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In het kader van een saneringsoperatie inventariseert Gasunie alle risicovolle situaties nabij hoge 
druk gasleidingen in Nederland. Het gaat hierbij om situaties waarbij woningen of andere 
gevoelige bestemmingen te zeer binnen de invloedsfeer van gasleidingen liggen. De gemeenten 
moeten hiervoor gegevens aanleveren. Het gemeentelijke belang hiervan is groot, omdat met de 
saneringsoperatie risicovolle situaties worden opgeheven. 
Met deze brief informeren wij onze leden over de stand van zaken van de inventarisatie, de 
benodigde acties van gemeenten en de afspraken die de V N G hierover met Gasunie heeft 
gemaakt. De belangrijkste afspraak is dat de gemeenten meer tijd krijgen voor aanlevering van 
gegevens rondom het Groepsrisico. Hoewel de termijn voor aanlevering van gegevens ten 
aanzien van Plaatsgebonden Risico is inmiddels verstreken, is het advies om dit alsnog te doen. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) bepaalt dat bestaande risicovolle situaties nabij 
hoge druk gasleidingen in Nederland moeten worden opgeheven. Daarom gaat Gasunie een 
saneringsoperatie uitvoeren. Het gaat hierbij om situaties waarbij woningen of andere gevoelige 
bestemmingen te zeer binnen de invloedsfeer van gasleidingen liggen. Eerst vindt er een 
inventarisatie van risicovolle locaties plaats. Het gaat daarbij om zogenaamde Plaatsgebonden 
Risico (PR)-knelpunten die allemaal gesaneerd moeten worden en Groepsrisico (GR)-
aandachtspunten waarbij afhankelijk van de omstandigheden per geval al dan niet sprake zal zijn 
van sanering. Gezien het grote belang voor de betrokken gemeenten, heeft de V N G hierover 
afspraken gemaakt met Gasunie. 

Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken van de inventarisatie, de gemaakte 
afspraken en over een aantal benodigde acties van zowel Gasunie als de gemeenten, waaronder 
wellicht ook uw gemeente. 

Verzoek aan 389 gemeenten om gegevens over risicovolle locaties aan te leveren 
Gasunie heeft de betrokken gemeenten in twee aan de colleges van B&W gerichte brieven 
verzocht te onderzoeken of zich ergens binnen de gemeente nabij de gasleidingen P R knelpunten 
en/of GR-aandachtspunten voordoen of zich door nog niet gerealiseerde bouwmogelijkheden in 
vigerende bestemmingsplannen zullen gaan voordoen. Het gaat hierbij specifiek om 
geprojecteerde (kwetsbare) objecten. 
Om de gemeenten te helpen bij hun inventarisatie heeft de Gasunie alle betrokken gemeenten de 
bij Gasunie bekende informatie over PR-knelpunten en GR-aandachtspunten voor de bestaande 
situatie toegezonden. Mogelijke geprojecteerde G R aandachtspunten moesten de gemeenten zelf 
in beeld brengen aan de hand van nog niet gerealiseerde bouwmogelijkheden in vigerende 
bestemmingsplannen . 

Termijnen aanlevering gegevens risicovolle locaties 
De termijnen voor aanlevering van PR-knelpunten zijn inmiddels verstreken. Maar wanneer in uw 
gemeente sprake is van (mogelijke) PR-knelpunten die nog niet zijn aangemeld bij Gasunie, 
adviseren wij u dringend de gegevens zo snel mogelijk alsnog aan te leveren. Het is immers in 
het eigen belang van gemeenten dat knelpunten gesaneerd worden en risicovolle situaties 
daarmee worden opgeheven. 



De termijn voor aanlevering van GR-aandachtspunten was 1 december 2011. Maar na overleg 
tussen de V N G en het ministerie van Infrastructuur en Milieu is deze termijn opgeschoven, 

c * De reden hiervoor is dat Gasunie niet in alle gevallen beschikte over de juiste nauwkeurige 
bevolkingsgegevens om gemeenten gericht informatie te kunnen geven over locaties waar de 
oriëntatiewaarde van het G R wordt overschreden. Hierdoor moesten de gemeenten bij hun eigen 
inventarisatie veel van het voorbereidende werk van Gasunie opnieuw doen. 
Inmiddels is hier in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu een oplossing voor 
gevonden, Gasunie gaat namelijk gebruik maken van de gegevens uit de Populator en op basis 
daarvan opnieuw haar hele leidingennet op G R doorrekenen en aangeven waar G R 
aandachtspunten ontstaan. 
De gemeenten krijgen uiterlijk 1 juli 2012 de nieuwe gegevens aangeleverd van Gasunie en 
moeten hierop uiterlijk op 1 oktober 2012 gereageerd hebben naar Gasunie. 

Wij verzoeken u rekening te houden met deze data en ondanks de zomervakantie capaciteit te 
reserveren om de gegevens te controleren. 
Indien u een G R risicosituatie te laat aanlevert aan Gasunie, loopt u de kans dat deze niet 
gesaneerd wordt omdat het budget hiervoor beperkt is. 
De afspraken tussen de V N G en Gasunie worden verder toegelicht in de bijlage bij deze brief. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

iïir. R.J .J .M, Pans 
voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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Bijlage: Toelichting inventarisatie GR-aandachtspunten en PR-knelpunten 

GR-aandachtspunten 
Het tijdig aanleveren van GR-aandachtspunten (vóór 1 december 2011) is voor veel betrokken 
gemeenten een probleem gebleken. Maar de oorzaak hiervan ligt niet alleen bij de gemeenten. 

Gasunie beschikte niet in alle gevallen over de juiste nauwkeurige bevolkingsgegevens om 
gemeenten gericht informatie te kunnen geven over locaties waar de oriëntatiewaarde van het G R 
wordt overschreden. Hierdoor moeten de gemeenten bij hun eigen inventarisatie van bestaande 
en geprojecteerde G R aandachtspunten veel van het voorbereidende werk van Gasunie opnieuw 
doen om er zeker te zijn dat de juiste conclusies worden getrokken. 

Bij overleg tussen de V N G , Gasunie, het ministerie van Infrastructuur en Milieu is geconstateerd 
dat een goede inventarisatie van GR aandachtspunten, waarbij geen onnodige dubbel werk wordt 
gedaan, alleen mogelijk is als de Gasunie en de gemeenten met dezelfde bevolkingsdatabase 
werken. Het Populatiebestand G R (de Populator) is speciaal hiervoor ontwikkeld en het ligt dan 
ook voor de hand om dit te gaan hanteren. Gasunie gaat op basis daarvan opnieuw haar hele 
leidingennet op G R doorrekenen en aan de gemeenten doorgeven waar mogelijke G R 
aandachtspunten ontstaan. De gemeenten moeten de gegevens op tijd controleren. 

Samengevat worden de komende tijd de volgende processtappen doorlopen: 

1. Gasunie berekent het groepsrisico langs haar leidingen; 

2. Gasunie maakt een C A R O L A projectbestand per mogelijk G R aandachtspunt; 

3. Gasunie stuurt de projectbestanden door naar de betreffende gemeenten, uiterlijk 1 juli 2012; 

4. De gemeenten bekijken de C A R O L A projectbestanden met C A R O L A en beoordelen of de 
gebruikte bevolkingsdata juist en volledig zijn. Waar van toepassing worden de 
bevolkingsdata door de gemeente aangevuld met geprojecteerde bevolkingsdata (d.w.z. 
bouwmogelijkheden in bestemmingsplannen), waarbij moet worden vermeld (desnoods in 
een apart document) vanaf welke datum het bestemmingsplan vigerend is. De Gasunie GR 
saneringstoezegging betreft bouwmogelijkheden in bestemmingsplannen die op 01-01-2011 
vigerend waren. Belangrijk is dat ook door de gemeente wordt aangegeven i hoe reëel de 
kans is dat de bouwmogelijkheden daadwerkelijk worden benut; 

5. De gemeente stuurt, wanneer (ook) zij een G R aandachtspunt constateert, het (aangepaste) 
C A R O L A projectbestand ter beoordeling terug naar Gasunie, uiterlijk op 1 oktober 2012 

6. Gasunie beoordeelt de aangemelde G R aandachtspunten en laat schriftelijk aan de 
gemeente weten of zij het eens is met het G R aandachtspunt; 

7. Als de gemeente en Gasunie het eens zijn over het G R aandachtspunt dan wordt deze op 
een lijst gezet; 

8. Gasunie zet de lijst in volgorde van prioriteit en bespreekt deze met het ministerie van i&M; 

9. C a . 2013 (erg afhankelijk van hst verloop van het proces en de complexiteit van de te nemen 
maatregelen) zal met de sanering van de GR aandachtspunten worden begonnen, voor zover 
het past binnen het met het tussen Gasunie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu 
afgesproken gemaximeerde saneringsbudget (van 45 miljoen euro). 

onderworp Inventarisatie risicovolle locaties nabij hoge druk gasleidingen datum <datum> 02/03 



PR-knelpunten 
Ondanks het feit dat bestaande PR-knelpunten uiterlijk op 1 juli 2011 moesten zijn aangeleverd en 
de geprojecteerde PR-knelpunten op 1 september 2011, hebben nog niet alle betrokken 
gemeenten gereageerd richting Gasunie.. 

Gasunie maakt voor het P R onderscheid in twee categorieën gemeenten: 
1. Gemeenten waar Gasunie het vermoeden heeft dat er wel een knelpunt is 
2. Gemeenten waar Gasunie het vermoeden heeft dat er geen knelpunt is maar er wel 

risicocontouren rond de leiding(en) zijn. 

Het niet aanleveren van gegevens aan Gasunie is niet alleen zorgelijk voor categorie 1 
gemeenten. Ook voor de categorie 2 gemeenten is het belangrijk om te reageren, want van de 
gemeenten die wel al gereageerd hebben, heeft ongeveer een derde aangetoond dat er wel 
degelijk P R - knelpunten zijn die niet door Gasunie opgemerkt waren vanwege bijvoorbeeld 
verouderde omgevingsdata. 
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