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Geachte leden van de Raad,

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 14 september 2016, nr. 48139, blijkt 
dat het bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp 
geeft ons aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze.

Met ingang van 1 januari 2016 zijn delen van de eigendommen van Gasunie Transport 
Services B.V. onder algemene titel overgegaan naar Gasunie Grid Services B.V. Deze 
zienswijze wordt namens beiden (verder: Gasunie) ingediend, ieder voor zover het zijn 
bevoegdheden betreft. Alle correspondentie kan plaatsvinden via het postadres van Gasunie 
Transport Services B.V.

In het plangebied ligt een aardgastransportleiding die bij ons bedrijf in beheer is.

Planregels

Voorrangsbepaling
In dit plan valt de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' samen met een andere dubbel- 
bestemming (archeologie). Op basis van de jurisprudentie van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State^ dient een onderlinge rangorde te worden 
aangegeven. Dit is nu niet het geval. Gezien de veiligheidsaspecten die gelden om een 
veilige ligging van de aardgastransportleiding te waarborgen, verzoeken wij u om een 
bepaling op te nemen, zodat de dubbelbestemming 'Leiding-Gas' bij samenvallen met andere 
bestemmingen voorrang krijgt.

m

Vergunningsplicht
De nu opgenomen werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden (artikel 6.5.1 en 
6.5.2) zijn onvoldoende om een veilig en bedrijfszeker gastransport te waarborgen en gevaar 
voor personen en goederen in de directe omgeving van de leidingen te beperken.
Wij verzoeken u daarom deze te vervangen door onderstaande tekst.

^ Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 
201304186/1/R4) van 19 februari 2014, rechtsoverwegingen 4.5 en 4.6.
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6.5.1 Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde,
of de volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;
b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en 

ander straatmeubilair;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, 

woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van 
drainage;

e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren.

6.5.2 Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden:
a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 

plan;

b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook 
of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) 
betreffen;

c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten.

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

Verder verzoeken wij u om ons in de toekomst te betrekken bij het vooroverleg zoals 
bedoeld in artikel 3.1.1 Bro.

Hoogachtend,

Aart Schilder
Adviseur Omgevingsmanagement JZ
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