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Geachte raad,

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 20 juni 2018, nr. 34452, blijkt dat 
het bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft 
ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

In het plangebied ligt een gastransportleiding van ons bedrijf alsmede een gasontvangstation 
(GOS) die bij ons bedrijf in beheer is.

Verbeelding
Belemmeringenstrook binnen bouwvlakken.
Op een aantal locaties in het plan is een dubbelbestemming 'Leiding-Gas' binnen een 
bouwvlak gelegen. De daadwerkelijke locatie van de betreffende bouwwerken ligt buiten de 
belemmeringenstrook van de aardgastransportleiding. Op basis van het Besluit externe 
veiligheid buisleidingen in combinatie met het artikel 'Leiding-Gas' is het in principe niet 
toegestaan (nieuwe) bouwwerken in de belemmeringenstrook te realiseren. Wij verzoeken u 
de bouwvlakken zoals opgenomen in bijlage 1 zodanig aan te passen dat dit buiten de 
belemmeringenstrook komt te liggen.

Bestemming 'Leiding-Gas' tot en met gasontvangstation 
In het plan is de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' tot aan het gebouw van het 
gasontvangstation gelegen. Wij verzoeken u de dubbelbestemming te laten eindigen bij het 
hekwerk van het GOS.

Bestemmen gasontvangstation
Het GOS is in het bestemmingsplan opgenomen als 'bedrijf-gasontvangstation'. Wij 
verzoeken u deze bestemming te wijzigen in 'Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation'. Het 
beleid van Gasunie is om deze stations, vanwege de uit het Activiteitenbesluit voortvloeiende 
veiligheidsaspecten, op een eenduidige en uniforme wijze te bestemmen. Voor de regels kunt 
u gebruik maken van het bijgevoegde tekstvoorstel.

Planregels
Aanvullen artikel 21.3
Wij verzoeken u om artikel 21 lid 3 met de volgende punten uit te breiden:

- dat er geen kwetsbare objecten worden toegelaten.
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Het huidige artikel ... biedt een beoordelingsvrijheid1 die niet door artikel 14 derde lid Bevb 
wordt geboden. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringenstrook 
gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten.

Aanvullen werkzaamheden artikel 21.5.1
De nu opgenomen werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden zijn onvoldoende om 
een veilig en bedrijfszeker gastransport te waarborgen en gevaar voor personen en goederen 
in de directe omgeving van de leiding(en) te beperken.

Wij verzoeken u om artikel 21.5.1 aan te vullen I uit te breiden met de volgende 
werkzaamheden:
» het rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;

Voordat wordt overgegaan tot vaststelling van het onderhavige plan, verzoeken wij u ons de 
beoogde wijzigingen voor te leggen. Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting 
contact opnemen met ondergetekende.

Hoogachtend,

Lènart-jan van der Ham 
Adviseur Omgevingsmanagement

Bijlagen: 3

1 Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 
201200554/1/R4) van 20 juni 2012, rechtsoverweging 2.5.3.
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Bijlage 1 - ligging leiding binnen bouwvlakken
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Bijlage 2 - Bestemmen leiding tot aan gasontvangstation
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Bijlage 3 Artikel Bedrijf - Gasdrukmeet- en regelstation

Bestemmingsomschrijving
De voor'Bedrijf-Gasdrukmeet- en regelstation'aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een gasdrukmeet- en regelstation;
b. ondergrondse en bovengrondse leidingen en toebehoren;
c. met de daarbij behorende voorzieningen, zoals wegen, paden, parkeervoorzieningen, 

lichtvoorzieningen, erf- en terreinafscheidingen en groen.

Bouwregels 
:L_____Algemeen
Uitsluitend zijn toegestaan gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste 
van de bestemming staan.

2. Gebouwen
Voor gebouwen gelden de volgende regels:
» de goot- en bouwhoogte van een gebouw mag niet meer bedragen dan meter.

3, ____ Bouwwerken, geen gebouwen ziinde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
» de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 3,5 meter;
» de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan

meter bedragen.
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