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Kennisnemen van
De uitkomst van het overleg met de Gasunie ter reductie van de risico cirkel van 
de aardgasbuisleiding in de nabijheid van de Oude Tilburgsebaan te Riel. Ons college heeft besloten 
de voorkeur te geven aan de combinatie "strikter begeleiding bij werkzaamheden" met het ingraven 
van stalen platen om de kans op een ongeval door bijvoorbeeld beschadiging van de buisleiding zo 
klein mogelijk te houden. 

Onder strikter begeleiding van werkzaamheden wordt verstaan dat een medewerker van de Gasunie 
altijd aanwezig is bij werkzaamheden in de nabijheid van de buisleiding. Bij bijvoorbeeld een 
zogenaamde "klic melding" (= verzoek over informatie over ondergrondse kabels en leidingen) zal 
een toezichthouder van de Gasunie extra alert zijn vlak voor en tijdens de werkzaamheden om te 
voorkomen dat de buisleiding beschadigd raakt tijdens de werkzaamheden. 

Inleiding
Medio 2017 is een aanvraag binnen gekomen om een BSO (buiten schoolse opvang) te vestigen in de 
sportkantine van de voetbalclub in Riel. Deze aanvraag is afgewezen in verband met de risico cirkel 
van de aardgas buisleiding. Naar aanleiding van dit besluit zijn eind oktober door uw raad vragen 
gesteld over het feit dat er geen BSO mag komen, maar er al wel een scouting, voetbalclub en 
ponyclub is gevestigd. In de beantwoording van deze vragen is al duidelijk gemaakt dat de zittende 
clubs voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen.  

Opties
De Gasunie heeft een tweetal voorstellen gedaan om zowel Heisteeg als voor de Scouting Riel, 
voetbalclub en ponyclub de cirkel te reduceren. Daarnaast hebben zij een voorstel gedaan in de 
verdeling van de kosten. De twee opties zijn: 

1) Strikte begeleiding van werkzaamheden met een verbod tot boren en graven over een lengte 
van 90 meter. De kosten voor de gemeente Goirle zijn: € 2.010,00 en de kosten voor de 
Gasunie zijn: € 8.180,00 + extra markering.  

2) Strikte begeleiding van werkzaamheden met het ingraven van beschermende platen over 
een lengte van 90 meter. De kosten voor de gemeente Goirle zijn € 23.830,00 en de kosten 
voor de Gasunie zijn: € 8.180,00 + extra markering. 

Optie 2 is de definitieve keuze geworden. 
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Nadere toelichting 
Tijdens overleg met de Gasunie is naar voren gekomen dat het in ieder geval noodzakelijk is om 
maatregelen te treffen. Zo heeft de Gasunie de, voor de ontwikkeling van Heisteeg noodzakelijke, 
maatregelen nog niet getroffen. Hierover zijn in het verleden wel afspraken gemaakt. De afspraak 
was om de maatregel "strikter begeleiding bij werkzaamheden" uit te voeren.  
Op dit moment geldt er geen wettelijke plicht om de cirkel nabij de drie clubs te reduceren. Vanuit 
maatschappelijk oogpunt zijn we toch het overleg met de Gasunie aangegaan om te kijken wat er 
mogelijk is (dus om meer te doen dan wettelijk verplicht is). Eén van de acties van de Gasunie was 
het uitvoeren van een nieuwe risico berekening en nadere inspectie van de diepte van de buisleiding. 
Hieruit bleek dat de buisleiding minder diep lag dan gedacht. De maatregel "strikter begeleiding bij 
werkzaamheden" bleek ineens onvoldoende te zijn om de risico cirkel van Heisteeg voldoende te 
reduceren. De Gasunie heeft in het verleden de situatie dus niet goed genoeg ingeschat. 

Vervolg
Ons college heeft besloten de voorkeur te geven aan de combinatie "Strikter begeleiding van 
werkzaamheden" met het ingraven van stalen platen. Dit is een zwaardere optie dan strikt 
noodzakelijk is. Het verbod tot boren en graven lijkt de goedkoopste optie, maar zal dat uiteindelijk 
niet zijn. Zo moet het bestemmingsplan hierop worden aangepast (de kosten hiervan zijn circa € 
15.000,00). Het zal vervolgens niet zomaar meer mogelijk zijn om bijvoorbeeld de Oude 
Tilburgsebaan ter herinrichten, er geldt immers een graaf en boor verbod. Tot slot is deze optie ook 
lastiger te handhaven waardoor het effect (= verminderen van eventuele risico's) te gering is.  

Aangezien er nooit sprake kan zijn van een optimale locatie, is tevens besloten om geen nieuwe 
kwetsbare objecten toe te staan. De voorgestelde uitbreiding van Scouting Riel zal voor het 
onderdeel Externe Veiligheid geen problemen opleveren. Eventuele andere toekomstige 
ontwikkelingen binnen de clubs zullen eerst goed getoetst moeten worden of ze niet aan te merken 
zijn als een nieuwe situatie. 

Communicatie
Het besluit zal door middel van een brief bekend worden gemaakt aan de voorzitters van de 
betreffende clubs.  

Bijlagen
Geen. 
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