
Uw brief van  Uw kenmerk  Ons kenmerk  Bijlage[n]  
6 januari 2011 TAJO 11.B.0025 11/345 1          

Behandeld door  Doorkiesnummer  Vries 
J.S. Huisman              0592 – 266 894                         26 januari 2011 

 
 

Postadres  Bezoekadres  Website   Bankrelaties 
Postbus 5, 9480 AA  Vries  Kornoeljeplein 1, Vries   www.tynaarlo.nl  Bng 28.50.79.050 
      Bng 28.50.79.093 (belastingen en leges) 
Telefoonnummer  Faxnummer   Email   

[0592] 26 66 62                                [0592] 26 66 00                                  info@tynaarlo.nl   
   

   
N.V. Nederlandse Gasunie 
t.a.v. Eric Fredriks  
Postbus 19 
9700 MA Groningen 
 
 

  
 

        
 
Onderwerp: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve 
 
 
 
Geachte heer Fredriks, 
 
 
Middels deze brief reageren wij op uw zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan Hunzeweg 3 de Groeve van 
6 januari 2011. In uw zienswijze vraagt u ons met inachtneming van uw zienswijze het bestemmingsplan gewij-
zigd vast te stellen. Naar uw mening is in de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan voor wat betreft het 
onderdeel externe veiligheid het groepsrisico onvoldoende verantwoord.  
 
Wij hebben gehoor gegeven aan de vraag dit onderdeel verder toe te lichten. Aan het onderdeel externe veilig-
heid in de toelichting hebben wij in de volgende tekst toegevoegd: 
 
In de nabijheid van het plangebied liggen twee hogedruk aardgastransportleidingen. Het plangebied staat toe dat ipv wonen 
met aan huis verbonden beroep en bedrijf er nu ook ruimte is voor een centrum voor persoonlijke ontwikkeling. De ruimte 
waar het om gaat is ongeveer 100 m2 groot en zal een toename betekenen van 10 mensen. 
 
In verband met de nieuwbouwplannen voor de wijk “Broekveldt” in De Groeve, gelegen ten noordoosten van het plangebied 
zijn er op 11 september 2009 door KEMA plaatsgebonden risicoberekeningen en groepsberekeningen uitgevoerd met Pipe-
safe. Bij deze berekeningen is ook het huidige plangebied in oude situatie meegenomen. 
 
Uit die berekeningen is gebleken dat alleen ten zuidwesten van het plangebied een plaatsgebonden risico 10-6 contour is. 
Deze ligt op geruime afstand van het plangebied waardoor deze niet van invloed op het plangebied is. 
Verder is uit de berekeningen gebleken dat het groepsrisico voor de A-540-KR-013 t/m 016 met de komst van een nieuwe 
woonwijk met 0,01 is toegenomen maar nog zeer ruim onder de oriënterende waarde ligt 
Het groepsrisico was laag en met de eventuele  komst van een nieuwe woonwijk is deze nog steeds laag. 
Met de uitbreidingsmogelijkheden van dit plangebied zal er een toename zijn van 10 mensen. Gezien de zeer geringe toe-
name van het GR door een hele woonwijk zal deze wijziging niet leiden tot een toename van het groepsrisico.  
 
Voor de leiding A-540-14-KR-008 t/m 014 zijn volgens de berekeningen de groepsrisicoresultaten nagenoeg nul. De toena-
me van het plangebied met tien mensen zal dan ook hetzelfde resultaat geven. 
 
In de bijlage is het rapport “Risicoberekening gastransportleidingen A-540-KR-013 t/m 016 en A-540-14-KR-008 t/m 014” 
opgenomen  
 
Het bovengenoemde rapport is tevens als bijlage aan de toelichting en aan deze brief toegevoegd. Wij hopen 
dat hiermee het groepsrisico in de toelichting van het plan voldoende is toegelicht.  
 



 

Graag vernemen wij uw reactie. Mochten er nog verdere vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de be-
handelend ambtenaar, de heer J.S. Huisman via 0592 266 894 of J.S.Huisman@tynaarlo.nl  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders 
 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen               F.A. van Zuilen 
gemeentesecretaris / directeur         burgemeester 
 
 


