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Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 26 juni 2012, blijkt dat het voornoemde 
ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons aanleiding tot 
het indienen van de volgende zienswijze. 

Verbeelding 
Ten behoeve van de in het plangebied aanwezige regionale gasleiding N-557-35 heeft u op 
de verbeelding een belemmeringenstrook van 5 meter ter weerszijden van de hartlijn 
opgenomen. 

Echter, de belemmeringenstrook voor regionale gastransportleidingen (met werkdruk tot en 
met 40 bar) is 4 meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding. Zie in dit verband het 
bepaalde in art. 14, eerste lid Besluit externe veiligheid buisleidingen (verder Bevb) in 
samenhang met art. 5 Regeling externe veiligheid buisleidingen. 

Wij verzoeken u dan ook de breedte van de belemmeringenstrook terug te brengen tot 4 
meter ter weerszijden van de hartlijn van de leiding N-557-35. Zie in dit verband het 
bepaalde in art. 14, eerste lid Bevb. 

Planregels 
Art. 4 regelt de bestemming 'Gemengd'. Deze bestemming is onder meer gesitueerd aan de 
Molukkenstraat. Door voornoemde bestemming loopt onze leiding N-557-35. 

Art. 4.2 bevat de bouwregels met betrekking tot de bestemming 'Gemengd'. Dit artikel 
bepaalt onder a, sub 4 dat, daar waar op de verbeelding de aanduiding (sba-ok) is 
aangegeven, een overkapping is toegestaan buiten het bouwvlak met een maximale 
oppervlakte van 300 m2. Aan de Molukkenstraat is de aanduiding (sba-ok) opgenomen. 
Deze aanduiding loopt deels door en in de buurt van onze leiding en de daarbij behorende 
belemmeringenstrook. Dit terwijl de belemmeringenstrook obstakelvrij dient te blijven ten 
behoeve van veilige ligging en onderhoud van de leiding. Zie in dit verband het bepaalde in 
art. 14, eerste lid Bevb. 
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Gezien voorgaande verzoeken wij u deze ontwikkeling niet toe te staan. Over eventuele 
mogelijkheden om een dergelijke constructie ter plekke te realiseren kunt u overleg voeren 
met de tracébeheerder. Dit is de heer P. Spithoven. De heer P. Spithoven is bereikbaar via 
06 5020 6805 of via P.Spithovenŵaasunie.nl. 

Art. 4.3.1 bevat een afwijkingsmogelijkheid voor bouwen buiten het bouwvlak. Wij verzoeken 
u daar nog een voorwaarde bij op te nemen: 

» 'de ontwikkeling vindt plaats buiten de belemmeringenstrook van de aldaar 
aanwezige gasleiding.' 

Bovenstaand verzoek is wederom mede ingegeven door het feit dat de strook vrij dient te 
zijn van enige obstakels ter waarboring van een veilig en bedrijfzeker gastransport en het 
beperken van gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van de leiding. 

De door u opgenomen afwijkingsmogelijkheid van de bouwregels in art. 13.3 is niet in 
overeenstemming met het bepaalde in art. 14, derde lid Bevb. Hierin is bepaald dat de 
veiligheid van de in de belemmeringenstrook gelegen buisleiding niet mag worden geschaad 
en geen kwetsbaar object wordt toegelaten. Dit artikel biedt geen mogelijkheid voor een 
beoordelingsvrijheid. Daarbij verwijzen wij naar de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 20110539/1/R3) van 9 mei 2012, 
rechtsoverweging 2.8.3. 

Gelet op het voorgaande verzoeken wij u om aan art. 13.3 sub c toe te voegen: 

» 'geen kwetsbare objecten worden toegelaten.' 

Art. 13.4 bevat een opsomming van omgevingsvergunningsplichtige activiteiten binnen de 
belemmeringenstrook van onze leiding. In art. 13.1 van de regels van het bestemmingsplan 
is bepaald, dat de op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden mede bestemd zijn 
voor aardgastransportleiding. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning bepaalde werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden 
uit te voeren. Naar onze mening zijn de nu opgenomen werken of werkzaamheden 
onvoldoende om een veilig en bedrijfszeker gastransport te kunnen waarborgen en gevaar 
voor personen en goederen in de directe omgeving van de leiding te beperken. Zie in dit 
verband het bepaalde in art. 14, tweede lid, sub b van het Bevb. 

Wij verzoeken u deze bepaling uit te breiden met de volgende activiteiten: 
'd . het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
e. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 
straatmeubilair; 
f. het permanent opslaan van goederen; 
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.' 



N.V. Nederlandse Gasunie 

Datum: 6 augustus 2012 Ons kenmerk: PJO B,12.1591 

Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan 'Nijverdal Midden' 

Toelichting 
In de toelichting wordt onder paragraaf 6.1 gerefereerd aan toekomstige ontwikkelingen 
binnen het plan, die met wonen te maken hebben. Zo ook de herontwikkeling van de aldaar 
genoemde locaties. 

Aan het einde van deze paragraaf is aangegeven dat er op dit moment niet genoeg 
duidelijkheid bestaat over de herinvulling van de locaties, om daarvoor een concrete 
bestemming of een wijzigingsbevoegdheid voor op te nemen. Mocht dit in de toekomst 
echter wel het geval zi jn, dan verzoek ik u bij deze ontwikkelingen rekening te houden met 
de aanwezigheid van onze gasleiding. 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met ondergetekende. 

Met vriendelijke gŗpetr 

Oleg Borisov 
Juridische Zaken 
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