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Samenvatting 

Bik & Arnold heeft het voornemen drie windturbines langs de Reyndersweg te IJmuiden te plaatsen. 

Deze windturbines van 6MW zijn van het merk Repower, en hebben een masthoogte van 117 m of 100 

m. De drie windturbines komen in de nabijheid van het staalbedrijf Tata Steel.  

Op voordracht van het Bevoegde Gezag wordt een risicoanalyse noodzakelijk geacht. Het is wenselijk dat 

zo’n veiligheidsanalyse overeenstemt met het "Handboek risicozonering windturbines" [1] en deze te 

toetsen aan de criteria zoals vermeld in dit handboek. Dit is een werkwijze die veelvuldig in 

jurisprudentie is geaccordeerd en die het Bevoegd Gezag, volgens gangbaar gebruik, accepteert.  

 

Dit rapport beschrijft de risico’s voor mensen en objecten in de directe omgeving. De beschouwde 

objecten zijn: 

• de Reyndersweg 

• het Tata Steel-terrein 

• het Noordzeestrand 

• parkeerplaatsen 

• het ‘Bolwerk’ 

• het strandpad bij het ‘Bolwerk’  

 

Conclusies 

De drie windturbines aan de Reyndersweg voldoen aan alle eisen en normen, behalve de norm van 

Rijkswaterstaat, waarin staat dat de afstand tot de rand van de weg minimaal de halve rotordiameter moet 

bedragen. In deze situatie wordt plaatsing van de windturbines volgens Rijkswaterstaat slechts toegestaan, 

indien is onderzocht, dat er geen onaanvaardbaar verhoogd veiligheidsrisico bestaat. Deze analyse toont 

aan, dat het Individueel Passanten Risico, en het Maatschappelijk Risico voor de Reyndersweg ruim 

binnen de norm valt, en daarmee aanvaardbaar is.  
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1 Inleiding 

Bik & Arnold heeft het voornemen drie windturbines langs de Reyndersweg te IJmuiden te plaatsen. 

Deze windturbines (WT) zijn 6MW van het merk Repower met een masthoogte van 117 m of 100 m. 

Deze drie windturbines komen in de nabijheid van het staalbedrijf Tata Steel. 

Op voordracht van het Bevoegde Gezag wordt een risicoanalyse noodzakelijk geacht. Het is wenselijk dat 

een dergelijke veiligheidsanalyse overeenstemt met het "Handboek risicozonering windturbines" [1] en 

deze te toetsen aan de criteria zoals vermeld in dit handboek. Dit is een werkwijze die veelvuldig in 

jurisprudentie is geaccordeerd en die bet Bevoegd Gezag, volgens gangbaar gebruik, accepteert.  

 

Dit rapport beschrijft de risico’s ten gevolge van deze 3 te realiseren windturbines voor mensen en 

objecten in de directe omgeving. De beschouwde objecten zijn: 

 

• de Reyndersweg 

• het Tata Steel-terrein 

• het Noordzeestrand 

• parkeerplaatsen 

• het ‘Bolwerk’ 

• het strandpad bij het ‘Bolwerk’  

 

Voorliggend rapport beschrijft de risico’s van elk van de drie voorziene windturbines voor personen en 

objecten in de directe omgeving. Deze analyse is uitgevoerd conform het Handboek Risicozonering 

Windturbines, versie 2 2005 [1]. De in het Handboek beschreven toetsingsmethoden en criteria dienen als 

richtlijn voor het bepalen van het risico na plaatsing van windturbines op een specifieke locatie. Het 

Handboek heeft geen wettelijke status. De toepassing van het Handboek voor bepaling van 

veiligheidsrisico’s wordt echter wel algemeen aanvaard door het Bevoegd Gezag en belanghebbenden. 

In deze algemeen geaccepteerde methode [1], waarbij de kans op falen van de windturbines wordt 

beschouwd als gevolg van: 

• het afbreken van een rotorblad; 

• het omvallen van de mast; 

• het neerstorten van de gondel en/of rotor.  

 



 

NRG-912239/09.98831 Vertrouwelijk 7 

De risicoanalyse bestaat allereerst uit het bepalen van de risicocontouren van de windturbines. Hieruit is 

bepaald welke objecten (wegen, leidingen e.d.) binnen de 10-8 risicocontour liggen en zodoende nader 

beschouwd dienen te worden (hoofdstuk 4). Voor de relevante objecten is vervolgens een trefkansanalyse 

uitgevoerd (hoofdstuk 5), waarbij gekeken is naar de treffrequentie en/of de onvoorziene niet-

beschikbaarheid die daardoor veroorzaakt wordt. Indien van toepassing is tevens gekeken naar de risico’s 

voor personen.  
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2 Situatieschets 

 

Figuur 2.1 Situatieschets Reyndersweg 

 

De drie te realiseren windturbines zijn gepland aan de westzijde van de Reyndersweg. In de nabijheid van 

de nieuwe windturbines bevindt zich een aantal objecten waarvan enkele nader beschouwd worden in de 

risicoanalyse. Tabel 2.1 geeft een overzicht van deze objecten en de paragrafen, waarin deze worden 

beschreven.  

 

1 

2 

3 
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Tabel 2.1 Overzicht van objecten in de nabijheid van de windturbines 

Object paragraaf 

• de Reyndersweg 6.1 

• het Tata Steel-terrein 6.2 

• het Noordzeestrand 6.3 

• parkeerplaatsen 6.4 

• het ‘Bolwerk’ 6.5 

• het strandpad bij het ‘Bolwerk’  6.6 
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3 Analysemodel en parameters 
3.1 Het analysemodel 

De risico’s van een windturbine voor personen en objecten in de directe omgeving worden gevormd door 

drie faaltypen: 

• bladbreuk, d.w.z. het afbreken van (een gedeelte van) een rotorblad; 

• het omvallen van de mast (inclusief gondel en rotor); 

• het neerstorten van de gondel en/of rotor. 

 

1. Bladbreuk: 

De treffrequentie van personen en objecten door afgeworpen rotorbladen wordt bepaald met behulp van 

een simulatiemodel. Het gebruikte rekenmodel is een kogelbaanmodel, waarbij rekening gehouden wordt 

met luchtweerstanden, de windverdeling op de betreffende locatie en de liftkrachten van de rotorbladen. 

 

2. Omvallen van de mast (inclusief gondel en/of rotor): 

De treffrequentie van personen en bovengrondse objecten 

ten gevolge van het omvallen van de mast wordt bepaald 

door de windturbine te modelleren met behulp van een 

cirkelsegment met de zogenoemde openingshoek (α) 

(Figuur 3.1). De trefkans van het object wordt gelijk 

gesteld aan de kans dat een gedeelte van het 

cirkelsegment in aanraking komt met het object. Hierbij 

is een uniforme verdeling aangenomen van de richting 

waarin de windturbine valt. 

 

3. Neerstorten van de gondel en/of rotor: 

De treffrequentie van personen en objecten ten gevolge van het neerstorten van de gondel met rotor of 

alleen de rotor wordt bepaald middels hetzelfde model als onder 2, waarbij de masthoogte nul 

verondersteld wordt. Het risicogebied blijft dan beperkt tot een gebied rondom de toren ter grootte van de 

rotordiameter. 

 

 

α 

D/2

H 
R 

 

Figuur 3.1 Cirkelsegment (R = 

masthoogte (H) + rotordiameter (D)/2) 



 

NRG-912239/09.98831 Vertrouwelijk 11 

3.2 De invoerparameters 

3.2.1 Faalfrequenties 

Het Handboek [1] geeft de volgende generieke faalfrequenties: 

 

Tabel 3.1 Scenario’s en faalfrequenties voor windturbines [1] 

Scenario 
Faalfrequentie 

[-/jaar] 

Bladbreuk 8,4 10-4 

Omvallen van de mast (inclusief gondel/rotor) 1,3 10-4 

Neerstorten van de gondel en/of de rotor 3,2 10-4 

 

Deze generieke data is gebaseerd op een historie van windturbines tot 2000. Voor moderne turbines wordt 

aangenomen dat de faalfrequenties aanzienlijk lager liggen. De beoordeling zal echter steeds plaatsvinden 

op basis van de generieke faalfrequenties uit het Handboek.  

 

3.2.2 Windturbinegegevens 

De trefkansverdeling van afbrekende rotorbladen is bepaald voor een turbine met de volgende 

specificaties*:  

Tabel 3.2 Specificaties te realiseren windturbines 

 117m WT 100m WT 

masthoogte 117 m 100 m 

rotordiameter 126 m 126 m 

nominaal toerental 12.1 rpm 12.1 rpm 

aantal bladen 3 3 

cut in windsnelheid 3.5 m/s 3.5 m/s 

zwaartepunt t.o.v. rotorcentrum 18m 18m 

lengte van het blad 61.5 m 61.5 m 

oppervlakte van het blad 331 m2 331 m2 

massa van het blad 22500 kg 22500 kg 

* Verkregen van REpower (zie Bijlage C).  

3.2.3 Windgegevens 

Gegevens met betrekking tot de verdeling van windsnelheden en windrichtingen zijn ontleend aan de 

windstatistiek van het KNMI [2], weerstation IJmuiden. Weerstation IJmuiden is het dichtstbijzijnde 

weerstation waarvan de windfrequentietabellen beschikbaar zijn.  
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4 Risico’s 
Dit hoofdstuk bevat een korte uitleg van de relevante risicocriteria. Deze risicocriteria komen uit het 

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) [3]. Windturbines vallen niet onder één van de 

categorieën van inrichtingen waarop het BEVI zich richt. De risico’s rond windturbines kunnen wel op 

vergelijkbare wijze worden getoetst als de inrichtingen zoals omschreven in het BEVI. Daardoor sluit het 

Handboek [1] aan op het BEVI, maar het heeft geen formele wettelijke status. Inmiddels bestaat er 

jurisprudentie, waarin de toepassing van het Handboek voor bepaling van veiligheidsrisico’s erkend 

wordt door de rechterlijke macht. 

 

4.1 Plaatsgebonden Risico (PR) 

Het plaatsgebonden risico (PR) is gedefinieerd als “het risico op een plaats buiten de inrichting, 

uitgedrukt als kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou 

verblijven, overlijdt als een rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval binnen de inrichting” [3]. Voor 

de berekening van het plaatsgebonden risico moet dus een persoon worden beschouwd die permanent 

aanwezig is. 

 

In het BEVI [3] staat dat voor nieuwe activiteiten (situaties) voor kwetsbare objecten een grenswaarde 

van plaatsgebonden risico gelijk aan 10-6 per jaar geldt en voor beperkt kwetsbare objecten een 

richtwaarde van plaatsgebonden risico gelijk aan 10-6 per jaar geldt. Dit wil zeggen dat kwetsbare 

objecten buiten de 10-6-risicocontour moeten liggen, en dat beperkt kwetsbare objecten in principe buiten 

de 10-6-risicocontour moeten liggen. Aangezien er bij beperkt kwetsbare objecten sprake is van een 

richtwaarde kan door het Bevoegd Gezag (in de meeste gevallen is dit een orgaan van de gemeente) 

worden afgeweken van de richtwaarde indien zij gewichtige redenen daarvoor aanwezig acht. 

 

In de Staatscourant [6] is een ontwerp van een algemene maatregel van bestuur gepubliceerd. Hieruit 

blijkt dat aan het besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer artikel 3.15a wordt toegevoegd. 

Lid 2 van dit artikel luidt: “Het plaatsgebonden risico voor een beperkt kwetsbaar object, veroorzaakt 

door een windturbine of een combinatie daarvan, is niet hoger dan 10-5 per jaar.” Met een ministeriële 

regeling kan hiervan worden afgeweken. De verwachting is dat dit ontwerp per 1 januari 2011 in werking 

treedt. Daarop anticiperend wordt in deze analyse naast toetsing aan de huidige criteria ook getoetst aan 

de toekomstige regelgeving. Het Bevoegd Gezag kan dan bij haar afweging rekening houden met de 

uitwerking van die nieuwe regelgeving. 
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4.2 Individueel Passanten Risico (IPR) 

Het Individueel Passanten Risico is een risicomaat die aansluit bij de individuele beleving van de passant, 

namelijk de overlijdenskans per passant per jaar. Hierbij wordt de passant gevolgd gedurende zijn 

bezigheden in de nabijheid van een windturbine. Het IPR houdt dus rekening met de aanwezigheidsfractie 

van een passant; dit is de procentuele verblijfsduur in de ‘gevaarlijke’ omgeving gedurende een jaar. Het 

maximaal toelaatbaar IPR wordt gesteld op 1 10-6 per jaar. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat een mens 

overlijdt, zodra deze geraakt wordt door een deel van een windturbine. 

 

4.3 Maatschappelijk Risico (MR) 

Het Maatschappelijk Risico is de verwachtingswaarde van het aantal dodelijke slachtoffers per jaar. Dit is 

het product van het gemiddelde aantal dodelijke slachtoffers per passage en het aantal passages per jaar. 

Ten opzichte van het IPR wordt bij het MR met alle passages gerekend, in plaats van het aantal passages 

van één enkel persoon. Het externe veiligheidsbeleid van VROM houdt per industriële installatie een 

acceptabel risiconiveau aan van 2 10-3 dodelijke slachtoffers per jaar. Een maximaal toelaatbaar MR van  

2 10-3 dodelijke slachtoffers sluit hierbij aan. Deze waarde wordt in dit rapport dan ook aangehouden voor 

toetsing. 

4.4 Groepsrisico (GR) 

Het ministerie van VROM heeft het Groepsrisico gedefinieerd als de “cumulatieve kans per jaar dat een 

aantal personen overlijdt als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het invloedsgebied van een 

inrichting en een ongewoon voorval binnen die inrichting” [4]. De toetsingswaarde voor het GR is 

maximaal toelaatbare kans van één op honderdduizend per jaar (10-5 -/jaar) op een ongeval met 10 doden, 

en één op tien miljoen per jaar (10-7 -/jaar) op een ongeval met 100 doden. Deze norm is grafisch 

weergegeven in Figuur 4.1. 
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Figuur 4.1 Grafische weergave van de norm voor het GR 
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5 Risicocontouren windturbines 
De berekeningen zijn uitgevoerd conform het Handboek [1] en leiden tot een risicocontour.  

In Tabel 5.1 staan de afstanden tot de windturbine van de 10-6-risicocontour en de 10-8-risicocontour. 

Tevens staat in deze tabel de maximale werpafstand van een rotorblad. Deze maximale werpafstand van 

het zwaartepunt van het rotorblad is bepaald bij overtoeren (2 keer het nominale toerental) met behulp 

van het Ballistische model zonder luchtkrachten.  

 

Afstand van de windturbine tot  
Windturbine type 

de 10-6-risicocontour [m] de 10 -8-risicocontour [m] 

Maximale werpafstand 

van een rotorblad [m]  

Repower 6M 117m 175 190 374 
Repower 6M 100m 165 180 362 

Tabel 5.1 Afstanden windturbine tot 10-6- en 10-8-risicocontouren en maximale werpafstand van rotorblad  

 

5.1 Plaatsgebonden Risico voor 117 m windturbines 

Figuur 5.1 geeft het verloop weer van het Plaatsgebonden Risico (PR) voor een 117m WT als functie van 

de afstand tot de turbinevoet. In Bijlage A en Bijlage B zijn hieruit de 10-6 (rood; binnenste) en 10-8 

(blauw; buitenste) risicocontouren van de windturbines afgeleid en geprojecteerd op de kaart met de 

locatie van de windturbines. De 10-6 contour met een straal van 175 meter wordt bepaald door mastbreuk; 

de 10-8 contour met een straal van 190 meter wordt bepaald door bladworp.  
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Figuur 5.1 Verloop plaatsgebonden risico voor een 117m WT, als functie van de afstand tot de turbinevoet 

 

5.2 Plaatsgebonden Risico voor 100 m windturbines 

Figuur 5.2 geeft het verloop weer van het Plaatsgebonden Risico (PR) voor een 100m WT als functie van 

de afstand tot de turbinevoet. In Bijlage A en Bijlage B zijn hieruit de 10-6 (rood; binnenste) en 10-8 

(blauw; buitenste) risicocontouren van de windturbines afgeleid en geprojecteerd op de kaart met de 

locatie van de windturbines. De 10-6 contour met een straal van 165 meter wordt bepaald door mastbreuk; 

de 10-8 contour met een straal van 180 meter wordt bepaald door bladworp.  
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Figuur 5.2 Verloop plaatsgebonden risico voor een 100m WT, als functie van de afstand tot de turbinevoet 

 

5.3 Objecten binnen 10 -8 risicocontouren  

Met behulp van de berekende risicocontouren is na te gaan welke objecten binnen de 10-8 risicocontouren 

liggen. Deze objecten kunnen onderverdeeld worden in een groep waarvoor een risicoanalyse 

noodzakelijk is en een groep waarvoor dit niet noodzakelijk is. De laatste bevat bijvoorbeeld 

ondergrondse kabels en leidingen waardoor ongevaarlijke stoffen worden getransporteerd [1]. 

 

5.3.1 Nader te beschouwen objecten 

In hoofdstuk 2 van het Handboek [1] staat beschreven dat een risicoanalyse begint met het inventariseren 

van gevoelige objecten. Deze zijn in het Handboek onderverdeeld in tien hoofdcategorieën. De tien 

categorieën zijn:  
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• Bebouwing 

• Wegen 

• Vaarwegen 

• Spoorwegen 

• Industrie 

• Ondergrondse kabels en leidingen 

• Bovengrondse leidingen 

• Hoogspanningslijnen 

• Dijklichamen en waterkeringen 

• Straalpaden 

 

De objecten die zowel binnen de 10-8 risicocontouren liggen als onder een van bovengenoemde 

hoofdcategorieën vallen, zijn weergegeven in Tabel 2.1. Deze objecten zullen nader beschouwd worden. 

De resultaten van de risicoanalyse zijn per object weergegeven in hoofdstuk 5. 

Veiligheid 

Van elke beschouwd object wordt – indien beschikbaar – eerst getoetst aan de wettelijke criteria ten 

aanzien van het Plaatsgebonden Risico, Individueel Passanten Risico, Maatschappelijk Risico en/of 

Groepsrisico. Voor leidingen en kabels wordt aan het veiligheidscriterium uit het Handboek [1] getoetst: 

de toename in faalfrequentie per kilometer als gevolg van de windturbines moet beneden 10% blijven.  

 

Beschikbaarheid 

Plaatsing van de windturbines leidt tot een verhoging van de niet-beschikbaarheid van een object. Of dit 

acceptabel is, is afhankelijk van de maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen van de betrokken 

partijen. Dit kan worden getoetst door de bijdragen van de windturbines te vergelijken met de autonome 

faalfrequentie of niet-beschikbaarheid van het betreffende object. Het Handboek [1] hanteert als 

richtwaarde dat de toename niet meer dan 10% van de autonome faalfrequentie mag zijn.  
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6 Resultaten 
6.1 Reyndersweg  

6.1.1 Veiligheidscriteria 

De windturbines zijn gepland in de nabijheid van de Reyndersweg. Er is daarom getoetst aan de 

richtlijnen voor rijkswegen zoals opgesteld door Rijkswaterstaat [5]:  

• Plaatsing van windturbines wordt toegestaan op een afstand van 30 meter uit de rand van de rijweg of 

– bij een rotordiameter > 60 m, tenminste de halve diameter. 

• Binnen een afstand van 30 meter uit de rand van de rijweg wordt plaatsing slechts toegestaan indien 

uit aanvullend onderzoek blijkt dat er geen onaanvaardbaar verhoogd veiligheidsrisico bestaat. 

 

Wanneer men dit criterium als leidraad neemt dan voldoet de afstand van de Reyndersweg tot de 

windturbines, die varieert van 37m tot 49m, niet aan de Rijkswaterstaatnorm (63m bij een rotordiameter 

van 126m).  

In deze situaties wordt plaatsing van de windturbines volgens Rijkswaterstaat slechts toegestaan, indien is 

onderzocht, dat er geen onaanvaardbaar verhoogd veiligheidsrisico bestaat.  

 

6.1.2 Trefkansen 

De Reyndersweg valt gedeeltelijk binnen de 10-6 en 10-8 risicocontouren van de drie windturbines.  

RWS verlangt, dat men voor rijwegen het Individueel Passanten Risico (IPR) en het Maatschappelijk 

Risico (MR) toepast. De berekende trefkansen die hiertoe benodigd zijn, zijn in Tabel 6.1 weergegeven 

voor Reyndersweg. 

 

Tabel 6.1 Totale trefkans van de Reyndersweg per type WT  

Trefkans [-/jaar] als gevolg van 

Type WT 
Bladworp 

Mastbreuk incl. rotor & 

gondel 

Rotor- en/of 

gondelval 

Totale trefkans 

[-/jaar] 

Reyndersweg 100m 7.46E-05 2.46E-04 9.60E-04 1.28E-03 

Reyndersweg 117m 7.19E-05 2.35E-04 9.60E-04 1.27E-03 

 

6.1.3 Individueel Passanten Risico (IPR) en Maatsch appelijk Risico (MR) 

Voor de berekening van het IPR zijn de volgende aannames gedaan: 
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• ter berekening van het IPR en MR is uitgegaan van een fietser als voertuig (midden tussen 

voetganger en auto)  

• de snelheid van de passerende fietsers is gesteld op 10 km/uur.  

• bij een ongeval wordt 65m van de weg in lengterichting geraakt (zijnde de lengte van een rotorblad). 

 

IPR 

De norm voor het IPR is een maximale trefkans van één bepaald individu van 1 10-6 per jaar. Voor de drie 

beschouwde trajecten is uit bovenstaande gegevens en de trefkansen uit Tabel 6.1 een trefkans per 

passage van één voertuig berekend. Het maximaal aantal passages bedraagt voor de 100m WT hierbij 

1061 per jaar, voor de 117m WT 1053 per jaar. 

 

Uitgaande van de veronderstelling, dat de passant die het vaakst per jaar dit traject aflegt een werknemer 

is, levert dit een aantal passages van 500 per jaar op (250, heen en terug). Dit is ruimschoots onder het 

IPR van 1061 resp. 1053 per jaar.  

 

Ervan is uitgegaan, dat een persoon met het maximaal aantal passages een werknemer is, die dit traject 

voor z’n werk aflegt. Dit komt overeen met ca. 500 passages per jaar (250 dagen, heen en terug).  

Hiermee is voldaan aan het IPR. 

 

MR 

De norm voor het MR is een maximale trefkans van het totale aantal passanten van 2 10-3 per jaar.  

Het auto-, fiets- en voetgangersverkeer over de Reyndersweg levert de volgende hoeveelheden mensen 

op: 

• tijdens topdrukte (20 dagen per jaar) 3000 mensen per dag 

• tijdens het strandseizoen (ca. half jaar, 183 dagen) 1000 mensen per dag 

• buiten het strandseizoen (ca. 160 dagen) 540 mensen per dag 

 

Tijdens topdrukte en strandseizoen verblijven mensen ca. 6 uur op het strand. Aangenomen is, dat deze 

mensen in een periode van 3 uur naar het strand komen, en daarna in een periode van 3 uur van het strand 

vertrekken. Hiermee is bijvoorbeeld tijdens topdrukte per uur met 1000 mensen op de Reyndersweg te 

rekenen, en in het strandseizoen met 333 mensen. Buiten het strandseizoen is de verblijftijd op 2 uur 

geschat. Er zijn in dat uur 270 mensen aanwezig. Bij een ongeval wordt 65m van de weg in lengterichting 

geraakt (zijnde de lengte van een rotorblad).  
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De aantallen mensen op de parkeerplaatsen langs de Reyndersweg zijn verdisconteerd in deze getallen.  

 

• Het MR voor de 100m WT is 5.43E-04 slachtoffers per jaar.  

• Het MR voor de 117m WT is 5.39E-04 slachtoffers per jaar.  

 

Hiermee wordt, voor beide types WT, voldaan aan de MR norm van 2E-3 slachtoffers per jaar.  

 

6.2 Tata Steel-terrein 

Op het Tata Steel-terrein zijn de volgende objecten van belang (trefkans).  

Objecten 

• Spoorlijn BRZO mobiel 

• BRZO noord en BRZO zuid 

• Kooksgasleiding  

 

Spoorlijn BRZO mobiel 

IPR en MR BRZO mobiel 

Aangenomen is, dat de trein géén personen verplaatst. Daarom voldoet de spoorlijn per definitie aan 

zowel het IPR als het MR.  

 

Totale trefkans 

Twee stukken spoorlijn van de BRZO mobiel lopen gedeeltelijk binnen de risicocontouren van de WT1. 

De totale trefkans voor deze stukken spoor bedraagt 9.48E-5 per jaar. De totale lengte van de betreffende 

stukken spoor bedraagt 360m, de snelheid van de BRZO mobiel is 10km/u. Per jaar zijn er 100 passages 

over dit stuk spoor. De totale trefkans bedraagt hiermee 3.90E-8 per jaar. Dit getal is zo laag, dat het 

risico, dat de BRZO mobiel loopt, te verwaarlozen is. 

 

BRZO noord en BRZO zuid. 

Deze locaties liggen ruim buiten de 10-8 risicocontouren. Het effect is hiermee te verwaarlozen.  

Kooksgasleiding 

Deze leiding ligt ruim buiten de 10-8 risicocontouren. Het effect is hiermee te verwaarlozen. 
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Groepsrisico  

De totale trefkans van de drie windturbines voor het Tata Steel-terrein bedraagt: 

• 8.81E-4 voor de 100m WT  

• 4.41E-4 voor de 117m WT  

Het criterium voor het groepsrisico voor 10 doden bedraagt 1E-5.  

 

Voor de 100m WT betekent dit, dat het groepsrisico voor mensen op het Tata Steel-terrein pas wordt 

overschreden, als zich gedurende meer dan 994 uur per jaar (bijna 25 werkweken) 10 mensen bij elkaar 

bevinden aan de rand van Tata Steel-terrein, direct aangrenzend aan de 3 WT langs de Reyndersweg.  

 

Voor de 117m WT betekent dit, dat het groepsrisico voor mensen op het Tata Steel-terrein pas wordt 

overschreden, als zich gedurende meer dan 198 uur per jaar (bijna 5 werkweken) 10 mensen bij elkaar 

bevinden aan de rand van Tata Steel-terrein, direct aangrenzend aan de 3 WT langs de Reyndersweg.  

 

In dit gebied komt geen bebouwing voor en houden mensen zich niet langdurig op. De kans, dat er door 

falen van een windturbine 10 of meer doden vallen op het Tata Steel-terrein, is hiermee te verwaarlozen.  

Hiermee is voldaan aan het groepsrisico.  
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Figuur 6.1 BRZO installaties op het Tata Steel-terrein  

 

6.3 Noordzeestrand, direct aangrenzend aan Windturb ines WT1 en 

WT2 

Op het Noordzeestrand, direct aangrenzend aan Windturbines (WT1, WT2), zijn als objecten de 

strandhuisjes van belang (trefkans). Daarnaast wordt het groepsrisico van de strandgasten bekeken.  

BRZO mobiel 

Kooksgas leiding 
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Strandhuisjes 

De strandhuisjes liggen buiten de 10-8 risicocontouren. Het effect van de plaatsing van WT op deze 

objecten is hiermee te verwaarlozen. 

 

Het groepsrisico van de strandgasten 

Aannames 

Voor de strandgasten aan het Noordzeestrand zijn door Milieudienst IJmond/Gemeente Velsen de 

volgende gegevens verstrekt: 

• 20 dagen = 3000 mensen per dag, 6 uur per dag 

• gemiddelde dag tijden het strandseizoen = 1000 mensen per dag, 6 uur per dag 

• gemiddelde buiten het strandseizoen = 540 mensen per dag, 2 uur per dag 

 

De mensen van Catamaranclub ’66 zijn verdisconteerd in de strandgasten.  

 

De afmetingen van het desbetreffende stuk strand bedragen: breedte 200m, lengte 2850m. De totale 

oppervlakte voor de berekening is hiermee 5.7E5 m2.  

De oppervlakte van het strandgebied bij WT2 is 16422 m2, de oppervlakte van het strandgebied bij WT is 

5312 m2.  

 

Het maximale oppervlak dat bij falen van een windturbine wordt getroffen, is gesteld op de oppervlakte 

van een blad van de turbine (300m2).  

 

Resultaat Groepsrisico strandgasten 

Voor zowel strand WT2 als strand WT1 ligt het maximale aantal mensen, dat een trefkans heeft, ver 

beneden de norm voor het groepsrisico (10 personen). Dit geldt voor beide types windturbine.  

 

Hiermee is voldaan aan het groepsrisico.  

 

6.4 Parkeerplaats tussen WT2 en WT3 

Voor de parkeerplaats tussen WT2 en WT3 zijn zijn door Milieudienst IJmond/Gemeente Velsen de 

volgende gegevens verstrekt:  
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• capaciteit 100 personenwagens 

• 3 mensen per auto 

• 5 minuten aanwezig  

• gehele strandseizoen bezet (185 dagen).  

 

Voor de parkeerplaats tussen WT2 en WT3 is de totale trefkans 3.46E-5 per jaar voor de 100m WT en 

3.33E-5 per jaar voor de 117m WT. Het MR voor de 100m WT komt uit op 1.83E-5 per jaar, en voor de 

117m WT op 1.76E-5 per jaar. 

 

De norm voor het maarschappelijke risico is 2E-3 slachtoffers per jaar. 

Hiermee is voldaan aan de norm van het MR.  

 

6.5 Het ‘Bolwerk’ aan de Reyndersweg 

Ondanks dat in het Bolwerk ook wel eens een bedrijfsuitje wordt gehouden, valt het onder de beperkt 

kwetsbare objecten. De locatie van het Bolwerk bevindt zich binnen de 10-6 contour, maar buiten de 10-5 

contour.  

Indien het Bevoegd Gezag bij haar afweging rekening houdt met de uitwerking van die nieuwe 

regelgeving (10-5 contour), voldoet het Bolwerk aan de norm.  

 

6.6 Strandpad, vanaf Bolwerk naar het Noordzeestran d (WT2) 

Aannames  

Voor de strandgasten aan het Noordzeestrand zijn door Milieudienst IJmond/Gemeente Velsen de 

volgende gegevens verstrekt:  

• 20 dagen = 3000 mensen per dag, 6 uur per dag 

• gemiddelde dag tijden het strandseizoen = 1000 mensen per dag, 6 uur per dag 

• gemiddelde buiten het strandseizoen = 540 mensen per dag, 2 uur per dag.  

 

IPR 

De norm voor het IPR is een maximale trefkans van één bepaald individu van 1 10-6 per jaar. Voor het 

strandpad, inclusief parkeerplaats, is uit bovenstaande gegevens en de trefkansen van het strandpad een 

trefkans per passage van één voertuig berekend.  

Het maximaal aantal passages bedraagt voor de 100m WT hierbij 10545 per jaar, voor de 117m WT 

10834 per jaar.  
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Beide waarden liggen ver boven het aantal passages van 500 per jaar die een werknemer zou afleggen.  

 

Ervan is uitgegaan, dat een persoon met het maximaal aantal passages een strandgast is, die dit traject 

iedere dag aflegt. Dit komt overeen met ca. 730 passages per jaar (iedere dag, heen en terug).  

Hiermee is voldaan aan het IPR. 

 

MR 

Tijdens topdrukte en strandseizoen verblijven mensen ca. 6 uur op het strand. Aangenomen is, dat deze 

mensen in een periode van 3 uur naar het strand komen, en daarna in een periode van 3 uur van het strand 

vertrekken. Er zijn drie opgangen naar het strand. De mensen zijn evenredig verdeeld over deze drie 

opgangen. Het strandpad (opgang) bij het Bolwerk krijgt hiermee 1/3 van het totale aantal strandgasten.  

De aantallen mensen op de parkeerplaats naast het ‘Bolwerk’ zijn in deze getallen verdisconteerd.   

 

Hiermee is bijvoorbeeld tijdens topdrukte per uur met 333 mensen op het Strandpad te rekenen, en in het 

strandseizoen met 111 mensen. Buiten het strandseizoen is de verblijftijd op 2 uur geschat. Er lopen dan 

90 mensen per uur over de weg. Bij een ongeval wordt 65m van de weg geraakt (zijnde de lengte van een 

rotorblad).  

 

• Het MR voor de situatie van 100m WT is hiermee 2.92E-04 slachtoffers per jaar.  

• Het MR voor de situatie van 117m WT is hiermee 3.61E-04 slachtoffers per jaar.  

 

Hiermee wordt, voor beide types WT, voldaan aan de norm van 2E-3 slachtoffers per jaar.  
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7 Conclusies  

Reyndersweg 

In de norm van Rijkswaterstaat staat dat de afstand tot de rand van de weg minimaal de halve 

rotordiameter moet bedragen. De afstand van de Reyndersweg tot de windturbines varieert van 37m tot 

49m. Dit voldoet niet aan de Rijkswaterstaatnorm (63m bij een rotordiameter van 126m). In deze situatie 

wordt plaatsing van de windturbines volgens Rijkswaterstaat slechts toegestaan, indien is onderzocht, dat 

er geen onaanvaardbaar verhoogd veiligheidsrisico bestaat. Deze analyse toont aan, dat het Individueel 

Passanten Risico, en het Maatschappelijk Risico voor de Reyndersweg ruim binnen de norm valt, en 

daarmee aanvaardbaar is.  

 

Groepsrisico Tata Steel terrein 

In het gebied waar de risicocontouren van de windturbines het Tata Steel terrein doorsnijden komt geen 

bebouwing voor en houden mensen zich niet langdurig op. De kans, dat er door falen van een windturbine 

10 of meer doden vallen op het Tata Steel terrein, is hiermee te verwaarlozen.  

Hiermee is voldaan aan het groepsrisico.  

 

Spoorlijn op het Tata Steel terrein 

De spoorlijn wordt alleen gebruikt door een BRZO mobiel. De totale trefkans bedraagt 3.90E-8 per jaar. 

Dit getal is zo laag, dat deze kans te verwaarlozen is. 

Aannemend dat de trein géén personen verplaatst, en dat de besturing op afstand gebeurt, kan gesteld 

worden dat voor deze spoorlijn per definitie voldoet aan zowel het Individueel Passanten Risico als het 

Maatschappelijk Risico.  

 

BRZO noord en BRZO zuid Tata Steel terrein 

Deze locaties liggen buiten de 10-8 risicocontouren. Daarmee zijn de risico’s voor deze objecten te 

verwaarlozen.  

 

Kooksgasleiding Tata Steel-terrein 

Deze leiding ligt ruim buiten de 10-8 risicocontouren. Daarmee zijn de risico’s voor deze leiding te 

verwaarlozen.  
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Strandhuisjes Noordzeestrand 

De strandhuisjes liggen buiten de 10-8 risicocontouren. Daarmee zijn de risico’s voor deze objecten te 

verwaarlozen.  

 

Groepsrisico strandgasten Noordzeestrand 

Het Noordzeestrand voldoet aan het groepsrisico.  

 

Parkeerplaats tussen WT2 en WT3 

De parkeerplaats tussen WT2 en WT3 voldoet aan de norm van het Maatschappelijk Risico.  

 

Parkeerplaatsen langs de Reyndersweg 

De parkeerplaatsen langs de Reyndersweg voldoen aan het Maatschappelijk Risico.  

 

Het Bolwerk 

Het Bolwerk is een beperkt kwetsbaar object. Het Bolwerk bevindt zich binnen de 10-6 contour, maar 

buiten de 10-5 contour. Het Bolwerk voldoet aan de nieuwe norm voor beperkt kwetsbare objecten (10-5 

contour), die naar verwachting op 1 januari 2011 ingaat.  

 

Strandpad, van Bolwerk naar Noordzeestrand 

Het strandpad voldoet aan het Individueel Passanten Risico en het Maatschappelijk Risico.  
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Bijlage A Locatiekaart incl. de 

risicocontouren (100m) 

 

Parkeerplaats WT3 

Reyndersweg 

Bolwerk en strandpad 

Tata Steel-terrein 

WT1 

WT2 

WT3 

Spoorlijn BRZO mobiel 
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Bijlage B Locatiekaart incl. de 

risicocontouren (117m)  

 

Parkeerplaats WT3 

Reyndersweg 

Bolwerk en strandpad 

Tata Steel-terrein 

WT1 

WT2 

WT3 

Spoorlijn BRZO mobiel 
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Bijlage C Gegevens Repower  
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Bijlage D Vragen en opmerkingen 

Milieudienst IJmond 

Specifieke versus generieke faalgegevens 

De faalfrequenties opgenomen in het handboek zijn van vóór 2000, en daarmee redelijk gedateerd. Van 

de REpower 6M zijn inmiddels accurate, en dus specifieke faalgegevens bekend, waardoor de risico 

contouren beduidend kleiner worden: 

 

De hieruit volgende contouren zijn: 

 

 

Opmerking: Deze bovenstaande gegevens zijn uit een eerdere risicoanalyse genomen van het 

windturbineproject aan de A9, gebaseerd op generieke, i.p.v. specifieke faalgegevens, Specifieke 

faalgegevens zijn als analyse als zodanig nog niet verwoord in het geval van de windturbines aan de 

Reyndersweg. De analyse voor de Reyndersweg is gebaseerd op generieke faalgegevens, met volgende 

waarden: 
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De contouren, die daaruit volgen, zijn de volgende: 

 

 

Opmerkingen Milieudienst IJmond 

De Milieudienst IJmond heeft de volgende opmerkingen: 

 

Invloed onderlinge afstand 

Als de onderlinge afstand minder zou zijn dan heeft dit alleen consequenties voor de opbrengst. In de 

email van REpower (zie beneden aan deze bijlage) staan de door REpower aangegeven coördinaten.  

 

Verder stelt Windpark IJmond, dat de tussenafstand van de turbines onderling, in hun geval dus ongeveer 

430m1, ruim buiten de 10-6 contour als gesteld in het handboek valt. 

 

Tekening en tabel met contouren 

De contouren voor de 117m1 windturbine contouren zijn aangegeven in Bijlage B 

 

Rotorbladen over de weg 

Er mist een onderbouwing waarom de geprojecteerde molens direct naast de weg kunnen staan.  
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De AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur) stelt dat turbines niet mogen draaien wanneer er ijs op de 

bladen zit. Windpark IJmond geeft aan, dat de windmolens kunnen worden uitgerust met een mechanisme 

om de windmolen bij ijsvorming stil te zetten, mocht dit benodigd zijn. Zij verwijzen naar een bestaande 

situatie, zoals de lijnopstelling van V-90 windturbines bij de Afrikahaven.  

 

Strandhuisjes 

Hier is goed door NRG naar gekeken, zie de bijlage van de risicoanalyse waarbij de strandhuisjes buiten 

de 10-6 contour liggen.  

 

Bolwerk 

In het rapport is opgenomen dat het Bolwerk een beperkt kwetsbaar object is. Als het Bolwerk toch als 

een kwetsbaar object moet worden beschouwd, wordt niet voldaan. Mocht het nodig zijn, dan kan een 

herberekening gemaakt worden op basis van nieuwere, specifieke faalgegevens.  

 

Reactie van REpower op de onderlinge afstand  

(email via Windpark IJmond).  

 

Hi Rick, 

 

please find some answers attached as well as some comments to the current situation. 

 

We have included the coordinates into the attached dwg. file. 

 

The spacing is approx. 3.4D for these 3 locations 

WEC 4 101320  500204 

WEC 5 100906  500311 

WEC 6 100499  500455 

 

Best Regards 

 

Jan Derksen 

Senior Project Engineer Offshore 

REpower Systems AG  

Überseering 10 / Oval Office 

D-22297 Hamburg 


