belang en een eventueel dak boven de voorziening mag 
geen ophoping van vrijgekomen gassen bewerkstelligen.  
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Onderzoekspunten. 
 
In de vorige paragraaf is een samenvatting gegeven van de belangrijkste informatie uit het 
literatuuronderzoek. De informatie uit de samenvatting wordt in deze paragraaf omgezet in 
onderzoekspunten. Aan de hand van de onderzoekspunten zal het praktijkonderzoek in het 
hoofdstuk volgend op deze paragraaf vorm krijgen.  
 
De onderzoekspunten zijn opnieuw onder te verdelen in drie verschillende categorieën; externe 
veiligheid, vervoer van waterstof en opslag van waterstof.  
 
Externe veiligheid. 
In de paragrafen hiervoor is de theorie uitvoerig besproken. Uit de bespreking van de theorie zijn 

onderzoekspunten naar voren gekomen die hieronder worden weergeven en eveneens aan bod 

komen bij de bespreking van het praktijkgedeelte van het onderzoek.  

Voor externe veiligheid zijn de volgende onderzoekspunten af te leiden uit het literatuuronderzoek: 

het plaatsgebonden risico, het groepsrisico, de risicoafstanden inclusief de effectafstanden, de 

beheersbaarheid en zelfredzaamheid van de omgeving, (beperkt) kwetsbare objecten in de omgeving 

van een parkeergarage en de toepasbaarheid van het Bevi. 

Vervoer. 
De onderzoekspunten op basis van het onderzoek naar de Wvgs en de daaraan onderhevige 
wetgeving heeft de volgende onderzoekspunten opgeleverd: uitzondering in de Wvgs voor een 
ontheffing van het verbod op het vervoeren van gevaarlijke stoffen in de binnenstad, alternatieven 
voor het vervoer via de weg en de soort waterstof die vervoerd wordt (cryogeen of gas). 
 
Opslag. 
PGS 15 heeft het literatuuronderzoek voor de opslag van waterstof vorm gegeven. Hieruit zijn 
onderzoekspunten ontwikkeld. Het gaat hierbij om opslag van waterstof in een parkeergarage, 
opslagvorm (gas/cryogeen) en de WBDBO. 
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Hoofdstuk 4 Praktijkonderzoek 

 
Aan de hand van de onderzoekspunten zoals deze zijn geformuleerd in de voorgaande paragraaf 
wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de praktijk. Dit hoofdstuk geeft een antwoord op de deelvragen 
gesteld in paragraaf 1.4 gericht op de praktijk. Voordat de deelvragen besproken worden, wordt 
eerst een uiteenzetting gegeven worden van de plannen van Q-Park. 
 
Het gaat om de volgende deelvragen: 

• Hoe is de vergunningsprocedure bij het tankstation in Arnhem verlopen?  

• Wat is de visie van experts op het gebied van opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen of 

externe veiligheid over de plannen van Q-Park?  

Deze deelvragen worden behandeld in verschillende paragrafen te weten: 

• 4.1 De vergunningsprocedure van het waterstoftankstation in Arnhem 

• 4.2 Uitwerking van de interviews met experts 
 
Plannen Q-Park. 
 
Zoals in de aanleiding van het onderzoek is beschreven (zie hoofdstuk 1, paragraaf 1.3) heeft Q-Park 
plannen voor het creëren van een waterstoftankstation in of nabij haar parkeergarages. Het 
tankstation is nodig voor het bijtanken van auto’s die bij Q-Park in de garage hebben gestaan. Deze 
auto’s hebben geen waterstof meer, omdat Q-Park de auto heeft gebruikt om energie mee te 
winnen.  
 
De plannen die Q-Park heeft zijn nog niet concreet. Op basis van de onderzoeksvraag die is gesteld 
door Q-Park aan Entrance, gesprekken met mijn praktijkbegeleider, eerder onderzoek naar de 
plannen van Q-Park125 en het boek Car as a Powerplant is er wel een beeld weer te geven van hoe 
deze plannen vorm gegeven zullen worden. 
 
Q-Park heeft, in de toekomst, speciale parkeerplekken ingericht waar een klant zijn auto kan 
parkeren en deze kan aansluiten op het systeem van Q-Park. Dit systeem bevat een mogelijkheid tot 
het terugleveren van elektriciteit, het tanken van waterstof en aansluitingen voor de auto en Q-Park. 
Met dit systeem worden de verschillende handelingen die nodig zijn om te tanken of te leveren 
uitgevoerd door Q-Park en de klant.  
 
Als klanten ervoor kiezen om elektriciteit terug te leveren aan Q-Park wordt deze door Q-Park op een 
gunstig moment aangeboden op de elektriciteitsmarkt. Hierdoor ontstaat er een verdienmodel voor 
Q-Park, waarbij het inspelen op goedkope energie van belang is (zo goedkoop mogelijk waterstof 
inkopen en zo duur mogelijk elektriciteit aanbieden).  
 
Zoals al aangegeven zijn de plannen in een beginnend stadium, om verdere realisatie mogelijk te 
maken heeft Q-Park waterstof nodig in of nabij haar parkeergarages om de lege waterstofauto van 
de klant te vullen met waterstof. De mogelijkheid om waterstof te tanken in of nabij de 
parkeergarage is een vitaal onderdeel van de plannen van Q-Park. Deze waterstof zal moeten worden 
opgeslagen en de waterstof zal door externe partijen naar de parkeergarages vervoerd moeten 
worden. Logisch voor Q-Park is het vervoer van de waterstof over de weg aangezien de 
parkeergarages zijn aangesloten op het wegennet. Zonder vervoer, opslag of de mogelijkheid tot 
tanken kunnen de plannen van Q-Park waarschijnlijk niet doorgaan.  
 

                                                           
125 Sebastiaan Weijers, Car as a Powerplant, Groningen juni 2015. 
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Hoeveel waterstof Q-Park nodig heeft in of nabij de parkeergarage is op dit moment nog onduidelijk. 
Er is geen inschatting te geven van de run op waterstofauto’s in de komende 5 jaar. Q-Park zal willen 
beginnen met een kleinschalige hoeveelheid en deze gelijkmatig uitbreiden. Door Q-Park is geen 
specifieke locatie aangewezen, anders dan de binnenstad voor  de plannen. 
 
Het toekomstbeeld van de plannen van Q-Park is dus voor een groot deel nog onduidelijk. Wat wel 
duidelijk naar voren is gekomen, is de noodzaak van mogelijkheden tot het tanken, het opslaan en 
het vervoeren van waterstof. 

4.1 De vergunningsprocedure van het waterstoftankstation in Arnhem. 

In Nederland is een aantal waterstoftankstations operationeel, dat echter nog niet veel gebruikt 

wordt. Het feit dat er al wel een aantal bestaat laat zien dat er, zowel door het bedrijfsleven als de 

goedkeurende gemeenten (of ander bevoegd gezag), op mogelijke toekomstige ontwikkelingen 

wordt ingespeeld.  

In april 2009 is door de eigenaar van het in Arnhem gelokaliseerde tankstation een vergunning 

aangevraagd bij de gemeente om haar huidige tankstation uit te breiden. Het tankstation bevatte, 

voordat zij ging uitbreiden met een waterstofafleverpunt, ook een afleverpunt voor LPG.126 De 

eigenaar van het tankstation heeft een aanvraag gedaan voor een milieuvergunning middels de Wet 

milieubeheer; een vergunningsprocedure die inmiddels is overgegaan in de Wabo. In de aanvraag 

wordt door de eigenaar van het tankstation gegevens gedeeld met de gemeente, waarbij  zowel de 

technische aspecten van de installatie alsook ruimtelijke gegevens van het terrein beschikbaar 

worden gesteld.  

Het tankstation is een van de eerste waterstoftankstations van Nederland en ligt in binnenstedelijk 

gebied. Het is om die reden interessant, aangezien Q-Park ook een tankstation wil bouwen in of om 

een parkeergarage dat eveneens in binnenstedelijk gebied zal liggen. Daarnaast zijn er nog zo weinig 

waterstoftankstations dat de informatie schaars is.  

De gemeente heeft opdracht gegeven tot het laten uitvoeren van een QRA (kwantitatieve 

risicoanalyse) naar de externe veiligheid van het tankstation, waarbij aandacht wordt geschonken 

aan verschillende aspecten die van toepassing zijn voor de vergunningsverlening van een 

waterstoftankstation.  

Het tankstation heeft een installatie dat zijn eigen waterstof produceert; er vindt dus geen vervoer 

van waterstof plaats. De productie van waterstof wordt gerealiseerd door aardgas te verwarmen tot 

een temperatuur van 800 graden Celsius. Naast het tankstation en de productie van vindt ook opslag 

van waterstof bij het tankstation plaats. Er is een buffer aanwezig voor ongeveer 1500 kg/l waterstof 

dat  in cilinders van 50 liter is verpakt. Het productiegedeelte van waterstof wordt in een loods 

worden geplaatst die zich op het terrein bevindt.  

Om te voldoen aan de destijds geldende veiligheidsnormen zijn maatregelen getroffen. Zo is de loods  

aangepast en moet hij voldoen aan de zogeheten Atex-zones, welke ook genoemd zijn in paragraaf 

3.3 (zie pagina 37). De loods beschikt over ventilatie om bij een eventueel lekken van waterstof te 

zorgen voor een omgeving die niet gevaarlijk is. Deze ventilatie zorgt voor een zogeheten 2NE Atex 

zone. Dit betekent dat het explosiegevaar gering is en zeer beperkt is in tijd, dan wel 

verwaarloosbaar is. NE staat voor Negligible Extent. Om ophoping van waterstof tegen te gaan is 

                                                           
126 Aanvraag vergunning wet milieubeheer p. 2. 
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ventilatie in het dak geplaatst.127 Als waterstof zich ophoopt kan het een explosieve samenstelling 

vormen; door het plaatsen van ventilatie wordt dit tegengegaan. Voor de bestrijding van brand is ook 

een aantal maatregelen getroffen. Zo is er voor alle onderdelen waarbij waterstof wordt opgeslagen 

(de productie, het tankstation en de bufferopslag) een WBDBO van 60 minuten getroffen. Dit is 

conform de eisen uit PGS 15.  

Vanuit de gemeente is een groot voorschriftenpakket opgesteld.128 Veel van deze voorschriften 

richten zich op het feitelijke tankstation en de apparatuur die er gebruikt wordt. Zo moeten er 

noodstopschakelaars aanwezig zijn nabij de installatie; deze zorgen er voor dat bij calamiteiten geen 

waterstof meer door het tankstation geleverd kan worden (of gelekt, mocht dat het probleem zijn). 

Veel van deze voorschriften zijn opgenomen in PGS 35, welke toentertijd nog in ontwikkeling was. 

PGS 35 is echter nog niet opgenomen in de Bijlage lijst van de MOR. Om deze richtlijn toch van 

toepassing te laten zijn wordt tegenwoordig door de vergunningverleners expliciet naar deze richtlijn 

verwezen.   

Eén van de voorschriften die opmerkelijk is en ook genoemd wordt door de gemeente, is het feit dat 

de opslag van de extra gasflessen (de bufferopslag)  moet voldoen aan de gestelde regels in PGS 15. 

Zoals in de theorie besproken is PGS 15129 voor Nederland het BBT document dat gehanteerd moet 

worden voor een veilige vergunningverlening. In het geval van het Arnhemse tankstation is door de 

gemeente PGS 15 van toepassing verklaard.  

Naast de toepassing van PGS 15 is bij de vergunningsverlening een aantal onderwerpen opgegeven 

dat van belang is voor de gemeente. Het gaat daarbij om de ligging van de inrichting, bestaande 

toestand van het milieu, toekomstige ontwikkelingen en de gevolgen voor het milieu en als laatste 

externe veiligheid. Een deel van deze onderwerpen wordt niet behandeld daar ze voor dit onderzoek 

niet van toepassing zijn. Zo wordt niet verder ingegaan op de overwegingen van de gemeente 

omtrent de toestand van het milieu en de gevolgen hiervoor. Deze overwegingen gaan namelijk over 

luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het grondwater. Ze hebben dus niets te maken met opslag of 

vervoer van waterstof of met externe veiligheid van het waterstoftankstation. Het zijn eisen aan de 

omgeving, maar geen eisen die in dit onderzoek besproken worden.  

Uit de gegevens blijkt dat het tankstation binnen de bebouwde kom van Arnhem ligt, nabij het 

centrum. De afstand tot het centrum van Arnhem is hemelsbreed zo’n 1.5 kilometer.130 In de 

omgeving van het tankstation is nog een aantal andere bouwwerken te vinden. Zo is de 

dichtstbijzijnde woning van derden gelegen op 160 meter afstand en zijn er binnen een straal van 

100 meter enkele bedrijfsgebouwen gesitueerd.  

Uiteraard wordt er bij beoordeling van vergunningverlening rekening gehouden met externe 

veiligheid. Wat de regelgeving hierover betreft, wordt door de gemeente Arnhem direct verwezen 

naar de NPR 8099; deze doet in wezen niet veel meer dan PGS 15 en is omgezet in PGS35. Daarnaast 

moet in het kader van externe veiligheid de apparatuur voldoen aan de zogeheten Europese 

productierichtlijnen. Deze richtlijnen zijn niet behandeld in de theorie, omdat ze zich niet 

bezighouden met opslag of vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze richtlijnen gaan puur over de 

apparatuur. De richtlijnen zijn omgezet in de Nederlandse regelgeving van PGS 35 en NPR 8099. 

                                                           
127 Waterstof is een klein molecuul en lichter dan zuurstof/lucht en zal dus opstijgen in de lucht. 
128 Voorschriften behorende bij de vergunning 2009-04-00744. 
129 Zie paragraaf 3.3, pagina 33. 
130 Gemeten met Google Maps. 
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De Arnhemse gemeente houdt in de beoordeling van externe veiligheid ook rekening met de 

begrippen plaatsgebonden risico en groepsrisico. Volgens de gemeente moet er worden uitgegaan 

van een effectafstand (kans op gewond raken) van 150 meter vanaf het vulpunt131. Daarnaast mogen 

er in dit gebied geen kwetsbare objecten aanwezig zijn, zoals beschreven in paragraaf 3.1.1. Voor 

beperkt kwetsbare objecten hanteert de gemeente een afstand van 25 meter (vanaf het vulpunt) om 

ervoor te zorgen dat het plaatsgebonden risico beheersbaar blijft en 15 meter vanaf de afleverzuil 

(waar de brandstof wordt geleverd).132 

Uit de gegevens van de vergunningaanvraag blijkt dat er enkele kwetsbare objecten en beperkt 

kwetsbare objecten aanwezig zijn in de omgeving rondom het tankstation. Het dichtstbijzijnde 

kwetsbare object ligt op 140 meter afstand van de afleverzuil. Het dichtstbijzijnde beperkt kwetsbare 

object ligt op 14 meter van het vulpunt. Er wordt dus grotendeels voldaan aan de toetsing van het 

plaatsgebonden risico. Doordat de hoeveelheid aanwezige stof kleinschalig wordt gehouden neemt 

het risico af en oordeelt de gemeente uiteindelijk toch dat het veilig genoeg is.133  

De gemeente Arnhem heeft om deze zienswijze te onderbouwen, een kwantitatieve risicoanalyse 

(QRA) laten uitvoeren.134 Hieruit blijkt dat voor de bufferopslag van 4800 liter waterstof een afstand 

van 10 meter moet worden gehouden tot kwetsbare objecten.  

Naast deze afstanden moet ook rekening worden gehouden met waterstof in combinatie met de 

aanwezige LPG. Wanneer bijvoorbeeld waterstof lekt en deze explodeert of vlam vat, zal dat ook 

gevolgen kunnen hebben voor de aanwezige LPG. Echter is de kans hierop zo klein dat het gevaar 

volgens de gemeente verwaarloosbaar is. Een dergelijk scenario zou ook voor een parkeergarage van 

Q-Park kunnen gelden, wanneer de waterstof lekt of vlam vat en bijvoorbeeld een auto in vlam zet. 

Dit zou gevolgen kunnen hebben voor het plaatsgebonden risico. Door het juist toepassen van PGS 

35 op de aanleg van het tankstation, zou het falen van een tankstation (het lekken van waterstof) 

gereduceerd moeten worden tot nagenoeg nihil. Mocht er toch waterstof lekken, dan blijft de 

hoeveelheid zeer gering, dankzij de vele aanwezige Emergency Shutters die in het tanksysteem zijn 

ingebouwd. Emergency Shutters zorgen ervoor dat er niet meer waterstof kan lekken dan er op dat 

moment in de slang zit; ze sluiten deze als het ware af.  

Uit de QRA blijkt, dat wanneer waterstof wordt toegevoegd als brandstof aan een tankstation dat 

ook LPG levert, er geen problemen worden gevormd voor het groepsrisico. Volgens de analyse is LPG 

in dezen leidend en vormt de productie, opslag en distributie van waterstof dus geen reden tot extra 

gevaar. Verder blijkt ook uit de studie dat waterstof geen bepalende invloed heeft op de 

zelfredzaamheid en beheersbaarheid van de omgeving. Dit komt door het kleine invloedsgebied van 

waterstof; deze is kleiner dan LPG en vergelijkbaar met benzine en aardgas.135 

Aangezien er door de gemeente Arnhem geen problemen met de externe veiligheid of met het 

milieu zijn ondervonden is de vergunning dan ook verleend. De gemeente heeft geoordeeld dat door 

het tankstation voldoende zorg is gedragen voor een veilige omgeving. Dit komt door het kunnen 

voldoen aan de effectafstanden van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico dat niet wordt 

                                                           
131 Dit gaat echter wel om de effectafstand voor LPG welke leidend is. 
132 Vulpunt is het punt waar de waterstof wordt aangevuld door een externe bron. 
133 Milieuvergunning gemeente Arnhem pagina 15, 16 en pagina 20. 
134 Milieuvergunning gemeente Arnhem pagina 15. 
135 TNO onderzoeksrapport pagina 8 en18. 
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beïnvloed door waterstof. Het voldoen aan PGS 15 en NPR 8099 (en nu ook aan PGS 35) zorgt 

eveneens  voor het kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen voor de apparatuur.  

Uit de vergunningsprocedure en de QRA is een aantal belangrijke kenmerken te halen. De gemeente 

Arnhem toetst de omgeving van het waterstoftankstation aan de verschillende risicoafstanden en 

analyseert op basis daarvan of er een vergunning verleend kan worden. De belangrijkste contour 

blijft daarbij het plaatsgebonden risico, waarbij het opvallend is dat voor een bufferopslag van 4800L 

waterstof, maar een risicoafstand van 10 meter tot kwetsbare objecten gehanteerd wordt.  

Uit de QRA van het Arnhemse tankstation blijkt, dat voor de binnenstedelijke variant van het 

tankstation, de richtwaarde van het groepsrisico wordt overschreden. De oorzaak hiervan is de 

aanwezigheid van LPG en het risico dat daaraan verbonden is, in combinatie met waterstof. Er is in 

de QRA ook een “worst case scenario” gegeven voor verschillende brandstoffen. Hierin zijn de 

effectafstanden in meters weergegeven. LPG heeft daarbij de grootste afstand, zowel 100% als 1% 

letaal. Waterstof zit daarbij relatief laag ten opzichte van LPG en is vergelijkbaar met benzine en 

aardgas. Ook de mogelijkheden tot het ontstaan van domino effecten is getoetst. Door een lek of een 

scheur in de waterstofopslag kan er, in combinatie met LPG of benzine, een mogelijk grotere 

schadeafstand ontstaan. De schadeafstand, oftewel de afstand tot waar er schade optreedt aan 

huizen dan wel mensen, kan groter worden doordat een brand of lek bij de ene stof kan overslaan op 

de ander.  

Als laatste toets in de QRA wordt de zelfredzaamheid en beheersbaarheid van de omgeving rond het 

waterstoftankstation getoetst. Factoren die voor beheersbaarheid getoetst worden zijn: bluswater, 

aanrijtijd van de brandweer, overzicht op ongeval situatie, bereikbaarheid en capaciteit ontruiming. 

Voor zelfredzaamheid wordt getoetst op: alarmering aanwezigen, bewoners en bedrijven, mentale 

mogelijkheid, fysieke gesteldheid bewoners, zelfstandigheid bewoners en infrastructurele 

mogelijkheden. Voor de toetsing zijn drie locaties onderworpen aan de criteria. De locatie in de 

binnenstad scoort daarbij het slechts op alle punten.  

Toch zal er ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico geen belemmering zijn om 

het tankstation daar in bedrijf te laten gaan.136 Het groepsrisico wordt wel overschreden, maar dit 

wordt veroorzaakt door de aanwezige LPG en zou ook zijn overschreden zonder de toevoeging van 

waterstof. De gemeente zal in dat opzicht een keuze moeten maken of zij dit groepsrisico wil 

aanvaarden. Opmerkelijk is wel, dat de hoeveelheid LPG die het Arnhemse tankstation doorzet is 

vergroot ten opzichte van voorgaande jaren. Inmiddels is het tankstation geen waterstoftankstation 

meer en is de waterstof-afleverinstallatie verplaatst naar een andere locatie in Arnhem.137   

Samenvatting. 

Hierboven is de vergunningsprocedure van het waterstoftankstation in Arnhem beschreven. De 

procedure geeft een uitgebreide beschrijving van de verschillende eisen die de wetgeving en de 

gemeente stellen aan de externe veiligheid en opslag van waterstof en het operationele 

waterstoftankstation. Er zijn berekeningen uitgevoerd door TNO op het gebied van externe veiligheid 

voor het waterstoftankstation. De beschreven procedure zou in de toekomst voor Q-Park 

vergelijkbaar kunnen zijn.   

                                                           
136 TNO onderzoeksrapport pagina 15/18 
137 http://degroenehub.nl/project/waterstoftankstation-h2-wave/ en https://www.groen7.nl/shell-bouwt-
waterstof-tankstation-in-arnhem/ Google zoeken op waterstoftankstation Arnhem, geraadpleegd op 14-8-2017 

http://degroenehub.nl/project/waterstoftankstation-h2-wave/
https://www.groen7.nl/shell-bouwt-waterstof-tankstation-in-arnhem/
https://www.groen7.nl/shell-bouwt-waterstof-tankstation-in-arnhem/
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De belangrijkste bevindingen in deze paragraaf zijn als volgt weer te geven: de pijlers die de 

gemeente gebruikt voor de goedkeuring van de vergunning op basis van externe veiligheid zijn het 

plaatsgebonden risico, het groepsrisico en de maximale effectafstanden. Voor de verantwoording 

van het groepsrisico is uitgegaan van 150 meter (vanwege de aanwezige LPG bij het tankstation).  

TNO heeft de effectafstanden en de plaatsgebonden risicoafstanden berekend voor het tankstation 

in Arnhem. De maximale afstanden ontstaan bij het falen van de opslag van 150 kg waterstof. De 

maximale effectafstand is hierbij 38 meter (1% letaal/invloedsgebied) en de plaatsgebonden 

risicoafstand is 18 meter. Om te bepalen of het waterstoftankstation  een vergunning krijgt worden 

deze afstanden door de gemeente en TNO getoetst aan de omgeving rondom het tankstation.  

Door de gemeente wordt getoetst of er binnen de vooraf bepaalde afstanden (beperkt) kwetsbare 

objecten zijn gesitueerd en of de grenswaarde van 10⁻⁶ wordt overschreden voor het 

plaatsgebonden risico. Voor de opslag van 4800 liter waterstof in gasflessen moet een afstand van 10 

meter tot (beperkt) kwetsbare objecten worden gehanteerd. De opslag moet worden uitgevoerd 

volgens de eisen vanuit PGS 15. 

Uit de toets van de gemeente blijkt dat bijna alle gebouwen zich buiten de grenzen bevinden van het 

plaatsgebonden risico en de maximale effectafstanden. Er is één gebouw dat zich binnen 10 meter 

van de gasflessen bevindt; omdat wel wordt voldaan de grenswaarde van 10⁻⁵ vormt dit echter geen 

probleem voor de verlening van de vergunning.  

Ten aanzien van het groepsrisico worden bij een maximale ontwikkeling van het Arnhemse 

tankstation (een situatie met 150 kg waterstof) de richtwaardes wel overschreden. Dit ligt echter niet 

aan de waterstof, maar aan de opslag en distributie van LPG. De waardes zouden ook overschreden 

worden als er geen waterstof aanwezig is.  

De gemeente heeft dan ook geoordeeld dat de risico’s rondom het waterstoftankstation voldoende 

beheersbaar en aanvaardbaar zijn. Dit komt door het kunnen voldoen aan de voorschriften van de 

vergunning en het niet overschrijden van de risicoafstanden.  

4.2 Uitwerking van de interviews met experts.  

In de vorige paragraaf (4.1) heeft de onderzoeker laten zien welke eisen er door de gemeente 

Arnhem zijn gesteld aan de externe veiligheid en de opslag van waterstof. Onderstaande paragraaf 

geeft een uitwerking van de door de onderzoeker gedane interviews met verschillende experts.  

Introductie 

Er is door de onderzoeker met verschillende partijen en personen een interview afgenomen met 

vragen gerelateerd aan de onderzoekspunten die vanuit de theorie naar voren zijn gekomen. Er is 

gewerkt met veelal dezelfde vragen voor alle geïnterviewden, waarbij sommigen aangaven bepaalde 

vragen niet te kunnen beantwoorden.  

Er zijn experts benaderd die bij diverse organisatie werken met verschillende expertises. Er is 

gekozen voor een mix tussen private organisaties en overheden. Binnen de overheden zijn mensen 

op verschillende afdelingen benaderd te weten: beleid, ruimtelijke ontwikkeling en 

vergunningen/planologie. Ook is een lector van het Instituut Forensische Veiligheid (IFV) 

geïnterviewd. Vanuit de private organisaties zijn twee advocaten en een industriële veiligheidsexpert 

benaderd.  
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De experts is gevraagd naar hun mening omtrent de plannen die Q-Park heeft met waterstof in de 

parkeergarages in de binnenstad. Zien de experts kansen, knelpunten of achten zij het plan op 

voorhand als niet haalbaar. De interviewvragen zijn uitgeschreven en zijn opgenomen in de bijlagen.   

Eén van de geïnterviewden heeft onder andere meegeschreven aan de PGS voor LNG. LNG is net als 
waterstof een nieuwe brandstof welke iets langer op de markt. LNG kent net als waterstof 
gevaarcontouren en heeft te maken met plaatsgebonden risico’s/groepsrisico’s etc. LNG is in die zin 
verglijkbaar met waterstof aangezien er blijkens de expert afwachtend op wordt gereageerd 
vanwege de eventuele risico’s.  
 
Uitwerking. 
 
Hieronder volgt een uitwerking van de interviews verdeeld over de drie thema’s van het onderzoek; 
externe veiligheid, vervoer van waterstof en opslag van waterstof. Daarna zal er een samenvatting 
volgen van de verkregen informatie. 
 
Externe veiligheid. 
Vanuit de geïnterviewden is er gemengd gereageerd op de toepassing van waterstof in de 
binnenstad. Elk van de geïnterviewden erkent de risico’s die waterstof kenmerkt (vluchtig, 
brandgevaarlijk, explosiegevaarlijk, geurloos en kleurloze vlam), maar vanuit private organisaties 
werd veelal gemakkelijker gedacht over het hanteren van deze risico’s.  
 
De private organisaties zijn van mening dat waterstof toepasbaar zou moeten zijn in de binnenstad. 
In ieder geval kleinschalig, maar zeker toch wel met uitbreidingsmogelijkheden. Opvallend is dat alle 
geïnterviewden wel van mening zijn dat het creëren van een tankstation in een parkeergarage een 
zeer lastige, nagenoeg onmogelijke opgave wordt. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat waterstof 
bij een brand/explosie omhoog schiet en bij een lek zich zal gaan verspreiden over het plafond van de 
parkeergarage. De kans dat dit gebeurt is klein, maar de eventuele schade zal vele malen groter zijn. 
Het is volgens alle geïnterviewden beter om het tankstation naast of op het dak van de 
parkeergarage te zetten.  
 
Een expert op het gebied van industriële veiligheid (medewerker TNO) merkte op dat het werken 
met waterstof al vele jaren veilig gebeurt. De expert vindt dan ook dat er beslist mogelijkheden 
liggen en de risico’s behapbaar zijn. Dit wordt ook gedeeld door de advocaten, die zeker de risico’s 
erkennen maar toch mogelijkheden zien.  
 
Naast de plaatsgebonden risicocontour is er ook gesproken over het groepsrisico met de 
geïnterviewden. De industriële veiligheidsexpert vertelde dat er in de toekomst ook minder met het 
groepsrisico gewerkt zal worden. Ook merkte deze expert op dat het groepsrisico een politiek 
vraagstuk blijft. Gemeenten moeten zoiets aanvaarden en daar iets van vinden, hij zou de berekening 
ervan kunnen doen, maar uiteindelijk is het aan de gemeente.  
 
Vanuit de publieke sector wordt er minder ontvankelijk gereageerd op de plannen. Een 
beleidsmedewerker van de gemeente Groningen gaf aan dat de gemeente toe wil naar het mijden 
van auto’s in de binnenstad. Daarnaast wil de gemeente alles wat met tanken te maken heeft uit de 
binnenstad weren en het zo dichtbij als mogelijk naar de ringweg verplaatsen. Op dit moment staat 
er nog wel een tankstation in de binnenstad van Groningen; deze heeft echter nog bestaansrecht 
vanuit het verleden. Mocht deze ooit sluiten, dan zal er geen nieuwe voor terug komen, aldus de 
beleidsmedewerker.  
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Verder wordt er door verschillende organisaties ook gekeken naar meer dan alleen een 
plaatsgebonden risicoafstand en het groepsrisico. Zo vinden medewerkers van de omgevingsdienst 
en een lector bij het IFV ook de overdruk contour en de effectafstanden erg belangrijk. De lector bij 
het IFV vond ook de binnenstad geen goede locatie voor de uitvoering van de plannen. Hij stelde 
onder andere dat het te gevaarlijk zou zijn door de effectafstanden en de gevaren van overdruk. 
Daarnaast gaf de lector ook een andere visie op het plaatsen van waterstoftankstations in de 
binnenstad. Op dit moment is er in Nederland sprake van een LPG-saneringsbeleid. Dit wordt ook 
terug gezien in de vele LPG-tankstations die uit binnensteden verplaatst worden richting de randen 
van een agglomeratie. “Nu is waterstof niet hetzelfde als LPG, maar wanneer je het ene gas uit de 
binnenstad weert, kun je niet het andere ineens wel toelaten”, aldus de lector. De lector achtte het 
bestuurlijk niet wenselijk en mogelijk om waterstof wel toe te staan, terwijl er een LPG-
saneringsbeleid is.  
 
Mocht Q-Park nieuwe tankstations willen bouwen dan zouden deze alleen vergund en gebouwd 
worden als deze passen binnen het bestemmingsplan. Het zou volgens de beleidsmedewerker van de 
Gemeente Groningen dan ook beter zijn om waterstof onder te brengen in al bestaande  LPG-
tankstations.  
 
De geïnterviewde planoloog werkzaam bij de BAR gemeente138 ziet ook kansen op plekken anders 
dan de directe, zogeheten oude binnensteden. Volgens hem zal er bij “zones of transition” een 
betere kans liggen om de plannen van Q-Park te realiseren. Ook haalde hij een businesspark of 
sciencepark aan als mogelijke opties om verder te kijken naar realisatieplannen.  
 
De experts op het gebied van vergunningen en beleid waren zeer voorzichtig met het formuleren van 
hun mening over de plannen van Q-Park. Zij zien niet direct mogelijkheden zonder dat de risico’s 
goed zijn afgebakend en er kwalitatief naar een omgeving is gekeken. De gemeenten en werknemers 
van de gemeente zullen uiteindelijk verantwoordelijk gehouden worden bij eventuele ongevallen die 
van invloed zijn op de omgeving.    
 
Vervoer. 
Het vervoeren van waterstof kan op een aantal manieren en in een aantal vormen gebeuren . Het 

kan middels buisleidingen, via de weg, het spoor en over het water. Ook is er nog de mogelijkheid tot 

het produceren op locatie. De geïnterviewden gaven ook op dit gebied  verschillende antwoorden. 

Waar men het wel over eens is, is het feit dat de uitzondering in de Wvgs voor het vervoeren van 

gevaarlijke stoffen in de binnenstad een harde uitzondering is. Er mag altijd een aanvraag gedaan 

worden voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen richting de binnenstad. De vraag blijft wel of het 

wenselijk is om dit te doen en of die aanvraag zal worden toegekend.  

Vanuit de bestuurlijke kant komt er vooral een afwijzend geluid naar voren. Er zou bijvoorbeeld met 

venstertijden kunnen worden gewerkt, waarbij ’s nachts wordt bijgevuld.  “Maar wordt daarmee het 

risico weggenomen?”,  is dan ook een terechte vraag van een medewerker van de Omgevingsdienst. 

Vanuit de private kant wordt ook gedacht om venstertijden te gebruiken voor het vervoer; het blijft 

echter de vraag of dit wenselijk is of dat misschien een andere manier van vervoeren moet worden 

gekozen.  

Een mogelijkheid die misschien in de toekomst zou kunnen bijdragen aan het vervoeren van 

waterstof is gebruik te maken van het gasnet. Deze mogelijkheid werd aangedragen door een 

energierecht advocaat. Daarbij moet worden gesteld dat dit nog in ontwikkeling is. Mogelijk zal het 

                                                           
138 Gemeentes Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 
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regionale gasnet in de toekomst waterstof kunnen bevatten en ligt dit netwerk door de gehele stad, 

dus ook in de buurt van parkeergarages.  

Ook werd met de vraag gespeeld om het vulpunt voor de waterstof ergens op een industrieterrein te 

positioneren en vervolgens de waterstof via een buisleiding richting het afleverpunt (het tankstation) 

te transporteren. Daar zou het dan met behulp van een compressor naar de juiste drukhoogte 

worden gebracht. Dit idee kwam vanuit de planoloog van de BAR gemeente welke een soortgelijk 

systeem gebruikt ziet worden bij het tankstation in Rhoon.  

Opslag. 
Over opslag van waterstof was de medewerker van TNO vrij duidelijk. Het kan allemaal veilig, maar in 

principe geeft gasvormige opslag meer risico’s dan cryogene opslag. Alles is echter afhankelijk van 

het scenario; zo zal een gasfles waar hoge druk opstaat en die kapot gaat, meer schade aanrichten 

dan een tank waar wat cryogeen waterstof uit zal lopen. LPG wordt ondergronds opgeslagen; voor 

waterstof bestaat deze mogelijkheid ook om het risico te beperken. Men moet volgens de lector van 

IFV kijken naar de technische mogelijkheden om het risico te reduceren, ook bij opslag.  

Om het plan bespreekbaar te maken zou er volgens de planoloog gewerkt moeten worden met een 

aantal tools, met als belangrijkste startpunt de “waarom dit, waarom daar"- vraag. “Als dit 

beargumenteerd kan worden en men zorgt ervoor dat de participatie goed is in de aanpak van het 

plan, dan zou het een heel eind moeten komen. Helaas dan niet in de “oude” binnenstad, maar in 

binnenstedelijke gebieden”, aldus de geïnterviewde.   

De planoloog kwam daarnaast nog met een optie voor Q-Park, namelijk de parkeergarage boven 

station Barendrecht. Over de spoorlijn onder de parkeergarage loopt de Betuwelijn. Daar worden 

volgens de planoloog dermate gevaarlijke stoffen vervoerd dat een beetje waterstof ook niet veel zal 

uitmaken in zijn ogen.  

Tot slot is vanuit de beleidsmedewerker bij de gemeente Groningen nog aangedragen, dat misschien 

door samenwerking tussen de gemeente en Q-Park in de balancering van elektriciteit mogelijkheden 

liggen. Q-Park zou dan bij overproductie elektriciteit afnemen en er waterstof van kunnen maken en 

bij te weinig productie stroom terug leveren.  

Samenvatting 

De experts zien in de plannen van Q-Park interessante opties voor de toekomst, maar oordelen wel 

veelal negatief over het plaatsen van een waterstoftankstation in een parkeergarage. De visies van 

de experts over de plannen van Q-Park zoals in dit onderzoek zijn omschreven, zijn niet haalbaar in 

een parkeergarage of in de binnenstad.  

Doordat er nu informatie beschikbaar is, van personen die hun beroep gemaakt hebben van het 

omgaan met gevaarlijke stoffen, dan wel veel kennis hebben over gevaarlijke stoffen en van 

personen die betrokken zijn bij de vergunningverlening van waterstoftankstations, heeft de 

onderzoeker een beter beeld van de slagingskans van de plannen, dan wanneer deze informatie niet 

verkregen zou zijn.  

De visies en meningen van de experts zijn belangrijk voor het onderzoek, omdat deze weergeven hoe 

een eventuele doorzetting van de plannen door Q-Park zou verlopen in de praktijk. De experts maken 

inzichtelijk waar de knelpunten liggen, maar dragen daarnaast ook bij aan het bedenken van 

alternatieven.  
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Het verkregen inzicht is voor de onderzoeker nuttig, omdat er bruikbare informatie is verkregen uit 

verschillende lagen van de praktijk. Er zijn meerdere interviews gehouden met diverse personen die 

binnen hun werkgebied met verschillende aspecten van de plannen van Q-Park te maken hebben. 

Met dit inzicht kan de onderzoeker de analyses in het volgende hoofdstuk beter uitvoeren dan 

wanneer er geen interviews waren gehouden.  
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Hoofdstuk 5 Analyse. 

 
Na het literatuur- en praktijkonderzoek volgt in dit hoofdstuk de analyse. Er zal worden ingegaan op 

de deelvraag zoals die in het eerste hoofdstuk is gesteld: wat leert ons de vergelijking van theorie en 

praktijk. Het hoofdstuk gaat eerst in op de plannen van Q-Park en hoe dit zich verhoudt tot de 

theorie, waarna de praktijkonderdelen met elkaar vergeleken zullen worden. Afsluitend zal de 

theorie met de praktijk worden vergeleken.  

Plannen Q-Park. 

Zoals in de aanleiding van het onderzoek al is besproken (zie pagina 9) is Q-Park van plan om in of 

nabij haar parkeergarages waterstof voorradig te hebben om zo waterstofauto’s bij te tanken. Van 

deze waterstofauto’s die in de parkeergarage staan, wil Q-Park de energie wegleiden en deze 

bijvoorbeeld verkopen op de energiemarkt of gebruiken voor de eigen energiebehoefte van de 

garage.  

Deze plannen bevinden zich nog in een heel vroeg stadium. Dit komt deels door het lage aantal 

waterstofauto’s dat  op dit moment in Nederland rijdt en door het feit dat de benodigdetechniek nog 

niet is ontwikkeld. Dit onderzoek heeft zich dan ook beziggehouden met parkeergarages in het 

algemeen, specifieker in de binnenstad.  

De theorie geeft duidelijke en stelt heldere eisen waaraan Q-Park moet kunnen voldoen alvorens de 

plannen doorgang kunnen vinden. De gestelde eisen zijn, mede door de focus van het onderzoek, 

gericht op externe veiligheid, opslag van waterstof en vervoer van waterstof via de weg en hebben 

betrekking op de ruimte rond de parkeergarage.  

Externe veiligheid. 
Wat betreft externe veiligheid moet er, blijkens de theorie, voldaan kunnen worden aan 

veiligheidsniveaus en -afstanden en mogen zich binnen die afstanden geen (beperkt) kwetsbare 

objecten bevinden. Q-Park wil het tankstation in de binnenstad plaatsen, in of nabij een 

parkeergarage. De plannen van Q-Park zijn echter nog te prematuur om al duidelijke uitspraken te 

doen over de hoeveelheid waterstof die nodig is en dus ook welke afstanden er precies gelden. 

De theorie geeft verschillende risicoafstanden, de kleinste effectafstand is 38 meter en de kleinste 

plaatsgebonden risico afstand is 18 meter, gemeten bij een hoeveelheid waterstof van 150kg. Voor 

1000kg (gasvormig) waterstof zijn de afstanden al een stuk groter (55 meter en 35 meter).   

Ondanks dat de plannen relatief vaag zijn kan er wel een analyse  worden uitgevoerd. De  uitkomst 

van de analyse met betrekking tot externe veiligheid is dat het voor Q-Park moeilijk zal zijn om te 

kunnen voldoen aan de in de theorie gegeven veiligheidsafstanden in combinatie met daarbij 

aanwezige (beperkt) kwetsbare objecten. Het is zeer aannemelijk dat er in de binnenstad, binnen de 

risicoafstanden bij zowel de kleinste als de grotere, een (beperkt) kwetsbaar object aanwezig is.  

Vervoer. 
Voor het vervoeren van waterstof wil Q-Park gebruik maken van het wegennet. Dit is immers de 

gemakkelijkste manier om een parkeergarage te bereiken; ze zijn verbonden met het wegennet. Er 

wordt dan door een vervoeder voor Q-Park gebruik gemaakt van het wegennet van de gemeente. 

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen (waterstof) wordt door de overheid begrensd en uitgesloten in 

de binnenstad, blijkens de theorie. Hierop is echter wel een uitzondering mogelijk; via de Wvgs, kan 

een ontheffing worden aangevraagd bij het bevoegd gezag.  
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De hieruit voortvloeiende analyse is dat Q-Park een ontheffing zal moeten aanvragen bij het bevoegd 

gezag. Ze zullen moeten voldoen aan de eisen die gesteld worden aan de aanvraag om het vervoer 

van waterstof te laten uitvoeren  

Opslag. 
De opslag van waterstof, zoals beoogd in de plannen van Q-Park zal bij voorkeur in of naast de 
parkeergarage gelegen zijn. In welke vorm deze opslag zal zijn (gasvormig of cryogeen) is nog 
onduidelijk.  
 
Blijkens de theorie kan waterstof alleen in vloeibare vorm in een garage worden opgeslagen; de 
opslag van gasvormig waterstof vindt plaats in de buitenlucht. Als voldaan kan worden aan de eisen 
van PGS 15 kan er opslag van gevaarlijke stoffen (dus ook waterstof) plaatsvinden.  
 
Het zou voor Q-Park dus mogelijk zijn dat er opslag plaatsvindt van gevaarlijke stoffen. Er moet 
daarbij wel rekening gehouden worden met het feit dat opslag van gasvormig waterstof alleen in de 
buitenlucht kan plaatsvinden.  
 
Praktijk onderling. 
 
Bij het vergelijken van de verschillende onderdelen van het praktijkonderzoek zal worden ingegaan 

op de plannen van Q-Park en hoe deze zich verhouden tot de vergunningsprocedure van het 

waterstoftankstation in Arnhem en de visies van de geïnterviewde experts. De plannen van Q-Park 

zullen zich lenen voor eenzelfde soort vergunningsprocedure waarbij er door het bevoegd gezag een 

toetsing van gestelde vergunningsvoorwaarden zal moeten plaatsvinden.  

Externe veiligheid. 
Het tankstation in Arnhem heeft een externe veiligheidstoets moeten doorstaan om te kunnen 
voldoen aan de vergunningseisen. Wat betreft de externe veiligheid voor de plannen van Q-Park zal 
het zwaartepunt komen te liggen op de omgeving Q-Park wil het tankstation plaatsen in een 
parkeergarage in de binnenstad. Dit brengt risico’s met zich mee voor de omgeving in de binnenstad. 
Deze risico’s zullen getoetst moeten worden aan de externe veiligheidsregels. 
 
Het tankstation in Arnhem heeft al zo’n vergunningsprocedure doorlopen waarbij de vergunning is 
verleend op basis van het kunnen voldoen aan de gestelde eisen van externe veiligheid. Er bevonden 
zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen de risicoafstanden en dus kon de gemeente Arnhem 
de vergunning verlenen.  
 
De experts erkenden ook het belang van de risicoafstanden en de noodzaak hieraan te voldoen om 
het plan te doen slagen. Zij zien echter voornamelijk problemen met deze risicoafstanden.  De 
experts denken niet dat het haalbaar is om te kunnen voldoen aan de risicoafstanden in de 
binnenstad, daarbuiten misschien wel.  
 
De analyse die hieruit volgt is dat de afstanden voor het Arnhemse tankstation haalbaar waren 
omdat de ruimte er omheen minder bebouwd was  dan die in een binnenstad, waarin Q-Park zal 
moeten opereren. De ruimte in een binnenstad is te dicht bebouwd om te kunnen voldoen aan de 
afstanden 
 
 
 
 
 



 

 

54 
 
 

Vervoer. 
Q-Park wil het vervoer van waterstof regelen via het wegennet, wat betekent dat er waterstof 
vervoerd moet worden door de binnenstad. In Arnhem werd geen waterstof vervoerd, maar 
produceerde het tankstation deze zelf.  
 
De experts zijn van mening dat het vervoeren van waterstof een gevaarlijke toevoeging is voor de 
binnenstad. Ondanks het feit dat er mogelijkheden zijn in de wet om het vervoer te realiseren niet 
gepast zou zijn om te doen.  
 
Uit de analyse blijkt dat het vervoeren van waterstof over de weg door de binnenstad waarschijnlijk 
geen doorgang vindt. De mening van experts is in die zin vrij eenduidig; het is erg gevaarlijk is om 
zoiets te doen.  
 
Opslag. 
Het opslaan van waterstof in of nabij een parkeergarage in de binnenstad is voor Q-Park de logische 
stap om te zorgen voor een voldoende voorraad waterstof die zij kunnen gebruiken voor het vullen 
van haar tankstation. De waterstof kan gasvormig zijn of cryogeen.  
 
Het tankstation in Arnhem heeft een bufferopslag van 4800l waterstof in cilinders in de buitenlucht, 
dat daar veilig kan staan aangezien de afstand tot (beperkt) kwetsbare objecten 10 meter moet zijn. 
De opslag voldoet daarbij aan de gestelde eisen van PGS 15 en vindt daarom zijn doorgang. 
 
De experts zijn van mening dat het opslaan van waterstof in de parkeergarage geen goed plan is. Het 
waterstofgas kan daarbij vrij komen en zich ophopen wat onnodige risico’s met zich meebrengt. Ook 
cryogeen waterstof zal niet in een parkeergarage moeten worden opgeslagen. Als er al opslag plaats 
vindt zou dat in de buitenlucht moeten gebeuren.  
 
De analyse die hieruit voortvloeit is dat er voor Q-Park mogelijkheden zijn om opslag van waterstof te 
faciliteren in de binnenstad, echter niet in parkeergarages. Het zou dan wel moeten om waterstof in 
gasvorm in cilinders, aangezien deze een kleine risicoafstand heeft.  
 
Theorie en praktijk. 
 
Hieronder zal de theorie met de praktijk worden vergeleken. Waarbij er zal worden ingegaan op de 
drie thema’s van het onderzoek: externe veiligheid, vervoer van waterstof en opslag van waterstof. 
 
Externe veiligheid. 
Het gaat bij het toetsen van de externe veiligheid vooral om het kunnen voldoen aan de 
verschillende risicoafstanden die ontstaan wanneer Q-Park de plannen door zou willen zetten. Q-
Park moet daarbij rekening houden met de volgende afstanden: plaatsgebonden risico en effect. Ook 
moet er rekening gehouden worden met het groepsrisico en eventuele (beperkt) kwetsbare objecten 
in de buurt van de parkeergarage.  
 
De theorie geeft in die zin de richtlijnen waaraan voldaan moet worden om tot een 
vergunningverlening in de praktijk te komen, op het gebied van externe veiligheid, vervoer en opslag. 
De effectafstanden zoals die in de Bijlagen zijn weergegeven geven aan dat de effectafstand waar 
rekening mee gehouden moet worden 55 meter is bij 1000kg waterstof en de plaatsgebonden 
risicoafstand 35 meter is. Deze afstanden worden kleiner naarmate er minder waterstof gebruikt 
wordt. Zo is de effectafstand bij 150kg waterstof 38 meter en 18 meter voor het plaatsgebonden 
risico. Binnen die afstanden mag er blijkens de theorie geen (beperkt) kwetsbaar object zijn 
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gesitueerd. Staan deze er wel dan kan er geen vergunning worden verleend, aangezien er niet 
voldaan kan worden aan een veilige omgeving.  
 
Het groepsrisico is in die zin een lastig element om een inschatting voor te geven; dit moet berekend 
worden aan de hand van verschillende afstanden en verschillende criteria. Het plaatsen van een 
tankstation in een parkeergarage heeft in die zin wel invloed op het groepsrisico en er zal dan door 
het bevoegd gezag een berekening moeten worden gedaan. Op basis van die berekening zal ook 
verantwoording moeten worden afgelegd.  
 
In de praktijk blijkt dat de externe veiligheid en het voldoen aan de verschillende risicoafstanden een 
belangrijke graadmeter is. Uit de vergunningsprocedure en de informatie verkregen via de interviews 
blijkt dat de risicoafstanden en het groepsrisico bepalend zijn voor het wel of niet vergunnen van een 
tankstation.  
 
Het tankstation in Arnhem bevond zich in een binnenstedelijke omgeving met een aantal (beperkt) 
kwetsbare objecten in de buurt. Het tankstation kon door de geringe hoeveelheid waterstof echter 
wel voldoen aan de risicoafstanden. Dit werd mede veroorzaakt door de aanwezigheid van LPG in het 
tankstation, welke een leidende rol speelde in alle risicoafstanden.  
 
Vanuit de experts is er veelal voorzichtig gereageerd op de plannen van Q-Park. De 
veiligheidsafstanden zijn in de binnenstad dusdanig lastig te hanteren en te waarborgen dat er 
volgens de experts nagenoeg geen locatie te vinden is waar dit mogelijk zou zijn. Als er al een 
mogelijkheid zou bestaan, dan zou dit meer aan de rand van een agglomeratie zijn dan in een 
“drukke” binnenstad.  
 
Het tankstation in Arnhem had in haar omgeving een aantal (beperkt) kwetsbare objecten staan. Het 
tankstation voldeed echter aan alle afstanden met uitzondering van één; dit was een beperkt 
kwetsbaar object. Aangezien er wel voldaan kon worden aan de grenswaarde van 10⁻⁵, kon het 
tankstation toch uitbreiden met waterstof. Voor de plannen van Q-Park zal er volgens de experts ook 
altijd wel een (beperkt) kwetsbaar object binnen de grenzen blijven staan. Daarbij vindt er sanering 
plaats van LPG in de binnenstad, waardoor het situeren van een waterstoftankstation ook geen 
bestuursrechtelijke haalbare optie zou zijn volgens een van de experts.  
 
Wanneer de informatie uit theorie en praktijk met elkaar vergeleken wordt is er ten aanzien van 
externe veiligheid het volgende op te merken: de wetgeving zoals die nu is gecodificeerd wordt in de 
praktijk gebruikt voor het toetsen van een (extern) veilige omgeving. Deze toets zorgt ervoor dat er 
een aantal interessante punten te analyseren is. Allereerst blijkt dat er ten aanzien van de externe 
veiligheid veelal moeilijkheden zullen ontstaan gezien de effectafstanden en plaatsgebonden 
risicoafstanden zoals die in de theorie zijn weergegeven. Deze effectafstanden zullen net als in de 
vergunningsprocedure van het tankstation in Arnhem getoetst moeten worden aan de omgeving.  
 
Ten tweede zal in de binnenstad deze toets nagenoeg altijd niet gehaald worden, aangezien er in de 
binnenstad veelal (beperkt) kwetsbare objecten gesitueerd zijn die binnen de risicoafstanden liggen. 
De ruimte om het waterstoftankstation van Arnhem heen was niet zo dicht bebouwd als in een 
binnenstad. Q-Park heeft dus grotere ruimtes nodig om haar parkeergarage heen.  
 
Vervoer. 
Betreffende het vervoeren van waterstof in de binnenstad zal er blijkens de theorie een ontheffing 
moeten worden verleend door het bevoegd gezag. De eisen voor de aanvraag voor deze ontheffing 
zijn opgenomen in het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen, welke behandeld is in Paragraaf 3.2. De 
praktijk denkt echter dat er weinig kans is om de ontheffing te verkrijgen. Dit komt door het beleid 
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van gemeenten om vervoer van gevaarlijke stoffen te weren uit binnensteden. Vanuit de praktijk is 
er echter niet bijster positief gereageerd op het idee om waterstof in de binnenstad via de weg te 
vervoeren. Er zijn daarvoor verschillende redenen genoemd door verschillende experts (voorkeur 
voor buisleidingen/zelfproductie, LPG-saneringsbeleid etc.). De vergelijking leert ons dat ook het 
vervoeren van waterstof over de weg een bijzonder lastig haalbaar gegeven zal zijn.  
 
Opslag. 
Voor het opslaan van gevaarlijke stoffen is er door de overheid geen wetgeving voor handen, wel is 
er middels PGS 15 een richtlijn gevormd. In deze richtlijn worden verschillende eisen gesteld aan het 
opslaan van gevaarlijke stoffen. De opslag kan zowel in- als uitpandig plaatsvinden en bevat 
maximaal 10.000kg/l gevaarlijke stof.  
 
Het voldoen aan PGS 15 leidt tot het voldoen aan een omgeving waarin de opslag van gevaarlijke 
stoffen veilig is. De opslag van waterstof kan daarnaast ook plaatsvinden middels gasflessen. Deze 
vorm van opslag wordt in de buitenlucht gesitueerd.  
 
PGS 15 stelt daarnaast ook belangrijke eisen aan het bouwwerk en de materialen. Deze moeten 
beschermd zijn tegen branddoorslag en brandoverslag. Dat gebeurt door het kunnen voldoen aan de 
zogeheten WDBDO.  
 
Vanuit de vergunningsprocedure in Arnhem is duidelijk, dat de veiligheidsafstand die gehanteerd 
moet worden voor een bufferopslag van 4800kg waterstof in gasflessen, 10 meter is voor het 
plaatsgebonden risico. Deze afstand is vrij klein, maar de opslag moet dan wel plaatsvinden in de 
buitenlucht. Dit kwam ook naar voren bij de interviews met de verschillende experts. Zij vinden dat 
het opslaan van de waterstof, naar alle waarschijnlijkheid wel mogelijk is. Het mag echter niet in de 
parkeergarage plaatsvinden; mocht de waterstof vrijkomen dan hoopt deze zich snel op in de 
parkeergarage en kan lastig weg. De opslag zou echter wel bovenop de parkeergarage of ernaast 
plaats kunnen vinden. Wanneer Q-Park kan voldoen aan de eisen van PGS 15 zal er ook voldaan 
kunnen worden aan de eisen voor opslag en de WBDBO. 
 
Voor opslag van waterstof in een parkeergarage moet er blijkens de theorie worden voldaan aan PGS 
15 en de voorschriften uit de omgevingsvergunning die door gemeenten worden gesteld. De opslag 
van waterstof kan op een tweetal manieren geschieden, waarbij blijkens PGS 15 het opslaan van 
waterstof in gasflessen in de buitenlucht zal moeten plaatsvinden. Volgens de praktijk klopt dit en is 
het ook wenselijk om te doen volgens de geïnterviewde experts, omdat er in de parkeergarage geen 
opslag mogelijk zal zijn. Daarnaast stellen de experts dat voor het opslaan van cryogeen waterstof  in 
een parkeergarage er geen mogelijkheid is, waarmee de vergelijking met de theorie niet in evenwicht 
is, omdat hiervoor wel een optie wordt geboden. Vanuit de praktijk is er dus een voorkeur voor 
opslag buiten de parkeergarage en wordt opslag binnen in de parkeergarage uitgesloten.  
  
Met de bespreking van de vergelijking van de theorie en praktijk is de analyse tot een eind gebracht. 

De analyse wordt als basis gebruikt om in het volgende hoofdstuk de conclusie en aanbevelingen te 

formuleren.  
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Hoofdstuk 6 Conclusie en Aanbevelingen 

 
In dit hoofdstuk wordt de uiteindelijke conclusie van het onderzoek gegeven. Deze vloeit logisch 

voort uit het hiervoor behandelde. De conclusie en de aanbevelingen die daaruit volgen geven 

antwoord op de centrale onderzoeksvraag.  

De conclusie geeft antwoord op de volgende vraag: “in hoeverre is het voor Q-Park mogelijk om een 
waterstofauto in haar parkeergarages te voorzien van in de garage opgeslagen waterstof, die daar 
door transport over de weg naartoe is vervoerd, gelet op de huidige wetgeving omtrent gevaarlijke 
stoffen, de visies van experts en de vergunningsprocedure van het Arnhemse tankstation?” 
 
Mocht Q-Park in de toekomst, wanneer het gebruik van waterstof als brandstof zich blijft 

ontwikkelen ten faveure van elektrisch, het plan zoals omschreven in de onderzoeksvraag en de 

inleiding willen uitvoeren, dan concludeert de onderzoeker het volgende.  

Op basis van de huidige wetgeving is het voor Q-Park mogelijk om het vervoer van waterstof voor de 

bevoorrading van het tankstation via de weg te realiseren. Deze mogelijkheid wordt Q-Park geboden 

op basis van de uitzondering in de Wvgs. Deze mogelijkheid kan alleen doorgang vinden bij 

goedkeuring van een aanvraag voor een ontheffing op het vervoeren van gevaarlijke stoffen in de 

binnenstad. Uit de praktijk kan worden afgeleid dat door verschillende instanties er een preferentie 

is voor eigen productie van waterstof of vervoer via buisleiding, ten faveure van vervoer via de weg. 

Ook is er beleid in gemeenten, gestimuleerd door de landelijke overheid, om tank-gerelateerde 

activiteiten te weren uit de binnenstad en deze te verplaatsen naar ringwegen. Deze factoren spelen 

mee in de aanvraag en zullen over het algemeen een negatief gevolg hebben voor de aanvraag.  Dat 

betekent dat er niet vervoerd mag worden.    

Voor de opslag van waterstof in haar parkeergarage zijn er ook weinig mogelijkheden. De gunstigste 

vorm van opslag en de daarbij geldende afstand (het hebben van een bufferopslag van 4800l aan 

gasflessen) zal in de buitenlucht moeten worden gesitueerd. Door Q-Park zal wel voldaan kunnen 

worden aan de regels van PGS 15 en dus veilige opslag, echter niet binnen haar garage. 

Wat betreft het voorzien van een auto van waterstof in een parkeergarage ziet de onderzoeker nu 

geen mogelijkheden. Allereerst wordt er door alle experts afgeraden om de tankgelegenheid in de 

parkeergarage te realiseren. Beter is het om dit op het dak, dan wel naast de parkeergarage te doen. 

Het gesloten karakter van een parkeergarage, waardoor een mogelijke ophoping van waterstof bij 

een lek extra risico met zich mee brengt is hieraan debet. Het feit dat parkeergarages ook lastig te 

bereiken zijn voor de brandweer, draagt in die zin ook bij aan het niet kunnen realiseren van een 

tankstation in een parkeergarage. 

Bij een tankmogelijkheid naast of op de parkeergarage wordt de externe veiligheidswetgeving 

aangehaald als mogelijke spelbreker. Vanuit zowel de theorie als de  praktijk is gebleken dat er voor 

waterstof kleinere effectafstanden gelden dan bijvoorbeeld voor LPG. Echter gezien de locatiekeuze 

van Q-Park, schat de onderzoeker de kans klein in, dat een gemeente deze locatiekeuze zal 

aanvaarden. De effectafstanden tot 1% letaal zijn in de ogen van de onderzoeker te groot om het 

realiseren van een tankstation in de binnenstad mogelijk te maken.   

Dit alles leidt tot de conclusie dat de onderzoeksvraag negatief beantwoord moet worden. Het is 

voor Q-Park niet mogelijk om in haar parkeergarages waterstofauto’s te voorzien van waterstof, dan 

wel opslag van waterstof of het vervoer van waterstof over de weg naar parkeergarages te 

realiseren. 
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Aanbevelingen 

Nu de conclusie van het onderzoek negatief uitpakt voor de plannen van Q-Park zal door de 

onderzoeker een beperkt aantal aanbevelingen worden gedaan. Het onderzoek heeft wel geleid tot 

het geven van inzicht voor Q-Park omtrent de wet- en regelgeving voor het aangeleverd krijgen van 

waterstof en de opslag ervan. De aanbevelingen bevatten concrete informatie voor Q-Park, waarmee 

zij hopelijk nog op weg kan met haar plannen.  

Er zal voor Q-Park nog onderzoek gedaan moeten worden naar verschillende opties die onder andere 

naar voren zijn gekomen in de interviews met experts. Zoals genoemd is er een mogelijkheid tot het 

creëren van een waterstoftankstation naast een parkeergarage, echter niet in de binnenstad. Q-Park 

zou dus onderzoek moeten doen naar een geschikte locatie voor een parkeergarage in een gebied 

waar weinig tot geen (beperkt) kwetsbare objecten staan en waarbij de risicoafstanden niet worden 

overschreden.  

Voor Q-Park zijn er door verschillende experts ook andere opties gegeven om bijvoorbeeld samen te 

werken aan de ontwikkeling van de toepassing van waterstof bij parkeergarages. Zo heeft de 

gemeente Groningen wellicht interesse, wanneer Q-Park als speler gaar opereren in de 

energiebalancering.  

Tenslotte is er door de planoloog van de BAR gemeente een optie geboden om bovenop het 

treinstation van Barendrecht mogelijkerwijs een Car as a Powerplant te plaatsen. Beide opties zijn 

interessant voor Q-Park om de mogelijkheden hierin te onderzoeken.  

Bij de eerste optie zou er door Q-Park alsnog een mogelijkheid ontstaan om haar garages te voorzien 

van schone energie en ook bij te dragen aan de energiebehoefte in steden. Bij de tweede variant is er 

voor Q-Park misschien een mogelijkheid om de plannen omtrent Car as a Powerplant alsnog uit te 

voeren, zij het op een andere locatie dan in eerste instantie voor ogen is gehouden. Deze 

onderzoeken kunnen wellicht worden uitgevoerd door andere studenten bij Entrance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 
 
 

Literatuurlijst 

 
Artikelen 

L. Van der Meulen, Externe veiligheid: hoe zit het straks onder de Omgevingswet?, 
www.omgevingswebpro.nl 2017.  
 
Boeken 

Arentsen & Meissen 
D. Arentsen & J. Meissen., Basisboek chemische veiligheid 2016-2017: risicobeheersing van 
gevaarlijke stoffen, Den Haag: SdU Uitgevers 2016. 
 
Hoogewerf, Oudejans & Riphagen 
C.L. Hoogewerf, E.M. Oudejans & W. Riphagen, Zoeken in juridische databanken, Den 
Haag: Boom Juridische uitgevers 2010. 
 
Mossel 
E. Mossel, Opslag van gevaarlijke stoffen, Den Haag: SdU Uitgevers 2011. 
 
Van Schaijk 
G.A.F.M. van Schaijk, Praktijkgericht juridisch onderzoek, Den Haag: Boom Juridische 
Uitgevers 2011. 
 
Schuijt, Konijnenbelt, van Klinken & Waaldijk 
G.A.I. Schuijt, H. Konijnenbelt, J.O. van Klinken & C. Waaldijk, Leidraad voor juridische 
auteurs, Deventer: Kluwer 2010. 
 
Stol e.a. 
W.P.H. Stol, Basisboek integrale veiligheid, Den Haag: Boom Criminologie, 2016.  
 
Verschuren & Doorwaard 
P. Verschuren & H. Doorewaard, Het ontwerpen van een onderzoek, Den Haag: Boom 
Lemma Uitgevers 2007. 
 
Van Wijk & Verhoef 
A. Van Wijk & L. Verhoef, Our car as a powerplant, Delft: IOS Press BV 2014 
 
Jurisprudentie 
 
ABRvS , 28 februari 2007, nr. 200601450/1, ECLI:NL:RVS:2007:AZ9492 
ABRvS 5 januari 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BO9778 
ABRvS, 24 augustus 2016, nr. 201506151/1/R4,  ECLI:NL:RVS:2016:2316 
Rb. Rotterdam 5 september 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:6837. 
 
Overheidspublicaties 
 
Kamerstukken II 2010/11, 32862 nr. 3, aanleiding 
 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 



 

 

60 
 
 

Rijkswaterstaat, Kenniscentrum InfoMil: Veiligheid, www.informil.nl (zoeken op onderwerpen, 
veiligheid).  
 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk Ordening en Milieubeheer 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Handreiking 
verantwoordingsplicht groepsrisico, 7 november 2007, www.groepsrisico.nl (zoeken op 
handreikingen). 
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, memo Risico- en effectafstanden 
waterstoftankstations, 3 oktober 2016, www.rivm.nl (zoeken op waterstoftankstations). 
 
Staatscourant 23 december 2015, nr. 47123. 
 
Vergunningsprocedure gemeente Arnhem, aanvraagnummer 2009-04-00744. 
 
Rapporten 
 
TNO Bouw en Ondergrond, Projectnummer 034.84211/01.01. 
 
Brandweer Amsterdam-Amstelland, “Handreiking voor optreden tijdens incidenten met 
waterstoftoepassing”. 
 
Tijdschriften 
 
E. Broeren, “Het wettelijk kader voor externe veiligheid: afgerond maar beperkt houdbaar?”, Milieu 
en Recht, 2016-122. 
 
P. Huijbregts, “Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen”, Weg en wagen: 2016-juni, p. 25-28 
 
C.A.J. Vlek, “Vrijwillige acceptatie van omgevingsrisico’s: de burger moet het weten, willen en 
kunnen”, Milieu en Recht, 2014-125. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.informil.nl/
http://www.groepsrisico.nl/
http://www.rivm.nl/


 

 

61 
 
 

Bijlagen. 

Bijlage 1. Tabel ADR klassen PGS 15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

62 
 
 

 

Bijlage 2 Uitwerking effectafstanden waterstof RIVM (verkort weergegeven) 

 

Aannames risicoanalyse 
Voor de uitgangspunten van de berekeningen is aangesloten bij de bestaande rekenmethoden uit de 
Handleiding Risicoberekeningen Bevi en de rekenmethoden voor LPG en LNG. Afwijkingen ten 
opzichte van de rekenmethoden zijn het gebruik van een nieuwe versie van het rekenmodel, een 
verhoogde kans op directe ontsteking en beperkte aanpassingen aan de modelleer parameters. De 
berekeningen zijn uitgevoerd met SAFETI-NL 6.7. De vigerende versie (6.54) van het rekenpakket is 
niet geschikt voor berekeningen voor cryogeen waterstof(-253 °C). Voor elk type 
waterstoftankstation gelden er specifieke aannames en uitgangspunten. De volgende punten zijn van 
toepassing op alle berekeningen:  
Alle installatieonderdelen zijn op één (dezelfde) locatie gemodelleerd  

• Verdeling van weertypen, windrichtingen en windsnelheden: Nederlands gemiddelde. 
• Ruwheidslengte van de omgeving: 0,3 meter  
• Een terreingrens in de vorm van een vierkant van 10 bij 10 meter is gehanteerd, waarbij de 

scenario’s in het midden van het terrein zijn gelegen. 
• Kans op directe ontsteking gasvormig waterstof: 1,0 
• Kans op directe ontsteking vloeibaar waterstof: 0,9 
• Omgevingstemperatuur: 9 °C 

Risicoafstanden: de grootste afstand van het middelpunt tot de risicocontour. De risico en 
effectafstanden zijn naar boven op 5 meter afgerond 
 
De instellingen van SAFETI-NL 6.7 zijn op de volgende punten aangepast: De ‘relative tolerance for 
dispersion calculations’ is aangepast van 0,001 naar 0,01. Deze aanpassing was nodig om 
foutmeldingen in de numerieke modellering te omzeilen. De ‘atmospheric expansion method’ is 
aangepast van ‘Closest to Initial Conditions’ naar ‘Conservation of energy’. Deze instelling is volgens 
de ontwikkelaar van SAFETI-NL (DNVGL) meer geschikt voor waterstof. De ‘maximum release 
velocity’ is verhoogd van 500 m/s naar 1500 m/s. Deze instelling is volgens de ontwikkelaar van 
SAFETI-NL (DNVGL) meer geschikt voor waterstof. 
 

Aannames installaties 
• Voor het falen van de noodafsluiters (ESD’s) wordt in de Handleiding Risicoberekeningen Bevi 

versie 3.3 als richtwaarde een kans van 0,001 gehanteerd, in combinatie met een reactietijd 
van 120 seconden. Door de begeleidingscommissie is een hogere faalkans (0,01) voorgesteld 
in com- binatie met een kortere reactietijd (5 s). Ter vergelijking zijn in de berekeningen 
beide varianten beschouwd. Een belangrijke kanttekening daar- bij is dat SAFETI-NL 6.7 voor 
de fakkelbrand uitgaat van een blootstellingsduur van 20 s, ongeacht de daadwerkelijke 
uitstroomduur. Een ge- volg hiervan is dat het verkorten van de uitstroomduur slechts 
beperkte invloed heeft op de uitkomsten van de berekeningen. 

• In lijn met de rekenmethode voor LNG is voor de verlading uitgegaan van composietslangen 
met dezelfde faalfrequentie als verbeterde losslangen voor LPG. Dit betreft een factor 10 
verlaging in de faalkans voor de breuk scenario’s ten opzichte van de standaard kansen uit de 
Handleiding Risicoberekeningen Bevi 3.3. 

• De berekeningen zijn gebaseerd op een verwachte doorzet van 1000 kg waterstof per dag, 
waarvan 500 kg geleverd wordt aan auto’s en 500 kg aan bussen. Voor auto’s wordt per 
tankbeurt 5 kg geleverd in 3 minuten. Voor bussen wordt per tankbeurt 20 kg geleverd in 11 
minuten. 

• Aangenomen wordt dat de compressor 10 uur per dag in bedrijf is. 
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• Aangenomen wordt dat er op zowel 350 bar als 750 bar getankt kan worden bij de afleverzuil. 
• Aangenomen wordt dat er twee bufferopslagen aanwezig zijn, een van 440 bar en een van 

950 bar. 
 

Scenario’s en faalfrequenties 
Voor de drie uitvoeringstypes geldt dat er verschillen zijn in de aanlevering van waterstof. Het 
tankstation zelf is verder gelijk. Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6 en Tabel 7 in bijlage 1 geven een overzicht van 
de gemodelleerde scenario’s en hoe de faalfrequenties zijn bepaald, bij een slaagkans van de ESD van 
0,99. Een vergelijkbare tabel met een slaagkans van de ESDs van 0,999 is opgenomen in bijlage 1. De 
complete invoer voor de modellering en de rekenbestanden zijn opvraagbaar via de helpdesk safeti-
nl@rivm.nl. 
 
Voor alle uitvoeringstypes zijn de volgende uitkomsten bepaald: 

• Afstand tot de PR 10-6 contour en de maatgevende scenario’s voor dit risiconiveau met de 
bijbehorende effectafstanden 

• Afstand tot de PR 10-6, 10-7, 10-8 en 10-9 contouren 
• De drie scenario’s met de grootste effectafstanden. Dat is de afstand tot 1% letaliteit door 

een warmtestraling van 10 kW/m2 of overdrukeffecten van 0,3 bar. 
• Een grafiek met de hoogte van het risico als functie van afstand 
• De resultaten zijn voor zowel de 5 s ESD als 120 s ESD bepaald en waren gelijk. Dit komt 

mede doordat SAFETI-NL voor een fakkel een blootstellingsduur van 20 seconden 
veronderstelt, ongeacht de daadwerkelijke uitstroomduur. 

 

Tabel 1 Afstand tot de PR 10-6 contour met de effectafstanden voor de maatge- vende scenario's 

Uitvoeringstype Afstand tot 

PR 10-6
 

Maatgevende 

scenario’s 

Effectafstand 

1. Waterstofafleverinstal- 

latie met aanlevering van 

gasvormig waterstof via 

pijpleiding of lokale pro- 

ductie. 

30 meter Tussenopslag 

950 bar – lek 

(83%) 

35 meter (Weertype 

D1,5) 

Tussenopslag 

440 bar – 

instantaan 
falen (17%) 

30 meter (Onafhanke- 

lijk van het weertype) 

2. Gasvormig waterstof: 

aanlevering via tube- of 

cilindertrailer 

35 meter Vuurbal tube- 

trailer – 

brand in de 

omgeving 

(96%) 

35 meter (Onafhanke- 

lijk van het weertype) 

3. Vloeibaar waterstof: 

aanlevering via tankwa- 

gen 

30 meter Tankwagen – 

externe be- 

schadiging 

(33%) 

1200 meter (Weertype 

F1,5) 

Losslang 

breuk – ESD 

slaagt (17%) 

90 meter (Weertype 

D9) 

Tussenopslag 

950 bar lek 
(17%) 

35 meter (Weertype 

D9) 

Bleve tank- 

wagen – 

brand in de 

omgeving 

(13%) 

130 meter (Onafhanke- 

lijk van het weertype) 
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64 
 
 

 

Tabel 2 Die drie scenario's die de grootste effectafstanden hebben 
Uitvoeringstype Scenario Effectafstand 

Type 1: Aanvoer 

gasvormig waterstof 

via pijpleiding of via 

lokale productie 

Tussenopslag 950 bar – lek 

(Onafhankelijk van het weertype) 

35 meter 

Tussenopslag 440 bar – instantaan 

falen 

(Onafhankelijk van het weertype) 

30 meter 

Tussenopslag 440 bar – lek 

(Onafhankelijk van het weertype) 

25 meter 

Type 2: Aanvoer 

gasvormig waterstof 

via tube- of cilinder- 

trailer 

Opslag 80 bar - instantaan 
(Onafhankelijk van het weertype) 

55 meter 

Vuurbal  tubetrailer 

(Onafhankelijk van het weertype) 

35 meter 

Instantaan falen tubetrailer 
(Onafhankelijk van het weertype) 

35 meter 

Type 3: Aanvoer 

vloeibaar waterstof 

via tankwagen 

Tankwagen – instantaan falen 

(Weertype F1,5) 

1200 meter 

Tankwagen – instantaan falen 

(Weertype D1,5) 

490 meter 

Tankwagen – instantaan falen 
(Weertype E5) 

370 meter 

 

 

Tabel 3 Afstand tot de PR 10-6, 10-7 en 10-8 per uitvoeringstype 
Uitvoeringstype Afstand tot PR 

10-6 (m) 

Afstand tot PR 

10-7 (m) 

Afstand tot PR 

10-8 (m) 

Aanvoer gas- 

vormig water- 

stof via pijplei- 

ding 

30 35 35 

Aanvoer gas- 

vormig water- 

stof via tube- 
trailer 

35 55 55 

Aanvoer vloei- 

baar waterstof 

via tankwagen 

30 95 130 

 
In de berekening van de effectafstanden wordt geen rekening gehouden met de kans van optreden. 
De grootste effectafstanden worden gevonden bij het scenario ‘Tankwagen-instantaan falen’ met 
vertraagde ontsteking. Gezien de hoge ontstekingskans van waterstof is de kans klein dat de wolk 
zich over grote afstand kan verspreiden voordat deze ontsteekt. Wanneer vertraagde ontsteking voor 
‘Type 3: Aanvoer vloeibaar waterstof via tankwagen’ bij de instantaan falen scenario’s niet wordt 
beschouwd, is de grootste effectafstand 135 meter, bij het scenario ‘opslag vloeibaar waterstof – tien 
minuten uitstroom’. De effectafstand voor het instantaan falen van de tankwagen, met alleen directe 
ontsteking beschouwd, is 80 meter. 
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Bijlage 3 vergunningsprocedure tankstation Arnhem. 
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Bijlage 4 Interviewvragen 

 

• Hoe denkt de expert over de plannen van Q-Park zijn deze haalbaar; 

• Wat is uw mening over het feit dat waterstof/LNG lastig toepasbaar is in de binnenstad; 

• In een rapport van TNO over een tankstation in Arnhem is bepaald dat de plaatsgebonden 
risico afstand (afstand met kans op overlijden door ongeval) bij een opslag van 150kg 
waterstof 18 meter is. Hoe schat u de kans in voor Q-Park wanneer zij eenzelfde hoeveelheid 
waterstof zullen gebruiken?  

• Waterstof tanken valt niet onder Bevi, maar het Bevi kan onder bepaalde voorwaarden wel 
worden toegepast; wordt het Bevi bij het plaatsen van waterstoftankstations altijd toegepast 
of zijn er uitzonderingen mogelijk;  

• Waarom mag LPG (over het algemeen meer geaccepteerde vorm van tanken) in de 
binnenstad wel, als we kijken naar de veiligheidsafstanden die bij LPG groter zijn dan bij 
waterstof;  

• Hoe ver gaat de Wvgs uitzondering op vervoer van gevaarlijke stoffen voor laden en lossen in 
de binnenstad en maakt Q-Park kans op ontheffing van het verbod op vervoer;  

• Hoe kijkt de expert aan tegen het beleid van gemeenten om in de binnenstad niet te mogen 
tanken met gevaarlijke stoffen;  

• Groepsrisico wordt uitgebreid door de komst van een tankstation. Is er een inschatting te 
geven of dit beheersbaar is; 

• Wat is het verschil in veiligheid tussen vloeibare opslag en gasvormige opslag van waterstof; 

• Wanneer er niet in de binnenstad iets gedaan mag worden met waterstof, is er dan wel een 
andere mogelijkheid (aan de rand van de stad, groot winkelplein etc.)? 
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Bijlage 5 Onderzoeksmodel. 
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