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In deze bijlage worden de hotspots voor de actuele situatie besproken in cijfers en beeld. Met hotspots 
worden de gebieden bedoeld waar de oriënterende waarde voor het groepsrisico voor inrichtingen 
(OWI) wordt overschreden op gridcel-niveau (100 x 100 m2). De modellering van risico’s en 
populatie is niet nauwkeurig genoeg om afzonderlijke cellen te onderscheiden en analyseren. 
Bovendien vindt ruimtelijke ordening vaak ook op een hoger schaalniveau plaats dan 100 x 100 m2 en 
kunnen effecten groter zijn dan 1 hectare. De begrenzing van de hotspots, zoals te zien in de 
verschillende figuren in deze bijlage, is enigszins arbitrair. Bij de keuze is met de volgende punten 
rekening gehouden: 
– de hotspot moet alle vlakken bevatten waar de oriënterende waarde wordt overschreden; 
– de hotspot omvat ook de naburige cellen indien het risico daar ook groot is; 
– de hotspot volgt zoveel mogelijk natuurlijke grenzen in het grondgebruik; 
– de hotspot moet niet zodanig groot worden dat trends vervagen door middelingseffecten. 
 
In het hoofdrapport worden vier hotspots onderscheiden: 
– Aalsmeer 
– Amstelveen 
– Hoofddorp 
– Zwanenburg 
 
Voor elke hotspot is hieronder een tabel met ontwikkelingen en drie kaarten met respectievelijk de 
kans op een ongeval met meer dan 10, 40 of 200 slachtoffers gegeven. Een analyse van de 
ontwikkelingen in de hotspots is gedaan in hoofdstuk 5 van het hoofdrapport. 
 
Hotspot Aalsmeer 
 
Tabel F-1: Ontwikkeling in de hotspot Aalsmeer 16 
 1990 2005 verhouding 

2005 t.o.v. 
1990 

2010 verhouding 
2010 t.o.v. 
1990 

PR      
Plaatsgebonden risico (/jr) 1,7*10-7 8,2*10-7 478%   
      
Populatie      
Totaal aantal aanwezigen overdag 17256 25290 147% 25156 146% 
Aantal inwoners 8309 9045 109% 9045 109% 
Aantal werknemers in hotels 39 174 446%   
Aantal aanwezigen in bedrijven overdag 10947 19693 180%   
Aantal aanwezigen in instellingen 
overdag 

2928 2722 93%   

      
Groepsrisico      
Kans op meer dan 10 slachtoffers (/jr) 1,7*10-5 1,6*10-4 907% 1,6*10-4 904% 
Kans op meer dan 40 slachtoffers (/jr) 3,4*10-7 1,5*10-5 4447% 1,5*10-5 4446% 
Kans op meer dan 200 slachtoffers (/jr) 0 9,3*10-7  9,3*10-7  

 
 

                                                
16 In de tabel staan de inwoners, aanwezigen (overdag) in bedrijven, werknemers van hotels en 

aanwezigen (overdag) in instellingen. Bij het berekenen van het groepsrisico is rekening 
gehouden met verschillende dag/nacht aanwezigheid in woningen, bedrijven, instellingen en 
hotels. En bij instellingen en hotels is ook rekening gehouden met andere aanwezigen dan de 
werknemers, zoals leerlingen, patiënten en hotelgasten. Het PR is gemiddeld over alle 
kaartvakken van de hotspot, waardoor de hotspots onderling niet goed te vergelijken zijn. 
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Figuur F- 1: Kans op een ramp met meer dan 10 slachtoffers in de hotspot Aalsmeer 

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)

Hotspot Aalsmeer

Bron: NLR + RIVM
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Figuur F- 2: Kans op een ramp met meer dan 40 slachtoffers in de hotspot Aalsmeer 

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)

Hotspot Aalsmeer

Bron: NLR + RIVM
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Figuur F- 3: Kans op een ramp met meer dan 200 slachtoffers in de hotspot Aalsmeer 

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)

Hotspot Aalsmeer

Bron: NLR + RIVM
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Hotspot Amstelveen 
 
Tabel F-2: Ontwikkelingen in de hotspot Amstelveen 
 1990 2005 verhouding 

2005 t.o.v. 
1990 

2010 verhouding 
2010 t.o.v. 
1990 

      
PR      
Plaatsgebonden risico (/jr) 3,8*10-7 2,9*10-7 75%   
      
Populatie      
Totaal aantal aanwezigen overdag 7539 7885 105% 7812 104% 
Aantal inwoners 4311 4910 114% 4910 114% 
Aantal werknemers in hotels 0 0    
Aantal aanwezigen in bedrijven overdag 3333 4885 147%   
Aantal aanwezigen in instellingen 
overdag 

2462 1486 60%   

      
Groepsrisico      
Kans op meer dan 10 slachtoffers (/jr) 6,0*10-5 4,3*10-5 72% 4,2*10-5 69% 
Kans op meer dan 40 slachtoffers (/jr) 1,3*10-5 1,2*10-5 88% 1,2*10-5 88% 
Kans op meer dan 200 slachtoffers (/jr) 3,7E-13 4,0*10-8 > 1000% 3,9*10-8 > 1000% 
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Figuur F- 4: Kans op een ramp met meer dan 10 slachtoffers in de hotspot Amstelveen 

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)

Hotspot Amstelveen

Bron: NLR + RIVM
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Figuur F- 5: Kans op een ramp met meer dan 40 slachtoffers in de hotspot Amstelveen 

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)

Hotspot Amstelveen

Bron: NLR + RIVM
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Figuur F- 6: Kans op een ramp met meer dan 200 slachtoffers in de hotspot Amstelveen 

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)

Hotspot Amstelveen

Bron: NLR + RIVM
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Hotspot Hoofddorp 
 
Tabel F-3: Ontwikkelingen in de hotspot Hoofddorp 
 1990 2005 verhouding 

2005 t.o.v. 
1990 

2010 verhouding 
2010 t.o.v. 
1990 

      
PR      
Plaatsgebonden risico (/jr) 3,1*10-7 7,0*10-7 228%   
      
Populatie      
Totaal aantal aanwezigen overdag 9903 26435 267% 31245 316% 
Aantal inwoners 5359 4498 84% 5923 111% 
Aantal werknemers in hotels 136 325 239%   
Aantal aanwezigen in bedrijven overdag 6514 22352 343%   
Aantal aanwezigen in instellingen 
overdag 

1153 2535 220%   

      
Groepsrisico      
Kans op meer dan 10 slachtoffers (/jr) 1,4*10-5 1,2*10-4 867% 1,3*10-4 942% 
Kans op meer dan 40 slachtoffers (/jr) 2,9*10-6 1,6*10-5 551% 2,0*10-5 677% 
Kans op meer dan 200 slachtoffers (/jr)  3,0*10-7  3,1*10-7  
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Figuur F- 7: Kans op een ramp met meer dan 10 slachtoffers in de hotspot Hoofddorp 

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)

Hotspot Hoofddorp

Bron: NLR + RIVM
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Figuur F- 8: Kans op een ramp met meer dan 40 slachtoffers in de hotspot Hoofddorp 

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)

Hotspot Hoofddorp

Bron: NLR + RIVM
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Figuur F- 9: Kans op een ramp met meer dan 200 slachtoffers in de hotspot Hoofddorp 

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)

Hotspot Hoofddorp

Bron: NLR + RIVM
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Hotspot Zwanenburg 
 
Tabel F-4: Ontwikkelingen in de hotspot Zwanenburg 
 1990 2005 verhouding 

2005 t.o.v. 
1990 

2010 verhouding 
2010 t.o.v. 
1990 

      
PR      
Plaatsgebonden risico (/jr) 1,8*10-7 8,6*10-7 480%   
      
Populatie      
Totaal aantal aanwezigen overdag 5786 5366 93% 5291 91% 
Aantal inwoners 5107 5094 100% 5094 100% 
Aantal werknemers in hotels 0 0    
Aantal aanwezigen in bedrijven overdag 3234 3241 100%   
Aantal aanwezigen in instellingen 
overdag 

486 555 114%   

      
Groepsrisico      
Kans op meer dan 10 slachtoffers (/jr) 3,3*10-5 5,6*10-5 170% 5,5*10-5 168% 
Kans op meer dan 40 slachtoffers (/jr) 3,5*10-7 3,3*10-6 945% 3,3*10-6 942% 
Kans op meer dan 200 slachtoffers (/jr)  4,6*10-10  4,6*10-10  
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Figuur F- 10: Kans op een ramp met meer dan 10 slachtoffers in de hotspot Zwanenburg 

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)

Hotspot Zwanenburg

Bron: NLR + RIVM
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Figuur F- 11: Kans op een ramp met meer dan 40 slachtoffers in de hotspot Zwanenburg 

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)

Hotspot Zwanenburg

Bron: NLR + RIVM
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Figuur F- 12: Kans op een ramp met meer dan 200 slachtoffers in de hotspot Zwanenburg 

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)

Hotspot Zwanenburg

Bron: NLR + RIVM

 
 


