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Ons kenmerk 
PJO 12.B.1623 

Uw kenmerk 
SC. 13741 

Onderwerp 
Ontwerpbestemmingsplan tot 'herziening 'Buitengebied 
2009' locatie Lígtenbergerweg nabij 17 te Nijverdaľ 

Geacht College, 

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 6 juli 2012, nr. 13741, vernamen wij 
dat het voornoemde ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. 

Het ontwerp is door ons beoordeeld en geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen. 

Verbeelding 
Zoals u bekend is, ligt op 6 meter van het plangebied de gasleiding N-557-30-KR-038 van 
ons bedrijf. Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport en het beperken 
van gevaar voor goederen en personen in de directe omgeving, is wettelijk bepaald dat het 
voldoende is om de belemmeringenstrook te beperken tot een zone van 4 meter ter 
weerszijden van de onderhavige leiding (N-557-30-KR-038). Zie in dit verband het bepaalde 
in artikel 14, eerste lid Besluit externe veiligheid buisleidingen. 

Op de huidige verbeelding van het plan is een belemmeringenstrook opgenomen van om en 
nabij de 35 meter. Het voorgaande brengt echter met zich mee dat de belemmeringenstrook 
in onderhavig plan, net als de regionale gasleiding zelf, buiten het plangebied komt te liggen. 

Wij verzoeken u dan ook de breedte van de belemmeringenstrook terug te brengen tot 
hierboven genoemde afstand en aldus de medebestemming 'Leiding - Gas' van de 
verbeelding te verwijderen. 

Planregels 
Met het feit dat onze regionale gasleiding en de daarbij behorende belemmeringenstrook 
buiten onderhavig plan vallen, vervalt ook de noodzaak voor het opnemen van een 'Leiding-
Gas' artikel. 

Wij verzoeken u dan ook om art. 5 'Leiding-Gas' uit het plan te schrappen. 
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Tot besluit 
Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u te 
allen tijde contact opnemen met ondergetekende. 

Met vriendelijke groet. 

Oleg'Borisov 
Medewerker Juridische Zaken 
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