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Datum 
	 Doorkiesnummer 

12-04-2017 

Ons kenmerk 
	

Uw kenmerk 

OPW 17.01331 

Onderwerp 

Reactie voorontwerpinpassingsplan 'Reconstructie N226 
Hertekop - Schutterhoeflaan inclusief fietstunnel' 

Geacht College, 

Uit een publicatie op ruimtelijkeplannen.ni  blijkt dat het voornoemde 
voorontwerpinpassingsplan door u ter inzage is gelegd. Het voorontwerp is door ons 
beoordeeld en geeft aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen. 

Met ingang van 1 januari 2016 zijn delen van de eigendommen van Gasunie Transport 
Services B.V. onder algemene titel overgedragen aan Gasunie Grid Services B.V. Deze 
reactie wordt namens beiden (verder: Gasunie) ingediend, ieder voor zover het zijn 
bevoegdheden betreft. Alle correspondentie kan plaatsvinden via het postadres van Gasunie 
Transport Services B.V. 

In het plangebied ligt een gastransportleiding van ons bedrijf. Buiten het plangebied is 
tevens een Meet en Regeistation van ons bedrijf aanwezig. 

Verbeelding 
Ligging leiding niet correct weergegeven 
De ligging van de in het plangebied aanwezige gastransportleiding is niet correct 
weergegeven (bijlage 1). Wij verzoeken u om de ligging correct weer te geven. 

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



Hoag chtend, 
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Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 12 april 2017 	 Ons kenmerk: OPW 17.01331 

Onderwerp: Reactie voorontwerpfnpassingsplan 'Reconstructie N226 Hertekop - Schutterhoeflaan inclusief fletstunner 

Planregels 
Opnemen adequate regeling afwijken van bouwregels 
Wij verzoeken u om artikel 5 lid 3 op/met de volgende punten aan te passen / uit te breiden: 
• het woord 'onevenredige 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 
leidingbeheerder; 
- dat er geen kwetsbare objecten warden toegelaten. 

Het huidige artikel 5 biedt een beoordelingsvrijheicil  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. 

Aanvullen uitzonderingen vergunningplicht 
Wij verzoeken u de in lid 5.5.2 opgenomen uitzonderingen uit te breiden met werken en/of 
werkzaamheden zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten. 

Tenslotte verzoeken wij u am over de mogelijke gevolgen voor de leiding en de toegang tot 
het Meet een Regelstation in overleg te gaan met onze tracébeheerder, de heer Pieter 
Meijers, telefoonnummer 06 1100 5735 of e-mail: P.G.Meijers@gasunie.nl.  Tot uit dit overleg 
het tegendeel blijkt, kan Gasunie niet instemmen met deze ontwikkeling. 

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

M. Belgharbi 
Ãvtegevingsmanagement 

Bijlage: Weergave ligging gastransportleiding. 

1  Zie uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (zaaknummer 
201200554/1/R4) van 20 juni 2012, rechtsoverweging 2.5.3. 
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BIJLAGE 1: Weergave ligging gastransportleiding 
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