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3160 GA RHOON 

Geachte gemeenteraad, 

Op 28 april 2015 heeft mevrouw Santen namens het college van Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Albrandswaard, in het kader van de ter inzage legging van 
bestemmingsplannen zoals bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, het 
ontwerpbestemmingsplan "Polder Albrandswaard" vrijgegeven en de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond (VRR) de mogelijkheid geboden om een zienswijze in te dienen. 

Op 26 juni 2013 heeft de VRR een vooroverlegreactie gegeven op het voorontwerp van het 
bestemmingsplan Polder Albrandswaard (kenmerk: 13uit07078/R&C/JT/RL/DdG). In deze 
vooroverlegreactie is geadviseerd om met betrekking tot de kerosineleidingen van de Defensie 
Pijpleiding Organisatie 40 meter afstand in acht te nemen in het geval van eventuele 
herontwikkelingen. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid dat het in acht nemen van deze 
afstand niet langer wordt geadviseerd voor leidingen met K2 en K3 stoffen (zoals kerosine); de 
ontstekingskans van een K2 of K3 vloeistof is daarvoor te klein. 
De gemeente Albrandswaard heeft het advies van de VRR met betrekking tot de kerosineleiding 
niet opgevolgd. In het licht van de bovenstaande uiteenzetting kan de VRR zich hier goed in 
vinden. 

Voor vragen of nadere toelichting kunt u contact opnemen met de heer R. Looijmans, 
beleidsmedewerker van de afdeling Risicobeheersing van de VRR. Zijn e-mailadres is: 
r.looijmans@veiligheidsregio-rr.nl. 

Met vriendelijke groet, 

het Bestuur van de Veiligheidsregjo Rptt^fdam^Bjjjnmond, 
namens deze, 

mw. drs. 
Directei > & Crisisbeheersing 

Kopie: 
• OVD-BZ, gemeente Albrandswaard. 
• Dhr. A.P. Groeneweg, Bureauhoofd Ruimtelijke Ordening, DCMR, info@dcmr.nl 
• Dhr. W. Kooijman, Bureauhoofd Bureau Veiligheid, DCMR, info@dcmr.nl 
• Dhr. T. Mans, teamleider Brandpreventie Rijnmond Zuid, VRR 


