
 

 

 

 

Inbreng voorbereidingsbesluit LPG-tankstation Vriezenveenseweg 86 Almelo 

 

Voorzitter,  

 

Bij vraagstukken op het gebied van externe veiligheid gaat het altijd om risico's die niet direct 

zichtbaar zijn, een kleine kans van optreden hebben maar als het misgaat wel grote gevolgen 

hebben. Laat ik voorop stellen dat de CDA-fractie het een goede zaak vindt dat het 

voorbereidingsbesluit bij de raad voorligt. Maar, het is op z'n minst merkwaardig te noemen dat het 

bestemmingsplan Rosarium al een aantal jaren geleden is aangepast - met het wegbestemmen van 

LPG - voordat bekend was of er overeenstemming met de pomphouder kon worden bereikt en 

voordat de omgevingsvergunning was aangepast. Merkwaardig, en dan druk ik me nog zacht uit, 

want daarmee liepen we ver voor de troepen uit.  

 

Voorzitter, begin vorige maand heeft de raad unaniem het herziene externe veiligheidsbeleid 

vastgesteld. De situatie bij Total past in het beleid onder de voorwaarde dat de doorzet wordt 

beperkt. Dan is er dus geen saneringssituatie. Het klinkt technisch, het heeft te maken met het 

zogeheten plaatsgebonden risico. Maar daarnaast hebben we nog het groepsrisico, wat iets zegt over 

de effecten op de omgeving en de mensen die daar wonen en werken. Ook dat risico moeten we zo 

laag mogelijk zien te houden. Daarom is de  CDA-fractie van mening dat er bij de genoemde 

aanpassing van de omgevingsvergunning ook met de pomphouder dient te worden gesproken over 

bevoorradingstijden voor het LPG. Je kunt namelijk bekijken op welke tijdstippen op de dag er zo 

weinig mogelijk mensen in de omgeving van het tankstation zijn. Delen de andere fracties en de 

wethouder de CDA-opvatting? Zo ja, dan dient dit meegenomen te worden in het vergunningtraject.  

 

Voorzitter, nog één punt, betreffende de middelen. Het hoofdstuk Middeleninzet in het 

raadsvoorstel is leeg. Als de raad vanavond instemt met het voorbereidingsbesluit, komt het geld dat 

oorspronkelijk voor schadevergoeding gereserveerd was, vrij. De CDA-fractie ziet deze middelen 

graag terugvloeien naar de algemene reserve.  

 

Tot zover mijn bijdrage in eerste termijn.  

 

Woordvoerder: Eugène van Mierlo 

 


