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Betreft: Schriftelijke vragen art. 37 RvO vragen m.b.t. gaslek Sonatestraat/Rondostraat 
 
 
Geachte college, 
 

Vrijdagavond 4 juli rond 22:45 werd in de omgeving van de Rondostraat een gaslek 
geconstateerd waarna ambulance, brandweer en politie ter plaatse kwamen en waarna 

enkele woningen werden ontruimd. Iets verdere omwonenden werden slechts 

gealarmeerd door het geluid van (vele) sirenes van brandweerauto’s en andere 

hulpdiensten. Voor zover ons bekend werden hierbij in verschillende fases zes voertuigen 
van de brandweer ingezet 
Hierbij werd voor een aantal huishoudens de gastoevoer afgesloten, volgens onze 

informatie in verschillende periodes variërend tussen de 6 en meer dan 1200 woningen; 

maandagmiddag 7 juli zouden er nog ruim 180 huishoudens afgesloten zijn. 
De eerste alarmering betrof de inzet van een ambulance volgens prio 2, kort daarna 

gevolgd door enkele voertuigen van de brandweer volgens prio 1, later in de nacht 

aangevuld door meer brandweervoertuigen. Het is ons niet duidelijk of er op dat moment 

ook COPI werd ingesteld. Zaterdagochtend rond 10 uur was de inzet van brandweer van 

het niveau GRIP 1. 
Volgens omwonenden zou de gemeente voor de nodige informatie zorgen; de eerste 

informatie kwam echter pas zaterdagavond rond 21:00 uur, in de vorm van een 

summiere brief van de netbeheerder Stedin. 

 
Onze fractie heeft naar aanleiding van dit voorval de volgende vragen: 

1. Klopt het dat er eerst een alarmering is uitgegaan om 22.56 van een “Uitval 

nutsvoorziening, prio 2”, en vervolgens rond 23:30 “Gaslek, prio 1”? 

a. Waren deze priostellingen correct. 

2. Werd de gemeente over dit incident geïnformeerd? Als dat zo was:  

a. Hoe laat, hoe en wie werd er van de gemeente geïnformeerd? 

b. Welke acties heeft de gemeente daarop genomen? 

c. Welke afspraken werden er met wie gemaakt over verdere communicatie 

naar de omwonenden? 

3. Hoe groot was het ontstane gaslek, m.a.w. was er sprake van een explosief 

gasmengsel? Als er sprake is geweest van een explosief gasmengsel 

a. Was dit inpandig of ook buiten? 

b. Indien het buitenshuis was: welke straal of welke pluimlengte had het 

explosieve gebied? 

4. Is er, behalve een gaslek, ook sprake geweest van emissie van andere schadelijk 

stoffen? (Onze fractie heeft signalen gekregen dat er cyanide was vrijgekomen). 

Indien dit geval was, 

a. Welke stoffen waren dit, en welke concentraties werden er gemeten? 

5. Op welke wijze zijn de omwonenden geïnformeerd over het gaslek, de fysisch en 

eventueel chemische risico’s, en de te nemen maatregelen en voorzorgen? 

a. Binnen welk gebied werd deze informatie verschaft? 

b. Was het niet aan te bevelen geweest om bewoners in een ruimere omtrek 

te informeren, gezien de onrust die ontstond door de aanzienlijke inzet van 



 

 

hulpdiensten, met navenante geluidssignalen? Indien dat inderdaad had 

moeten gebeuren 

i. Wie had dat moeten doen? 

ii. Waarom werd dat niet gedaan? 

6. Is de brief van netbeheerder Stedin van zaterdag 5 juli met kenmerk 

20140507/COMM/IP door de netbeheerder op eigen initiatief gestuurd, of had 

deze de bedoeling de bewoners te informeren namens de gemeente? 

Onze fractie ziet de beantwoording van deze vragen graag schriftelijk binnen de daarvoor 

gestelde termijnen met belangstelling tegemoet. 

Verder zullen wij te zijner tijd met belangstelling kennis nemen van het rapport van 

bevindingen en aanbevelingen dat, naar wij aannemen, naar aanleiding van dit incident 

zal worden opgesteld, waarbij onze interesse o.m. uitgaat naar het scenario hoe een 

elektrische kortsluiting kan leiden tot een gaslek, of dit structureel vaker kan voorkomen, 

en wat er gedaan zal worden om dit risico weg te nemen 

 
 
Hoogachtend, 
 
Namens de fractie van de PvdA Hellevoetsluis 
 
Henk Joosten 


