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Verzonden: woensdag 22 januari 2014 12:52 

Aan: PCA' 

Onderwerp: Bevolkingsdata Bodegraven-Reeuwijk voor berekening gasleiding A 515 

lagen: QRA A-515-KR-011 tm 024 en W-501-10-KR-001 tm 005 _kern Bodegraven.pdf; 

QRA A-515-KR-005 tm 009.pdf 

  

Beste N 

Wij (ODMH en gemeente Bodegraven-Reeuwijk) zijn van mening dat er gerekend moet worden met de 

bevolkingsdata die is aangeleverd door de (toenmalige) gemeente Bodegraven voor de (door de KEMA uitgevoerde) 

risicoberekeningen van 

° ‘Bestemmingsplan Kern Bodegraven’ 

e ‘Bestemmingsplan Wijde Wiericke 

Beide QRA's zijn bijgevoegd. Deze QRA's beslaan de gehele lengte van de A 515 binnen de gemeente Bodegraven- 

Reeuwijk. Wel is het zo dat het invloedsgebied voor de A 515 waar deze half-half is gelegen niet 430 meter bedraagt 

(zoals aangenomen bij inventarisatie bevolking voor bijgaande QRA's), maar 600 meter. Ik stel voor dat voor het 

gebied tussen 430 en 600 meter van de gasleiding (waar deze half-half is gelegen) wel de bevolkingsdata uit de 

Populator wordt gebruikt 

Voor de duidelijkheid wil ik hierbij vermelden dat deze mail nog geen instemming betekent met de uitgangspunten 

ORA A-515 (kenmerk PJ-14-00103) van 10 januari jl. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Externe Veiligheid 

Omgevingsdienst Midden-Holland 

Postbus 45, 2800 AA Gouda 

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

  

(geanonimiseerd)

# nitp:/Mwitter.com/ODMiddenHolland 

Van: 

Verzonden: vrijdag 10 januari 2014 15:00 

uaĳ— cc: 

Onderwerp: FW: Uitgangspunten QRA's Gasunie leiding A-515 “half-half" versie 2 en door te rekenen cases 

Kan jij de Populatordata van Bodegraven-Reeuwijk in een bestand zetten die B kan bekijken?    

En kan je ook een bestand maken van alle in de A-515 QRA te gebruiken populatordata? 
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Alvast bedankt! 

Met vriendelijke groet, 

Coordinator Externe Veiligheid 

:01 

  

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Uitgangspunten QRA's Gasunie leiding A-515 “half-half" versie 2 en door te rekenen cases 

In de 'Uit te voeren berekeningen' staat dat buiten de genoemde bestemmingsplannen er gerekend zal worden met 

de Populator-data. Graag zou ik voor Bodegraven-Reeuwijk inzichtelijk hebben wat de Populator-data is waarmee 

DNV-KEMA wil gaan rekenen 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur Externe Veiligheid 

144 

/ODMH 

Omgevingsdienst Midden-Holland 

Postbus 45, 2800 AA Gouda 

Thorbeckelaan 5, 2805 CA Gouda 

W nito:/witer.com/ODMiddenHolland 

- Verzonden: vrijda januari 2014 13:08 

  

     

Beste N 

Later dan beloofd (nogmaals mijn excuses daarvoor) stuur ik jullie: 

- De uitgangspunten voor de te maken QRA's van de “half-half” liggende leidingdelen van de A- 

515. 

- De door te rekenen cases. 

Als er nog opmerkingen of aanvullingen zijn dan hoor ik ze graag. 
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Het verzoek aan ODWH (Rees) en ODMH NNN is om de toe te passen bevolkingsdata en de door te 

rekenen cases te beoordelen en zo mogelijk goed te keuren. 

Zodra ODWH en ODMH mij per e-mail hebben laten weten dat ze akkoord zijn met de uitgangspunten, 

de toe te passen bevolkingsdata en de door te rekenen cases zal DNV GL de berekeningen gaan 

uitvoeren. 

Ik hoor graag van jullie. 

Met vriendelijke groet, 

& 

M: 

Van: 

Verzonden: donderdag 28 november 2013 17:12 

Aan: 

   

  

    
Onderwerp: definitief verslag overleg A-515 29 oktober 2013 

En nu met de bijlage erbij. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur milieukwaliteit: externe veiligheid en geluid 

Omgevingsdienst West-Holland 

Schipholweg 128, 2316 XD Leiden 

Postbus 159, 2300 AD Leiden 

tel. 071-4083304 

email: 

www.odwh.nl 

Werkdagen: ma t/m vr 

Van: 

Verzonden: donderdag 28 november 2013 17:11 

Aan: 

    
Onderwerp: definitief verslag overleg A-515 29 oktober 2013 

Beste N 

Hierbij het definitieve verslag van het overleg van 29 oktober 2013 over de hogedrukaardgasleiding A- 

515. 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)



Adviseur milieukwaliteit: externe veiligheid en geluid 

Omgevingsdienst West-Holland 

Schipholweg 128, 2316 XD Leiden 

Postbus 159, 2300 AD Leiden 

tel. 071-4083304 

ema 

www.odwh.nl 

  

Werkdagen: ma t/m vr 

Van: 

Verzonden: dinsdag 19 november 2013 17:12 

    
Onderwerp: concept verslag overleg A-515 29 oktober 2013 

Beste N 

Hierbij met enige vertraging het concept verslag van het overleg van 29 oktober jl. over de 

hogedrukaardgasleiding A-515. 

Indien er opmerkingen en/of aanvullingen op het verslag zijn hoor ik het graag voor volgende week 

dinsdag 26 november. Dan kan het verslag daarna definitief gemaakt worden. 

Met vriendelijke groet, 

Adviseur milieukwaliteit: externe veiligheid en geluid 

Omgevingsdienst West-Holland 

Schipholweg 128, 2316 XD Leiden 

Postbus 159, 2300 AD Leiden 

tel. 071-4083304 

ema 

www.odwh.nl 

  

Werkdagen: ma t/m vr 

  

Aan digitaal berichtenverkeer met de Omgevingsdienst West-Holland kunt u geen rechten ontlenen. 

Wilt u een officiële reactie op uw bericht ontvangen? Dien dan een schriftelijk verzoek in. 

This message has been scanned for malware by Websense. www.websense.com 

  

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged 

information. If you receive this communication unintentionally, please let us know by reply immediately. 

N.V. Nederlandse Gasunie does not guarantee that the information sent with this E-mail is correct and does 

not accept any liability for damages related thereto. 
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