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Geachte mevrouw Van der Hoeven, 

Bij brief van 21 oktober 2009 heeft u ons in het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit 
ruimtelijke ordening het voorontwerp voor het rijksinpassingsplan voor een nieuwe aardgastransportleiding van 
Bornerbroek naar Duitsland toegezonden. Het voorontwerp van dit plan geeft ons aanleiding tot het maken van 
de volgende opmerkingen. 
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Leidingtracé 
Vanaf maart 2008 heeft de gemeente Enschede overleg gevoerd met de Gasunie over het beloop van de 
leiding Het in het rijksinpassingsplan geprojecteerde leidingtracé volgt grotendeels het traject dat eerder is 
besproken met de Gasunie. 
Met betrekking tot het tracé zoals dat in het rijksinpassingsplan is voorzien, zouden wij de volgende 
kanttekeningen willen plaatsen 

a. Voor een gebied dat globaal wordt begrensd door de Usselerrondweg, de Westerval en de 
Rijksweg 35 wordt een bestemmingsplan voorbereid, dat voorziet in de realisatie van een modern 
gemengd bedrijventerrein. Het beoogde leidingtracé doorkruist in dit ontwerpbestemmingsplan. dat 
de naam 'Usseler Es 2008' draagt, onder meer een bedrijvenbestemming. Wij verzoeken u te 
bezien of het mogelijk is het, in bijlage A van deze brief aangegeven gedeelte van het, leidingtracé 
in zuidelijke richting te verschuiven, waardoor de bebouwingsmogelijkheden van de hier gedachte 
bedrijfspercelen door deze leiding niet worden belemmerd, 

b Aandachtspunt is voorts dat het leidingtracé binnen hetzelfde ontwerpbestemmingsplan een vlak 

doorkruist met de functie-aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - boorpunt zoutwinning' De 
betreffende locatie is op bijlage B aangeduid. Nader zal moeten worden bezien in of het 
rijksinpassingsplan op dit punt aanpassing behoeft. 

Voor de goede orde attenderen wij u er op dat het ontwerp-bestemmingsplan 'Usseler Es 2008' met de daarbij 
behorende stukken, vanaf 12 november 2009 tot en met 23 december 2009 voor een ieder ter inzage ligt Het 
ontwerpbestemmingsplan kan met de daarbij behorende stukken worden ingezien dan wel worden gedownload 
via de webpagina www.enschede.nl/goto/ruimteliikeplannen (stadsdeel West). 
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Wijze van uitvoering 

Bij het overleg met de Gasunie is niet alleen het leidingtracé aan de orde geweest, maar is ook indringend 
gesproken over de wijze waarop dit project zou worden uitgevoerd. Daarbij zijn er onder meer afspraken 
gemaakt over het type leiding (wanddikte), de dekking van de leiding, de delen van het tracé waar geboord gaat 
worden en te respecteren landschapselementen. De aanvaardbaarheid van dit project is, wat de gemeente 
Enschede betreft, mede afhankelijk van de vraag of de gemaakte afspraken gestand worden gedaan. 

Door de toepassing van de rijkscoördinatieregeling is de gemeente Enschede wel gesprekspartner bij de aanleg 
van de leiding, maar is zij niet in de positie om nakoming van deze afspraken privaatrechtelijk of publiek
rechtelijk af te dwingen. Met het oog daarop verzoeken wij u nakoming van genoemde afspraken richting de 
Gasunie te bevorderen middels het privaat- of publiekrecht. 

Situering leiding binnen leidingstrook 
In het rijksinpassingsplan is vooreen strook met een breedte van 10.92 meter de dubbelbeslemming 'Leiding -
Gas' opgenomen. In de verbeelding van het plan is weliswaar aangegeven dat de leiding in het midden van de 
leidingstrook zal worden aangelegd, maar er is nagelaten om de situering van de leiding binnen de leidingstrook 
juridisch te verankeren. Het is hierdoor ook mogelijk dat de leiding tegen de plangrens aan wordt gelegd. 
Het moge duidelijk zijn dat de dubbelbestemming in die situatie onvoldoende bescherming biedt aan de 
aardgastransportleiding en dat niet wordt voldaan aan het ontwerp-besluit Buisleidingen. Onzes inziens is het 
met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk dat de situering van de leiding binnen de 
leidingstrook in het juridische deel van het plan wordt geregeld. 

Diameter en druk buisleiding 
In de plantoelichting is beschreven dat het rijksinpassingsplan is opgesteld om de aanleg mogelijk te maken van 
een aardgastransportleiding met een druk van 80 bar, die gedeeltelijk een diameter heeft van 30" en voor het 
overige een diameter van 36", In het juridische deel van het rijksinpassingsplan is evenwel niet geregeld dat de 
desbetreffende gedeelten van het tracé uitsluitend mogen worden benut voor de aanleg van een 
aardgastransportleiding met de aangegeven omvang en druk. Hierdoor is het mogelijk dat op de voor 'leiding -
gas' aangegeven gronden leidingen worden aangelegd inet een afwijkende druk of afmeting, terv/tjl niet is 
gemotiveerd dat zulks vanuit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar is. Tegelijkertijd bevat 
het plan in die zin geen garantie dat het Enschedese deel van het leidingtracé qua capaciteit wordt 
overgedimensioneerd, waardoor wordl voorkomen dat Enschede de komende jaren met nieuwe aanvragen van 
de Gasunie wordt geconfronteerd. 

In verband met het voorgaande verzoeken wij u het juridische deel van het plan zodanig in te richten dat de 
maximale overdruk van de aardgastransportleiding maximaal 80 bar bedraagt en die delen van het tracé, die 
zijn bedoeld voor de aanleg van een 30" aardgastransportleiding, c.q. een 36" aardgastransportleiding 
uitsluitend mogen worden benut voor de aanleg van 30", c.q. een 36" aardgastransportleiding. 

Plantoelichting 
Op pagina 21 van de plantoelichting wordt melding gemaakt van het feit dat tussen Bornerbroek en de locatie 
Hofdijk de gronddekking minimaal 1,7 meter bedraagt en na de locatie Hofdijk (grondgebied gemeente 
Enschede) de gronddekking minimaal 1,5 meter bedraagt. Deze passage in de tekst roept de nodige 
vraagtekens op. Enschede is een stad die nog steeds de littekens van de vuurwerkramp draagt en externe 
veiligheid is een onderwerp dat nog steeds hoog op de politieke agenda staat. Vanuit dit gezichtspunt bezien is 
het onverteerbaar dat de aanleg van deze leiding juist in Enschede met minder waarborgen op het vlak van de 
externe veiligheid is omgeven. Wij gaan er vanuit dal het plan op dit onderdeel wordt aangepast, in die zin dat 
de gronddekking over het gehele tracé minimaal 1,7 meter bedraagt. 

Verder merken wij op dat op pagina 21 over de Glanerbeenweg, in plaats van de Glanerbeekweg wordl 
gesproken. De naam van deze straat is ook op bladzijde 22 verkeerd gespeld. Tenslotte merken wij op dat in 
label 3 op pagina 52 de nodige informalie wordt gemist over kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied. 
Mogelijk dat onze gemeentelijke afdeling Vastgoedinformatie hierin een rol zou kunnen spelen. Ten aanzien dit 
punt kan contact worden opgenomen met de heer J.H. Achterkamp, hoofd van de afdeling, telefonisch 
bereikbaar onder hel nummer 053 4815641. 
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Het ontwerp van het rijksinpassingsplan zien wij met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, » 
de Secr^aris, .,>ie-6trrglïïïêis!:^7~-v 
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BQsman, loco) 
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