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Geachte dame/heer, 

Naar aanleiding van een publicatie in de Staatscourant van 27 april j l . nummer 7281 
vernamen wij dat bovengenoemde ontwerpstructuurvisie ter inzage is gelegd. 
Hierbij delen wij u mee dat deze structuurvisie ons aanleiding geeft tot het maken van de 
volgende opmerkingen. 

In de provincie Flevoland liggen een aantal aardgastransportleidingen van ons bedrijf evenals 
een aantal gasontvangstations en een Meet- en Regelstation. Voor een globale weergave van 
deze leidingen en stations verwijzen wij u naar de bijgevoegde topografische tekeningen. 

Zoals wellicht bekend dient een gastransportleiding en toebehoren worden aangemerkt als 
een planologisch relevant gegeven, waarvan aanduiding op de verbeelding en vermelding in 
de regels verplicht is gesteld. 

I 

Bij ruimteli jke ontwikkelingen in de omgeving van onze aardgastransportleidingen dienen 
externe veiligheidsaspecten in oogschouw te worden genomen. 

Het nieuwe externe veiligheidsbeleid (BevB) van het ministerie Infrastructuur en Milieu is per 
1-1-2011 in werking getreden waarbij de circulaire "Zonering langs hogedruk 
aardgastransportleidingen" uit 1984 tegelijkertijd is ingetrokken. 

Gezien het planologische en risicovolle karakter van onze aardgastransportleiding verzoeken 
wij u hierin aandacht te besteden aan de aanwezigheid van onze aardgastransportleiding en 
het hiervoor geldende externe veiligheidsbeleid. 

Sinds 1 september 2010 dient u - met behulp van het rekenpakket 'CAROLA' - zelf de 
externe veiligheidsrisico's van ondergrondse hoge druk aardgastransportleidingen te 
berekenen. Gasunie laat vanaf deze datum geen berekeningen meer uitvoeren door KEMA. U 
dient de voor CAROLA benodigde leidingdata aan te vragen bij carola@)Qasunie.nl. 

Voor vragen over CAROLA kunt u terecht bij de CAROLA-helpdesk van het RIVM. Deze is te 
vinden op de website van het RIVM. Voor verder advies en het maken van externe 
veiligheidsberekeningen kunt u ook contact opnemen met het Steunpunt Externe Veiligheid 
Groningen (www.externeveiliQheidqroninaen.nl). 
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Gasdrukmeet- en regelstations, zijn inrichtingen zoals omschreven in artikel 1 van de Wet 

milieubeheer. Deze categorie inrichtingen vallen vanaf 1 januari 2008 onder de algemene 

voorschriften van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ook bekend 

onder de naam "activiteiten-AMvB" of BARIM; voor zover de toevoerleiding naar die 

Inrichtingen kleiner is dan 2 1 " en er geen andere componenten aanwezig zijn die de 

inrichting vergunningplichtig maken. 

De onderhavige stations hebben een toevoerleiding kleiner dan 2 1 " , kennen verder geen 
vergunningplichtige componenten en vallen daarom onder het regime van de Activiteiten-
AMvB. Volgens tabel 3.12 "veiligheidsafstanden" geldt voor deze gasontvangstations, met 
een maximale capaciteit van 40.000 mVhr , voor kwetsbare objecten de minimale 
veiligheidsafstand van 15 meter en voor beperkt kwetsbare objecten 4 meter. 

Voor een goede invulling van ons belang in de uitwerkingen verzoeken wij u ons te zijner t i jd 
te betrekken bij het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3 .1 .1 . Bro. 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van onze reactie dan verzoeken wij u contact op 
te nemen met ondergetekende. 

Met vri^ftéeTlJRë groet, 

-van Vliet 
ledewerker Juridische Zaken 

Regio Oost Deventer 

Bijlagen: Topografische tekeningen nrs. N-692-KT-16C(wijz. 14) 
N-692-KT-16D (wijz. 9) 

N-692-KT-20F (wijz. 23) 
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