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Aanleiding 

In een overleg van 29 oktober 2013 is afgesproken dat van de gehele hogedrukaardgasleiding A-515 

een herberekening van de risico’s uitgevoerd zal worden door DNV Kema (nu DNV GL). B 

M heeft per mail van 10 januari 2014 de uitgangpunten van Gasunie en DNV GL voor deze 

herberekening toegezonden. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Reactie uitgangspunten 

De reactie op de uitgangpunten en de brief van de Gasunie is mede namens de Omgevingsdienst 

Midden-Holland, de Omgevingsdienst regio Utrecht, de gemeenten Alphen aan den Rijn, 

Bodegraven-Reeuwijk, Woerden en de provincie Zuid-Holland. 

Voor de volledigheid wijs ik er op dat B (gemeente Alphen aan den Rijn) en B 

B (OM per mail van 17 januari 2014 resp. 22 januari 2014 al een eerste reactie hebben 

gegeven. Ook met deze reacties dient rekening gehouden te worden bij de uitgangspunten voor de 

herberekening. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Brief Gasunie 10 januari 2014 met concept uitgangspunten 

Pg. 2 Inleiding 

In de 2° alinea is gesteld dat de leiding in grond ligt die in eigendom is van de Gasunie. Hoe is dit ter 

hoogte van de overgang van het deel dat op maaiveld ligt naar het ondergronds gelegen deel aan de 

westzijde van Alphen aan den Rijn ter hoogte van de locatie De Bosrand? Ter hoogte van de overgang 

buigt de leiding naar het zuiden af. Dan verlaat de leiding ook de grond die omsloten is door sloten 

en komt onder een weiland te liggen en gaat onder een onverhard pad door. Is de exacte locatie van 

deze overgang voldoende in beeld om te kunnen stellen dat de leiding alleen in grond van de Gasunie 

op maaiveld ligt? De verschillende rapporten zijn hier niet eenduidig in. Indien het op maaiveld 

gelegen deel van de leiding niet in grond ligt die eigendom is van de Gasunie, kan deze 

eigendomssituatie niet opgenomen worden als risico reducerende maatregel. Graag uitgebreider 



aantonen waar exact de leiding feitelijk als ondergrondse leiding beschouwd kan worden. Bijv. door 

de diepteligging rond deze overgang exact te bepalen en op te nemen in de rapportages. 

Pg. 5 Bevolkingsdata 

De gebruikte bevolkingsdata moeten onderscheiden worden in bestaande situatie en de toekomstige 

situatie. 

Onder punt 2 is vermeld dat de bij de Gasunie bekende nieuwe en voorgenomen ruimtelijke 

besluiten binnen de effectafstand als aparte variant doorgerekend worden. Dit geldt alleen voor de 

planologisch nieuwe ontwikkelingen. Planologisch bestaande situaties waarvan de Gasunie over 

bevolkingsdata beschikt moeten bij de berekening van de huidige situatie meegenomen worden. De 

bevolkingsgegevens van Steekterpoort en Limes bijvoorbeeld geven de planologisch huidige situatie 

weer (vastgelegd in geldend bestemmingsplan) en hoeven dan ook niet als variant doorgerekend te 

worden. 

Naar onze mening moeten de volgende bevolkingsdata gebruikt worden voor de berekening van de 

huidige resp. nieuwe situatie. 

Bronnen voor bevolkingsdata in bestaande situatie: 

1. Populator. 

2. Planologische, nog niet ingevulde ruimte cf. vastgestelde ruimtelijke plannen. Informatie is te 

halen uit ruimtelijkeplannen.nl of apart aangeleverd door gemeente, ODWH of ODMH, (0.a. 

mail van 

Bronnen voor bevolkingsdata in nieuwe situatie: 

1. De bevolkingsdata voor de bestaande situatie zoals hierboven beschreven. 

2. Voor de nieuwe situatie wordt een schatting van de bevolkingsdata aangeleverd door 

gemeente, ODWH of ODMH. 

Er worden 2 aparte berekeningen uitgevoerd voor de bestaande situatie en voor de nieuwe 

situatie. 

(geanonimiseerd)

Notitie DNV Kema 9 januari 2014 

Paragraaf 2 tot en met 7: personen dichtheden 

De uitgangspunten voor het aantal personen zijn door de gekozen opzet lastig te beoordelen. Uit een 

nadere beoordeling blijkt dat voor de volgende locaties niet uitgegaan is van de planologische 

mogelijkheden volgens de geldende bestemmingsplannen (zie bijlage voor de exacte locaties en het 

aantal personen): 

1. Kerken Zanen, Alphen aan den Rijn. Hier ontbreekt een deel van een inmiddels vrijwel 

gerealiseerde woonwijk. 

2. Omgeving De Bosrand. Kantorenlocaties op bedrijventerrein Molenwetering en langs de 

Leidse Schouw ontbreken. 

In de bijlage bij deze notitie is de planologische ruimte volgens de geldende 

bestemmingsplannen voor deze locaties opgenomen. 

Het verzoek i om in de uiteindelijke rapportages de personendichtheden afkomstig uit de 

verschillende bronnen in 1 bijlage te vermelden, zodat snel duidelijk is welke personendichtheden 

gebruikt zijn. 

Paragraaf 3 

De nummering in de figuur is onleesbaar. Hierdoor zijn de bijgevoegde bevolkingsgegevens niet aan 

de figuur te koppelen. 

Paragraaf 10 

Het rapport over de effecten van treinontsporingen moet beschikbaar gesteld worden. 



Paragraaf 11: uit te voeren berekeningen 

Berekening 1 

Dit is de gehele herberekening die uitgevoerd zou worden nadat de onder 2 vermelde specifieke 

berekeningen uitgevoerd zouden worden. 

Bij berekening 1 wordt gesteld dat alleen uitgegaan wordt van Populator data. Dit lijkt me onjuist. De 

Populator is niet actueel en bevat geen bestemmingsplangegevens. Wij willen dat bij de 

berekeningen voor de bestaande en de nieuwe situatie uitgegaan wordt van de bevolkingsgegevens 

zoals hierboven beschreven (reactie brief Gasunie 10 januari 2014). 

Berekening 2 

Tijdens het overleg van 29 oktober 2013 is afgesproken dat, voordat een herberekening van de 

gehele leiding uitgevoerd wordt, met voorrang 6 gebieden her berekend zouden worden. In de 

notitie zijn een aantal van deze gebieden in gewijzigde vorm genoemd. Ook zijn 2 gebieden niet 

opgenomen. Het verzoek is de gebiedsomschrijving zoals opgenomen in het verslag van het overleg 

van 29 oktober 2013 aan te houden. 

Voor de volgende gebieden is afgesproken dat met voorrang een herberekening uitgevoerd wordt: 

1. Locatie tuincentrum De Bosrand. Een nieuwe situatie die bestaat uit een uitbreiding van het 

tuincentrum. 

2. Oostkant Alphen aan den Riĳn. Een nieuwe situatie door het plaatsen van windturbines. Doel 

van de berekening is dat het effect van de plaatsing van de windturbines op het PR en GR 

berekend wordt, in het bijzonder vanwege het nieuwe bedrijventerrein Steekterpoort 1 en 2 

In de huidige situatie (geldende bestemmingsplannen Steekterpoort 1 en Limes) is al sprake 

van een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR. 

3. Hooge Burg, Zwammerdam. Een bestaande situatie die vanwege de verminderd zelfredzame 

bewoners van de Hoge Burg met voorrang her berekend moet worden. 

4. Nieuwerbrug. Een bestaande situatie. 

S. Hazerswoude-Rijndijk. Een bestaande situatie. 

6. Westvaartpark. Een nieuwe situatie. 

Onderaan is de opmerking gemaakt dat buiten de genoemde gebieden de Populator data gebruikt 

zullen worden. Gezien de hierboven gemaakte opmerkingen over de Populator moeten ook gegevens 

uit andere bronnen moeten gebruikt worden, voor zover die aangeleverd zijn. 

Het is verwarrend dat door DNV GL gesproken wordt over bestemmingsplannen. Het gaat immers 

om gebieden die niet binnen 1 bestemmingsplan liggen. 

  

Berekening 3 

Onduidelijk waar deze berekening vandaan komt. Voor de windturbines bij het Heineken terrein in 

Zoeterwoude is recent een omgevingsvergunning afgegeven. Dit is dus planologisch inmiddels een 

bestaande situatie. Er bestaat geen noodzaak voor een aparte berekening. Wel maakt deze omgeving 

onderdeel uit van berekening 1. 

Berekening 4 

De voorgestelde berekening is omgekeerd aan de afspraak die gemaakt is in een overleg met Gasunie 

en de gemeente over de te plaatsen windturbines van 10 september 2013. 

Ik stel voor om deze berekening aan te passen aan de berekening zoals afgesproken is n dat overleg. 

Dit om onnodige berekeningen te voorkomen. 

Afgesproken is dat Oranjewoud (nu Antea groep) de trefkans van de leiding door de windturbines 

(incl. onderdelen daarvan) berekent en dat DNV GL vervolgens de faalkans van de gasleiding 

berekent. 

Antea levert de voor het uitvoeren van de berekening benodigde gegevens aan DNV GL. 

Met deze informatie kan vervolgens de PR en de GR van de gasleiding berekend worden na realisatie 

van de windturbines. 



— 17 januari 2014: reactie op opmerkingen N 

Windturbines Zoetermeer moet, neem ik aan, Zoeterwoude zijn. 

z‚ De verwarring rond Hooge Burg is waarschijnlijk ontstaan doordat deze locatie door de 

gemeente los gezien wordt van de locatie windturbines en door DNV GL en Gasunie ineen 

geschoven is. 

6. Zie bijlage voor aanvullingen/wijzigingen in de bevolkingsgegevens. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



Bijlage bevolkingsgegevens omgeving De Bosrand 
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Aanvullingen op de door DNV GL in de notitie gehanteerde bevolkingsgegevens 

1 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Totaal 775 woningen 

695 personen in dagperiode (kantoren) 

2922 personen in dagperiode (kantoren) 

355 personen in dagperiode (autoshowrooms) 

400 personen in dagperiode (kantoren) 

500 personen in dagperiode; 100 in avond- en nachtperiode kantoren en bedrijven) 

1500 personen in dagperiode (kantoren en bedrijven) 

1300 in dagperiode; 100 in avond- en nachtperiode (kantoren en bedrijven) 

‚ 7 woningen 

10. Sportterreinen (wielervereniging en honk- en softbalvereniging) 


