Kennistafel buisleidingen

Begin 2007 is de kennistafel buisleidingen van start gegaan.
Dit is een gezamenlijk initiatief van Relevant netwerk externe
veiligheid, het Ministerie van VROM en het Gemeentelijk
Platform Kabels en Leidingen (GPKL). De deelnemers aan de
kennistafel wisselen ervaringen uit en signaleren welke problemen er zijn met beleid en regelgeving rond buisleidingen.
Ze verzamelen kennis, praktijkervaringen en oplossingen en
stellen die via www.relevant.nl beschikbaar aan andere gemeenten en provincies.
Naast de kennistafel buisleidingen zullen ook kennistafels over
andere EV-onderwerpen van start gaan, waaronder risicocommunicatie, saneren en stand der techniek.
www.relevant.nl
Op www.relevant.nl wordt de informatie geplaatst die uit de verschillende kennistafels beschikbaar komt. Deze site geeft daarnaast ook informatie over actuele ontwikkelingen in het werkveld
van de externe veiligheid, resultaten van de programmafinanciering externe veiligheid, een overzicht van de regelgeving en
informatie over de uitvoeringspraktijk. De provincie Zuid-Holland
beheert de website.
Bijeenkomsten
Begin 2007 hebben twee bijeenkomsten van de kennistafel buisleidingen plaatsgevonden in Utrecht. Een derde vergadering staat
gepland voor 30 mei a.s. In het najaar zullen de deelnemers nog
twee keer samenkomen. Tijdens de eerste twee bijeenkomsten
is er een presentatie gegeven over het het nieuwe beleidskader
buisleidingen (VROM). Daarnaast zijn presentaties gegeven over
de één-loket benadering die gebruikt is bij zowel de overheid als
de Gasunie bij de aanleg van een nieuwe aardgasleiding. Door
één aanspreekpunt in te stellen bij de overheid (voor alle betrokken gemeenten) en één aanspreekpunt bij de Gasunie ontstond
een effectievere en efficiëntere organisatie van vergunningverlening, toezicht en veilige ruimtelijke inpassing van de nieuwe
aargasleiding van de Gasunie.
Verder zijn diverse casussen besproken over de invloed van buisleidingen op bestemmingsplannen. Het verslag van de bijeenkomsten en de presentaties zijn te vinden via www.relevant.nl.

De volgende overheden en instanties nemen deel aan de
kennistafel buisleidingen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemeente Amsterdam
Gemeente Groningen
Gemeente Haarlemmermeer
Gemeente Roosendaal
Gemeente Sittard-Geleen
Gemeente Rotterdam
Gemeente Uden
Provincie Gelderland
Provincie Groningen
Provincie Noord-Brabant
Provincie Zuid-Holland
Ministerie VROM
GPKL

Meer informatie
Contactpersoon
Carla Speel
Telefoon: (31) 70-339 3062
E-mail: directie.externeveiligheid@minvrom.nl
Nuttige websites
• www.relevant.nl
• www.vrom.nl/externeveiligheid
• www.infomil.nl (speciaal voor gemeenten en provincies)
• www.groepsrisico.nl
• www.risicokaart.nl
• www.gpkl.nl
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staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.
Nederland is klein. Denk groot.

De kennistafel buisleidingen is een gezamenlijk initiatief van
Relevant netwerk externe veiligheid, het Ministerie van VROM
en het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL). De
kennistafel is onderdeel van het project Kennisbank en kennisnetwerk externe veiligheid van de gezamenlijke provincies
(IPO). De provincie Zuid-Holland is trekker van dit project.

