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Onderwerp Vragen gasleiding Rodenrijse Zoom 

Geachte heer Smits, 

Op 15 maart hebben wij uw brief van 23 februari ontvangen. In deze brief vraagt u op welke wijze 
(toekomstige) bewoners van Rodenrijse Zoom en Wilderszijde worden voorgelicht over 'Hoe te handelen 
tijdens een calamiteit met buisleidingen' en op welke wijze aandacht is gegeven aan mensen die 
beperkingen hebben ten aanzien van de zelfredzaamheid. In deze brief geven wij een reactie op uw 
verzoek. 

Buisleidingen 
Buisleidingen met gevaarlijke stoffen vormen een risico voor de veiligheid. De Rijksoverheid, provincies, 
gemeenten en bedrijven hebben de verantwoordelijkheid de risico's voor de omgeving zoveel mogelijk 
te beheersen. Hiervoor is diverse wet- en rqelgeving opgesteld, waarin duidelijk gesteld wordt welke 
risico's niet toegestaan zijn en welke risico's een afweging vragen tussen het veiligheidsbelang en de 
technische, economische en planologische belangen. 

Ook de gemeente Lansingerland heeft de belangrijke taak om bij nieuwe ontwikkelingen te kijken naar 
veiligheid. Daarom wordt bij het opstellen van bestemmingsplannen (en binnenplanse ontheffingen en 
wijzigingsplannen) deze wet- en regelgeving in acht genomen. Bovendien wordt hierover advies 
ingewonnen bij zowel de buisleidingbeheerder als de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het 
bestemmingsplan wordt vervolgens aangepast aan het advies van deze twee organisaties. Hierdoor 
voldoen de bestemmingsplannen in Lansingerland aan de landelijke veiligheidsnormen. De mate van 
communicatie van risico's is hier op afgestemd. 
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Risicocommunicatie 
De gemeente Lansingerland communiceert op diverse manieren over risico's in de woonomgeving van 
burgers. Hierbij moet gedacht worden aan de Risico-inventarisatie en -analyse, de risicokaart en de Denk 
Vooruit Campagne. Hieronder leest u meer over deze middelen. 

Risico-inventarisatie en -analyse 
Op grond van artikel 3, lid 1 van de Wet rampen en zware ongevallen is de gemeente verplicht een 
risico-inventarisatie en -analyse op te stellen. Deze risico-inventarisatie omvat een overzicht van de 
soorten rampen en zware ongevallen die de gemeente bedreigen en de mogelijke gevolgen daarvan en 
een overzicht van de risicovolle situaties binnen de gemeente. In de risico-inventarisatie en -analyse 
wordt ook aandacht besteed aan het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen. 

Daarnaast zijn in de risico-inventarisatie en -analyse ook de kwetsbare objecten opgenomen. Kwetsbare 
objecten zijn objecten waarin grote groepen of groepen niet zelfredzame personen aanwezig zijn. Bij 
objecten met niet zelfredzame personen moet onder andere gedacht worden aan ziekenhuizen, 
verpleeg- en verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven en scholen. 

De Risico-inventarisatie en -analyse van de gemeente Lansingerland is in 2007 vastgesteld en eind 2008 
herzien. Omdat de gemeente op grond van artikel 5 van het Besluit informatie inzake rampen en zware 
ongevallen verplicht is de bevolking informatie te verschaffen over de soorten rampen en crises die de 
gemeente bedreigen en de mogelijke gevolgen daarvan, is de risico-inventarisatie en -analyse na 
hemening ter inzage gelegd op het gemeentehuis in Berkel en Rodenrijs en op de website van 
Lansingerland geplaatst. 

Risicokaart 
De risico's, zoals opgenomen in de risico-inventarisatie en -analyse van de gemeente Lansingerland, 
moeten daarnaast op de risicokaart gepubliceerd worden. Het doel van de risicokaart is om burgers te 
informeren over de in hun omgeving aanwezige risico's, zodat zij zich beter op mogelijke rampen en 
crises voor kunnen bereiden. Op dit moment worden op de risicokaart van Lansingerland de hoge druk 
aardgasleiding en de DPO-leiding weergegeven. De C02 leidingen worden helaas nog niet getoond. De 
verwachting i s  dat dat eind 2010 wel het geval is. 

Denk Vooruit campagne 
Omdat er grenzen zijn aan de hulpverlening door de hulpdiensten tijdens rampen en crises en de 
hulpverlening aan niet zelfredzame personen voorrang heeft, is de Rijksoverheid een campagne gestart 
om burgers te informeren over 'Hoe te handelen tijdens een calamiteit', de Denk Vooruit campagne 
genaamd. In deze campagne wordt aandacht besteed aan de voorbereidingen die burgen kunnen treffen 
ten aanzien van diverse soorten rampen en crises, waaronder incidenten met gevaarlijke stoffen. Op de 
website van de Denk Vooruit campagne, www.denkvooruit.nl, is ook aandacht gegeven aan de wijze 
waarop minder zelfredzame personen (dat zijn personen met een chronische aandoening, een licht 
verstandelijke, Lichamelijke of zintuiglijke beperking) zichzelf voor kunnen bereiden op rampen en 
crises. 
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Contact 
Wij gaan ervan uit dat u tevreden bent met de beantwoording van uw vragen. Als u nog vragen heeft, 
kunt u gerust contact opnemen met Ellis Hes. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (010) 800 43 68. 

Met een vriendelijke groet, 
burgeme ter en wethouders van Lansingerland C , / / / 
drs. ing. ~b Eijkenaar 
Secretaris 

I 
Ewald van Vliet 
Burgemeester 
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