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Uw brief van

Onderwerp

Vervoersknoop Bleizo

Geachte leden van de gemeenteraad,

Naar aanleiding van het debat in de raadsvergadering van 7 juli j.l. over het agendapunt
“vaststelling bestemmingsplan Vervoersknoop Bleizo” is door de fractie Neeleman aanvullende
informatie gevraagd. Op verzoek van Wethouder Heuvelink stel ik de aan de heer Neeleman
verstrekte informatie aan de gehele raad ter beschikking. Zie de bijlage bij deze brief.
De heer Neeleman heeft gevraagd naar de invulling van het advies van de VRR om “door het RIVM
een second opinion uit te laten voeren op de rapportage van de bij het bestemmingsplan gevoegde
risicoberekening van de CO2-leiding”. De adviseur van de gemeente Lansingerland en Zoetermeer,
zijde Arcadis heeft naar aanleiding van het advies van de VRR het RIVM gevraagd nieuwe
berekeningen te maken. Het RIVM heeft aangegeven geen berekeningen te maken maar kaders aan
te geven en rekenmethodieken te ontwikkelen.
Naar aanleiding daarvan is het RIVM gevraagd of de uitgangspunten en de toegepaste
rekenmethodiek kloppen. Op 5-2 en 11-2 zijn per email vragen gesteld aan het RIVM over de
rekenmethodiek en wordt het RIVM om een mening/goedkeuring gevraagd over de input. In de
bijlage treft u de vastlegging van de afstemming die tussen Arcadis en het RIVM heeft
plaatsgevonden.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat het RIVM heeft geconstateerd dat voor de modellering
van de uitstroom van CO2-leiding in de duiker onder de A12 geen vastgestelde rekenmethodiek
bestaat. Daarop hebben Arcadis en Tebodin (adviseur externe veiligheid van de c02
leidingbeheerder) overleg gehad, wat heeft geleid tot een aanpassing van de externe
veiligheidsberekening van de CO2-leiding. Overigens wordt in het huidige plan de ligging van de
CO2-leiding in een duiker onder de A12 vervangen door een geboorde diepe ligging.
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Met een vriendelijke groet,
gemeente Lansingerland

Drs. Jeroen van der Linden
hoofd afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling
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