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Onderwerp 
Zienswijze ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 
Hardenberg, locatie Rheezerveenseweg 1b en 2a te 
Heemserveen" 

Geachte heer/mevrouw, 

Naar aanleiding van uw publicatie in de Staatscourant van 28 jul i 2010 nummer 11727, 
delen wij u als volgt mee. Het bovengenoemde ontwerpbestemmingsplan geeft ons 
aanleiding tot het indienen van de navolgende zienswijze betreffende de externe 
veiligheidsaspecten gerelateerd aan de aanwezigheid van onze leidingen nabij het 
plangebied. 

Zoals u bekend is, liggen op ongeveer 80 meter afstand van het plangebied twee leidingen 
van ons bedrijf. In paragraaf 4.25 van de toelichting bij dit bestemmingsplan concludeert u 
dat het plangebied niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer van 
gevaarlijke stoffen en dat de gasleidingen geen plaatsgebonden,- of groepsrisico kennen. 

De nabij het plangebied gelegen leidingen hebben inderdaad geen plaatsgebonden 
risicocontour. Echter, wij zijn het niet eens met uw stelling dat voor deze gasleidingen geen 
groepsrisicocontour geldt. 

Op basis van het nieuwe externe veiligheidsbeleid van het ministerie van VROM, zoals dat 
naar verwachting in 2011 in werking zal treden middels de AMvB Buisleidingen, geldt voor 
iedere gasleiding een groepsrisicocontour. De grootte van de groepsrisicocontour van een 
bepaalde gasleiding is afhankelijk van de diameter en de druk. 

I 
Wellicht ten overvloede merken wij hierbij op dat in haar brief van 22 september 2009 met 
kenmerk RB2009054046, gericht aan de gemeenten en provincies, ministerie van VROM 
heeft verzocht om nieuwe bestemmingsplannen conform het nieuw beleid op te stellen. 

Wij verzoeken u dan ook om uw conclusie betreffende de externe veiligheidaspecten 
gerelateerd aan de aanwezigheid van onze leidingen nabij het plangebied te heroverwegen 
en de onderstaande afstanden bij beoordeling van het groepsrisico te gebruiken: 

Leiding Druk Diameter 1 % letaliteitgrens 100% letaliteitgrens 

N-526-13-KR-20 40 Bar 8 inch 95 meter 50 meter 

N-526-13-KR-006-1 40 Bar 6 inch 70 meter 50 meter 
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Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze zienswijze dan verzoeken wij u contact 
op te nemen met ondepgëfekende. 

O. Borisov 
Medewerker Juridische Zaken Oost 
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