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Figuur E- 1:  Gebieden uit het Luchthavenindelingbesluit en het 20 Ke-gebied (MER 2003) 
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Figuur E- 2: Plaatsgebonden risico in het gebruiksjaar 1990 
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Figuur E- 3: Kans op een ramp met meer dan 10 slachtoffers in 1990 

OWI: eens per 100.000 jaar (1*10−5/jr)

groter dan eens per 100.000 jaar (1*OWI)

groter dan eens per 1 mln jaar (0,1*OWI)

groter dan eens per 10 mln jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM

 
Totale kans op meer dan 10 slachtoffers in de situatie 1990: 2,9*10-4/jr (eens per 3400 jaar) 
Hoogste kans op meer dan 10 slachtoffers in één kaartvak: 8,0*10-6/jr (eens per 125.000 jaar) 
   
 Gesommeerd perc, Cummulatief 
0 kaartvakken met een kans tussen 1 en 10 OWI 0,0% 0,0% 
40 kaartvakken met een kans tussen 0,1 en 1 OWI 34,7% 34,7% 
306 kaartvakken met een kans tussen 0,01 en 0,1 OWI 31,7% 66,3% 
overige kaartvakken 33,7% 100,0% 
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Figuur E- 4: Kans op een ramp met meer dan 40 slachtoffers in 1990 

OWI: eens per 1,6 mln jaar (6,25*10−7/jr)

groter dan eens per 1,6 mln jaar (1*OWI)

groter dan eens per 16 mln jaar (0,1*OWI)

groter dan eens per 160 mln jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM

 
Totale kans op meer dan 40 slachtoffers in de situatie 1990: 3,8*10-5/jr (eens per 26.000 jaar) 
Hoogste kans op meer dan 40 slachtoffers in één kaartvak: 4,8*10-6/jr (eens per 210.000 jaar) 
   
 Gesommeerd perc, Cummulatief 
8 kaartvakken met een kans tussen 1 en 10 OWI 37,1% 37,1% 
72 kaartvakken met een kans tussen 0,1 en 1 OWI 32,0% 69,1% 
391 kaartvakken met een kans tussen 0,01 en 0,1 OWI 17,3% 86,5% 
overige kaartvakken 13,5% 100,0% 
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Figuur E- 5: Kans op een ramp met meer dan 200 slachtoffers in 1990 

OWI: eens per 40 mln jaar (2,5*10−8/jr)

groter dan eens per 40 mln jaar (1*OWI)

groter dan eens per 400 mln jaar (0,1*OWI)

groter dan eens per 4 mld jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM

 
Totale kans op meer dan 200 slachtoffers in de situatie 1990: 2,8*10-7/jr (eens per 3,6 mln jaar) 
Hoogste kans op meer dan 200 slachtoffers in één kaartvak: 3,9*10-8/jr (eens per 26 mln jaar) 
   
 Gesommeerd perc, Cummulatief 
1 kaartvakken met een kans tussen 1 en 10 OWI 13,8% 13,8% 
22 kaartvakken met een kans tussen 0,1 en 1 OWI 61,7% 75,4% 
67 kaartvakken met een kans tussen 0,01 en 0,1 OWI 22,9% 98,4% 
overige kaartvakken 1,6% 100,0% 
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Figuur E- 6: Plaatsgebonden risico, scenario passend geluid (verkeer 2005), MER 2003 
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Figuur E- 7: Kans op een ramp met meer dan 10 slachtoffers in de actuele situatie 

OWI: eens per 100.000 jaar (1*10−5/jr)

groter dan eens per 100.000 jaar (1*OWI)

groter dan eens per 1 mln jaar (0,1*OWI)

groter dan eens per 10 mln jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM

 
Totale kans op meer dan 10 slachtoffers in de actuele situatie: 5,6*10-4/jr (eens per 1800 jaar) 
Hoogste kans op meer dan 10 slachtoffers in één kaartvak: 4,0*10-5/jr (eens per 25.000 jaar) 
   
 Gesommeerd perc, Cummulatief 
7 kaartvakken met een kans tussen 1 en 10 OWI 21,7% 21,7% 
62 kaartvakken met een kans tussen 0,1 en 1 OWI 25,7% 47,4% 
553 kaartvakken met een kans tussen 0,01 en 0,1 OWI 29,1% 76,5% 
overige kaartvakken 23,5% 100,0% 
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Figuur E- 8: Kans op een ramp met meer dan 40 slachtoffers in de actuele situatie 

OWI: eens per 1,6 mln jaar (6,25*10−7/jr)

groter dan eens per 1,6 mln jaar (1*OWI)

groter dan eens per 16 mln jaar (0,1*OWI)

groter dan eens per 160 mln jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM

 
Totale kans op meer dan 40 slachtoffers in de actuele situatie: 7,6*10-5/jr (eens per 13.000 jaar) 
Hoogste kans op meer dan 40 slachtoffers in één kaartvak: 3,4*10-6/jr (eens per 290.000 jaar) 
   
 Gesommeerd perc, Cummulatief 
20 kaartvakken met een kans tussen 1 en 10 OWI 38,6% 38,6% 
160 kaartvakken met een kans tussen 0,1 en 1 OWI 37,2% 75,8% 
620 kaartvakken met een kans tussen 0,01 en 0,1 OWI 14,2% 90,0% 
overige kaartvakken 10,0% 100,0% 
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Figuur E- 9: Kans op een ramp met meer dan 40 slachtoffers in de actuele situatie 

OWI: eens per 40 mln jaar (2,5*10−8/jr)

groter dan eens per 40 mln jaar (1*OWI)

groter dan eens per 400 mln jaar (0,1*OWI)

groter dan eens per 4 mld jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM

 
Totale kans op meer dan 200 slachtoffers in de actuele situatie: 1,8*10-6/jr (eens per 550.000 jaar) 
Hoogste kans op meer dan 200 slachtoffers in één kaartvak: 8,1*10-7/jr (eens per 1,2 mln jaar) 
   
 Gesommeerd perc, Cummulatief 
6 kaartvakken met een kans van 1 OWI of hoger 71,8% 71,8% 
48 kaartvakken met een kans tussen 0,1 en 1 OWI 20,8% 92,6% 
124 kaartvakken met een kans tussen 0,01 en 0,1 OWI 5,3% 98,0% 
overige kaartvakken 2,0% 100,0% 
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Figuur E- 10: Ontwikkeling van de kans op een ramp met meer dan 10 slachtoffers, actuele situatie ten 
opzichte van  1990 

OWI: eens per 100.000 jaar (1*10−5/jr)

toename groter dan eens per 10 mln jaar (0,01*OWI)

afname groter dan eens per 10 mln jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM
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Figuur E- 11: Ontwikkeling van de kans op een ramp met meer dan 40 slachtoffers, actuele 
situatie ten opzichte van 1990 

OWI: eens per 1,6 mln jaar (6,25*10−7/jr)

toename groter dan eens per 160 mln jaar (0,01*OWI)

afname groter dan eens per 160 mln jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM

 



RIVM rapport  620100004  pag. 121 van 149 

Figuur E- 12: Ontwikkeling van de kans op een ramp met meer dan 200 slachtoffers, actuele 
situatie ten opzichte van 1990 

OWI: eens per 40 mln jaar (2,5*10−8/jr)

toename groter dan eens per 4 mld jaar (0,01*OWI)

afname groter dan eens per 4 mld jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM
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Figuur E- 13: Kans op een ramp met meer dan 10 slachtoffers in 2010 (prognose) 

OWI: eens per 100.000 jaar (1*10−5/jr)

groter dan eens per 100.000 jaar (1*OWI)

groter dan eens per 1 mln jaar (0,1*OWI)

groter dan eens per 10 mln jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM

 
Totale kans op meer dan 10 slachtoffers in de 2010 (prognose): 5,9*10-4/jr (eens per 1700 jaar) 
Hoogste kans op meer dan 10 slachtoffers in één kaartvak: 4,0*10-5/jr (eens per 25.000 jaar) 
   
 Gesommeerd perc, Cummulatief 
7 kaartvakken met een kans tussen 1 en 10 OWI 20,6% 20,6% 
61kaartvakken met een kans tussen 0,1 en 1 OWI 24,0% 44,5% 
662 kaartvakken met een kans tussen 0,01 en 0,1 OWI 31,5% 76,0% 
overige kaartvakken 24,0% 100,0% 
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Figuur E- 14:  Kans op een ramp met meer dan 40 slachtoffers in 2010 (prognose) 

OWI: eens per 1,6 mln jaar (6,25*10−7/jr)

groter dan eens per 1,6 mln jaar (1*OWI)

groter dan eens per 16 mln jaar (0,1*OWI)

groter dan eens per 160 mln jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM

 
Totale kans op meer dan 40 slachtoffers in de 2010 (prognose): 8,8*10-5/jr (eens per 11.500 jaar) 
Hoogste kans op meer dan 40 slachtoffers in één kaartvak: 3,4*10-6/jr (eens per 290. 000 jaar) 
   
 Gesommeerd perc, Cummulatief 
20 kaartvakken met een kans tussen 1 en 10 OWI 33,4% 33,4% 
236 kaartvakken met een kans tussen 0,1 en 1 OWI 43,7% 77,1% 
661 kaartvakken met een kans tussen 0,01 en 0,1 OWI 13,8% 90,9% 
overige kaartvakken 9,1% 100,0% 

 



pag. 124 van 149  RIVM rapport 620100004 

Figuur E- 15:  Kans op een ramp met meer dan 200 slachtoffers in 2010 (prognose) 

OWI: eens per 40 mln jaar (2,5*10−8/jr)

groter dan eens per 40 mln jaar (1*OWI)

groter dan eens per 400 mln jaar (0,1*OWI)

groter dan eens per 4 mld jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM

 
Totale kans op meer dan 200 slachtoffers in de 2010 (prognose): 1,9*10-6/jr (eens per 520.000 jaar) 
Hoogste kans op meer dan 200 slachtoffers in één kaartvak: 8,1*10-7/jr (eens per 1,2 mln jaar) 
   
 Gesommeerd perc, Cummulatief 
6 kaartvakken met een kans van 1 OWI of hoger 68,1% 68,1% 
53 kaartvakken met een kans tussen 0,1 en 1 OWI 20,7% 88,8% 
184 kaartvakken met een kans tussen 0,01 en 0,1 OWI 9,2% 98,0% 
overige kaartvakken 2,0% 100,0% 
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Figuur E- 16: Ontwikkeling van de kans op een ramp met meer dan 10 slachtoffers, 2010 
(prognose) ten opzichte van actuele situatie 

OWI: eens per 100.000 jaar (1*10−5/jr)

toename groter dan eens per 10 mln jaar (0,01*OWI)

afname groter dan eens per 10 mln jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM
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Figuur E- 17: Ontwikkeling van de kans op een ramp met meer dan 40 slachtoffers, 2010 
(prognose) ten opzichte van actuele situatie 

OWI: eens per 1,6 mln jaar (6,25*10−7/jr)

toename groter dan eens per 160 mln jaar (0,01*OWI)

afname groter dan eens per 160 mln jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM
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Figuur E- 18: Ontwikkeling van de kans op een ramp met meer dan 200 slachtoffers, 2010 
(prognose) ten opzichte van actuele situatie 

OWI: eens per 40 mln jaar (2,5*10−8/jr)

toename groter dan eens per 4 mld jaar (0,01*OWI)

afname groter dan eens per 4 mld jaar (0,01*OWI)

Bron: NLR + RIVM
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Figuur E- 19: Aandachtspunten in 1990, 2005 en 2010 
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Figuur E- 20: Aandachtsgebied voor de ontwikkeling van Vinex wijken met een dichtheid van 30 
woningen/ha (afgebeeld met PR contouren) 

Plaatsgebonden risico:
10−6/jr
10−7/jr
10−8/jr

Groepsrisico:

GR >= 0,1*OWI

GR >= 0,01*OWI

Bron: NLR + RIVM
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Figuur E- 21: Aandachtsgebied voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen met een dichtheid van 100 
personen/ha (afgebeeld met PR contouren) 

Plaatsgebonden risico:
10−6/jr
10−7/jr
10−8/jr

Groepsrisico:

GR >= 0,1*OWI

GR >= 0,01*OWI

Bron: NLR + RIVM
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Figuur E- 22: Aandachtsgebied voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen met een dichtheid van 225 
personen/ha (afgebeeld met PR contouren) 

Plaatsgebonden risico:
10−7/jr
10−8/jr
10−9/jr

Groepsrisico:

GR >= 0,1*OWI

GR >= 0,01*OWI

Bron: NLR + RIVM
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