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Onderwerp 
Aanleg van een 4" inch olietransportleiding (NAM) in Rhoon 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1.     De zienswijze van Tennet ontvankelijk en gegrond verklaren. 
2.     Vaststellen bestemmingsplan NAMolie, waarbij het plan ten opzichte van het   
       ontwerpbestemmingsplan, gewijzigd wordt vastgesteld. 
 
 
Inleiding 
Directe aanleiding voor de herziening van het vigerende bestemmingsplan "Groene 
Kruisweg/Metrobaan" is de aanleg van een 4"inch olietransportleiding door de NAM. Het gehele trace 
loopt van Pernis naar Rotterdam, echter voor het deel Rhoon is het gemeentebestuur van 
Albrandswaard verantwoordelijk voor de planherziening. 
 
Sinds 1990 produceert de NAM ruwe aardolie op de locatie Rotterdam (1), gelegen aan de Korperweg 
te Rotterdam. De ruwe aardolie wordt geëvacueerd middels een ondergrondse 8"inch  
olietransportleiding.  Na bijna 25 jaar moet voornoemde leiding worden vervangen en stelt de NAM u 
in kennis van het voornemen tot het aanleggen van een 4"inch olietransportleiding.  
 
Het gehele geplande tracé van de nieuw aan te leggen 4"inch olietransportleiding loopt vanaf de 
olieproductie- en behandelingsinstallatie Rotterdam (1) in zuidwestelijke richting via de 
buisleidingenstraat van LSNed Leidingenstraat Nederland naar de Shell raffinaderij te Pernis.  
Binnen dit tracé is rekening gehouden met de bestaande bebouwing. Ook is rekening gehouden met 
de aanwezigheid van overige kabels en/of leidingen.  
 
De nieuwe leiding moet worden gekwalificeerd als een K1 leiding voor het transport van brandbare 
vloeistoffen, en valt derhalve onder de werkingsfeer van het Besluit Externe Veiligheid 
Buisleidingen(BEVB), tengevolge waarvan voor deze leiding een bestemmingsplanprocedure dient te 
worden doorlopen.  
 
Wettelijk (in het Bevb, Wabo en Bor) is bepaald dat de leiding vergunningvrij kan worden aangelegd, 
echter, daar staat tegenover dat de betreffende gemeente moet meewerken aan het bestendigen van 
de leiding in een nieuw/actueel bestemmingsplan, ten dienst van de actuele planologie.  
 
BEVB 
Gelet op de werkingssfeer van het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB) is de aanleg van 
een deze olieleiding een vergunningvrije activiteit, daar staat tegenover dat de wetgever aangeeft dat 
de ligging van leidingen actueel bestemd moeten worden en dus moet het ter plaatse van toepassing 
zijnde bestemmingsplan ("Groene Kruisweg/Metrobaan") aangepast worden. 
 
 
Op grond van het bovenstaande heeft de NAM u verzocht om de procedure tot herziening van het 
vigerende bestemmingsplan "Groene Kruisweg/Metrobaan" in gang te zetten, zodanig, dat de 4"inch  
olietransportleiding in voornoemd bestemmingsplan wordt ingepast. Tevens worden de bestaande 
leidingen die er al liggen inzichtelijk gemaakt. Ook zal voldaan worden aan een digitaal uitwisselbaar 
plan. U heeft daarmee ingestemd en inmiddels heeft het bestemmingsplan NAM olieleiding de 
procedure van inspraak en ter visie legging doorlopen.  
 



Op basis hiervan is besloten de bestemmingsplanprocedure in te zetten en te doorlopen.  Inmiddels 
hebben inspraak en wettelijk vooroverleg plaatsgevonden en heeft ook het ontwerp-bestemmingsplan 
NAM olieleiding voor zes weken ter inzage gelegen voor de zienswijzen. Er is 1 zienswijze (Tennet) 
ingekomen. Tennet verzoekt om aanvulling van de bestemmingsplanregels die bijdragen aan het 
belang van Tennet tot het veiligstellen van hun hoogspanningsverbinding.  Aan de zienswijze kan 
tegemoet worden gekomen.  
Voorgesteld wordt de procedure verder te vervolgen en het bestemmingsplan -ten opzichte van het 
ontwerpplan- gewijzigd vast te stellen.  
 
 
Beoogd effect 
Het inpassen van een 4"inch  olietransportleiding in een actueel en digitaal uitwisselbaar 
bestemmingsplan.   
 
 
Relatie met beleidskaders 
Wet op de ruimtelijke ordening  
BEVB 
Bestemmingsplan 
 
Argumenten 
1.1 de zienswijze is ontvankelijk en gegrond 
Omdat de zienswijze van Tennet binnen de wettelijke termijn (in dit geval van vrijdag 21 maart 2014 
tot en met donderdag 1 mei 2014) is ingediend, kunt u de schriftelijk ingediende zienswijze 
ontvankelijk verklaren. Ook kan deze daarom in behandeling worden genomen.  
Beoordeeld is of tegemoet gekomen kon worden aan de wens van Tennet. Het is vaak een weging 
van private belangen versus het algemeen belang, beleid of bestaande rechten. Niet altijd biedt het 
bestemmingsplan een oplossing voor de wensen of bedenkingen. In dit geval kan aan de zienswijze 
tegemoet worden gekomen. Voorgesteld wordt de bestemmingsplanregels aan te passen ten gunste 
van het extra veiligstellen van de belangen in verband met de aanwezige hoogspanningsverbinding. 
 
2.2  vaststellen bestemmingsplan is een bevoegdheid van de raad 
Het doorlopen van een bestemmingsplan procedure is een langlopend proces, dat voor een groot deel 
uitgevoerd wordt door het college van burgemeester en wethouders. U bent op de hoogte gehouden 
van het verloop van het proces. De wetgever geeft aan dat de ligging van leidingen actueel bestemd 
moeten worden en dus moet het ter plaatse van toepassing zijnde bestemmingsplan ("Groene 
Kruisweg/Metrobaan") aangepast worden, omdat de Nam een olieleidinggaat aanleggen. Voor u ligt 
nu klaar ter vaststelling  het plan bestaande uit toelichting regels en plankaarten en ruimtelijk 
onderbouwing. Door de input (zienswijze) kan het plan, ten opzichte van het ontwerp ter inzage 
gelegde bestemmingsplan, gewijzigd wordt vastgesteld. Het vaststellen van een bestemmingsplan is 
een bevoegdheid van de raad. 
 
 
Kanttekeningen 
1.1. niet (on)gegrondverklaren gaat voorbij aan zorgvuldige afweging van belangen   
De raad is het bevoegde orgaan een formeel besluit te nemen op de ingediende zienswijze. Elke 
zienswijze wordt bekeken of tegemoet gekomen kon worden aan de bezwaren, wensen of anderszins. 
Het is vaak een weging van private belangen versus het algemeen belang, beleid, wetgeving, effecten 
van eerdere besluiten of bestaande rechten. Dat kan natuurlijk tot wrijving of botsing van belangen 
leiden. Ook zijn er situaties denkbaar waarbij het bestemmingsplan niet de oplossing kan bieden. Zo 
biedt een bestemmingsplan vaak ruimtelijke randvoorwaarden, maar regelt dat niet iets op 
uitvoeringsniveau.  
 
 



2.2. er wordt niet voldaan aan een wettelijke verplichting 
Het niet vaststellen van bestemmingsplan NAMolie heeft tot gevolg dat een wettelijke vereiste van een 
actueel en digitaal plan niet gehaald wordt. Dat kan ertoe leiden dat er “buiten” wel een nieuwe situatie 
is: namelijk de ligging van een nieuwe olieleiding in het gebied, omdat deze op grond van de wet 
(BEVB) vergunningvrij kan worden aangelegd. Maar dat derde belanghebbenden (wegwerkers, 
aanemers etc..) daar niet van op de hoogte kunnen zijn, omdat er geen actueel bestemmingsplan is, 
waar de nieuwe situatie en de ligging van de olieleiding is verantwoord.  
 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming raad wordt het vastgestelde bestemmingsplan bekendgemaakt: bij de balie, 
elektronisch, op de gemeentelijke website, in De Schakel, Staatscourant en op de landelijke 
voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl . Ook wordt de indiener van een zienswijze schriftelijk op de 
hoogte gesteld van uw raadsbesluit. 
  
 
Financiën  
De kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan en de bijbehorende onderzoeken worden 
door de NAM gedekt. (Plan)kosten zijn anderszins verzekerd. 
 
 
Juridische zaken 
De actuele ruimtelijke situatie wordt planologische vastgelegd.  
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na besluitvorming door de raad zal het raadsbesluit bekend worden gemaakt. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage onderbouwing NAMolie (46610) 
2. Bijlage zienswijze Tennet (46613) 
3. Bijlage verbeelding NAMolie (46622) 
4. Bijlage toelichting en regels Bplan NAMolie (46633) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 
 


