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Toelichting 

De voorzitter van de Onderzoeksraad van de Veiligheid Dhr. Joustra geeft in een artikel van 19 augustus 
2011 in ochtendblad De Telegraaf aan dat er hoge risico’s zijn m.b.t. het gasdistributienet. 
Het gevaar zit in de grijze leidingen die van gietijzer gemaakt zijn. Ongeveer 10.000 km van deze leidingen 
liggen verspreid door heel Nederland. Zo ook in de provincie Utrecht.  
Door extreme belasting en zware trillingen kunnen er scheuren ontstaan in deze leidingen, dit kan o.a. 
veroorzaakt worden door bouwactiviteiten. Er zijn hiermee in Nederland al verschillende ongelukken 
geweest, bijvoorbeeld in Amsterdam in maart 2008 toen er bij een zware gasexplosie 4 gewonden vielen. 
Bij de Belgische plaats Gellingen zijn in juli 2004 door een ontploffing door een lek in een aardgasleiding 
24 mensen om het leven gekomen. 
Binnen de provincie Utrecht liggen deze gastransportleidingen ook. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) 
heeft een risicoprofiel van de provincie Utrecht gemaakt. In het provinciaal risicoprofiel uit april 2011 staat 
op pagina 10: “Het plaatsgebondenrisico van deze leidingen kan niet worden berekend, omdat de kansen op 
lekkage en breuk niet bekend zijn. De risico’s van aardgastransportleidingen worden voornamelijk bepaald 
door leidingbreuken die ontstaan als gevolg van leidingbeschadiging door derden. Met name door 
graafwerkzaamheden.”  
 
Voor de PvdA is de veiligheid van de inwoners van groot belang. De PvdA vraagt zich dan ook af hoe er 
naar aanleiding van het rapport van de onderzoeksraad door de provincie naar de risico’s van de 
gasleidingen gekeken wordt. 
 



Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
1. Is het College op de hoogte van het krantenartikel en het onderzoeksrapport? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord: 
Ja, het College is op de hoogte van het krantenartikel en het onderzoeksrapport. 
 

2. Naar aanleiding van het onderzoeksrapport en de bevindingen, is het huidige risicoprofiel van de 
provincie nog volledig of wordt het aangepast? 
 
Antwoord: 
Het opstellen van een risicoprofiel is de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio. Het is aan 

 de Veiligheidsregio om te bepalen of het risicoprofiel nog volledig is of wordt aangepast. 
 

3. Is het College bereid om met de VRU en de gemeenten binnen de VRU te spreken over de risico's 
 van de gastransportleidingen? 
 

Antwoord: 
Ja. Hoewel het risicoprofiel niet verantwoordelijkheid is, is het college is graag bereid hiervoor bij 
de VRU aandacht te vragen. 

4. Is het juist dat een deel van de gastransportleidingen langs de snelwegen in de provincie Utrecht 
lopen? Zo ja hoeveel Km is dit en waar, langs welke snelwegen liggen de leidingen? 
 
Antwoord: 
Door de wetgever wordt onderscheid gemaakt tussen hogedrukleidingen en lagedrukleidingen. De 
in het artikel in De Telegraaf bedoelde gietijzeren leidingen zijn lagedrukleidingen. De Provincie is 
wettelijk verplicht hogedrukleidingen te registreren. De Provinciale Risicokaart geeft aan waar deze 
leidingen lopen. Deze lopen langs de A28 ten oosten van Amersfoort, langs de A1 van Amersfoort 
tot Baarn, langs vrijwel de gehele A12 en langs de A2 van Vianen tot Nieuwegein en van Utrecht 
tot Breukelen. Over de lagedrukleidingen hebben wij geen gegevens (zie ook het antwoord op vraag 
5).  

 

5. Volgens onze informatie staan deze transportleidingen ook niet op alle risicokaarten en alle 
 bereikbaarheidskaarten die worden gebruikt door de brandweer. Is onze informatie juist, op dit 
 punt? Zoja, wat is de reden om deze leidingen niet altijd op deze kaarten op te nemen? 
 

Antwoord: 
Bij het antwoord op deze vraag is het onderscheid tussen verschillende kaartsystemen van 

 belang. De provincie is verantwoordelijk voor de Provinciale risicokaart. De Veiligheidsregio is 
 verantwoordelijk voor onder meer de bereikbaarheidskaarten van de brandweer.  
 

Wij hebben er voor gekozen om lagedrukleidingen niet op te nemen op de Provinciale Risicokaart. 
De wetgever heeft bepaald dat risico’s met een groot effect vermeld moeten worden op de 
Risicokaart. Om die reden zijn de hogedrukleidingen wel opgenomen op de Risicokaart en de 
lagedrukleidingen niet. Dit hangt samen met de mogelijke effecten van een breuk van zo’n 
hogedrukleiding.  

 
De Wet Informatie Uitwisseling Ondergrondse Netten (WIOUN), bekend als de grondroerders-

 regeling, is er op gericht om de kans op graafincidenten te verkleinen. Op grond van deze wet 
 beheert de Dienst voor het kadaster en de openbare registers een register waarin de ligging 
 van gasleidingen nauwkeurig zijn vastgelegd. Informatie kan worden opgevraagd door bedrijven en 
 overheden.  



6 Is het College het met de PvdA eens dat deze leidingen wel op deze kaarten moeten worden 
 aangebracht?  

 
Antwoord: 
Zie het antwoord op vraag 5. 

7. Er vinden veel wegwerkzaamheden plaats. Wat zijn de risico's voor de mensen die aan de weg 
werken, de automobilisten en de omwonenden? 
 
Antwoord: 
Voor hogedrukleidingen is wettelijk voorgeschreven dat er risicoberekeningen worden gemaakt. De 
provincie zorgt via het ruimtelijk beleid dat een zonering in acht wordt genomen en/of 
bouwdichtheden worden beperkt. Voor de repressie van calamiteiten is de Veiligheidsregio 
verantwoordelijk.  
Voor de gietijzeren lagedrukleidingen zijn geen risicoberekeningen van toepassing omdat de 
gevolgen van een calamiteit beperkter zijn dan bij een hogedrukleiding.  

 

8. Er liggen vele kilometers aan gietijzeren leidingen in Utrecht. Kan het college aangeven of er 
plannen zijn om ze te vervangen en zo ja op welke termijn de vervanging gereed zal zijn? 
 
Antwoord: 
De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Minister van Economische Zaken, Landbouw en 

 Innovatie en de netwerkbeheerder. Recentelijk heeft de Minister aangekondigd dat in vijf jaar de 
 gietijzeren leidingen onder woonwijken en bouwlocaties zullen worden vervangen. Voor de overige 
 leidingen wordt een langere termijn aangehouden.  
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