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RAMPBESTRIJDINGSPLAN NEFCO STORAGE & TRADING BV  
 
Object:      Nefco Storage & Trading BV 
     Zuiderhavenweg 50 

4004 JJ Tiel 
     Tel.: 0344-610464 of 06-14583849 (ma-vr 07:00 - 17:00) 
 
Werkingsgebied:     Gemeente Tiel 
 

Regionaal plannummer  RBP-004 
 
Aanverwante documenten: - Deelplan Bevolkingszorg en daaronder liggende   

  draaiboeken.  
     - Regionaal Crisisplan d.d. 7 juli 2011; 
     - Bedrijfsnoodplan Nefco Storage & Trading BV 

- Verdiepingstekeningen Nefco Storage & Trading BV 
 
Bijbehorende kaarten (bijlage E) Overzichtkaart rampbestrijdingsscenario's 
     Plattegrond Nefco Storage & Trading BV 
  

Vaststelling:   Vaststelling van dit rampbestrijdingsbestrijdingsplan vindt 

  plaats door het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 

            Gelderland-Zuid. 

 

Intrekking:  Met de vaststelling van dit plan wordt de versie november 

2008 van het RBP Nefco Storage & Trading BV Tiel 

 ingetrokken. 
 
Datum in werking treden:  25 september 2014 
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A. Inleiding 
Het doel van dit rampbestrijdingsplan is het ondersteunen van de operationele inzet van de 
hulpdiensten en de gemeente Tiel in geval van een calamiteit bij Nefco Storage & Trading BV te Tiel. 
Het bestuurlijk deel van het rampbestrijdingsplan is gericht op de formele criteria waaraan een 
rampbestrijdingsplan moet voldoen. Deel 2 betreft de operationele informatie die van daadwerkelijk 
nut is tijdens een incident. Aan deel 2 zijn de operationele bijlagen toegevoegd. 
 
B. Status 
Het rampbestrijdingsplan Nefco Storage & Trading BV te Tiel is door het bestuur van de 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vastgesteld. 
 
C. Onderhoud 
De Veiligheidsregio zal conform het Besluit Veiligheidsregio’s (Bvr artikel 6.1.7) met passende 
tussenpozen doch tenminste éénmaal per drie jaar bezien of het rampbestrijdingsplan moet worden 
herzien en bijgewerkt. 
Het rampbestrijdingsplan wordt onderhouden door het Veiligheidsbureau van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid. Hiertoe wordt jaarlijks de juistheid, de volledigheid en de bruikbaarheid van de 
informatie in het rampbestrijdingsplan gecontroleerd en zonodig bijgesteld. Bij essentiële wijzigingen 
wordt zo nodig tussentijds een nieuw rampbestrijdingsplan vastgesteld. 
 
D. Oefening 
Het rampbestrijdingsplan Nefco Storage & Trading BV zal regelmatig worden beoefend en op basis 
daarvan worden geëvalueerd. Daarbij zal steeds één van de in het plan beschreven scenario's als 
uitgangspunt worden genomen. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid neemt het initiatief tot het 
houden en evalueren van deze oefeningen. Na een daadwerkelijke inzet zal dit rampbestrijdingsplan 
eveneens geëvalueerd dienen te worden. Ook hierin zal De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid het 
initiatief nemen. 
 
E. Afstemming op andere plannen 
Dit rampbestrijdingsplan is afgestemd op het Deelplan Bevolkingszorg. Waar nodig wordt, voor de 
uitvoering van taken en maatregelen, naar bepaalde onderliggende draaiboeken verwezen. 
Daarnaast is dit plan afgestemd op het Regionaal Crisisplan VRGZ van juli 2011.  
 
F. Communicatie 
Het rampbestrijdingsplan is openbaar. Vóór vaststelling heeft het plan van 3 juli tot 18 augustus 2014 
in het gemeentehuis van Tiel en bij het kantoor van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid ter inzage 
gelegen (ten minste zes weken voor vaststelling). Hiervan is melding gemaakt in o.a. De 
Gelderlander. Na vaststelling wordt het plan door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid aan de in de 
verspreidingslijst genoemde diensten en instanties gestuurd. Betrokken diensten zijn zelf 
verantwoordelijk voor het informeren van hun personeel. 
 
In het kader van de communicatie over dit rampbestrijdingsplan zijn de volgende doelgroepen te 
onderscheiden: 
- Burgers in de gemeente Tiel; 
- Medewerkers Nefco Storage & Trading BV te Tiel; 
- Medewerkers van de gemeente Tiel; 
- Medewerkers van de operationele diensten die bij de bestrijding van incidenten bij Nefco  

Storage & Trading BV te Tiel zijn betrokken; 
- Andere mensen die geïnteresseerd zijn in het rampbestrijdingsplan: politieke partijen, pers, 

belangengroeperingen etc.; 
- Omliggende gemeenten en regio’s die in de effectgebieden liggen. Zij ontvangen het plan ter 

kennisname. 
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De informatieverstrekking over het rampbestrijdingsplan vindt als volgt plaats: 

 

Doelgroep Informatieverstrekking Verantwoordelijke instantie 

Burgers Website gemeente 

Ter inzage op het gemeentehuis 

 

De Gelderlander 

Website VRGZ 

Ter inzage receptie kantoor VRGZ 

gemeente Tiel 

 

 

VRGZ 

Medewerkers bedrijf interne communicatie bedrijf 

Medewerkers 

gemeente 

voorlichting ambtenaar openbare veiligheid 

Hulpverleners voorlichting + plan afzonderlijke diensten 

 
Verspreidingslijst  
 
1. Minister van Veiligheid en Justitie 
2. Commissaris van de Koning Provincie Gelderland 
3. Burgemeester van de gemeente Tiel 
4. Politieleiding van de politie-eenheid Oost-Nederland, t.b.v. Afdeling CCB  
5. Districtsleiding van het politiedistrict Gelderland-Zuid 
6. Regionale Brandweer t.b.v. Sector Brandweer (Beheer Commandohaakarmbak) 
7. Regionale Brandweer t.b.v. Sector Brandweer (MeetplanLeider) 
8. Regionale Brandweer t.b.v. HOvD (West en Oost) 
9. Brandweer Nederbetuwe Tiel 
10. Ambtenaar Openbare Veiligheid gemeente Tiel 
11. Waterschap Rivierenland 
12. Nefco Storage & Trading BV  
13. Directeur publieke gezondheid, t.b.v. Actiecentrum GHOR 
14. GGD Gelderland-Zuid, t.b.v. het team milieu en gezondheid 
15. Gemeenschappelijke meldkamer Gelderland-Zuid 
16. Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, t.a.v. Veiligheidsbureau (t.b.v. ROC Gelderland-Zuid) 
17. Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, t.b.v. GAGS 
18. Pro-Rail 
19. Rijkswaterstaat Dienst Oost-Nederland  
20. Omgevingsdienst Regio Nijmegen, t.a.v. hoofd ODRN 
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1 Toestand 

1.1 Risicodragend object 

Nefco Storage & Trading Depot Tiel is gevestigd op het industrieterrein De Kellen, aan de 
Zuiderhavenweg 50, in de gemeente Tiel. Depot Tiel is een op- en overslagbedrijf voor vloeibaar 
gemaakte gassen, te weten propaan, butaan en mengsel daarvan (LPG). De gassen worden 
overwegend aangevoerd per schip over het Amsterdam-Rijnkanaal en per tankauto over de weg 
afgevoerd. 
 

Hiertoe beschikt het depot over een steiger voor tankschepen, een overslaginstallatie, 6 ingeterpte tanks 

(4 x 652m³ en 2 x 100m³) zie onderstaande tabel, 3 vulstations voor propaan-, butaan-, en LPG-

tankauto's en een opstelplaats voor tankauto's. De vullingsgraad van de tankauto's bedraagt maximaal 

82 gewichtsprocent (gew.%) en voor schepen wordt uitgegaan van een vullingsgraad van 91%. De 

inhoud van de tankauto's kan variëren tussen 20 m³, 25 m³ of 59 m³. Bij schepen kan de inhoud ook 

variëren en bedraagt het gemiddelde circa 816 ton. 

 

Tanknummer Gebruikelijk product Maximale inhoud 

1 en 2 Butaan 100 m
3
 per tank (waterinhoud) 

3, 4, 5 en 6 Propaan 652 m
3
 per tank (waterinhoud) 

8 (ruimteverwarming kantoor) Propaan 1.12 m
3
 per tank (waterinhoud) 

 

Het depot kent één bewaakte toegang aan de Zuiderhavenweg en een nooduitgang aan de 

Noorderhavenweg. Deze nooduitgang is afgesloten middels een hek en tijdens openingstijden van 

binnenuit bedienbaar. Voor het openen buiten openingstijden is er een sleutelbuis aanwezig. Op het 

terrein staat achter het kantoor één bovengrondse tank (propaan) ten behoeve van de 

ruimteverwarming van het kantoor. 
 
Laad- en losplaats tankauto's 
Er zijn 3 laad/losplaatsen voor tankauto's en 1 opstelplaats zonder verladingfaciliteiten. Deze 
laad/losplaatsen en opstelplaats zijn voorzien van een automatische sprinklerinstallatie. Bij elke 
laad/losplaats is een intercom aanwezig, waarmee direct contact met de Meet- en Regelkamer gemaakt 
kan worden. Tijdens laad/losactiviteiten is de intercom in de Meet- en Regelkamer altijd in werking. 
 
Er staan maximaal acht tankauto's op het bedrijfsterrein gestald. Deze verschillen in groote. Het 
betreffen vijf tankauto's met elk een maximale hoeveelheid van 12 ton aan boord. Daartoe zijn er op het 
laadrek vier opstelplaatsen aanwezig, voorzien van automatische sprinklerinstallatie, waar voldoende 
ruimte is om vijf tankauto's te kunnen plaatsen. 
 
Verder zijn er drie opstelplaatsen gecreëerd ten noorden van de terp, voor tankauto's met elk een 
maximale hoeveelheid van 1 ton aan boord. De situatie kan zich echter voordoen dat op de plaats van 
een tankauto een kraanwagen wordt gestald met propaantankjes. De maximale cummulatieve inhoud 
van de propaantankjes tezamen bedraagt 333 kg. 
 
Gedurende de zomer worden de tankauto's van 17:00 tot 07:00 gestald terwijl in de winter de tankauto's 
van 22:00 tot 06:00 gestald worden. In het weekend kunnen er ook tankauto's gestald worden. Op 
zaterdag tussen 06:00 en 16:00 zijn in de wintermaanden drie tankauto's in gebruik en gedurende de 
zomermaanden één tankauto. 
 
Tussenopslag 
Maximaal worden er tijdelijk 10 propaantanks opgeslagen op depot Tiel, die nog ontgast moeten 
worden, met een maximale vulling van 10%. De grootte van deze tanks met restgassen propaan varieert 
van 0,5 tot 13 m

3
. Deze tanks worden opgeslagen naast de haven. De ontgassing en reiniging van deze 

tanks vindt bij een gespecialiseerd (extern) bedrijf plaats, niet op depot Tiel. Er kunnen maximaal 30 
schone tanks aanwezig zijn op depot Tiel die al extern zijn ontgast en gereed zijn voor installatie in den 
lande. Deze tanks worden opgeslagen achter het depotkantoor op het gebied naast de terp. 
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Kantoor 

Het kantoor ligt nabij de toegangspoort aan de Zuiderhavenweg. Een deel van het kantoor is in gebruik 
als meet- en regelkamer door de depotbeheerder en de depotoperator. De rest van het kantoor wordt 
grotendeels gebruikt als archief. Vanuit de meet- en regelkamer is goed overzicht op de toegang en het 
terrein. 
 
Personen 
Het aantal personen dat op het kantoor aanwezig is gedurende de openingsuren is één of twee. Te 
weten de Depotbeheerder en/of de Depotoperator. Maximaal twaalf keer per jaar zijn de 
Depotbeheerder en/of de Depotoperator ook buiten de openingstijden aanwezig voor scheepslossingen 
of tankautobeladingen. Indien er zowel een schip wordt gelost als ook tankauto's worden beladen zijn er 
minimaal twee personen van Nefco aanwezig. 
Naast de beschreven aanwezige personen kunnen er gedurende de uitvoering van bedrijfsactiviteiten 
nog extra personen aanwezig zijn, zoals chauffeurs van tankauto's, bemanning van een schip, 
aannemers en bezoekers. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aanwezige personen: 
 

Aanwezige personen Werkdagen Nacht/Weekend 

Nefco personeel 1-2 0 

Chauffeurs 2¹ 0 

Bemanning schip 2-4 0²
-
³ 

Aannemers/bezoekers/overigen 1 0 

Totaal 5 0 

¹ = Gemiddeld aanwezige chauffeurs. Het aantal schommelt tussen 0 en 5. 
² = Incidenteel zal buiten openingstijden een schip aangemeerd zijn, in afwachting van het lossen. 
³ = Incidenteel wordt een schip in het weekend gelost. 

1.2 Algemene preventieve en preparatieve maatregelen 

Preventieve voorzieningen: 
- Brandmeldcentrale (BMC);  
     centrale en paneel in kantoor 
-    Sprinklermeldcentrale (SMC);  
     ter hoogte van losplaats schepen 
- Automatische sprinklers; 
 Op laad-/losplaatsen en speciale opstelplaats tankauto's en in/op het brandpompengebouw. 
- Monitoren; 

3 monitoren aan weerszijde van de laadplaatsen. Eén staat standaard gericht op het schip, één op 
het bovengrondse leidingwerk tussen de terptanks en de laadstraten en één monitor op de 
laadplaatsen. Monitoren zijn aangesloten op bluswaterleidingnet. 

- Brandblussers; 
 Rondom opslagtanks, laad-/losplaatsen en kantoor: 
 7 stuks poederblussers (6 kg) 
 4 stuks inergenblussers (Meet- en Regelkamer) 
 4 stuks poederblussers laadperron (50 kg) 
 2 stuks koolzuurblussers gebouw (5 kg) 
- Inergen blusgasinstallatie; 

In de laagspanningsruimte en de doorvoerruimte onder de laagspanningsruimte in de Meet- en 
Regelkamer, is een inergen blusinstallatie gemonteerd. De inergen blusinstallatie is gekoppeld aan 
de SMC. 

 
De sprinklers, bluswaterpompen en monitoren, alsmede de diverse alarmsystemen en 
communicatiemiddelen kunnen worden bediend vanuit de Meet- en Regelkamer van het kantoor. Dit 
geldt dan ook als commandopost. 
 
Preparatieve voorzieningen: 
- Sleutelbuizen; 
 Beide ingangen (Zuider- en Noorderhavenweg) zijn voorzien van een sleutelbuis. 
- Hydranten; 
 Rondom opslagtanks, laad-/losplaatsen en kantoor, aangesloten op het bluswaterleidingnet. 
- Bluswaterleidingnet; 
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Het gedeeltelijk ondergronds en bovengronds gelegen bluswaterleidingnet verzorgt de 
bluswaterlevering over het gehele depot naar alle strategische punten, met inbegrip van de 
tankautobelading. Een door een dieselmotor aangedreven brandpomp kan het bluswaterleidingnet 
op een druk van 8 bar houden, ook indien grote hoeveelheden water voor brandbestrijding aan het 
net worden onttrokken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rampbestrijdingsplan Nefco Storage & Trading BV                                            Datum: 25 augustus 2014 

 
 
 

   10 van 46 

2 Omvang ramp en rampgebied 

2.1 Rampscenario 

Het rampscenario komt voort uit een aanvulling op het veiligheidsrapport. De voorbereiding op de 
rampbestrijding richt zich op het scenario met de potentieel grootste effecten buiten de inrichting. 
Dit rampbestrijdingsplan richt zich met name op de bron- en effectbestrijding bij een calamiteit op het 
terrein van Nefco Storage & Trading BV en op de maatregelen die nodig zijn om de bevolking in het 
effectgebied te beschermen en te informeren. Voor de bepaling van de omvang van een mogelijke ramp 
en het daaraan gekoppelde effectgebied is uitgegaan van 4 scenario's die van belang zijn ter 
voorbereiding van de rampenbestrijding, te weten: 
 

Scenario 1 
[O1.Pro 90%]: Catastrofaal falen van een opslagtank, 587m

3
 propaan; 

 

Scenario 2 
[TAS2.LP 12 ton (5x)]: Vrijkomen van 12 ton propaan uit de grootste aansluiting van een gestalde 
tankauto; 
 

Scenario 3 
[TA5a.Pro]: Instantaan falen van een tankauto met 26,7 ton propaan - BLEVE; 
 

Scenario 4 
[SC1a.Pro]: Groot lek als gevolg van externe impact op lossend schip, 180 m

3
 propaan; 

 

 
In hoofdstuk 3 worden de scenario’s nader uitgewerkt. 
 
De vuurbelasting in de gaswolkbrand of BLEVE kan secundaire branden doen ontstaan. Het is niet te 
Verwachten dat opslagtanks, tankauto's en tankschepen daardoor bezwijken of ontbranden, daarvoor is 
de tijdsduur van de gaswolkbrand te kort. Secundaire branden kunnen echter wel ontstaan door 
ontbranden van een eenvoudig te ontsteken materiaal dat in de direct contact komt met de 
gaswolkbrand. 

2.2 Kaartmateriaal 

Op de kaart (bijlage E ) is de omvang van het rampgebied ten gevolge van hittestraling en overdruk 
weergegeven door de effectafstanden in een cirkel aangegeven. Het effectgebied is concentrische ten 
opzichte de bron. 
 
In het algemeen geldt dat de aanwezigen in het gebied waarbinnen de 0.1 bar overdruk of de 3 kW/m

2
 

hittestraling wordt bereikt, worden gewaarschuwd middels het WAS-stelsel en andere middelen die 
beschikbaar zijn voor de sectie Communicatie en de communicatieadviseur CoPI (o.a. regionale 
rampenzender, NL-Alert, Twitter, enz.). Voor de rampenbestrijding is dit gebied maatgevend. 
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2.3 Interpretatie effectafstanden 

Hittestraling en overdruk: 
Voor alle scenario’s met een brandbare en explosieve inhoud (propaan) zijn de effecten naar de 
omgeving vooral die van hittestraling en overdruk.  
 
De effecten van hittestraling zijn afhankelijk van de warmtestralingsintensiteit en de blootstellingsduur.  
Voor de pijngrens wordt vaak 3 kW/m

2
 gedurende 10 seconden gehanteerd of 10kW/m

2
 gedurende 5 

seconden. Voor 2e en 3e graads brandwonden wordt uitgegaan van langdurige blootstelling (enkele 
minuten) bij een warmtestralingsintensiteit van 5 kW/m

2
, en bij kortdurige blootstelling (enkele 

seconden) van 12,5 kW/m
2
. Dodelijke verwondingen treden op bij een warmtestralingsintensiteit van 30 

kW/m2 gedurende 10 seconden. Het ontstaan van secundaire branden treedt op bij waarden van 10 
kW/m2 bij minutenlange blootstelling. 
 
De effecten van overdruk zijn afhankelijk van de piekoverdruk. 
De primaire drukschade heeft bij een waarde van 0,02 bar tijdelijke gehoorschade tot effect. Bij een 
waarde van 0,3 bar scheuren trommelvliezen, bij 1,0 bar treedt longschade op en vanaf een waarde van 
bij 2,0 bar overdruk kunnen de effecten dodelijk zijn. 
Naast gezondheidsschade kan er ook materiële schade optreden. Bij 0,03 bar treedt zeker ruitbreuk op 
met kans op dodelijke scherfwerking. Instorting van muren en daken en bezwijken van enkele draag- 
constructies wordt gerapporteerd bij een waarde van 0,17 bar. Met instorting van gebouwen moet 
rekening gehouden worden bij waarden vanaf 0,4 bar overdruk. 

2.4 Communicatie naar omwonenden 

De communicatie naar de bevolking in het effectgebied gaat conform het deelplan Communicatie. De in 
dit rampbestrijdingsplan beschouwde rampscenario's zijn van dien aard dat het alarmeren van de 
bevolking met behulp van de WAS-sirenes noodzakelijk is. De bewoners in het effectgebied worden 
geïnformeerd over dreigende gevaren en de te nemen maatregelen. De berichtgeving zal via alle 
beschikbare communicatiemiddelen worden verzorgd (calamiteiten website, Twitter, NL-alert, enz.). 
 
De bevolking die schuilt/binnen blijft, moet bij een dreigende explosie gevaar en/of hittestraling bij 
een fakkelbrand: 
• wegblijven bij de naar Nefco gekeerde gevel en wegblijven bij vensters; 
• ramen en deuren openen en gordijnen of jaloezieën sluiten. 
 
De MPL (in samenspraak met de AGS en de GAGS) bepaalt de effectiviteit van schuilen in relatie tot de 
gevaarzetting. Indien schuilen niet effectief is en er voldoende tijd is voor evacuatie (indien 
noodzakelijk), kan ook evacuatie van (een deel van) het gebied worden overwogen. 
 
Nadat het sein 'veilig' is gegeven, dient de bevolking middels ontalarmering te worden geinformeerd 
over de verder te nemen maatregelen. 

2.5 Bepaling aanrijroute 

Iedere discipline is verantwoordelijk voor het veilig bovenwinds aanrijden bij incidenten waarbij 
gevaarlijke stoffen in de open lucht vrijkomen. De OvD-B geeft zo snel mogelijk een veilige, 
bovenwindse aanrijroute door aan de MKB. De MKB geeft deze informatie door aan de CaCo. De CaCo 
informeert de MKP en de MKA die vervolgens hun eenheden en functionarissen op de hoogte stellen. 
Aanrijdende eenheden dienen in eerste instantie de heersende windrichting en de veilige aanrijdroute 
zelf te bepalen. Indien opgeschaald wordt en er een OVD-P ter plaatse is coördineert hij in overleg met 
de brandweer, de opstellocaties van de hulpdiensten en wordt de aanrijroute bepaald. Tevens is de   
OVD-P verantwoordelijk voor de begidsing van de hulpdiensten. 

2.6 Uitgangsstellingen 

Conform Procedure Brandweercompagnie. 
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2.7 Prioriteitsroutes ambulances 

De ambulances rijden van: loodsposten → ambulancestation  → gewondennest → ziekenhuis →  
ambulancestation  →  etc..  
 
De locatie van het gewondennest of gewondennesten worden ter plaatse door het COPI bepaald. De 
route wordt in overleg met het COPI, de MKA en de MKP (i.v.m. begidsing) bepaald. 
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3 Rampbestrijdingsscenario 

3.1 Catastrofaal falen van een opslagtank, 587m3 propaan  

Als gevolg van een brand in de omgeving faalt de opslagtank instantaan en komt de gehele inhoud van 
de opslagtank met propaan (bij 90% vullingsgraad) vrij. Door (in)directe ontsteking ontstaat een explosie 
of een wolkbrand. 
 
Effectafstanden: 
Zie bijlage E. 
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Druk 0.3 bar
 

0.1 bar
 

0.03 bar
 

D 5,0
 

- 149 586 

F 1,5 - 129 505 

 
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Wolkbrand LEL UEL 

D 5,0 1.752 957 

F 1,5 3.511 1.772 

 
De wolkbrand kan ontstoken worden tussen de zogenaamde onderste explosiegrens (LEL) en de 
bovenste explosiegrens (UEL). Tussen deze grenzen heeft het mengsel van gas en lucht een dusdanige 
verhouding dat deze tot ontsteking kan worden gebracht. Praktisch gezien kan de wolkbrand opbranden 
tot aan de bron. 
 
Effecten op de mens 
 
Gezondheidseffecten door hittestraling 
De gezondheidseffecten van hittestraling zijn afhankelijk van de warmtestralingsintensiteit, de 
blootstellingsduur en de mate van bescherming.  
In eerste instantie veroorzaakt hittestraling pijn, daarna brandwonden en uiteindelijk kan hittestraling 
dodelijk zijn. De pijngrens ligt bij 3 kW/m

2
 gedurende 10 seconden en 10 kW/m

2
 gedurende 5 seconden. 

Tweede en derde graads brandwonden ontstaan bij 10 kW/m
2
  gedurende een blootstelling van 15 

seconden. Dodelijke effecten kunnen al ontstaan bij 10 kW/m
2
 gedurende een blootstelling van 1 

minuut. Bij een blootstelling aan 35 kW/m
2
 is de kans op dodelijke effecten zeer groot. 

 
Gezondheidseffecten door overdruk 
Gezondheidseffecten door een explosie zijn afhankelijk van directe en indirecte effecten die worden 
veroorzaakt door de piekoverdruk. Directe effecten zijn scheuren van trommelvliezen, scheuren in de 
longen etc. Indirecte effecten ontstaan door rondvliegende scherven of andere projectielen en indirecte 
effecten kunnen ontstaan doordat het slachtoffer tegen een object, zoals een ruit of muur wordt 
geslingerd. 
Onderstaande tabel toont een overzicht van de directe gezondheidseffecten (Poeze, UMC Maastricht). 
Tijdelijke gehoorschade treedt al op bij een overdruk van 0,02 bar. Bij een overdruk van 0,3 bar kunnen 
trommelvliezen scheuren. Bij een overdruk van 1,0 bar kunnen de longen worden beschadigd. Dodelijke 
effecten kunnen bij een overdruk van 2,0 bar of meer ontstaan. 
 

Directe gezondheidseffecten na een explosie veroorzaakt door 
overdruk 

Overdruk [bar] Directe gezondheidseffecten [-] 

0,02 bar Tijdelijke gehoorschade 

0,3   bar Kans op scheuren trommelvliezen 

1,0   bar Kans op schade aan de longen 

2,0   bar Kans op dodelijke effecten 

3,0   bar 50% kans op overlijden 

4,0   bar 95% kans op overlijden 
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Aandachtspunten Repressief 
 

ALGEMEEN 

Hulpverleners en verkeersregelaars instrueren over vermijden blootstelling.  

Bedrijventerrein Kellen in Tiel is aangesloten op de Regionale Toezichtsruimte, beelden 
afkomstig hiervan kunnen gedeeld worden met hulpverleners ten behoeve van de 
beeldvorming. 

 

BRANDWEERZORG 

Terrein betreden met explosiegevaarmeter  

Wees attent voor het mogelijk optreden van het scenario gaswolkexplosie/wolkbrand als 
gevolg van een vertraagde ontsteking van de gaswolk: 
• continue metingen met explosiegevaarmeters, bepalen exacte omvang van het gevaren-

gebied. 

 

Bij vertraagde ontsteking:  
• houd rekening met verschuiving effectgebied (afhankelijk van windrichting); 
• inschatting gebruik WAS benedenwindse gebied. 

 

Bij directe onsteking: 
• indien explosie nog niet opgetreden: ontruimen tot op 150 meter, daarbuiten mensen 

adviseren: binnen schuilen, ramen openen en zich zover mogelijk inpandig van de tankzijde 
af te keren. 

• maak gebruik van: 'landelijk protocol schuilen of ontruimen/evacueren'; 
• hoe meer tijd beschikbaar hoe groter het te ontruimen gebied van binnen naar buiten. 

 

Explosie opgetreden: 
• aandacht voor instabilititeit van de constructie van andere opslagtanks en tankwagens op 

het terrein. 
• aandacht voor instabilititeit van de constructie van panden, leidingbruggen, installaties. 
• aandacht voor verontreinigd bluswater; 
• bij secundaire branden of uitstroom van gevaarlijke stoffen door beschadigde installaties: 

verdere uitbreiding voorkomen; 
• opschaling: overweeg compagniesinzet. 

 

Inzet altijd in combinatie met bedrijfsdeskundige vanwege kennis van de installaties.  

WTS vanaf openwater in directe omgeving: 
• Amsterdam-Rijnkanaal; 
• Overweeg inzet blusboot. 

 

  

COMMUNICATIE 

Volg deelplan crisiscommunicatie, aandacht voor effectgebied.  

Checklisten pers- en publieksvoorlichting, tabblad checklist gevaarlijke stoffen, evacuatie 
en/of grote brand. 

 

BEVOLKINGSZORG  

Algemeen 

 Personen in de directe omgeving zijn in beginsel in hoge mate zelfredzaam 
(bedrijfsobjecten) => via de sectie Communicatie zo spoedig mogelijk 
handelingsperspectieven laten geven; 

 De rampbestrijdingsscenario's in dit plan betreffen brand/explosie (en niet primair 
gevaarlijke stoffen) waardoor ontruimen waarschijnlijker is dan schuilen; 

 Maak gebruik van: 'landelijk protocol schuilen of ontruimen/evacueren'. 

 

Publieke zorg 

 De meest nabijgelegen opvanglocatie is Sporthal Westroijen aan de Predikbroedersweg 
14 Tiel. 

 

Omgevingszorg 

 Toezicht en handhaving inzake de milieuvergunning is vanwege het van toepassing 
zijnde BRZO-regiem belegd bij de Omgevingsdienst  Regio Nijmegen - ODRN (dus niet 
bij de Omgevingsdienst Rivierenland - ODR). 

 Bij eventuele neerslag van verontreinigende of toxische stoffen rekening houden met 
nabij gelegen riool waterzuivering (RWZI). 
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Bij inzetten WAS sirene is Radio Gelderland automatisch calamiteitenzender (bijlage 6a 
procedure inschakelen omroep Gelderland als calamiteitenzender) 
- Aandacht voor gebied ten oosten van object ivm dekking WAS systeem. 

 

Bereikbaarheidsgegevens warme en koude fase zijn opgenomen in bijlage 2 van het 
deelplan. 

 

 
GENEESKUNDIGE ZORG 

Redden van de mogelijk slachtoffers: BHV van Nefco (uitvoerend: BHV).  
Volg processen AG en PG en relevante handboeken, protocollen en checklisten (allen).  
Voorwaarschuwing ziekenhuizen en huisartsen (uitvoerend: MKA).  
Contact leggen met BHV van Nefco (uitvoerend: ambulance en OVD-G).  
Wacht in een (informatie via CaCo/MKA) veilige zone (uitvoerend: ambulance en OVD-G).  
Omvang incident: hoeveelheid slachtoffers, bijzondere groepen (kinderen, ouderen, niet-
zelfredzamen), grootte effectgebied, beweging massa (onrust, stress, paniek) (uitvoerend: 
OVD-G). 

 

Ziekenhuis Rivierenland Tiel ligt bij weertype F1,5 bij noord-oosten wind in effectgebied.  
Slachtoffers naar ziekenhuizen? Zo ja, hoe en waarheen? Informatie via MKA te verkrijgen 
(informatie opvragend: ACGZ). 

 

Inventariseren en informeren zorginstellingen in effectgebied over evt. maatregelen, maar 
ook bij afschaling (uitvoerend: ACGZ). 

 

Informeren ziekenhuizen en huisartsen over verloop incident en afschaling (uitvoerend: 
ACGZ). 

 

Contact houden met GAGS i.v.m. handelingsperspectieven en over verloop incident, 
gezondheidsklachten uit effectgebied e.d. (uitvoerend: ACGZ). 

 

Binnen ROT afspraken maken over monitoring gezondheidsklachten en communicatie aan 
bevolking na afschaling (uitvoerend: ACGZ). 

 

Locale en regionale medische behandelcapaciteit snel uitgeput. Vroegtijdig inschakelen van 
het Calamiteitenhospitaal (kan door: MKA, OVDG, ACGZ, directeur  publieke gezondheid). 
 

 

 
POLITIEZORG 

Mobiliteit 
Statisch verkeersmanagement; (voorheen afzetten afschermen) 
Op basis van te bepalen veilig gebied door de brandweer, windrichting en afmeting en soort 
van de rookpluim is vooraf prepareren niet mogelijk. Op de meldkamer zijn gedetailleerde 
kaarten voorhanden, die situationeel gebruikt worden door de specialisten verkeer. De OVD-
P coördineert de aan en afrijdroutes en bepaald de opstelplaatsen van de hulpdiensten. (in 
overleg met de OVD-B) 
Afzettingen zullen in eerste instantie door politiepersoneel worden uitgevoerd. Bij langdurige 
afzettingen zullen hekken en borden geplaatst worden. 
 
Van belang voor deze locatie is dat het effectgebied zich uitstraalt naar twee 
bedrijventerreinen, Kellen en Medel. Tevens is het Amsterdam Rijnkanaal direct betrokken. 
Ook ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in het effectgebied. 
 
Er bevinden zich  op beide bedrijventerreinen veel transportbedrijven. Hierdoor zal er bij de 
afzettingen veel vrachtverkeer komen. Hierop moet geanticipeerd worden om opstoppingen 
te voorkomen.. 
 
Dynamisch verkeersmanagement; (voorheen begidsen) 
De OVD-P is verantwoordelijk voor het vrijhouden van routes voor hulpverleners, deze routes 
worden per situatie snel aangegeven door de OVD-P. 
 

 

Ordehandhaving  
Crowdmanagement en crowdcontrol; (hieronder valt ook het voormalig proces 
ontruimen) 
Voor zover ontruimen mogelijk is zonder bescherming, wordt dit uitgevoerd door de politie. In 

 



Rampbestrijdingsplan Nefco Storage & Trading BV                                            Datum: 25 augustus 2014 

 
 
 

   16 van 46 

andere niet veilige situaties wordt dit proces door de brandweer uitgevoerd of worden allerlei 
mediamiddelen ingezet. 
 
Riot Control; Indien er zich bij de afzettingen of in het afgesloten gebied 
ordehandhavingsproblemen voordoen, zal de OVD-P maatregelen nemen en eventueel 
opschalen. 
 

Opsporing 
In eerste instantie is redden van mensen van belang. Opsporing naar de oorzaak van het 
incident  en aanhouding van eventuele verdachten wordt in de diverse coördinerende 
overleggen wel op de agenda geplaatst.  
Plaats delict management wordt wel ingezet als mogelijk. 
 

 

Opsporingsexpertise 
Technisch onderzoek naar de oorzaak van het incident  wordt door de OVD-P opgestart 
binnen de forensische opsporing. 
 

 

WATERSCHAP  

Let op veiligheid personeel (met name RWZI (rioolwaterzuivering) Tiel, eventueel evacueren).   

Mogelijk aanleveren bluswater via watergang parallel aan Zuiderhaven weg (stuw bij RWZI 
Tiel) (op verzoek van brandweer). 

 

Informeren dijkbeheerder bij explosie (controle op eventuele schade dijk) .  

Waterkwaliteit valt in verzorgingsgebied RWS.  
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3.2 Vrijkomen van 12 ton propaan uit de grootste aansluiting van een gestalde 
 tankauto 

Als gevolg van veroudering/slijtage faalt de grootste aansluiting van een gestalde tankauto. Hierdoor 
komt de gehele inhoud van de tankauto met propaan vrij door deze aansluiting (76,2 mm). Dit gebeurt 
tijdens het stallen van een gevulde tankauto met 12 ton propaan. Als gevolg van directe ontsteking 
ontstaat een fakkel, explosie of een wolkbrand. 
 
Effectafstanden: 
(Zie bijlage E) 
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Fakkel 35 kW/m
2 

10 kW/m
2 

3 kW/m
2 

D 5,0 100 129 178 

F 1,5 123 151 196 

 

Type effect Effectafstand (meter) 

Druk 0.3 bar
 

0.1 bar
 

0.03 bar
 

D 5,0
 

- 32 127 

F 1,5 - 88 348 
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Wolkbrand LEL UEL 

D 5,0 228 89 

F 1,5 1.127 540 

 
De wolkbrand kan ontstoken worden tussen de zogenaamde onderste explosiegrens (LEL) en de 
bovenste explosiegrens (UEL). Tussen deze grenzen heeft het mengsel van gas en lucht een dusdanige 
verhouding dat deze tot ontsteking kan worden gebracht. Praktisch gezien kan de wolkbrand opbranden 
tot aan de bron. 
 
Effecten op de mens 
 
Gezondheidseffecten door hittestraling 
De gezondheidseffecten van hittestraling zijn afhankelijk van de warmtestralingsintensiteit, de 
blootstellingsduur en de mate van bescherming.  
In eerste instantie veroorzaakt hittestraling pijn, daarna brandwonden en uiteindelijk kan hittestraling 
dodelijk zijn. De pijngrens ligt bij 3 kW/m

2
 gedurende 10 seconden en 10 kW/m

2
 gedurende 5 seconden. 

Tweede en derde graads brandwonden ontstaan bij 10 kW/m
2
  gedurende een blootstelling van 15 

seconden. Dodelijke effecten kunnen al ontstaan bij 10 kW/m
2
 gedurende een blootstelling van 1 

minuut. Bij een blootstelling aan 35 kW/m
2
 is de kans op dodelijke effecten zeer groot. 

 
Gezondheidseffecten door overdruk 

Gezondheidseffecten door een explosie zijn afhankelijk van directe en indirecte effecten die worden 
veroorzaakt door de piekoverdruk. Directe effecten zijn scheuren van trommelvliezen, scheuren in de 
longen etc. Indirecte effecten ontstaan door rondvliegende scherven of andere projectielen en indirecte 
effecten kunnen ontstaan doordat het slachtoffer tegen een object, zoals een ruit of muur wordt 
geslingerd. 
 
Onderstaande tabel toont een overzicht van de directe gezondheidseffecten (Poeze, UMC Maastricht). 
Tijdelijke gehoorschade treedt al op bij een overdruk van 0,02 bar. Bij een overdruk van 0,3 bar kunnen 
trommelvliezen scheuren. Bij een overdruk van 1,0 bar kunnen de longen worden beschadigd. Dodelijke 
effecten kunnen bij een overdruk van 2,0 bar of meer ontstaan. 
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Directe gezondheidseffecten na een explosie veroorzaakt door 
overdruk 

Overdruk [bar] Directe gezondheidseffecten [-] 

0,02 bar Tijdelijke gehoorschade 

0,3   bar Kans op scheuren trommelvliezen 

1,0   bar Kans op schade aan de longen 

2,0   bar Kans op dodelijke effecten 

3,0   bar 50% kans op overlijden 

4,0   bar 95% kans op overlijden 

 
Aandachtspunten Repressief 
 

ALGEMEEN 

Hulpverleners en verkeersregelaars instrueren over vermijden blootstelling .  

Bedrijventerrein Kellen in Tiel is aangesloten op de Regionale Toezichtsruimte, beelden 
afkomstig hiervan kunnen gedeeld worden met hulpverleners ten behoeve van de 
beeldvorming. 

 

BRANDWEERZORG 

Terrein betreden met explosiegevaarmeter  

Wees attent voor het mogelijk optreden van het scenario gaswolkexplosie/wolkbrand als 
gevolg van een vertraagde ontsteking van de gaswolk: 
• continue metingen met explosiegevaarmeters, bepalen exacte omvang van het gevaren-

gebied. 

 

Bij vertraagde ontsteking:  
• houd rekening met verschuiving effectgebied (afhankelijk van windrichting) 
• inschatting gebruik WAS benedenwindse gebied 

 

Bij directe onsteking: 
• indien explosie nog niet opgetreden: ontruimen tot op 200 meter, daarbuiten mensen 

adviseren: binnen schuilen, ramen openen en zich zover mogelijk inpandig van de tankzijde 
af te keren; 

• maak gebruik van: 'landelijk protocol schuilen of ontruimen/evacueren'; 
• hoe meer tijd beschikbaar hoe groter het te ontruimen gebied van binnen naar buiten. 

 

Bij directe onsteking: 
• indien er een fakkelbrand ontstaat houdt rekening met de grote van de hittestraling contour 

(veiligheid inzet eigen personeel) . 
• let bij een bij fakkelbrand op aanstraling vanandere  tankwagens (onstaan BLEVE) en 

contructies, het ontstaan van secundaire branden: zet in op koeling en afscherming. 
 

 

BEVOLKINGSZORG  

Algemeen 

 Personen in de directe omgeving zijn in beginsel in hoge mate zelfredzaam 
(bedrijfsobjecten) => via de sectie Communicatie zo spoedig mogelijk 
handelingsperspectieven laten geven. 

 De rampbestrijdingsscenario's in dit plan betreffen brand/explosie (en niet primair 
gevaarlijke stoffen) waardoor ontruimen waarschijnlijker is dan schuilen. 

 Maak gebruik van: 'landelijk protocol schuilen of ontruimen/evacueren'. 

 

Publieke zorg 

 De meest nabijgelegen opvanglocatie is Sporthal Westroijen aan de Predikbroedersweg 
14 Tiel. 

 

Omgevingszorg 

 Toezicht en handhaving inzake de milieuvergunning is vanwege het van toepassing 
zijnde BRZO-regiem belegd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen- ODRN (dus niet bij 
de Omgevingsdienst Rivierenland - ODR).  

 Bij eventuele neerslag van verontreinigende of toxische stoffen rekening houden met 
nabij gelegen rioolwaterzuivering (RWZI). 
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Explosie opgetreden: 
• aandacht voor instabilititeit van constructies panden, leidingbruggen en installaties; 
• aandacht voor verontreinigd bluswater; 
• bij secundaire branden of uitstroom van gevaarlijke stoffen door beschadigde installaties: 

verdere uitbreiding voorkomen; 
• opschaling: overweeg compagniesinzet. 

 

Inzet altijd in combinatie met bedrijfsdeskundige vanwege kennis van de installaties.  

WTS vanaf openwater in directe omgeving: 
• Amsterdam-Rijnkanaal; 
• Overweeg inzet blusboot. 

 

 
COMMUNICATIE 

Volg deelplan crisiscommunicatie, aandacht voor effectgebied.  

Checklisten pers- en publieksvoorlichting, tabblad checklist gevaarlijke stoffen, evacuatie 
en/of grote brand. 

 

Bij inzetten WAS sirene is Radio Gelderland automatisch calamiteitenzender (bijlage 6a 
procedure inschakelen omroep Gelderland als calamiteitenzender) 
- Aandacht voor gebied ten oosten van object ivm dekking WAS systeem. 

 

Bereikbaarheidsgegevens warme en koude fase zijn opgenomen in bijlage 2 van het 
deelplan. 

 

 
GENEESKUNDIGE ZORG 

Redden van de mogelijk slachtoffers: BHV van Nefco (uitvoerend: BHV).  
Volg processen AG en PG en relevante handboeken, protocollen en checklisten (allen).  
Voorwaarschuwing ziekenhuizen en huisartsen (uitvoerend: MKA).  
Contact leggen met BHV van Nefco (uitvoerend: ambulance en OVD-G).  
Wacht in een (informatie via CaCo/MKA) veilige zone (uitvoerend: ambulance en OVD-G).  
Omvang incident: hoeveelheid slachtoffers, bijzondere groepen (kinderen, ouderen, niet-
zelfredzamen), grootte effectgebied, beweging massa (onrust, stress, paniek) (uitvoerend: 
OVD-G). 

 

Slachtoffers naar ziekenhuizen? Zo ja, hoe en waarheen? Informatie via MKA te verkrijgen 
(informatie opvragend: ACGZ). 

 

Inventariseren en informeren zorginstellingen in effectgebied over evt. maatregelen, maar 
ook bij afschaling (uitvoerend: ACGZ). 

 

Informeren ziekenhuizen en huisartsen over verloop incident en afschaling (uitvoerend: 
ACGZ). 

 

Contact houden met GAGS i.v.m. handelingsperspectief en over verloop incident, 
gezondheidsklachten uit effectgebied e.d. (uitvoerend: ACGZ). 

 

Binnen ROT afspraken maken over monitoring gezondheidsklachten en communicatie aan 
bevolking na afschaling (uitvoerend: ACGZ). 

 

Locale en regionale medische behandelcapaciteit snel uitgeput. Vroegtijdig inschakelen van 
het Calamiteitenhospitaal (kan door: MKA, OVD-G, ACGZ, directeur publieke gezondheid). 
 

 

 
POLITIEZORG 

De processen Bewaken en Beveiligen van objecten en personen, Handhaven Netwerken, 
Interventie, Ondersteuning en Informatie worden buiten beschouwing gelaten. 

 

Mobiliteit 
Statisch verkeersmanagement; (voorheen afzetten afschermen) 
Op basis van te bepalen veilig gebied door de brandweer, windrichting en afmeting en soort 
van de rookpluim is vooraf prepareren niet mogelijk. Op de meldkamer zijn gedetailleerde 
kaarten voorhanden, die situationeel gebruikt worden door de specialisten verkeer. De OVD-
P coördineert de aan en afrijdroutes en bepaald de opstelplaatsen van de hulpdiensten. (in 
overleg met de OVD-B) 
Afzettingen zullen in eerste instantie door politiepersoneel worden uitgevoerd. Bij langdurige 
afzettingen zullen hekken en borden geplaatst worden. 
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Van belang voor deze locatie is dat het effectgebied zich uitstraalt naar twee 
bedrijventerreinen, Kellen en Medel. Tevens is het Amsterdam Rijnkanaal direct betrokken. 
Ook ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie in het effectgebied. 
 
Er bevinden zich op beide bedrijventerreinen veel transportbedrijven. Hierdoor zal er bij de 
afzettingen veel vrachtverkeer komen. Hierop moet geanticipeerd worden om opstoppingen 
te voorkomen.. 
 
Dynamisch verkeersmanagement; (voorheen begidsen) 
De OVD-P is verantwoordelijk voor het vrijhouden van routes voor hulpverleners, deze routes 
worden per situatie snel aangegeven door de OVD-P. 
 

Ordehandhaving  
Crowdmanagement en crowdcontrol; (hieronder valt ook het voormalig proces 
ontruimen) 
Voor zover ontruimen mogelijk is zonder bescherming, wordt dit uitgevoerd door de politie. In 
andere niet veilige situaties wordt dit proces door de brandweer uitgevoerd of worden allerlei 
mediamiddelen ingezet. 
 
Riot Control; Indien er zich bij de afzettingen of in het afgesloten gebied 
ordehandhavingsproblemen voordoen, zal de OVD-P maatregelen nemen en eventueel 
opschalen.  
 

 

Opsporing 
In eerste instantie is redden van mensen van belang. Opsporing naar de oorzaak van het 
incident  en aanhouding van eventuele verdachten wordt in de diverse coördinerende 
overleggen wel op de agenda geplaatst. Plaats delict management wordt wel ingezet als 
mogelijk. 
 

 

Opsporingsexpertise 
Technisch onderzoek naar de oorzaak van het incident  wordt door de OVD-P opgestart 
binnen de forensische opsporing. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WATERSCHAP  

Bij scenario uitstroming gas geen milieu probleem verwacht voor WSRL, wel controle op 
eventuele secundaire gevolgen. (zie scenario 3.1 en 3.3). 
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3.3 Instantaan falen van een tankauto met 26,7 ton propaan - BLEVE 

Als gevolg van een brand in de omgeving warmt de inhoud (propaan) van de tankauto op. Vanwege de 
toegenomen druk in de tankauto bezwijkt de tankauto en komt een grote hoeveelheid damp vrij die door 
het omringende vuur direct ontstoken wordt en een BLEVE optreedt met een straal van 89 meter en een 
duur van 12 seconden. 
 
Effectafstanden: 
(Zie bijlage E) 
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Vuurbal 35 kW/m
2 

10 kW/m
2 

3 kW/m
2 

D 5,0 160 386 718 

F 1,5 160 386 718 

 

Type effect Effectafstand (meter) 

Druk 0.3 bar
 

0.1 bar
 

0.03 bar
 

D 5,0 - 59 229 

F 1,5 - 59 229 

 
Effecten op de mens 
 
Gezondheidseffecten door hittestraling 
De gezondheidseffecten van hittestraling zijn afhankelijk van de warmtestralingsintensiteit, de 
blootstellingsduur en de mate van bescherming.  
In eerste instantie veroorzaakt hittestraling pijn, daarna brandwonden en uiteindelijk kan hittestraling 
dodelijk zijn. De pijngrens ligt bij 3 kW/m

2
 gedurende 10 seconden en 10 kW/m

2
 gedurende 5 seconden. 

Tweede en derde graads brandwonden ontstaan bij 10 kW/m
2
  gedurende een blootstelling van 15 

seconden. Dodelijke effecten kunnen al ontstaan bij 10 kW/m
2
 gedurende een blootstelling van 1 

minuut. Bij een blootstelling aan 35 kW/m
2
 is de kans op dodelijke effecten zeer groot. 

 
Gezondheidseffecten door overdruk 
Gezondheidseffecten door een explosie zijn afhankelijk van directe en indirecte effecten die worden 
veroorzaakt door de piekoverdruk. Directe effecten zijn scheuren van trommelvliezen, scheuren in de 
longen etc. Indirecte effecten ontstaan door rondvliegende scherven of andere projectielen en indirecte 
effecten kunnen ontstaan doordat het slachtoffer tegen een object, zoals een ruit of muur wordt 
geslingerd. 
Onderstaande tabel toont een overzicht van de directe gezondheidseffecten (Poeze, UMC Maastricht). 
Tijdelijke gehoorschade treedt al op bij een overdruk van 0,02 bar. Bij een overdruk van 0,3 bar kunnen 
trommelvliezen scheuren. Bij een overdruk van 1,0 bar kunnen de longen worden beschadigd. Dodelijke 
effecten kunnen bij een overdruk van 2,0 bar of meer ontstaan. 
 

Directe gezondheidseffecten na een explosie veroorzaakt door 
overdruk 

Overdruk [bar] Directe gezondheidseffecten [-] 

0,02 bar Tijdelijke gehoorschade 

0,3   bar Kans op scheuren trommelvliezen 

1,0   bar Kans op schade aan de longen 

2,0   bar Kans op dodelijke effecten 

3,0   bar 50% kans op overlijden 

4,0   bar 95% kans op overlijden 
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Aandachtspunten Repressief 
 

ALGEMEEN 

Hulpverleners en verkeersregelaars instrueren over vermijden blootstelling .  

Bedrijventerrein Kellen in Tiel is aangesloten op de Regionale Toezichtsruimte, beelden 
afkomstig hiervan kunnen gedeeld worden met hulpverleners ten behoeve van de 
beeldvorming. 

 

BRANDWEERZORG 

Terrein betreden met explosiegevaarmeter  

Bij nog niet opgetrede BLEVE: 
• indien explosie nog niet opgetreden: ontruimen tot op 500 meter, daarbuiten mensen ; 

adviseren: binnen schuilen, ramen openen en zich zover mogelijk inpandig van de tankzijde 
af te keren; 

• maak gebruik van: 'landelijk protocol schuilen of ontruimen/evacueren'; 
• hoe meer tijd beschikbaar hoe groter het te ontruimen gebied van binnen naar buiten. 

 

Bij opgetrede BLEVE: 
• houdt rekening met de grote van de hittestraling contour (veiligheid inzet eigen personeel);  
• let bij een bij BLEVE op aanstraling van andere  tankwagens (onstaan BLEVE) en 

contructies, het ontstaan van secundaire branden: zet in op koeling en afscherming; 
• aandacht voor instabilititeit van constructies panden, leidingbruggen en installaties; 
• bij secundaire branden of uitstroom van gevaarlijke stoffen door beschadigde installaties: 

verdere uitbreiding voorkomen; 
• opschaling: overweeg compagniesinzet. 

 

Inzet altijd in combinatie met bedrijfsdeskundige vanwege kennis van de installaties.  

WTS vanaf openwater in directe omgeving: 
• Amsterdam-Rijnkanaal; 
• Overweeg inzet blusboot. 

 

 
COMMUNICATIE 

Volg deelplan crisiscommunicatie, aandacht voor effectgebied.  

Checklisten pers- en publieksvoorlichting, tabblad checklist gevaarlijke stoffen, evacuatie 
en/of grote brand. 

 

Bij inzetten WAS sirene is Radio Gelderland automatisch calamiteitenzender (bijlage 6a 
procedure inschakelen omroep Gelderland als calamiteitenzender) 
- Aandacht voor gebied ten oosten van object ivm dekking WAS systeem. 

 

Bereikbaarheidsgegevens warme en koude fase zijn opgenomen in bijlage 2 van het 
deelplan. 
 

 

 

BEVOLKINGSZORG  

Algemeen: 

 Personen in de directe omgeving zijn in beginsel in hoge mate zelfredzaam 
(bedrijfsobjecten) => via de sectie Communicatie zo spoedig mogelijk 
handelingsperspectieven laten geven. 

 De rampbestrijdingsscenario's in dit plan betreffen brand/explosie (en niet primair 
gevaarlijke stoffen) waardoor ontruimen waarschijnlijker is dan schuilen. 

 Maak gebruik van: 'landelijk protocol schuilen of ontruimen/evacueren'. 

 

Publieke zorg: 

 De meest nabijgelegen opvanglocatie is Sporthal Westroijen aan de Predikbroedersweg 
14 Tiel. 

 

Omgevingszorg 

 Toezicht en handhaving inzake de milieuvergunning is vanwege het van toepassing 
zijnde BRZO-regiem belegd bij de Omgevingsdienst  Regio Nijmegen - ODRN (dus niet 
bij de Omgevingsdienst Rivierenland - ODR). 

 Bij eventuele neerslag van verontreinigende of toxische stoffen rekening houden met 
nabij gelegen riool waterzuivering (RWZI). 
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GENEESKUNDIGE ZORG 

Redden van de mogelijk slachtoffers: BHV van Nefco (uitvoerend: BHV).  
Volg processen AG en PG en relevante handboeken, protocollen en checklisten (allen).  
Voorwaarschuwing ziekenhuizen en huisartsen (uitvoerend: MKA).  
Contact leggen met BHV van Nefco (uitvoerend: ambulance en OVD-G).  
Wacht in een (informatie via CaCo/MKA) veilige zone (uitvoerend: ambulance en OVD-G).  
Omvang incident: hoeveelheid slachtoffers, bijzondere groepen (kinderen, ouderen, niet-
zelfredzamen), grootte effectgebied, beweging massa (onrust, stress, paniek) (uitvoerend: 
OVD-G). 

 

Slachtoffers naar ziekenhuizen? Zo ja, hoe en waarheen? Informatie via MKA te verkrijgen 
(informatie opvragend: ACGZ). 

 

Inventariseren en informeren zorginstellingen in effectgebied over evt. maatregelen, maar 
ook bij afschaling (uitvoerend: ACGZ). 

 

Informeren ziekenhuizen en huisartsen over verloop incident en afschaling (uitvoerend: 
ACGZ). 

 

Contact houden met GAGS i.v.m. handelingsperspectieven en over verloop incident, 
gezondheidsklachten uit effectgebied e.d. (uitvoerend: ACGZ). 

 

Binnen ROT afspraken maken over monitoring gezondheidsklachten en communicatie aan 
bevolking na afschaling (uitvoerend: ACGZ). 

 

Locale en regionale medische behandelcapaciteit snel uitgeput. Vroegtijdig inschakelen van 
het Calamiteitenhospitaal (kan door: MKA, OVD-G, ACGZ, directeur publieke gezondheid). 
 

 

 
POLITIEZORG 

Mobiliteit 
Statisch verkeersmanagement; (voorheen afzetten afschermen) 
Op basis van te bepalen veilig gebied door de brandweer, windrichting en afmeting en soort 
van de rookpluim is vooraf prepareren niet mogelijk. Op de meldkamer zijn gedetailleerde 
kaarten voorhanden, die situationeel gebruikt worden door de specialisten verkeer. De OVD-
P coördineert de aan en afrijdroutes en bepaald de opstelplaatsen van de hulpdiensten. (in 
overleg met de OVD-B) 
Afzettingen zullen in eerste instantie door politiepersoneel worden uitgevoerd. Bij langdurige 
afzettingen zullen hekken en borden geplaatst worden. 
 
Van belang voor deze locatie is dat het effectgebied zich uitstraalt naar twee 
bedrijventerreinen, Kellen en Medel. Tevens is het Amsterdam Rijnkanaal direct betrokken. 
Ook ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie in het effectgebied. 
 
Er bevinden zich op beide bedrijventerreinen veel transportbedrijven. Hierdoor zal er bij de 
afzettingen veel vrachtverkeer komen. Hierop moet geanticipeerd worden om opstoppingen 
te voorkomen.. 
 
Dynamisch verkeersmanagement; (voorheen begidsen) 
De OVD-P is verantwoordelijk voor het vrijhouden van routes voor hulpverleners, deze routes 
worden per situatie snel aangegeven door de OVD-P. 
 

 

Ordehandhaving  
Crowdmanagement en crowdcontrol; (hieronder valt ook het voormalig proces 
ontruimen) 
Voor zover ontruimen mogelijk is zonder bescherming, wordt dit uitgevoerd door de politie. In 
andere niet veilige situaties wordt dit proces door de brandweer uitgevoerd of worden allerlei 
mediamiddelen ingezet. 
 
Riot Control; Indien er zich bij de afzettingen of in het afgesloten gebied 
ordehandhavingsproblemen voordoen, zal de OVD-P maatregelen nemen en eventueel 
opschalen.  

 

Opsporing 
In eerste instantie is redden van mensen van belang. Opsporing naar de oorzaak van het 
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incident  en aanhouding van eventuele verdachten wordt in de diverse coördinerende 
overleggen wel op de agenda geplaatst.  
Plaats delict management wordt wel ingezet als mogelijk. 
 

Opsporingsexpertise 
Technisch onderzoek naar de oorzaak van het incident  wordt door de OVD-P opgestart 
binnen de forensische opsporing. 
 

 

3.4 Groot lek als gevolg van externe impact op lossend schip, 180 m3 propaan 

Als gevolg van een onbestuurbaar schip op de doorgaande vaarroute treedt een haakse aanvaring op 
met een lossend schip aan de kade van Nefco. Hierdoor raakt een ladingtank beschadigd waardoor 180 
m3 propaan vrijkomt uit de ladingtank. Door directe ontsteking ontstaat een fakkel, explosie of een 
wolkbrand.  
 
Effectafstanden: 
(Zie bijlage E) 
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Fakkel 35 kW/m
2 

10 kW/m
2 

3 kW/m
2 

D 5,0 89 115 157 

F 1,5 109 134 174 

 

Type effect Effectafstand (meter) 

Druk 0.3 bar
 

0.1 bar
 

0.03 bar
 

D 5,0
 

- 120 471 

F 1,5 - 120 471 

 
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Wolkbrand LEL UEL 

D 5,0 193 76 

F 1,5 1.225 456 

 
De wolkbrand kan ontstoken worden tussen de zogenaamde onderste explosiegrens (LEL) en de 
bovenste explosiegrens (UEL). Tussen deze grenzen heeft het mengsel van gas en lucht een dusdanige 
verhouding dat deze tot ontsteking kan worden gebracht. Praktisch gezien kan de wolkbrand opbranden 
tot aan de bron. 
 
Effecten op de mens 
 
Gezondheidseffecten door hittestraling 
De gezondheidseffecten van hittestraling zijn afhankelijk van de warmtestralingsintensiteit, de 
blootstellingsduur en de mate van bescherming.  
In eerste instantie veroorzaakt hittestraling pijn, daarna brandwonden en uiteindelijk kan hittestraling 
dodelijk zijn. De pijngrens ligt bij 3 kW/m

2
 gedurende 10 seconden en 10 kW/m

2
 gedurende 5 seconden. 

Tweede en derde graads brandwonden ontstaan bij 10 kW/m
2
  gedurende een blootstelling van 15 

seconden. Dodelijke effecten kunnen al ontstaan bij 10 kW/m
2
 gedurende een blootstelling van 1 

minuut. Bij een blootstelling aan 35 kW/m
2
 is de kans op dodelijke effecten zeer groot. 

 
 

WATERSCHAP  

Let op veiligheid personeel (met name RWZI (rioolwaterzuivering) Tiel, eventueel evacueren).   

Mogelijk aanleveren bluswater via watergang parallel aan Zuiderhaven weg (stuw bij RWZI 
Tiel) (op verzoek van brandweer). 

 

Informeren dijkbeheerder bij BLEVE  (controle op eventuele schade dijk).  

Waterkwaliteit valt in verzorgingsgebied RWS.  
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Gezondheidseffecten door overdruk 

Gezondheidseffecten door een explosie zijn afhankelijk van directe en indirecte effecten die worden 
veroorzaakt door de piekoverdruk. Directe effecten zijn scheuren van trommelvliezen, scheuren in de 
longen etc. Indirecte effecten ontstaan door rondvliegende scherven of andere projectielen en indirecte 
effecten kunnen ontstaan doordat het slachtoffer tegen een object, zoals een ruit of muur wordt 
geslingerd. 
 
Onderstaande tabel toont een overzicht van de directe gezondheidseffecten (Poeze, UMC Maastricht). 
Tijdelijke gehoorschade treedt al op bij een overdruk van 0,02 bar. Bij een overdruk van 0,3 bar kunnen 
trommelvliezen scheuren. Bij een overdruk van 1,0 bar kunnen de longen worden beschadigd. Dodelijke 
effecten kunnen bij een overdruk van 2,0 bar of meer ontstaan. 
 

Directe gezondheidseffecten na een explosie veroorzaakt door 
overdruk 

Overdruk [bar] Directe gezondheidseffecten [-] 

0,02 bar Tijdelijke gehoorschade 

0,3   bar Kans op scheuren trommelvliezen 

1,0   bar Kans op schade aan de longen 

2,0   bar Kans op dodelijke effecten 

3,0   bar 50% kans op overlijden 

4,0   bar 95% kans op overlijden 

 
Aandachtspunten Repressief 
 

ALGEMEEN 

Hulpverleners en verkeersregelaars instrueren over vermijden blootstelling.   

Bedrijventerrein Kellen in Tiel is aangesloten op de Regionale Toezichtsruimte, beelden 
afkomstig hiervan kunnen gedeeld worden met hulpverleners ten behoeve van de 
beeldvorming. 

 

BRANDWEERZORG 

Terrein betreden met explosiegevaarmeter.  

Wees attent voor het mogelijk optreden van het scenario gaswolkexplosie/wolkbrand als 
gevolg van een vertraagde ontsteking van de gaswolk: 
• continue metingen met explosiegevaarmeters, bepalen exacte omvang van het gevaren-

gebied. 

 

Bij vertraagde ontsteking:  
• houd rekening met verschuiving effectgebied (afhankelijk van windrichting); 
• inschatting gebruik WAS benedenwindse gebied. 

 

Bij directe onsteking:  

BEVOLKINGSZORG  

Algemeen 

 Personen in de directe omgeving zijn in beginsel in hoge mate zelfredzaam 
(bedrijfsobjecten) => via de sectie Communicatie zo spoedig mogelijk 
handelingsperspectieven laten geven. 

 De rampbestrijdingsscenario's in dit plan betreffen brand/explosie (en niet primair 
gevaarlijke stoffen) waardoor ontruimen waarschijnlijker is dan schuilen. 

 Maak gebruik van: 'landelijk protocol schuilen of ontruimen/evacueren'. 

 

Publieke zorg 

 De meest nabijgelegen opvanglocatie is Sporthal Westroijen aan de Predikbroedersweg 
14 Tiel. 

 

Omgevingszorg 

 Toezicht en handhaving inzake de milieuvergunning is vanwege het van toepassing 
zijnde BRZO-regiem belegd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen- ODRN (dus niet bij 
de Omgevingsdienst Rivierenland - ODR).  

 Bij eventuele neerslag van verontreinigende of toxische stoffen rekening houden met 
nabij gelegen rioolwaterzuivering (RWZI). 
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• indien explosie nog niet opgetreden: ontruimen tot op 200 meter, daarbuiten mensen 
adviseren: binnen schuilen, ramen openen en zich zover mogelijk inpandig van de tankzijde 
af te keren; 

• maak gebruik van: 'landelijk protocol schuilen of ontruimen/evacueren'; 
• hoe meer tijd beschikbaar hoe groter het te ontruimen gebied van binnen naar buiten. 

Bij directe onsteking: 
• indien er een fakkelbrand ontstaat houdt rekening met de grote van de hittestraling contour 

(veiligheid inzet eigen personeel) ; 
• let bij een bij fakkelbrand op aanstraling van andere  tankwagens (onstaan BLEVE) en 

contructies, het ontstaan van secundaire branden: zet in op koeling en afscherming. 

 

Explosie opgetreden: 
• aandacht voor instabilititeit van constructies panden, leidingbruggen en installaties; 
• aandacht voor verontreinigd bluswater; 
• bij secundaire branden of uitstroom van gevaarlijke stoffen door beschadigde installaties: 

verdere uitbreiding voorkomen; 
• opschaling: overweeg compagniesinzet. 

 

Inzet altijd in combinatie met bedrijfsdeskundige vanwege kennis van de installaties.  

WTS vanaf openwater in directe omgeving: 
• Amsterdam-Rijnkanaal; 
• Overweeg inzet blusboot. 

 

 
COMMUNICATIE 

Volg deelplan crisiscommunicatie, aandacht voor effectgebied.  

Checklisten pers- en publieksvoorlichting, tabblad checklist gevaarlijke stoffen, evacuatie 
en/of grote brand. 

 

Bij inzetten WAS sirene is Radio Gelderland automatisch calamiteitenzender (bijlage 6a 
procedure inschakelen omroep Gelderland als calamiteitenzender) 
- Aandacht voor gebied ten oosten van object ivm dekking WAS systeem. 

 

Bereikbaarheidsgegevens warme en koude fase zijn opgenomen in bijlage 2 van het 
deelplan.  

 

 
GENEESKUNDIGE ZORG 

Redden van de mogelijk slachtoffers: BHV van Nefco (uitvoerend: BHV).  
Volg processen AG en PG en relevante handboeken, protocollen en checklisten (allen).  
Voorwaarschuwing ziekenhuizen en huisartsen (uitvoerend: MKA).  
Contact leggen met BHV van Nefco (uitvoerend: ambulance en OVD-G).  
Wacht in een (informatie via CaCo/MKA) veilige zone (uitvoerend: ambulance en OVD-G).  
Omvang incident: hoeveelheid slachtoffers, bijzondere groepen (kinderen, ouderen, niet-
zelfredzamen), grootte effectgebied, beweging massa (onrust, stress, paniek) (uitvoerend: 
OVD-G). 

 

Slachtoffers naar ziekenhuizen? Zo ja, hoe en waarheen? Informatie via MKA te verkrijgen 
(informatie opvragend: ACGZ). 

 

Inventariseren en informeren zorginstellingen in effectgebied over evt. maatregelen, maar 
ook bij afschaling (uitvoerend: ACGZ). 

 

Informeren ziekenhuizen en huisartsen over verloop incident en afschaling (uitvoerend: 
ACGZ). 

 

Contact houden met GAGS i.v.m. handelingsperspectieven en over verloop incident, 
gezondheidsklachten uit effectgebied e.d. (uitvoerend: ACGZ). 

 

Binnen ROT afspraken maken over monitoring gezondheidsklachten en communicatie aan 
bevolking na afschaling (uitvoerend: ACGZ). 

 

Lokale en regionale medische behandelcapaciteit snel uitgeput. Vroegtijdig inschakelen van 
het Calamiteitenhospitaal (kan door: MKA, OVD-G, ACGZ, directeur publieke gezondheid). 
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POLITIEZORG 

Mobiliteit 
Statisch verkeersmanagement; (voorheen afzetten afschermen) 
Op basis van te bepalen veilig gebied door de brandweer, windrichting en afmeting en soort 
van de rookpluim is vooraf prepareren niet mogelijk. Op de meldkamer zijn gedetailleerde 
kaarten voorhanden, die situationeel gebruikt worden door de specialisten verkeer. De OVD-
P coördineert de aan en afrijdroutes en bepaald de opstelplaatsen van de hulpdiensten. (in 
overleg met de OVD-B) 
Afzettingen zullen in eerste instantie door politiepersoneel worden uitgevoerd. Bij langdurige 
afzettingen zullen hekken en borden geplaatst worden. 
 
Van belang voor deze locatie is dat het effectgebied zich uitstraalt naar twee 
bedrijventerreinen, Kellen en Medel. Tevens is het Amsterdam Rijnkanaal direct betrokken. 
Ook ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie in het effectgebied. 
Er bevinden zich op beide bedrijventerreinen veel transportbedrijven. Hierdoor zal er bij de 
afzettingen veel vrachtverkeer komen. Hierop moet geanticipeerd worden om opstoppingen 
te voorkomen. 
 
Dynamisch verkeersmanagement; (voorheen begidsen) 
De OVD-P is verantwoordelijk voor het vrijhouden van routes voor hulpverleners, deze routes 
worden per situatie snel aangegeven door de OVD-P. 
 

 

Ordehandhaving  
Crowdmanagement en crowdcontrol; (hieronder valt ook het voormalig proces 
ontruimen) 
Voor zover ontruimen mogelijk is zonder bescherming, wordt dit uitgevoerd door de politie. In 
andere niet veilige situaties wordt dit proces door de brandweer uitgevoerd of worden allerlei 
mediamiddelen ingezet. 
 
Riot Control; Indien er zich bij de afzettingen of in het afgesloten gebied 
ordehandhavingsproblemen voordoen, zal de OVD-P maatregelen nemen en eventueel 
opschalen.  

 

Opsporing 
In eerste instantie is redden van mensen van belang. Opsporing naar de oorzaak van het 
incident  en aanhouding van eventuele verdachten wordt in de diverse coördinerende 
overleggen wel op de agenda geplaatst.  
Plaats delict management wordt wel ingezet als mogelijk. 
 

 

Opsporingsexpertise 
Technisch onderzoek naar de oorzaak van het incident  wordt door de OVD-P opgestart 
binnen de forensische opsporing. 
 

 

WATERSCHAP  

Bij scenario uitstroming gas geen milieu probleem verwacht voor WSRL, wel controle op 
eventuele secundaire gevolgen. (zie scenario 3.1 en 3.3). 
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3.5 Milieurisico’s 

Lucht 
Ongewone voorvallen kunnen leiden tot een kortstondige lokale beïnvloeding van de luchtkwaliteit. Deze 
beïnvloeding is tevens van korte duur, omdat er door de open ligging en het ontbreken van hoge 
gebouwen in de omgeving, een maximale dispersie met lucht kan plaatsvinden. 
Bij depot Tiel wordt niet gewerkt met stoffen die als toxisch voor mens en dier kunnen worden 
aangemerkt. 
 
Water 
Er zijn geen watergevaarlijke stoffen op het bedrijfsterrein aanwezig. Gezien de kookpunten van de 
aanwezige tot vloeistof verdichtte gassen zal alleen in de winterperiode (<0 ºC) de mogelijkheid bestaan 
dat bij een lekkage van butaan of LPG een klein deel van de emissie niet direct verdampt maar deels in 
water / bodem terechtkomt. De aanwezige tot vloeistof verdichtte gassen zijn niet schadelijk voor in 
water levende organismen en zullen hier dan ook geen risico vormen. 
 
Bodem 
De stoffen propaan en butaan zijn geen bedreiging voor de bodem (zie toelichting bij water). 
 
Doordat de meest voorkomende stoffen bij depot Tiel gassen zijn bij omgevingstemperatuur is er geen 
sprake van bijzondere milieurisico's (voor lucht, bodem en oppervlaktewater). 

3.6 Beperkingen in de hulpverlening 

In algemene zin wordt er vanuit gegaan dat de brandweer tot 3 kW/m
2
 optreden met persoonlijke 

beschermingsmiddelen (= bluspak). 
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4 Inwerking treden van dit plan 

Dit rampbestrijdingsplan treedt in werking wanneer het genoemde scenario zich voordoet of dreigt te 
gaan voordoen. Dit ter beoordeling van de OvD-B of zijn operationeel bovengeschikten. Verdere 
opschaling van de operationele leiding ten behoeve van de rampbestrijding verloopt volgens de 
Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure (GRIP). Aan deze procedure is een 
alarmeringssystematiek verbonden. 
 
Acties voor de bedrijfsnoodorganisatie van Nefco Storage & Trading BV staan benoemd in hoofdstuk 5 
en bijlage B. 
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5 Taakstelling calamiteitenorganisatie Nefco Storage & Trading BV 

Nefco Storage & Trading BVbeschikt over een bedrijfsnoodplan. In dit plan wordt ingegaan op de 
noodorganisatie van Nefco Storage & Trading BVen de wijze waarop deze organisatie in geval van een 
calamiteit zal handelen. Het uitgangspunt is dat de overheidshulpdiensten conform de 
standaardprocedures zullen optreden. 
 
De belangrijkste:  
 Bij een calamiteit zorgt de noodorganisatie voor de ontruiming van het bedrijf, het verzamelen 

personeel en bezoekers bij de daarvoor bestemde verzamelplaatsen en het inventariseren of er 
personen vermist zijn. Het Hoofd BHV is hiervoor verantwoordelijk. 

 De BHV-er(s) verleent/verlenen bij calamiteiten eerste hulp, blust/blussen een beginnende brand, 
verhelpt/verhelpen kleine lekkages of assisteert/assisteren het Hoofd BHV waar nodig. 

 Het Hoofd BHV is verantwoordelijk voor: 
o In werking laten treden van noodprocedures zoals beschreven in noodscenario´s. 
o (Laten) alarmeren externe hulpverleners.  
o Algehele leiding en coördinatie tot aankomst externe hulpverleners. 
o Inzicht behouden in ontstane situatie. 
o Geeft zo nodig opdracht tot ontruiming van het gebouw.  
o Zorgen voor opvang en informeren van externe hulpverlening. 

 De noodorganisatie kan een functionaris leveren voor het CoPI. Dit is de KAVM manager. 
 De noodorganisatie kan een functionaris leveren voor het ROT. Dit is de Directeur of diens 

vervanger. 
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6 Processen 

De bestrijding van rampen bestaat uit een combinatie van activiteiten die naar aard en omvang deels 
afhankelijk zijn van het soort incident. Deze combinatie van activiteiten worden processen genoemd. De 
verschillende processen zijn niet los van elkaar te zien. Voor een incident bij Nefco Storage & Trading 
BV gelden de standaard rampbestrijdingsprocessen, zoals hieronder weergegeven. 
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Bijlage A: Lijst van afkortingen 

 
ACGZ    Algemeen Commandant Geneeskundige Zorg 
ADR    Accord européen relatif au transport international des 
     marchandises Dangereuses par Route 
AGW    Alarmeringsgrenswaarde 
BHV    Bedrijfshulpverlening 
CaCo    Calamiteiten Coördinator (meldkamer) 
COPI    Commando Plaats Incident 
D (weerklasse)   Neutraal weer 
EL&I    Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 
F (weerklasse)   Zeer stabiel weer 
GAGS    Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen 
GBT    Gemeentelijk Beleidsteam 
GHOR    Geneeskundige HulpverleningsOrganisatie in de Regio 
GRIP    Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure 
LEL    Lower Explosive Limit 
LBW    Levensbedreigende Waarde 
LPG    Liquid Petroleum Gas 
MKA    Meldkamer Ambulance 
MKB    Meldkamer Brandweer 
MKP    Meldkamer Politie 
MPL    Meetplan Leider 
OGS    Ongevallen Gevaarlijke Stoffen 
OvD-(B,G,P)   Officier van Dienst (brandweer, geneeskundig, politie) 
RBT    Regionaal Beleidsteam 
ROC    Regionaal Operationeel Centrum 
ROGS    Regionaal Officier Gevaarlijke Stoffen 
ROT    Regionaal Operationeel Team 
UEL    Upper Explosive Limit 
VR     Veiligheidsrapport 
VRW    Voorlichtingsrichtwaarde 
WAS    Waarschuwings- en Alarmeringssysteem 
WBDBO   Weerstand tegen BrandDoorslag en BrandOverslag 
WMS    Wet milieugevaarlijke stoffen 
WTS    Water Transport Schema 
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Bijlage B: Actieplan calamiteitenorganisatie Nefco Storage & Trading BV 

 
Zie hiervoor het bedrijfsnoodplan Nefco Storage & Trading BV te Tiel. 
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Bijlage C: Vergunde hoeveelheden opslag gevaarlijke stoffen 

 
Overzicht van de vergunde hoeveelheden: 

Tank 1:     100 m
3
 Butaan 

Tank 2:     100 m
3
 Butaan 

Tank 3:     652 m
3 
Propaan 

Tank 4:     652 m
3
 Propaan 

Tank 5:     652 m
3
 Propaan 

Tank 6:     652 m
3
 Propaan 

Propaantank voor de verwarming: inhoud 1200 liter Propaan 

Dieseltank voor de bluspomp:  inhoud 700 liter diesel 
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Bijlage D: Slachtofferberekeningen 

 
De op deze wijze berekende slachtofferaantallen is een 'worst case' benadering waarbij alle negatieve 
effecten worden opgeteld. De Handreiking Verantwoorde Brandweer Advisering Externe Veiligheid 
meldt dat:  '…. leidt het gebruik van LBW en AGW tot een overschatting van het aantal potentiële 
slachtoffers voor kortere blootstellingsduur en voor een langere blootstellingsduur tot een 
onderschatting.'  
 
Verdere nuancering ten aanzien van de slachtofferberekeningen blijkt uit het RIVM Rapport 609022031 
'Verspreiding van stoffen bij branden: een verkennende studie' : 'Uit zowel studies in het buitenland als 
uit metingen van de MOD blijkt dat bij een brand met een permanente hoge pluimstijging geen 
noemenswaardige milieu- en gezondheidseffecten te verwachten zijn op leefniveau. Als de rookpluim 
niet of nauwelijks stijgt, zijn de concentraties schadelijke componenten in de lucht vrijwel altijd verhoogd 
en zal per geval onderzocht moeten worden welke stoffen een eventueel risico vormen. Echter, de 
ervaring leert dat vanaf 1 km van de brand en verder de concentratie zo ver is gedaald dat er bij 
eventuele blootstelling geen sprake is van gezondheidsrisico's.' 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van het 'hittestraling scenario' (wolkbrand en BLEVE) en het 
'overdruk scenario' (BLEVE) zoals beschreven in de Handreiking Verantwoorde Brandweer Advisering 
Externe Veiligheid, bijlage 3 'slachtofferberekeningen', 1e uitgave maart 2010.  
 
Het aantal slachtoffers op en buiten het terrein van Nefco Storage & Trading BV is opgenomen als één 
getal.  
 
Type slachtoffer 
Triageclassificatie T1 (onmiddellijk) 
Gewonden die onmiddellijk stabilisatie nodig hebben. 
 
Triageclassificatie T 2 (urgent) 
Gewonden die binnen zes uur een chirurgische of geneeskundige interventie nodig hebben. 
 
Triageclassificatie T3 (uitgesteld) 
Minder ernstige gewonden van wie de behandeling zonder gevaar zes uur kan worden uitgesteld. 
 
Triageclassificatie T4 (afwachten) 
Gewonden met een zodanig ernstige conditie dat ze niet kunnen overleven ondanks de best mogelijke 
zorg, en wier behandeling geneeskundige hulp zou onthouden aan patiënten, die wel een kans hebben 
om te overleven. Deze klasse wordt in principe alleen onder oorlogsomstandigheden toegepast. 
 
Werkwijze: 
1. binnen het effectgebied (een cirkel rondom de bron) is gekozen voor gebieden met de maximale 
bevolkingsdichtheid. 
2. op basis van kaartmateriaal is een inschatting gemaakt voor het type gebied (woongebied, 
industriegebied, enz.) en de daarbij behorende bevolkingsdichtheid (Handreiking Verantwoorde 
Brandweer Advisering Externe Veiligheid, bijlage 3 'slachtofferberekeningen' ,1e uitgave maart 2010) 
3. Voor industriegebieden is een bevolkingsdichtheid van 80 personen/ha gehanteerd (PGS 1, deel 6: 
aanwezigheidsgegevens) 
4. Voor woongebieden is een bevolkingsdichtheid van 70 personen/ha gehanteerd (PGS 1, deel 6: 
aanwezigheidsgegevens) 
5. Voor weertype D 5,0 is uitgegaan van de dagsituatie waarbij overdag 7% van de aanwezigen buiten 
zijn. Voor woongebieden is een aanwezigheidspercentage van 70% gehanteerd. Voor industriegebieden 
is een aanwezigheidspercentage van 100% gehanteerd. (PGS 1, deel 6: aanwezigheidsgegevens) 
6. Voor weertype F1,5 is uitgegaan van de nachtsituatie waarbij 's-nachts 1% van de aanwezigen buiten 
zijn. Voor woongebieden is een aanwezigheidspercentage van 100% gehanteerd. Voor 
industriegebieden is een aanwezigheidspercentage van 20% gehanteerd. (PGS 1, deel 6: 
aanwezigheidsgegevens) 
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Toxisch scenario: 
Bij de slachtoffer aantallen binnenshuis wordt uitgegaan van een blootstellingduur groter dan 1 uur en 
kleiner dan 2 uur. 
Deze methodiek gaat niet uit van pluimstijging. Daardoor komen er binnen het gehele effectgebied zeer 
verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen voor op leefniveau. Dat zal in werkelijkheid niet zo zijn maar 
het is de best beschikbare methodiek om inschattingen te kunnen maken van slachtofferaantallen. 
 
Hittestralingsscenario: 
Voor het hittestralingsscenario zijn de effectafstanden voor de waarden 35 kW/m

2
, 23 kW/m

2
, 12,5 

kW/m
2
 en 5 kW/m

2
, nodig voor het rekenmodel, verkregen door middel van inter- en extrapolatie van de 

gerapporteerde waarden uit het veiligheidsrapport. Een aanname in het model is dat de straling 
onafhankelijk is van het weertype, dit is ook af te leiden uit de gerapporteerde waarden. 
 
Scenario 1:  
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Druk 0.3 bar
 

0.1 bar
 

0.03 bar
 

D 5,0
 

- 149 586 

F 1,5 - 129 505 

 

Type effect Effectafstand (meter) 

Wolkbrand LEL UEL 

D 5,0 1.752 957 

F 1,5 3.511 1.772 

 

Type slachtoffers T1, T2 T3 T4 

Aantal slachtoffers (D 5,0) 60 79 8 

Aantal slachtoffers (F 1,5) 9 12 1 

 
Scenario 2:  
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Fakkel 35 kW/m
2 

10 kW/m
2 

3 kW/m
2 

D 5,0 100 129 178 

F 1,5 123 151 196 

 

Type slachtoffers T1, T2 T3 T4 

Aantal slachtoffers (D 5,0) 4 11 3 

Aantal slachtoffers (F 1,5) 1 3 1 

 

Type effect Effectafstand (meter) 

Druk 0.3 bar
 

0.1 bar
 

0.03 bar
 

D 5,0
 

- 32 127 

F 1,5 - 88 348 

 

Type slachtoffers T1, T2 T3 T4 

Aantal slachtoffers (D 5,0) 2 2 0 

Aantal slachtoffers (F 1,5) 14 7 2 

 

Type effect Effectafstand (meter) 

Wolkbrand LEL UEL 

D 5,0 228 89 

F 1,5 1.127 540 
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Scenario 3:  
Als D5,0 gemodelleerd vanwege de hogere aanwezigheid van personenen in het gebied gedurende de dagsituatie 

 

Type effect Effectafstand (meter) 

Vuurbal 35 kW/m
2 

10 kW/m
2 

3 kW/m
2 

D 5,0 160 386 718 

F 1,5 160 386 718 

 

Type slachtoffers T1, T2 T3 T4 

Aantal slachtoffers (D 5,0) 14 40 7 

 

Type effect Effectafstand (meter) 

Druk 0.3 bar
 

0.1 bar
 

0.03 bar
 

D 5,0 - 59 229 

F 1,5 - 59 229 

 
 

Type slachtoffers T1, T2 T3 T4 

Aantal slachtoffers (D 5,0) 6 7 1 

 
Scenario 4:  
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Fakkel 35 kW/m
2 

10 kW/m
2 

3 kW/m
2 

D 5,0 89 115 157 

F 1,5 109 134 174 

 

Type slachtoffers T1, T2 T3 T4 

Aantal slachtoffers (D 5,0) 3 9 2 

Aantal slachtoffers (F 1,5) 1 3 0 

 
 

Type effect Effectafstand (meter) 

Druk 0.3 bar
 

0.1 bar
 

0.03 bar
 

D 5,0
 

- 120 471 

F 1,5 - 120 471 

 
 

Type slachtoffers T1, T2 T3 T4 

Aantal slachtoffers (D 5,0) 25 31 4 

Aantal slachtoffers (F 1,5) 5 6 1 

 

Type effect Effectafstand (meter) 

Wolkbrand LEL UEL 

D 5,0 193 76 

F 1,5 1.225 456 

 
 
 
 
 
 
 



Rampbestrijdingsplan Nefco Storage & Trading BV                                            Datum: 25 augustus 2014 

 
 
 

   38 van 46 

Bijlage E: Kaarten 

- Plattegrond Nefco Storage &Trading BV 
 
- Scenario 3.1: Catastrofaal falen van een opslagtank, 587m

3
 propaan [Explosie] 

  
- Scenario 3.2: Vrijkomen van 12 ton propaan uit de grootste aansluiting van een gestalde tankauto [Explosie] 
 
- Scenario 3.2: Vrijkomen van 12 ton propaan uit de grootste aansluiting van een gestalde tankauto [Fakkelbrand] 
 
- Scenario 3.3: Instantaan falen van een tankauto met 26,7 ton propaan – BLEVE [Druk] 
 
- Scenario 3.3: Instantaan falen van een tankauto met 26,7 ton propaan – BLEVE [Vuurbal] 
 
- Scenario 3.4: Groot lek als gevolg van externe impact op lossend schip, 180 m

3
 propaan [Explosie] 

 
- Scenario 3.4: Groot lek als gevolg van externe impact op lossend schip, 180 m

3
 propaan [Fakkelbrand] 

  
 
 
 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 


