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Onderwerp 
Zienswijze 'wijziging bestemmingsplan Buitengebied 2009, 
waterbergingen Lindert Leide, Hellendoorn' 

Geachte heer f mevrouw, 

Uit de Staatscourant nummer 2232 van 1 februari 2013 hebben wij vernomen dat 
bovengenoemd wijzigingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit wijzigingsplan geeft ons 
aanleiding tot het indienen van een zienswijze tegen de verbeelding en de regels. 

Belang 

Zoals u bekend is, liggen twee regionale hogedruk (40 bar) aardgastransportleidingen van 
ons bedrijf binnen het plangebied. Op de onderstaande uitsnede is de hartlijn van deze 
leidingen in rood weergegeven. 

Bestemmingsplan 
Enkelbestemming 
Dubbelbestemmir 
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Verbeelding 

Op de verbeelding heeft u ten behoeve van onze leidingen een belemmeringenstrook van 
ruim 40 meter vanaf de hartlijn opgenomen. Deze strook is te ruim. 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 leidingen. Wij verzoeken u dan ook de breedte van de belemmeringenstrook 
terug te brengen tot hierboven genoemde afstand. Zie in dit verband het bepaalde in artikel 
14, eerste lid Bevb in samenhang met artikel 5 van de Revb. 

Regels 

Afwijkinasbevoegdheid artikel 4.3 en artikel 4.6 

De door u opgenomen afwijkingsmogelijkheden verwoord in artikel 4.3 en artikel 4.6 zijn in 
strijd met het bepaalde in artikel 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 201200554/1/R4) van 20 juni 
2012, rechtsoverweging 2.5.3. 

Gelet op het bovenstaande verzoeken wij u om artikels 4.3 sub a en 4.6 sub a als volgt aan 
te passen: 
... de veiligheid met betrekking tot de gasleiding niet wordt geschaad en geen kwetsbare 
objecten worden toegelaten. 

In artikels 4.3 sub b en 4.6 sub b heeft u het inwinnen van advies van de leidingbeheerder 
als voorwaarde gesteld om een omgevingsvergunning te krijgen. Om misverstanden te 
voorkomen verzoeken wij u te vermelden dat het advies van de leidingbeheerder schriftelijk 
dient te worden ingewonnen. 

Ontbreken adequaat vergunningstelsel 

In artikel 4 "Leid ing-Gas" van de regels van het bestemmingsplan is bepaald, dat de op de 
verbeelding als zodanig aangewezen gronden primair bestemd zijn voor ondergrondse 
gastransportleidingen. 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 leidingen te beperken. Zie in dit verband het 
bepaalde in artikel 14, tweede lid, sub b van het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb). 
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Wij verzoeken u daarom artikel 4 zodanig aan te passen dat de onderstaande werken, geen 
bouwwerk zijnde of werkzaamheden, uitgevoerd binnen een zone van 4 meter ter 
weerszijden van de hartlijn van de leidingen (belemmeringenstrook), behoudens een 
omgevingsvergunning voor de activiteit 'aanleg' zijn verboden: 

» het aanbrengen/rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 
» het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals l ichtmasten, wegwijzers en ander 

straatmeubilair; 
» het permanent opslaan van goederen; 
» het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

Op pagina 29 van de toelichting bij het wijzigingsplan is vermeld dat er overleg met de 
Gasunie is gevoerd en dat er geen ophogingen of afgravingen zullen plaatsvinden binnen de 
afstand van 5 meter vanaf de hartlijn van de hogedruk gasleidingen. Wij verzoeken u ook de 
definitieve uitvoeringsplannen af te stemmen met de heer P. Spithoven. De heer P. 
Spithoven is bereikbaar via +31 6 5020 6805 of via P.Spithoveri@gasunie.nl. 

Voor eventuele vragen of opmerkingen over deze zienswijze kunt u contact opnemen met 
ondergetekende. 

Hoogachtend, 

Overleg 

Oleg Borisov 
Juridisch medewerker 
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