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Bijlage 1 - Bestemmingsplan Modificaties Gasunie Westkern

Underwerp
Vaststelling bestemmingsplan Modificaties Gasunie Westkern

Foech ried/kolleezje:
De raad is bevoegd een bestemmingsplan vast te stellen. Het college is bevoegd om het
bestemmingsplan voor te bereiden tot aan het moment van vaststelling door de raad.

Wy stelle jo foar te besluten om:
1. Het bestemmingsplan Modificaties Gasunie Westkern, overeenkomstig het geometrisch

bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0059.PHKtcasleidWestkl5-VG01 met verbeelding, regels, toelichting en de
daarbij horende bijlagen ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig hetgeen is
aangegeven in het raadsbesluit;

2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Ynlieding
Op 11 februari jl. heeft uw raad ingestemd met het opstellen van het bestemmingsplan
Modificaties Gasleiding Westkern. Vervolgens heeft het college het bestemmingsplan tot aan de
vaststelling ervan voorbereid (procedurevariant 1).

Het bestemmingsplan maakt het voor de Gasunie mogelijk om een aantal modificaties aan het
gastransportnet uit te voeren. De modificaties zijn nodig om verouderde onderdelen te kunnen
verwijderen en het netwerk toekomstbestendiger te maken.
Er wordt een nieuwe toevoerleiding met een lengte van ca. 65 meter aangelegd om de bestaande
leiding A-629 met het Gasontvangststation (GOS) op Westkern te verbinden. Dit nieuwe
leidingdeel is in het bestemmingsplan als zodanig bestemd, en voorzien van een
belemmeringenstrook. Bestaande leiding(del)en die door de nieuwe toevoerleiding buiten gebruik
worden gesteld, worden verwijderd en zijn in het nieuwe bestemmingsplan van de verbeelding
verwijderd,

Terinzageleqging
Het voorontwerpbestemmingsplan heeft van 25 februari tot en met 23 maart 2016 ter inzage
gelegen voor inspraak en overleg. In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro is het
voorontwerp toegezonden aan diverse overlegpartners. De FUMO en Brandweer Fryslân hebben
als reactie een advies gegeven, dezezijn als separate bijlage bij de toelichting gevoegd. De
overlegreacties zijn in paragraaf 5.2 van de toelichting samengevat en voorzien van een
gemeentelijke reactie. De adviezen zijn opgevolgd en in de toelichting verwerkt.
Er zijn geen inspraakreacties ingediend,
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Daarna heeft het ontwerpbestemmingsplan van 14 april tot en met 25 mei 2016 ter inzage
gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan daarom ongewijzigd
worden vastgesteld.

Te berikken effekt
Een planologische regeling voor de aanpassingen aan het gasleidingennetwerk ter hoogte van
bedrijventerrein Westkern te Kootstertille.

Arguminten
1.1 De ingrepen hebben geen negatieve gevolgen voor de externe veiligheid, een (nieuwe)

verantwoording van het groepsrisico is daarom niet nodig.
De FUMO heeft het aspect externe veiligheid beoordeeld en een kort advies gegeven. Er zijn geen
belemmeringen voor de haalbaarheid van het bestemmingsplan. Door het verwijderen van de
leiding N-505-69 is er niet langer sprake van een Groepsrisico (GR). Door de drukverlaging in de
leiding A-629 wordt het invloedsgebied van deze leiding kleiner. Het Groepsrisico zal dus niet
toenemen en hoeft daarom ook niet opnieuw door de raad te worden verantwoord. Bij de
vaststelling van het bestemmingsplan Kootstertille (waar Westkern onderdeel van is) en het
bestemmingsplan Buitengebied (waarvan de leiding A-629 het plangebied doorkruist) is het
groepsrisico namelijk al verantwoord.

1.2 Op het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen voor zienswijzen,
Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend is er geen aanleiding om het vast te stellen
bestemmingsplan te wijzigen. Ook ambtshalve hoeven in de planregels of op de verbeelding geen
wijzigingen te worden aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het plan kan
daarom ongewijzigd worden vastgesteld. Het vast te stellen bestemmingsplan is als bijlage 1 bij
dit raadsvoorstel gevoegd.

2.1 De uitvoerbaarheid is verzekerd
In het kader van de Grondexploitatiewet (onderdeel van de Wro) dient een exploitatieplan te
worden opgesteld, indien er sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.t. Bro (o.a. het
bouwen van een woning en de uitbreiding van een gebouw met meer dan 1000 rz¡. Dit is met
voorliggend bestemmingsplan niet het geval. Een exploitatieovereenkomst is daarom niet nodig.

Kanttekenings
1.1 Mogelijkheid ìnstellen beroep
Belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig hun
zienswijze kenbaar te maken, kunnen beroep instellen bij de Raad van State.

Finânsjes
Planschade
Omdat het een initiatief van de Gasunie N.V, betreft is met deze partij een overeenkomst verhaal
tegemoetkoming in schade afgesloten.

Boargerpartisipaasje
Eenieder heeft de mogelijkheid gekregen om tijdens de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen
ingediend.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt nog zes weken ter inzage voor beroep (zie kanttekenings).
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Kommunikaasje
De vaststelling van het bestemmingsplan wordt bekend gemaakt in De Actief, de Staatscourant
en op de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan wordt gepubliceerd op
www. rui mtelUkeplannen, nl.

Plaatselijk Belang Kootstertille en Drogeham, direct omwonenden en de bedrijven op Westkern
zijn voorafgaand aan de terinzagelegging van het voorontwerp en het ontwerp per brief of e-mail
geinformeerd over het bestemmingsplan en de ingrepen van de Gasunie.

De Gasunie, dan wel de uitvoerende partij, heeft direct contact met de betrokkenen over de
uitvoering van de werkzaamheden.

Ferfolchtrajekt
Indien er geen beroep wordt ingesteld tegen het bestemmingsplan treedt het plan een dag na
afloop van de beroepstermijn in werking.

Buitenpost, 20 juni 2016

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,

secretaris, burgemeester,

mr. drs. E.H.C. van der Laan G. Gerbrandy



Riedsbeslút

De raad van de gemeente Achtkarspelen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 20 juni 2016
punt nr.: 9;

overwegende dat,

. Gasunie Transport Services B,V. een verzoek heeft ingediend om het
bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van een aantal modificaties aan het
gastransportnet ter hoogte van Westkern te Kootstertille;

o de modificaties geen nadelige gevolgen hebben voor de externe veiligheid;
. het plan ruimtelijk aanvaardbaar is;
. uw raad op 11 februari 2Ot6 heeft besloten dat het bestemmingsplan pas bij de

vaststelling aan de raad voorgelegd hoeft te worden;
. het college van burgemeester en wethouders daarom de bestemmingsplanprocedure

heeft gestart;
. er tijdens de inspraakperiode, die liep van 25 februari tot en met 23 maart 2016,

geen inspraakreacties zijn ingediend;
. er tijdens de inspraakperiode twee inhoudelijke reacties van overlegpartners zijn

ingediend die zijn verwerkt in de toelichting van het bestemmingsplan;
. er tijdens de periode van terinzageligging van het ontwerpbestemmingsplan, die liep

van 14 april tot en met 25 mei 2016, geen zienswijzen zijn ingediend;
. er geen aanleiding bestaat om het vast te stellen plan te wijzigen ten opzichte van

het ontwerpplan;
. een exploitatieplan niet nodig is omdat er geen sprake is van een bouwplan als

bedoeld in artikel 6.2.1. Bro;
o gelet op het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit

ruimtelijke ordening;

Beslút:

Het bestemmingsplan Modificaties Gasu nie Westkern, overeenkomstig het
geometrisch bepaalde planobject als vervat in het GML-bestand
NL,IMRO.0059.PHKtcasleidWestkl5-VG01 met verbeelding, regels, toelichting
en de daarbij horende bijlagen ongewijzigd vast te stellen, overeenkomstig
hetgeen is aangegeven in het raadsbesluit;
Geen exploitatieplan vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de
raad van de gemeente Achtkarspelen van 14 juli 2016
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