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Onderwerp : voorontwerpbestemmingsplan Gorredijk Bedrijventerrein 

Geacht college, 

Op 15 juni 2015 is bovengenoemd plan ter advisering ontvangen. 

De provinciale belangen in het plan geven aanleiding tot het maken van de volgende op
merkingen. 

Kave/omvang (categorie 2 motivering Verordening Romte) 
In artikel 4.2.1 Verordening Romte 2015 staat dat in een regionaal centrum bedrijven met 
een maximale kavelomvang van 10.000 m2 gevestigd kunnen worden . In de planregels 
van voorliggend bestemmingsplan is geen maximale oppervlakte voor bedrijfspercelen 
opgenomen. Wij adviseren u een maximale kavelomvang van 10.000 m2 in de planregels 
vast te leggen. 

8edrijven in milieucategorie 5 (categorie 2 motivering Verordening Romte) 
In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het toestaan van bedrijven in 
milieucategorie 5.1 tim 5.3 dan wei naar de aard en de invloed daarmee vergelijkbare 
bedrijven. In artikel 4.2.1 Verordening Romte 2014 staat dat bedrijven in milieucategorieen 
5.1 en hoger niet zijn toegestaan op een bedrijventerrein bij een regionaal centrum. Hier 
kan ten behoeve van een incidenteel bedrijf worden afgeweken, mits van geval tot geval 
wordt onderbouwd dat de aard en schaal van de functie aansluit bij de aard en schaal van 
het regionaal centrum (artikel 4.2.4 Verordening Romte). Wij kunnen instemmen met de 
door u opgenomen wijzigingsbevoegdheid wanneer u het voornoemde als extra criterium 
opneemt. 
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8edrijfswoningen (categorie 2 motivering Verordening Romte) 
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Op het bedrijventerrein Tolbaas zijn bedrijfswoningen bij recht toegestaan . In uw woon
programma zijn 8 woningen gereserveerd voor Tolbaas. Tolbaas is, zoals eerder door ons 
opgemerkt , aan te merken als uitbreidingslocatie . Wij adviseren u daarom het maximum
aantal van 8 woningen in de planregels op te nemen, eventueel met een afwijking voor 
meer, mits dat kan worden gemotiveerd op basis van een aanpassing in het woonpro
gramma. 

Het plan geeft overigens aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

Kwaliteitllandschap (categorie 4 goede ruimtelijke ordening) 
De gronden die een ruimtelijk belang hebben voor de afscherming van het bedrijventerrein 
hebben de bestemming 'Groen' gekregen. Ook de oostzijde van het bedrijventerrein Tol
baas is voorzien van de bestemming 'Groen'. De landschappelijke inpassing van het be
drijventerrein Tolbaas is , voor zover wij weten , nog niet (geheel) gerealiseerd. Wij advise
ren u in de toelichting aan te geven op welke wijze de instandhouding van de bestaande 
groenvoorzieningen en de aanleg van de nog aan te leggen groenvoorzieningen is ge
borgd. 

Risicovolle inrichtingen (categorie 50mgevingstoets) 
In de planregels worden nieuwe detailhandelsbedrijven in moterbrandstoffen en brand- en 
explosiegevaarlijke stoffen middels afwijking toegestaan , mits wordt voldaan aan het Bevi. 
Wij vragen u in de toelichting nader aan te geven of de voorwaarde, dat moet worden vol
daan aan het Bevi , voldoende zekerheid biedt dat aileen risicovolle bedrijven zich op het 
bedrijventerrein kunnen vestigen als de 10-6 contour binnen het bouwperceel van de risi
covolle inrichting ligt. 

Hoofdgastransportleidingen (categorie 50mgevingstoets) 
In het plangebied lopen een aantal gasleidingen. In het rapport 'Externe Veiligheid ' dat is 
opgesteld door het Bureau Externe Veiligheid Fryslan wordt geadviseerd geen nieuwe 
(beperkt) kwetsbare objecten toe te staan binnen de 100% lethaliteitszone (van 50 meter) 
van de buisleid ing . Wij constateren dat het realiseren van nieuwe (beperkt) kwetsbare 
objecten binnen 50 meter van de buisleiding niet is uitgesloten. Wij adviseren u na te gaan 
of een verbod op nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten binnen 50 meter van de buisleiding 
alsnog in de planregels opgenomen moet worden . 

Milieuzonering (categorie 50mgevingstoets) 
U gaat uitgebreid in op de milieuzonering van het bedrijventerrein Overtoom . De toelich
ting gaat niet in op de milieuzonering van het bedrijf Tolbaas en de bedrijven met de be
stemming 'Bedrijf' . Wij adviseren u de toelichting op dit punt aan te vullen . 

Plantechnisch/juridisch (categorie 6) 
1. Wij adviseren u in de toelichting aan te geven in hoeverre de geluidszone buiten het 

plangebied op adequate wijze is vastgelegd in de betreffende bestemmingsplannen. 
2. In de toelichting staat dat op Tolbaas' bedrijven in categorie 1 en 2 bij recht zijn toe

gestaan. In de planregels worden bedrijven tot en met categorie 3.2 toegestaan . De 
verbeelding staat aileen categorie 1 en 2 toe . Wij adviseren u een en ander op elkaar 
af te stemmen. 

3. De bouwregel in 18.1.2 Geluidszone-Industrie klopt niet helemaal. 
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4. In artikel 4.6.1 lid bonder 1 van de planregels wordt perifere detailhandel in meubels 
en woninginrichtingsartikelen uitgesloten. In artikel 4.6.1 lid bonder 7 staat dat de ge
zamenlijke verkoopvloeroppervlakte van detailhandel in meubels en woninginrich
tingsartikelen 7.500 m2 mag bedragen. Wij adviseren een en ander op elkaar af te 
stemmen. 

5. In artikel 4.6.2 Toetsingscriteria staat: "van het bepaalde in lid 4.6.1 kan uitsluitend 
worden afgeweken, mits". Dit moet zijn : "van de afwijkingen in lid 4.6.1 kan uitsluitend 
gebruik worden gemaakt, mits". 

Voor de betekenis van de categorieaanduiding verwijzen wij naar onze brief van 25 novem
ber 2014, inzake "Geactualiseerde afspraken en werkwijze Wro per 25 november 2014", 
nummer 1175956. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van FryslEm, 
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Jan Rene van der Hoek 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: 

Geachte heer van der Hoek, 

ReUer Tamminga <rtamminga@wetterskipfryslan.nl> 
donderdag 16 juli 2015 10:35 
Jan Rene van der Hoek 
Koos Koops 
RE: Voorontwerpbestemmingsplan Gorredijk Bedrijventerreinen (overleg ex artikel 
3.1.1. Bro) 

We hebben geen opmerkingen over het plan. Waterparagraaf is akkoord en de aanwezige rioolpersleiding en 
geurcontour RWZI zijn voldoende geborgd. 

Met vriendelijke groet, 

Reijer Tamminga 
Planvormer 
Werkdagen: ma I di 1 wo I do 
06 - 4617 2816 

Wetterskip Fryslan T oS8 - 2922816 F oS8 - 2922223 1 Postbus 36,8900 AA Leeuwarden E rtamminga@wetterskipfryslan.nl l 

www.wetterskipfryslan.nl 

Denk aan het milieu voordat u dit bericht print 

Van: Jan Rene van der Hoek [mailto:JanRene.vander.Hoek@opsterland.nl] 
Verzonden: maandag 15 juni 2015 11:20 
Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan Gorredijk Bedrijventerreinen (overleg ex artikel 3.1.1. Bro) 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 . Besluit ruimtelijke ordening de publicatie van het 
voorontwerpbestemmingsplan "Gorredijk Bedrijventerreinen". In de publicatie staat hoe en waar u het plan kunt 
raadplegen. Het plan ligt ter inzage van 22 juni tot en met 31 augustus 2015. Om het digitale plan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl te kunnen raadplegen dient u onder de knop "plan en kaartfilter" een vinkje te zetten voor 
"concept- en (voor)ontwerpplannen". 

Uw reactie zien wij graag voor 1 september a.s. van u tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Rene van der Hoek medewerker ontwikkeling 

Gemeente Opsterland 

Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag 

Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag 

T (0512) 386 340 

E janrene.vander.hoek@opsterland.nl 

I www.opsterland.nl 

aanwezig: maandag ti m vrijdag 
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Wetterskip Fryslan is tijdelijk verhuisd naar Crystalic. 

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Wetterskip Fryslan staat 
niet in voor een correcte, tijdige overbrenging van dit bericht. E-mail wordt door Wetterskip Fryslan niet gebruikt voor het aangaan van 
verplichtingen, tenzij dit expliciet schriftelijk is overeengekomen. Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
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15juni 201 5 Bijlagen 0 

Onderwerp Advies voorontwerpbestemmingsplan Gorredijk 

Geacht college, 

Op 15 juni 2015 heeft u aan ons ter advisering het voorontwerpbestemmingsplan "Gorredijk 
Bedrijventerreinen" toegezonden, met de vraag eventuele opmerkingen aan u te richten . Het plan is 
een conserverend bestemmingsplan en voorziet in een actualisatie . 

In deze brief worden onze bevindingen en ons ad vies weergegeven . In ons ad vies richten wij ons op 
het optimaliseren van de veiligheidssituatie; wij gaan niet in op de vraag of het groepsrisico 
aanvaardbaar is . 

Externe veiligheid 
In het plangebied ligt een LPG tankstation en een gasontvangststation, lopen twee hogedruk 
gasleidingen en vindt plaatselijk vervoer van gevaarlijke stoffen plaats . Brandweer Fryslan heeft dan 
ook een wettelijke adviesrol in het kader van het Besluit externe veiligheid inrichtingen , Besluit 
externe veiligheid buisleidingen en het Besluit externe veiligheid transportroutes . 

De brandweer heeft in haar ad vies gekeken naar een aantal aspecten voor deze risicobron : 
plaatsgebonden risico 
groepsrisico 

• nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
bestrijdbaarheid 
zelfredzaam heid 

Onderstaand zijn de conclusies opgenomen. 

Aigemene bevindingen 
Het plan sluit nieuwe risicovolle inrichtingen uit in de planregels . Dit levert dan ook geen 
aandachtspunten op. 
Op basis van een analyse (inrichting gebied en functies) zijn geen knelpunten te benoemen ten 
aanzien van de zelfredzaamheid in het plangebied . De objecten/ functies in het plangebied zijn 
grotendeels bestemd voor zelfredzame personen (voornamelijk bedrijven) . In het plan worden 
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ook geen nieuwe verm inderd zelfredzame personen binnen de invloedsgebieden van de 
risicobronnen mogel ijk gemaakt. Dit is in het bestemmingsplan voldoende geborgd . 

Risicovolle inrichtingen 

LPG 
In het plangebied is een LPG tankstation gelegen (Wetterkant 2 te Gorredijk) . Een LPG tankstation 
valt onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen . 
Voor LPG tankstations gelden in het kader van ruimtelijke plannen de volgende plaatsgebonden 
risicocontouren (geldt ook voor conserverende plannen): 

- 45 meter vanaf het vulpunt 
- 25 meter vanaf de ondergrondse tank 
- 15 meter vanaf de afleverzuil 

In het bestemmingsplan (op de verbeelding) zijn niet de goede afstanden weergegeven (de 
afstanden ten aanzien van de beoordeling van saneringen zijn weergegeven op de verbeelding) . 

In het geval van een ongeval bij een LPG tankstation is een explosie van LPG relevant , ook wei een 
BLEVE1 genoemd. De kans op dit incident is klein , maar de impact van zo'n incident kan zeer groot 
zijn . De effecten van zo'n incident, wat betreft doden en gewonden , staan in de volgende tabel nader 
uitgewerkt. 

Hilteslraling IS, in comblnatie met de blootstellingsduur (12 seconden), bepa lend voor de gevolgen voor mensen en 
obJecten . De optredende drukeffecten zijn secundair. De effecten zijn doden (t ), gewonden (zeer zwaargewond T1 
tOllichtgewond T3 ), schade aan objecten en brandoverslag (secundaire branden) . De effectafstanden zijn berekend 

l ' ring 

2' ring S140 meter ~34 kW/m 
2 

20% 24% 56% 0% 1% 3% 7% 

3' ring ~19 kW/m 
2 

2% 30% 0% 0,6% 
~ecunddlre branden 

s 230 meter 6% 14% 1,4% 5% treden op 

4" ring S400 meter ~7 , 5 kW/m2 0% 0,6% 1,4% 15% 0% 0% 0% 1% 
Lich te 
sc hade 

Het plangebied ligt binnen aile aangegeven effectringen van de risicobron. Binnen het 
invloedsgebied ligt aileen bedrijventerrein . De impact voor het plangebied zal behoorlijk zijn ind ien 
het incident zich voordoet. De kans hierop is echter zeer gering. De berekende hoogte van het 
groepsrisico is ook niet hoog. Het externe veiligheidsincident veroorzaakt doden, gewonden als 
schade aan gebouwen. 

Gasontvangststation 
Op de Kerkewal 60 is een gasontvangstation gelegen . Deze inrichting valt niet onder het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen. Op basis van het Activiteitenbesluit moet de afstand ten opzichte van 
kwetsbare objecten 15 meter en tot beperkt kwetsbare objecten 4 meter bedragen . In het 
bestemmingsplan is dit voldoende geborgd . 

Buisleid ingen 
In het plangebied lopen twee hogedruk gasleidingen. De invloedsgebieden van deze leidingen lopen 
ook over het plangebied . De leidingen zijn goed in beeld gebracht. Daarnaast is op basis van het 

1 Boil ing liquid expanding vapour explosion . 
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Besluit externe veiligheid bu isleidingen het plaatsgebonden risico en het groepsrlslco berekend . 
Hieruit blijkt dat er geen plaatsgebonden risicocontour 10-6 geldt rondom deze leidingen . Daarnaast 
is de rekenkundige hoogte van het graepsrisico laag. Dit wi! niet zeggen dat er geen incident kan 
plaatsvinden waarbij mensen betrokken zijn. In de onderstaande tabel zijn de effecten weergegeven 
van een mogelijk externe veiligheidsincident met een hogedruk gasleiding . In de tweede tabel zijn de 
afstanden opgenomen van de effectringen van de twee relevante hogedruk gasleidingen voor het 
plangebied . 
De mogelijke gevaren die horen bij ondergrandse aardgasleidingen zijn incidenten die te maken 
hebben met het ontbranden van brandbaar gas. Hierbij valt te denken aan een (fakkel)brand en de 
bijkomende hitte die wordt veroorzaakt door deze brand. De effecten zijn o.a. afhankel ijk van de 
werkdruk en diameter van de leiding. 

Hinestr ling I~ . in combinatie met de blootstellingsduur (20 seconden). bepa lend voor de gevolgen voor mensen en 
objecten . De effeclen l ijn doden (I). gewonden (zeer lwaargewond T1 tot lichtgewond T3). schade aan objecten en 

Het plangebied ligt binnen de eerste, tweede en derde effectring van de risicobronnen . In de eerste 
effectring komen mensen binnen en buiten te overlijden als gevolg van een mogelijk incident. In de 
tweede effectring kunnen mensen buiten nog komen te overlijden als gevolg van een mogelijk 
incident en vallen er binnen gewonden . Daarnaast kunnen er secundaire branden optreden . Voor het 
plangebied geeft een incident bij de leiding een aanzienlijk effect. Bij een daadwerkelijk incident met 
een dergelijke leiding zal het optreden van de brandweer (indien mogelijk) zich toespitsen op het 
blussen van secundaire branden en het redden van getroffen personen in het gebied . Bij een 
dreiging van een incident met een hogedruk aardgasleiding zal het effectgebied indien nodig 
geevacueerd moeten worden. Wat betreft de zelfredzaamheid is het belangrijk dat de mensen zelf 
kunnen vluchten gezien de ligging van de leiding. In dit geval gaat het om vooral zelfredzame 
functies in het plangebied . Vluchtmogelijkheden van de bran af zijn voldoende aanwezig. De 
afstanden naar "veilig gebied" zijn in principe ook te overbruggen. 
Vanwege het feit dat het om een conserverend plan gaat, het berekende groepsrisico laag is en het 
aantal personen binnen de effectgebieden niet hoog is , stellen wij geen extra maatregelen voor in 
het kader van de bestrijdbaarheid en de zelfredzaamheid . 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 
Voor het plangebied gaat het aileen om plaatselijk vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. Een 
incident met gevaarl ijke stoffen op de weg kan plaatsvinden . De hoeveelheid transport is echter zeer 
gering. Voor het bestemmingsplan (conserverend) levert het vervoer dan ook geen aandachtspunten 
op. 
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Repressief advies 
Brandweer Fryslan heeft de mogelijkheid een repress ief advies te geven in het kader van 
bestemm ingsplannen en omgevingsvergunningen. In een dergelijk ad vies komen aspecten aan bod 
die van belang zijn voor de basisbrandweerzorg. Hierbij valt te den ken aan onder meer 
bereikbaarheid , de beschikbaarheid van bluswater en de opkomsttijden . 
Aangezien het zich hier om een conserverend plan handelt en er geen knelpunten worden 
geconstateerd in het kader van externe veiligheid , ziet Brandweer Fryslan af van de mogelijkheid tot 
het geven van een repressief advies. 

Advies 
In overeenstemming met bovengenoemde opmerkingen adviseert Brandweer Fryslan om : 

Het ad vies van Brandweer Fryslan te verwerken in de toelichting van het bestemmingsplan . 
De veiligheidszone LPG rondom het LPG vulpunt op de verbeelding aan te passen (45 meter) . 
Brandweer Fryslan in de volgende fase van de planvorming het ontwerpbestemmingsplan op te 
sturen. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben , dan kunt u contact opnemen met S. 
Veerbeek van Specifiek Domein Risicobeheersing, te bereiken via 088 - 229 8912. 

Graag willen wij van u vernemen hoe ons ad vies binnen uw organisatie wordt verwerkt. Deze 
informatie willen wij gebruiken bij de verdere ontwikkeling van onze adviestaak. 

Wij gaan ervan uit hiermee te hebben voldaan aan uw adviesaanvraag . 

Hoogachtend , 
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Fryslan, 

voorde~.e~ 

~·fr 
ing. G.C. Kuntz 
afdelingshoofd Brandweer Noordwest Fryslan 
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Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'Gorredijk -
bed rijventerreinen' 

Geachte College, 

Gasunle Transport Services B.V. 

Postbus 181 

9700 AD Gronlngen 

Concourslaan 17 

T (050) 521 22 55 

E ro_oost@gasunle.nl 

Handelsreglster Groningen 02084889 

www.gasunletransportservlces.com 

Naar aanleiding van uw publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl van het 
voorontwerpbestemmingsplan 'Gorredijk - bedrijventerreinen', hebben wij het plan 
beoordeeld. Het voorontwerp geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen. 

Belang 
In het plangebied liggen aardgastransportleidingen en een gasdrukmeet- en regelstation, die 
bij ons bedrijf in beheer zijn. 

Verbeelding 
Ligging aardgastransportleiding niet weergegeven 
De ligging van de in het plangebied aanwezige gastransportleidingen is niet correct 
weergegeven. Wij verzoeken u om de ligging correct weer te geven. 

Wij verzoeken u om een contactpersoon door te geven waar wij de digitale (Ieiding) 
gegevens naar toe kunnen mailen. U kunt de digitale gegevens ook zelf aanvragen bij 
ro_oost@gasunie.nl. 

Gasdrukmeet- en regelstation 

In het plangebied ligt een gasdrukmeet- en regelstation (GOS) van ons bedrijf, dat niet als 
zodanig bestemd is. Gelet op de veiligheidsaspecten (veiligheidsafstanden uit het 
Activiteitenbesluit, bedrijfszeker gastransport en veiligheid van personen, goederen en milieu 

in de directe omgeving) die gelden voor dit GOS, verzoeken wij u om het GOS en de daarbij 
behorende gronden afzonderlijk te bestemmen als 'Bedrijf - gasdrukmeet- en regelstation' 
(verbeelding en regels) of te voorzien van een functieaanduiding 'gasdrukmeet- en 

regelstation'. 

Daarnaast verzoeken wij u om rondom het station de aanduiding 'veiligheidszone -
bedrijven' op te nemen, om te voorkomen dat de uit het Activiteitenbesluit milieubeheer 

(artikel 3.12, 6e lid) voortvloeiende veiligheidsafstanden, kwetsbare objecten en/of beperkt 

kwetsbare objecten gerealiseerd kunnen worden. De huidige 'veiligheidszone - externe 
veiligheid' suggereert dat het een Bevi-inrichting is. V~~r dit station geldt een 

veiligheidsafstand van 15 meter voor kwetsbare objecten en 4 meter voor beperkt kwetsbare 
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Gasunie Transport Services B.V. 

Datum : 26 j unl 2015 Ons kenmerk : PJO 15.1882 

Onderwerp : React le voorontwerpbestemmlngsplan 'Gorredljk - bedri jventerrelnen' 

objecten. Het Activiteitenbesluit bepaalt dat de veiligheidsafstanden gemeten dienen te 
worden vanaf de opstelplaats. In dit geval is de opstelplaats het gebouw en dient er vanuit 

de gevel gemeten te worden. 

Planregels 
Veiligheidszone - externe veiligheid 
Zoals hierboven al is aangegeven valt het GOS onder het Activiteiten besluit. Dit betekent 

dat er vaste afstanden gelden tot beperkt kwetsbare en kwetsbare objecten waar niet vanaf 

geweken kan worden, ook niet met een zogenaamde QRA. Wij verzoeken dan ook om de 

regels in artikel 18.3 geheel te vervangen door de regels in bijlage 1 van deze brief. Tegen 
het opnemen van een wijzigingsbevoegdheid om de veiligheidszone te verwijderen in het 
geval van bee indiging van de activiteit hebben wij geen bezwaar, mits hierover ad vies wordt 

gevraagd aan de leidingbeheerder. 

Afwijken van de bouwrege/s 
Wij verzoeken u om artikel 10.4 op de volgende punten aan te passen: 
• het woord 'onevenredig ' te schrappen; 
• met het volgende toetsingskader: 

- dat de veiligheid van de gasleiding mag niet worden geschaad; 
- dat vooraf door het bevoegd gezag schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de 
le idingbeheerder; 
- dat er geen kwetsbare objecten worden toegelaten. 

Het hu idige artikel lOA biedt een beoordelingsvrijheid 1 die niet door artikel 14 derde lid 

Bevb wordt geboden. Hierin is bepaald dat de veiligheid van de in de belemmeringenstrook 
gelegen buisleiding niet mag worden geschaad en geen kwetsbaar object wordt toegelaten . 

Schrifte/ijk advies /eidingbeheerder 
Daarnaast verzoeken wij u ook om in artikel 10.6.3 op te nemen dat vooraf schriftelijk advies 
bij de leidingbeheerder ingewonnen moet worden. In artikel 10.6.3 'Leiding-Gas' heeft u 

namelijk een afwijkingsmogelijkheid opgenomen van het 'uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde of werkzaamheden '. Op basis van de huidige bepalingen (in artikel 10.6.3) 

wordt nu een afweging gemaakt zonder Gasunie bij de besluitvorming te betrekken. De 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft bevestigd dat op basis van het 

Bevb het bevoegd gezag bij de besluitvorming - uit oogpunt van zorgvuldige besluitvorming -
de mening van de exploitant over de veiligheid van de buisleiding moet betrekken 2

. 

1 Zie uitspraak van de Afdel ing bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 
201200554/ 1/R4) van 20 juni 2012, rechtsoverweging 2.5.3. 

2 Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 
201304565/ 1/ R1 ) van 16 juli 2014, rechtsoverweg ing 10.5. 



Blad 3 van 4 

1_-

Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 26 junl 2015 Ons kenmerk: PJO 15.1882 

Onderwerp: Reactle voorontwerpbestemmlngsplan 'Gorredljk - bedrljventerrelnen ' 

Tot slot 
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben ge'lnformeerd. Mochten er vragen of opmerkingen 

zijn dan kunt u met ondergetekende contact opnemen. 

(Gerben) Janssen, 
Medewerker Juridische Zaken. 

Bijlage 1: TekstvoorsteI planregels 'veiligheidszone - bedrijven' 



Blad 4 van 4 

L - - " 1" 

Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 26 juni 2015 Ons kenmerk: PJO 15.1882 

Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan 'Gorredijk - bedrljventerreinen' 

Bijlage 1: Tekstvoorstel planregels 'veiligheidszone - bedrijven' 

'Veiligheidszone - bedrijven ' 

Bouwrege/s 
In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, gelden op of in de gronden ter 
plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bed rijven' de volgende regels: 

a. er mogen ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone-bedrijven l ' geen beperkt 
kwetsbare objecten en kwetsbare objecten worden gebouwd. 

b. er mogen ter plaatse van de aanduiding 'Veiligheidszone-bedrijven 2' geen kwetsbare 
objecten worden gebouwd. 

Specifieke gebruiksregels 
Onder strijdig gebruik wordt begrepen: 

a. het gebruik van de gronden en bouwwerken binnen 'Veiligheidszone-bedrijven l' 
voor beperkt kwetsbare objecten en kwetsbare objecten; 

b. h het gebru ik van de gronden en bouwwerken binnen 'Veiligheidszone-bedrijven 2' 
voor kwetsbare objecten. 

Voorbeeld t.a.v. de bedoelde zones 

In dit voorbeeld wordt onderscheid 

gemaakt in: 

1. Veiligheidszone voor (beperkt) 

kwetsbare objecten 
2. Veiligheidszone voor kwetsbare 

objecten. 

Let op: 
- zone 1 is afstand van 4 meter; 
- zone 2 is afstand van 15 of 25 meter. 



Jan Rene van der Hoek 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
cc: 
Onderwerp: 

Geachte heer Van der Hoek, 

Jan.Dekker@shell.com 
donderdag 9 juli 2015 14:55 
Jan Rene van der Hoek 
lidy.lohr-muurman@shell.com 
RE: Voorontwerpbestemmingsplan Gorredijk Bedrijventerreinen (overleg ex artikel 
3.1.1. Bro) 

Het voorontwerp bestemmingsplan {{Gorredijk Bedrijventerreinen" geeft ons geen aanleiding tot het maken van 
opmerkingen. Wij danken u voor het toezenden van de onderstaande kennisgeving. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Dekker 

Adviseur Vergunningen & Omgevingsmanagement - asset Land 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Statutaire vestiging Den Haag - Handelsregister no. 04008869 
Correspondentieadres: Postbus 28000, 9400 HH Assen 
Bezoekadres: Schepersmaat 2, 9405 TA Assen 
Tel: +31 (0)592 368 320 
Mobiel: +31 6 19 758423 
E-mail: Jan.Dekker@shell.com 
Internet: http://www.nam.nl 

From: Jan Rene van der Hoek [mailto:JanRene.vander.Hoek@opsterland.nl] 
Sent: Monday, June 15, 2015 11:20 AM 
Subject: Voorontwerpbestemmingsplan Gorredijk Bedrijventerreinen (overleg ex artikel 3.1.1. Bro) 

Geachte heer, mevrouw, 

Hierbij ontvangt u in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening de publicatie van het 
voorontwerpbestemmingsplan "Gorredijk Bedrijventerreinen". In de publicatie staat hoe en waar u het plan kunt 
raadplegen. Het plan ligt ter inzage van 22 juni tot en met 31 augustus 2015. Om het digitale plan op 
www.ruimtelijkeplannen.nl te kunnen raadplegen dient u onder de knop "plan en kaartfilter" een vinkje te zetten voor 
"concept- en (voor)ontwerpplannen". 

Uw reactie zien wij graag voor 1 september a.s. van u tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Jan Rene van der Hoek medewerker ontwikkeling 

Gerneente Opsterland 

Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag 

Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag 

T (0512) 386 340 

E janrene.vander.hoek@opsterland.nl 

I www.opsterland.nl 
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aanwezig: maandag tim vrijdag 
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