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Kopie zienswijze op de Herziening Ontwerp Omgevingsplan,
MER Omgevingsplan en Ontwerp Omgevingsverordening Zeeland
2018. (Staatscourant nr.23220 d.d. 25-4-2018 )
Zienswijze Milieuprogramma 2018-2022, provinciaalblad 3756 d.d.
23-5-2018
@dnwg.nl
Goes, 5 juli 2018

Geacht College,
Op 23 mei 2018 heeft de Provincie Zeeland haar ontwerp Milieuprogramma 20182022 (hierna: plan) ter inzage gelegd. Belanghebbenden worden in de gelegenheid
gesteld tot het geven van een zienswijze.
Inleiding
DNWG Infra B.V. (hierna: DNWG) verzorgt voor verschillende netbeheerders, die
actief zijn binnen de grenzen van de provincie Zeeland, taken op het gebied van het
omgevingsmanagement en ruimtelijke ordening.
Onderhavige reactie van DNWG dient u dan ook te zien als een reactie van Enduris
B.V., ZEBRA Gasnetwerkbedrijf B.V., Zeeland Refinery / Total Opslag en Pijpleiding
Nederland N.V. en DOW Benelux B.V. (hierna: netbeheerders).
DNWG maakt namens de genoemde netbeheerders graag van de gelegenheid
gebruik te reageren op het plan.
Zoals u ook in dit plan aangeeft het Omgevingsplan Zeeland 2018 is de strategische
nota en het Milieuprogramma het tactische operationele plan. Graag willen wij u
daarom verwijzen naar onze zienswijze van 20 juni jl. op het ontwerp van het
Omgevingsplan Zeeland 2018, en bijbehorend milieueffectrapport (MER) alsmede
het ontwerp van de Omgevingsverordening Zeeland. Deze is toegevoegd als bijlage.
De bezwaren die wij in het kader van externe veiligheid hebben aangedragen zijn
ons inziens ook van toepassing op dit plan, het gaat dan met name om de punten 1
tot en met 5.
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Daarnaast vragen wij u om de onderstaande zinspassage aan te passen:
“Indien noodzakelijk zullen dan ook bij aanleg van nieuwe leidingen
aanvullende maatregelen worden geëist ten aanzien van bijvoorbeeld de
diepte waarop de leiding wordt aangelegd, de wanddikte en het al dan niet
aanbrengen van betonplaten boven de leiding”
Reactie: Mogelijk dat dit de nodige discussies kan gaan opleveren. Uiteindelijk gaat
het volgens ons om een ‘acceptabele veiligheidsrisico’ en ‘acceptabele
financiële/maatschappelijke gevolgen’. Er dient onder andere gekenen te worden ook
bijvoorbeeld de beste beschikbare technieken en er zijn ook andere preventieve
methoden en/of andere beheersmaatregelen te bedenken dan enkel “betonplaten”.
Ons voorstel is om deze zinspassage als volgt aan te passen:
“Indien noodzakelijk zullen dan ook bij aanleg van nieuwe leidingen
aanvullende maatregelen worden geëist ten aanzien van bijvoorbeeld de
diepte waarop de leiding wordt aangelegd, de wanddikte en het al dan niet
aanbrengen
van
betonplaten
boven de leiding” (acceptabele)
veiligheidsrisico’s.
Zodat het de nodige discussie kan voorkomen.
Tenslotte DNWG en/of de bovengenoemde partijen zijn bereid mee te denken, bij de
een ‘meerjarenprogramma externe veiligheid’ en/of het vaststellen van een nieuwe /
actualisatie van de beleidsvisie ‘Verantwoorde Risico’s’ /externe veiligheid.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar
aanleiding van dit schrijven vragen of opmerkingen hebben, dan verzoeken wij u
contact op te nemen met de behandelaar van deze brief.

