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Betreft 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'BijImermuseum' 

Geachte heer/mevrouw, 

Liander Infra N.V. maakt een zienswijze kenbaar op het ontwerpbestemmingsplan 
BijImermuseum' van de gemeente Amsterdam (hierna: het ontwerp) zoals dat met ingang van 6 
december 2018 gedurende een periode van 6 weken ter inzage ligt. 

Liander Infra N.V. is o.a. de eigenaar van een gasdrukmeet- en regelstation in het plangebied van 

het ontwerp en is daarmee belanghebbend. 

Gasdrukmeet- en regelstations 
Het gasdrukmeet- en regelstation nabij Gooioord 93 is een type B inrichting in de zin van de Wet 
milieubeheer. Op dit station zijn de regels uit de Wet milieubeheer en het Besluit algemene regels 
voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) van toepassing. 

In het ontwerp is aan de grond waarop de gasdrukmeet- en regelstations is gevestigd, de 
bestemming 'bedrijf' toegekend (zie ook afbeeldingen la en 1b). In de planregels van deze 

bestemming is aangegeven dat een nutsvoorziening is toegestaan. 

Gelet op de ruimtelijke uitstraling van het bovengenoemd station, zie de veiligheidsafstanden in 
artikel 3.12 lid 6 van het Activiteitenbesluit die gelden voor een vrijstaand gebouw, willen wij u 
vragen het gasdrukmeet- en regelstation nabij Gooioord 93 te koppelen aan de daarbij behorende 
veiligheidscontour (Activiteitenbesluit - zone). Door deze wijze van bestemmen is de 
aanwezigheid van een gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt beter 
geborgd dat de veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en 
beperkt kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen. 
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Gasdrukmeet- en regelstation nabij Gooioord 93 Amsterdam 

bestemming: 'bedrijf' 

Vrijstaand gebouw (>15 rn3) 

Nummer behuizing '8 000 893' 

• Coordinaten: 126.600,215 481.438,769 
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Afbeelding la: Uitsnede ontwerp met locatie van het 

gasdrukmeet- en regelstation (rode punt). 

Afbeelding  lb:  Ligging gasdrukmeet- en regelstation 

(rode cirkel). 

4 

+ 

• 4 4 

4 

-4 

++++ + + 	‘Ik 4 I  

4- + 	 4- I 

t 

+ 

Met riendelijke groet, 

Lia der N.V. 

Datum 

14 januari 2019 

Ons kenmerk 

RLO-2880/20180066 
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Conclusie 

Wij verzoeken u het ontwerp zodanig aan te passen dat tegemoet wordt gekomen aan het 

beschreven voorstel. Wij zijn graag bereid om deze zienswijze mondeling nader toe te lichten en 

met u mee te denken. 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief of over ruimtelijke ontwikkelingen? Neem dan 

gerust contact met ons op door een  e-mail  te sturen naar roloket@liander.nl. Wij nemen dan 

binnen drie werkdagen contact met u op. 

Tessa Verkaart 

Consultant Ruimte & Recht 
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