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Geachte direct ie, 

 

Op 19 februari 2014 heb ik samen met  dhr. J. Hooghordel en dhr. D. Bolster lee 

van de I nspect ie Leefom geving  & Transport  een inspect ie uitgevoerd bij  uw 

bedrij f.  Aansluitend is een inspect ie uitgevoerd bij  de St icht ing Leidingst raat  en is 

ter plaatse van het  knelpunt t racé Roosendaal een veldbezoek gebracht .  

 

Doel van de inspect ie was om een cont role op de naleving van art ikel 17 van het  

Besluit  externe veiligheid buisleidingen (Bevb)  uit  te voeren. Art ikel 17 van het  

Bevb eist  dat  externe veiligheidsknelpunten binnen de 10 -6 contour vóór 1 januari 

2014 moeten zijn gesaneerd. De inspect ie was een vervolg op de inspect ie van 21 

januari 2013 (brief 13 maart  2013, kenmerk 74103) . Tijdens die inspect ie is 

gekeken naar de QRA-berekeningen, de inventarisat ie van m ogelij ke knelpunten 

en de voorgenomen r isico reducerende maat regelen. 

 

Uit  uw QRA-berekening en inventarisat ie zijn acht  knelpunt t racés naar voren 

gekom en. Het  bet reft  de volgende locat ies:  

• Schapenbout  bij  Terneuzen,  

• Standaardbuiten,  

• Noordhoek,  

• Nieuw Borgvliet ,  

• Roosendaal,  

• Oud Gastel-De Boschjes,  

• Oud Gastel en  

• cam ping Heidepol.  

 

Het  t racé Schapenbout  heeft  u opgelost  door het  t reffen van de m aat regel ‘St r ikte 

begeleiding werkzaam heden’. Voor de overige knelpunt t racés heeft  u de m aat regel 

‘Graven en Boren verboden’ ingevoerd. Daarmee heeft  u gezorgd dat  de  

kwetsbare bestem m ingen binnen de 10 -6-contouren zijn gesaneerd. 

 

I k heb geconstateerd de genomen r isicoreducerende maat regelen voldoen aan de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb en in uw organisat ie zijn geïm plementeerd 

en geborgd. Van belang hierbij  is ook de borging van de maat regel ‘Graven en 

Boren verboden’ via een beheerovereenkomst  met  de St icht ing Leidingst raat . Ook 

daarvan heb ik geconstateerd dat  dit  is geïm plementeerd en geborgd. 



 

 I nspect ie Leefom geving en 

U heeft  de gewijzigde contouren nog niet  bij  de I LT gem eld voor opnam e in het  

r isicoregister gevaarlij ke stoffen (RRGS) . U zou graag de mogelij kheid willen 

hebben om  het  hele leidingbestand in éénm aal te actualiseren. De m ogelij kheid 

hiervoor wordt  m om enteel door de beleidsdirect ie onderzocht . Zodra hierover 

helderheid bestaat  zal ik u inform eren zodat  u dan onverwij ld de m eldingen kunt   

doen. 
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Samengevat  betekent  dit  dat  ik heb geconstateerd dat  u aan de saneringsplicht  

van art ikel 17 van het  Bevb heeft  voldaan.  

 

Een afschrift  van deze brief heb ik gestuurd aan de Om gevingsdienst  Midden-  en 

West-Brabant  met  het  verzoek de gem eenten, waarin uw leiding ligt ,  van het  

resultaat  van deze inspect ie in kennis te stellen. 

 

 

Hoogachtend 

DE STAATSSECRETARI S VAN I NFRASTRUCTUUR EN MI LI EU, 

nam ens deze, 

DE I NSPECTEUR I LT/ HANDHAVI NG BEDRI JVEN, 

 

 
I ng. J. Aardem a MSc. 

Senior inspecteur 
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