gemeentl renkum

i zv

7 JUL 2015
Locatiecode 2CA8122, Postbus 50, 692Ó AB DuWen

Aangetekend

Bezoekadres

r

Gemeenteraad Renkum
Postbus 9100
6860 HA Oosterbeek

Utrechtseweg 68
Arnhem
Postadres

Locatiecode 2CA8122
Postbus 50
6920 AB Duiven
Telefoon 088 542 6444
info@liander.nl
www.liander.nl

Contactpersoon

Datum

Maryam Azzouz
ro.loket@liander.com

Ons kenmerk

16 juli 2015
LDN-220/20150035

Betreft

Zienswijze bestemmingsplan 'Oosterbeek centrum 2015'

Geachte Gemeenteraad,
Namens Liander Infra Oost N V. maken wij een zienswijze kenbaar op het
ontwerpbestemmingsplan ‘Oosterbeek centrum 2015’ van de gemeente Renkum (hierna: het
ontwerp) zoals dat van 17 juni 2015 tot en met 28 juli 2015 ter inzage ligt.
Liander Infra Oost N V. is de eigenaar van een gasdrukmeet- en regelstation in het plangebied
van het ontwerp en is daarmee belanghebbend. Wij hebben het ontwerp zorgvuldig bestudeerd
en maken de volgende zienswijze kenbaar.
Zienswijze
Het station in het plangebied is een type B inrichting in de zin van de Wet milieubeheer. Op dit
station zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels voor inrichtingen
milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing.
In het ontwerp is aan de grond waarop het gasdrukmeet- en regelstation is gevestigd de
bestemming 'Bedrijf nutsvoorziening’ toegekend Gelet op de ruimtelijke uitstraling van het
station, zie de veiligheidsafstanden in artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit die gelden
voor een kaststation, willen wij u vragen de daarbij behorende veiligheidscontour (Barim zone) op de planverbeelding te weergeven. Door deze wijze van bestemmen (de
functieaanduiding 'nutsvoorziening’ met veiligheidscontour) is de aanwezigheid van de
gasdrukmeet- en regelstations voor derden zichtbaar en wordt beter geborgd dat de
veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt
kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.

Gasdrukmeet- en regelstation t.h.v. Noordzeestraat 2
DS - Vrijstaand gebouw (inh. > 15m3)
Bestemming “Bedrijf nutsvoorziening”
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•

Nummer behuizing '5 004 891', naam ruimte'11616N309’

•

Afmeting 500 x 300 x 220 cm

•

Kadastraal bekend als Oosterbeek sectie D nummer 8794
Eigendom perceel Liander Infra Oost N.V.
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Afbeelding 1a: Uitsnede voorontwerp met locatie
van het gasdrukmeet-en regelstation (rode cirkel).

Afbeelding 1b: Ligging gasdrukmeet- en regelstation
(rode pijl).

Verzoek
Wij verzoeken het college het ontwerp zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan
het hierboven beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze zienswijze mondeling nader toe
te lichten en met u mee te denken.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan
gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar ro.loket@liander.nl. Wij nemen dan
binnen drie werkdagen contact met u op.

Met vriendelijke groet,
Liander N.V,

Maryam Azzouz
Juridisch medewerker

Bijlage(n): 1
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