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Wat betekent het regionaal risicoprofiel voor de gemeente Hillegom 

 

De in het risicoprofiel opgenomen risico’s zijn wel in meer of mindere mate relevant voor de 

gemeente Hillegom. Hierna wordt voor de gemeente Hillegom bekeken in hoeverre de in het 

risicoprofiel genoemde risico’s relevant zijn. 

 

Grieppandemie  

Dit risico is voor alle gemeenten relevant en niet specifiek voor Hillegom. Indien op grote 

schaal mensen ziek worden komt de normale dienstverlening onder druk te staan. Een 

verschil met de andere genoemde risico’s is dat een grieppandemie zich niet plotsklaps zal 

voordoen zoals bijvoorbeeld met andere incidenten wel mogelijk is (bijv. brand, vrijkomen 

gevaarlijke stoffen). 

 

Transport gevaarlijke stoffen  

Door de gemeente Hillegom lopen de provinciale wegen N207 en N208. Over deze wegen 

vinden transporten plaats met gevaarlijke stoffen. Een incident waarbij (grotere hoeveelheden) 

gevaarlijke stoffen vrijkomen kan een directe bedreiging betekenen voor de inwoners van 

onze gemeente. Een incident op een van de genoemde wegen heeft daarbij direct een groot 

gevolg op de verkeersafhandeling op de lokale wegen. Behalve bovengrond worden er ook 

ondergronds door buisleidingen gevaarlijke stoffen getransporteerd. Door de gemeente lopen 

enkele (grote) gastransportleidingen. 

 

Dijkring 14  

De gemeente Hillegom is gelegen in de Dijkring 14. Bij overstroming van deze dijkring 

(doorbraak bij Katwijk/Noordwijk) komt de gehele gemeente ca. 2 meter onder water te staan. 

De impact hiervan is catastrofaal, maar wordt zeer onwaarschijnlijk geacht. 

 

Dijkring 15  

Dijkring 15 grenst (ten zuiden) aan Dijkring 14. Het onder waterlopen van de dijkring 15 

vormt een risico voor Dijkring 14. 

 

Tunnels (HSL)  

In de gemeente Hillegom komen geen tunnels voor. Dit risico is voor onze gemeente niet 

relevant. 

 

Luchtvaartongevallen  

Volgens het regionale risicoprofiel wordt een luchtvaartongeval zeer onwaarschijnlijk geacht. 

De meeste luchtvaartongevallen gebeuren op of in de directe omgeving van een vliegveld. Het 

gebied waar een ongeval het meest waarschijnlijk is, ligt in het verlengde van de startbaan 

(startbanen) en rond de startbaan zelf, en is afhankelijk van de aanvliegrichtingen en -routes. 

De gemeente Hillegom ligt in de nabijheid van een vliegveld. 
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Spoor  

Door de gemeente Hillegom loopt een spoorlijn waarover personenvervoer plaats vindt. Het 

spoortraject Leiden-Haarlem en visa versa. Het meest waarschijnlijk geachte scenario betreft 

een botsing tussen een auto en een trein. Mocht zich een ongeval voordoen met een 

personentrein dan wordt de hulpverlening bemoeilijkt door de locatie van de spoortrajecten. 

Deze liggen in het landelijk gebied en zijn moeilijk(er) bereikbaar. 

 

Hitte  

Langdurige hitte kan leiden tot een watercapaciteitsproblemen en gezondheidsrisico’s (m.n. 

ouderen) Dit risico geldt niet alleen specifiek voor de gemeente Hillegom. 

 

Gebouwen met een publieksfunctie  

Brand of instorting en de daarbij optredende paniek kan leiden tot grote aantallen 

slachtoffers. In de gemeente Hillegom zijn geen gebouwen met een publieksfunctie waar 

grote aantallen personen aanwezig kunnen zijn. 

 

Evenementen  

Bij grote evenementen kan paniek in de menigte ontstaan. Dat leidt tot verschillende risico’s, 

zoals verdrukking, onder de voet lopen en verstikking. Op de risicokaart kunnen 

evenementen worden opgenomen met 5000 of meer personen in een beperkt gebied. 

Kenmerkende evenementen zijn bijvoorbeeld grote bijeenkomsten in voetbalstadions, 

luchtshows een popconcert. Het risico van evenementen is voor de gemeente Hillegom 

minder relevant. 

 

Regionale keringen  

Binnen dijkringgebieden ligt vaak een stelsel van regionale keringen. Het kenmerk van een 

regionale kering is dat de kering tegen het binnenwater beschermt en geen nationale en 

wettelijke status heeft. Het waterniveau aan de buitenzijde kan worden gecontroleerd (dit in 

tegenstelling tot de primaire waterkeringen). Bij bezwijken van de regionale kering loopt de 

polder onder. Oorzaak kan zijn een langdurige periode van droogte. Het risico van het 

bezwijken van een regionale kering is voor de gemeente Hillegom relevant. 

 

Tot slot 

Voor de gemeente Hillegom zijn verder de vijf bedrijven (Draka, Bentfield, Texaco, Shell, De 

Vosse) die op de risicokaart staan nog relevant. Voor Draka is er een Multi disciplinair 

Aanvalsplan beschikbaar. Voor de overige bedrijven niet. 

De gemeente beschikt nog niet over een routering gevaarlijke stoffen. Het is wenselijk een 

dergelijk plan op te stellen. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dijkringen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Binnenwater
http://nl.wikipedia.org/wiki/Primaire_waterkering

