
NV. Nederlandse Gasunie gas^ne 

AANTEKENEN 
Aan de gemeenteraad van Albrandswaard 
Postbus 1000 
3160 GA RHOON 

N.V. Neder landse Gasunie 

Postbus 19 

9700 MA Groningen 

Concourslaan 17 

T(050) 521 91 11 

F (050) 521 19 99 

E D.van.Dalen@gasunle.nl 

Handelsregister Groningen 02029700 

www.gasunie.nl 

Datum 

12 mei 2011 
Ons kenmerk 

TAJW 11.0939 

Doorklesnummer 

+31 182 62 3361 
Uw kenmerk 

Onderwerp 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Groene Kruisweg-
Metrobaan' • 

Geachte Raad, 

Uit een publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 31 maart 2011, nr. 5808, blijkt dat 
het voornoemde ontwerpbestemmingsplan door u ter inzage is gelegd. Dit ontwerp geeft ons 
aanleiding tot het indienen van de volgende zienswijze. 

Wij stellen vast, dat ons bedrijf niet betrokken is geweest bij het vooroverleg, zoals bedoeld 
in artikel 3.1.1 Bro. Wij zien graag dat u ons hier in de toekomst wel bij betrekt. 

I 
In het plangebied liggen een viertal gastransportleidingen en een afsluiterschema van ons 
bedrijf. 

I 

Verbeelding 
Belemmerinaenstrook regionale oastransportleiding 
Wij hebben geconstateerd dat de belemmeringenstrook, aan weerszijde van de hartlijn van 
de, in het plangebied gelegen, gastransportleidingen 5 meter bedraagt. Voor het tweetal 
hoofd gastransportleidingen (van 30 en 36 inch en beiden 66 bar) die in de leidingenstrook 
liggen is dit correct. 
De twee regionale gastransportleidingen (beiden 12 inch en 12 en 40 bar) behoeven echter 
een belemmeringenstrook van 4 meter aan weerszijde van de hartlijn van de leiding. Zie in 
dit verband het bepaalde in artikel 14, eerste lid Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb) in samenhang met artikel 5 van de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). 
Wij verzoeken u daarom deze differentiatie door te voeren. 

Projecteren van de leiding W-504-01 
Het Bevb geldt voor aardgasgasleidingen met een uitwendige diameter van meer dan 50 mm 
en een druk van meer dan 1600 kPa/ 16 bar. De leiding ,W-504-01-KR-025 t/m 033' is voor 
ons bedrijf een uitzondering, omdat deze leiding op 12 bar wordt gedreven. Het belang van 
een veilig en bedrijfszeker gastransport is voor deze leiding even groot als de leidingen die 
op hogere druk worden bedreven. 
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Deze buisleiding is uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening planologische 
relevant. Daarom verzoeken wij u deze buisleiding te behandelen als ware deze bedreven 
wordt op meer dan 16 bar en deze op de verbeelding te voorzien van een 
belemmeringenstrook van 4 meter aan weerszijde vanuit de hartlijn. 

De digitale leidinggegevens zijn op cd-rom bijgevoegd. 

Afsluiterschema 
Binnen de bestemming "Leiding-Gas" ligt een afsluiterschema, weergegeven als een envelop 
op de digitale leidinggegevens. Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker gastransport 
en ter beperking van gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van het 
afsluiterschema, dient de belemmeringenstrook ter hoogte van het afsluiterschema 4 meter 
ter weerzijde van het schema te zijn. Doel hiervan is te voorkomen dat er te dicht gebouwd 
wordt op allerlei ondergrondse omloopleidingen van het afsluiterschema. Onderstaand 
voorbeeld kunt u gebruiken voor het weergeven van het schema inclusief 
belemmeringenstrook op de verbeelding. De locatie van het afsluiterschema is aan de 
digitale leidinggegevens op de cd-rom toegevoegd. 

Afsluiterschema 

BeleraraenHgenstiDok 
(4 of 5 meter) 

Hartlijn leiding 

Belemmeiingenstiook 
(4 of 5 meter) 

Opgenomen wiizigingsbevoegdheden 
Ons is gebleken dat een aantal wijzigingsbevoegdheden over de leidingen en 
belemmeringenstrook is geprojecteerd. Ter waarborging van een veilig en bedrijfszeker 
gastransport en ter beperking van gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving 
van de leidingen, is het niet toegestaan enig bouwwerk op te richten boven de leidingen of 
binnen de belemmeringenstrook. 
Wij verzoeken u de betreffende wijzigingsbevoegdheden zodanig aan te passen, dat de 
wijzigingsbevoegdheden niet boven de belemmeringenstrook worden geprojecteerd. 

Indien u dit niet wenselijk acht, kan Gasunie instemmen met de opname van de volgende 
zinsnede in de planregels van de dubbelbestemming Leiding (-Gas): "De werken of 
werkzaamheden zijn slechts toelaatbaar, mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van 
het doelmatig functioneren van de aardgastransportleiding en vooraf schriftelijk advies wordt 
ingewonnen bij de betreffende beheerder van de leiding, daar waar de wijzigingsbevoegdheid 
samenvalt met de dubbelbestemming Leiding (-Gas). Het vermelde advies betreft de 
belangen in verband met de veilige ligging van de leiding en het voorkomen van schade aan 
de leiding." 

I 
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Planregels 
Voorrangsbepaling 
In het Bevb is bepaald dat een bestemmingsplan de ligging van de leiding en de daarbij 
behorende belemmeringenstrook weergeeft. Een adequaat artikel "Leiding-Gas" maakt hier 
onderdeel van uit. Wij zijn van mening dat artikel 19 "Leiding - Gas" en artikel 21 "Leiding -
Leidingenstraat" de gastransportleidingen onvoldoende beschermd. Wij verzoeken u daarom 
om het artikel "Leiding-Gas" zodanig aan te passen dat de dubbelbestemming "Leiding-Gas" 
bij het geheel of gedeeltelijk samenvallen met andere dubbelbestemmingen prevaleert. U 
kunt hiervoor gebruik maken van onderstaand voorbeeld. 

"In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de bepalingen van dit artikel vóór de 
bepalingen die op grond van andere artikelen op de desbetreffende gronden van toepassing 
zijn. Verder geldt voor zover de op de verbeelding weergegeven dubbelbestemmingen geheel 
of gedeeltelijk samenvallen, dat de dubbelbestemming "Leiding - Gas" voorrang krijgt." 

Werken en werkzaamheden 
In de leden 19.4.1 en 21.4.1 van de artikelen 19 "Leiding - Gas" en 21 "Leiding -
Leidingstrook" van de regels van het bestemmingsplan zijn de werken en werkzaamheden 
benoemd waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd. De beschreven 
werken en werkzaamheden geven onvoldoende bescherming voor een veilig en bedrijfszeker 
gastransport en vormen een gevaar voor personen en goederen in de directe omgeving van 
de leidingen. Zie in dit verband het bepaalde in artinkel 14, tweede lid, sub b van het Bevb. 

Wij verzoeken u daarom de artikelen 19.4.1 en 21.4.1 zodanig aan te vullen dat de 
onderstaande werken, geen bouwwerk zijnde of werkzaamheden, uitgevoerd binnen de 
belemmeringenstrook, behoudens een omgevingsvergunning voor de activiteit 'aanleg' 
evens zijn verboden: 

het rooien van hoogopgaande en/of diepwortelende beplantingen en bomen; 
het aanleggen van wegen of paden; 
het permanent opslaan van goederen; 
het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

In de leden 19.4.2 en 21.4.2 'Uitzonderingen' staan werken en werkzaamheden bepaald 
waarvoor geen vergunning hoeft worden aangevraagd. Gasunie is van mening dat alleen 
Gasunie een zorgvuldige afweging omtrent de geringe omvang of het nauwelijks ingrijpen op 
de leiding kan maken. 

j 
Wij verzoeken u daarom de leden 19.4.2 en 21.4.2 zodanig aan te passen dat het verbod 
niet van toepassing is op onderstaande werken en/of werkzaamheden: 

a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het 
plan; 

b. die het normale onderhoud ten aan zien van de leiding en belemmeringenstrook 
often aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) 
betreffen; 

c. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 
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Toe l i ch t ing 
In paragraaf 8.6 'Externe Veiligheid' van de toelichting worden onder andere de 
invloedsgebieden van de gastransportleidingen gegeven. In paragraaf 8.6.2.2.5 'W-504-18-
KR-002' staat nu dat het invloedsgebied grofweg op 150 meter gelegen is, te uwer 
informatie delen wij mee dat de 1 % letaliteitgrens van een leiding van 12" met een druk van 
40 bar echter 140 meter is. Voorgaande blijkt ook uit onderstaande tabel, waar voor alle in 
het plangebied gelegen leidingen, die bij Gasunie in beheer zijn, de van toepassing zijnde 
informatie is gegeven: 

Leiding 

A-517-KR-104 
t /m 105 
A-559-KR-017 
t /m 018 
W-504-01-KR-
025 t /m 034 
W-504-18-KR-
002 

Diameter 

30 inch 

36 inch 

12 inch 

12 inch 

Druk 

66,2 bar 

66,2 bar 

12 bar 

40 bar 

Belemmeringen
strook 
5 meter 

5 meter 

4 meter 

4 meter 

1 % letaliteit
grens 
380 meter 

430 meter 

n.v.t. 

140 meter 

100% letaliteit
grens 
160 meter 

180 meter 

n.v.t. 

70 meter 

Voordat wordt over gegaan tot vaststelling van het onderhavige plan, verzoeken wij u ons de 
beoogde wijzigingen voor te leggen. 

I 
Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende. 

! 
Hoogachtend, 

Dhr. D. van Dalen 
Medewerker Juridische Zaken 

Bijlage: 
Cd-rom met digitale leidinggegevens 

I 
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