










Bijlage 1

Reactie- en antwoordnota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden –
Kalverdijkje

Het ontwerpbestemmingsplan Leeuwarden – Kalverdijkje heeft in de periode
vanaf 27 september 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende
deze periode zijn twee zienswijzen ontvangen.

Hieronder wordt de inhoud van de zienswijzen samengevat en volgt per punt
het gemeentelijke commentaar.

Zienswijze 1
Vitens.

A. In hoofdstuk 4.8 “Kabels en leidingen staat de tekst: Waterleidingen. In
het plangebied ligt een drietal hoofdleidingen / distributieleidingen en
transportleidingen van Vitens met een diameter van 300 mm. Verzocht
wordt de tekst aan te passen met de toevoeging “en groter” zodat de
tekst als volgt luidt: In het plangebied liggen een drietal
hoofdleidingen / distributieleidingen en transportleidingen van Vitens
met een diameter van 300 mm en groter.

Reactie:
De tekst zal hierop worden aangepast.

Zienswijze 2
Gasunie.

Hierbij wordt het volgende opgemerkt. In het kader van het vooroverleg is
het bestemmingsplan ook aan Gasunie voorgelegd. Door tijdgebrek heeft men
gedurende de overlegperiode niet kunnen reageren, zodat dit nu alsnog in de
vorm van een zienswijze plaatsvindt. In de toekomst probeert men in het
kader van het vooroverleg te reageren zodat, mochten er onvolkomenheden
zijn, geen gewijzigde vaststelling nodig is.

A. Op de verbeelding is de ligging van de gastransportleiding niet
overeenkomstig de gegevens van Gasunie weergegeven. Verzocht wordt de
verbeelding hierop aan te passen.

Reactie:
De verbeelding is hierop aangepast (zie bijlage “Overzicht wijzigingen”
voor de aanpassingen ten opzichte van het ontwerpplan: in zwart het
tracé zoals opgenomen in het ontwerpplan, in rood het aangepaste tracé).

B. De belemmeringenstrook voor regionale gastransportleidingen (met een
werkdruk tot en met 40 bar) is 4 meter ter weerszijden van de hartlijn
van de leiding. Voor hoofdgastransportleidingen bedraagt deze 5 meter
ter weerswijzen van de hartlijn van de leiding. 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 leiding (N-506-01). Verzocht wordt de
breedte van de strook terug te brengen van 5 naar 4 meter.

Reactie:
De breedte van de strook wordt teruggebracht naar 4 meter.



C. Het beleid van Gasunie is om bij een bestaand gasontvangstation rondom
de bestemming een dubbelbestemming “Leiding – Gas” op te laten nemen.
Opname van deze dubbelbestemming biedt Gasunie de ruimte om het station
toegankelijk te houden ten behoeve van onderhoud en inspectie van binnen
en nabij het hekwerk gelegen leidingen en toebehoren. Daarnaast zorgt
deze dubbelbestemming voor de zekerheid van het hebben van een vrije
aanrijroute voor onder meer de brandweer en andere hulpverleners. Met
het bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt om bijvoorbeeld
parkeervoorzieningen rondom het gasontvangstation te realiseren.
Verzocht wordt om, ter bescherming van de aanwezige leidingen en het
station de dubbelbestemming met een belemmeringenstrook van 5 meter
rondom het gasontvangstation op te nemen. Op deze manier wordt
tegelijkertijd de minimale veiligheidsafstand (uit het
Activiteitenbesluit) voor beperkt kwetsbare objecten van 5 meter
gewaarborgd.

Reactie:
De verbeelding is hierop aangepast (zie bijlage “Overzicht wijzigingen”
voor de aanpassingen ten opzichte van het ontwerpplan, hierbij in zwart
hetgeen in het ontwerpplan was opgenomen, in rood de aanpassing).

D. In artikel 17 “Leiding – Gas” van de regels is bepaald dat de op de
verbeelding als zodanig aangewezen gronden primair bestemd zijn voor een
gastransportleiding. Het is verboden op of in deze gronden zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning bepaalde bouwwerken, geen bouwwerk
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren. Naar mening van Gasunie 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 leiding(en) te beperken.
Hierbij wordt verwezen naar artikel 14 lid 2 sub b van het Besluit
externe veiligheid buisleidingen.

Verzocht wordt om artikel 17.4.1 zodanig aan te passen dat de volgende
werken, geen bouwwerken zijnde of werkzaamheden (uitgevoerd binnen de
belemmeringenstrook), behoudens een omgevingsvergunning, voor de
activiteit “aanleg” verboden zijn:
- het permanent opslaan van goederen.

Reactie:
Dit zal worden toegevoegd aan het artikel 16.4.1 Leiding – Gas (door het
vervallen van het artikel “Kantoor” wordt dit nu artikel 16) met dien
verstande dat hier de omschrijving zal worden gehanteerd zoals
aangegeven door Zebragas (zie bijlage 2a), derhalve: f. het permanent
opslaan van (brandbare) goederen of stoffen.

E. Gasunie is van mening dat het bevoegd gezag alleen een zorgvuldige
afweging omtrent het niet onevenredig schaden van de leiding kan maken,
indien gebruik is gemaakt van de kennis en expertise van Gasunie
betreffende de leiding. Eén en ander is op grond van artikel 14 Besluit
externe veiligheid buisleidingen waarin staat dat uit oogpunt van
zorgvuldige besluitvorming de mening van de leidingexploitant betrokken
moet worden bij het verlenen van een omgevingsvergunning. Verzocht wordt
om lid 17.4.4 toe te voegen en daarvoor de volgende zinsnede te
gebruiken: “Alvorens te beslissen op een aanvraag zoals bedoeld in lid
17.4.1 wint het college van burgemeester en wethouders schriftelijk
advies in bij de leidingbeheerder. Het vermelde advies betreft de
belangen in verband met de veilige ligging van de leiding en het
voorkomen van schade aan de leiding.”



Reactie:
Hiervoor zal zoals gevraagd lid 16.4.3.b (vernummerd door het vervallen
van het artikel “Kantoor”) worden toegevoegd: Alvorens te beslissen op
een aanvraag zoals bedoeld in lid 16.4.1 winnen burgemeester en
wethouders schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder. Het vermelde
advies betreft de belangen in verband met de veilige ligging van de
leiding en het voorkomen van schade aan de leiding.

F. In artikel 4 “Bedrijf – Nutsvoorziening” en artikel 17 “Leiding – Gas”
is bepaald dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen niet meer
mag bedragen dan 2 meter. Gelet op de veiligheid zijn of worden de erf-
en terreinafscheidingen rond leidingen, afsluiterstations en
gasontvangstations 3 meter.

Reactie:
De opgenomen hoogtes voor erf- en terreinafscheidingen is standaard voor
alle bestemmingsplannen. Op het moment dat een hogere terreinafscheiding
noodzakelijk is, is het mogelijk om via de algemene afwijkingsregels
medewerking te verlenen. Deze regeling is al aanwezig in de regels zodat
een aanpassing niet noodzakelijk is.

G. Op de verbeelding, binnen het bouwvlak van de bestemming “Bedrijf –
Nutsvoorzieningen” (het gasontvangstation)is voor gebouwen een maximum
bouwhoogte van 3 meter is opgenomen. De gebouwen van de
gasontvangstations zijn 4 meter en waar dat niet het geval is kan het
zijn dat, in verband met de recente planvorming om gasontvangstations te
vernieuwen, de hoogte in de toekomst naar 4 meter gaat. Verzocht wordt
dan ook al vast een bouwhoogte van 4 meter op te nemen.

Reactie:
De bouwhoogte van het gasontvangstation is aangepast naar 4 meter.











Bijlage 2
Ambtshalve ingebrachte wijzigingsvoorstellen

Aan de gemeenteraad worden de volgende ambtshalve wijzigingen voorgesteld
ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het betreft wijzigingen van de
verbeelding en regels.

Ambtshalve wijzigingen van de verbeelding

De verbeelding van het bestemmingsplan “Leeuwarden – Kalverdijkje” wordt
als volgt aangepast (zie ook bijlage “Overzicht wijzigingen”):

- Kalverdijkje 79 heeft in het ontwerpbestemmingsplan de bestemming
“Kantoor” gekregen. In het pand is BV Sport gevestigd, waarbij ook een
kantoorfunctie aanwezig is. Voor het grootste deel betreft het hier
echter bedrijfsmatige werkzaamheden (onderhoud aan machines die gebruikt
worden voor de sportvelden). De bestemming “Kantoor” is daarmee niet
dekkend en is aangepast naar “Bedrijf”. Hierbinnen is ook de functie
kantoor mogelijk, aangezien dit gebruikt ten dienste staat van de
bestemming.

- Na afloop van de ter inzage termijn is gebleken dat zich in het
plangebied nog een klein leidingtracé bevond van leidingbeheerder
Zebragas. Deze leiding was abusievelijk niet opgenomen in het plan.
Hierdoor is de leidingbeheerder ook niet in staat geweest een reactie te
geven in het kader van zowel het voorontwerp als het
ontwerpbestemmingsplan. Zebragas is alsnog benaderd (voor de reactie zie
bijlage 2a). Betreffende leiding is alsnog opgenomen (zie bijlage
“Overzicht wijzigingen”, lichtblauwe kleur).

Ambtshalve wijzigingen van de regels

De regels van het bestemmingsplan “Leeuwarden – Kalverdijkje” worden als
volgt aangepast (zie ook bijlage vastgesteld bestemmingsplan):

- Aangezien Kalverdijkje 79 het enige perceel binnen dit bestemmingsplan
is met de bestemming “Kantoor” wordt door het aanpassen van de
bestemming naar “Bedrijf” het artikel “Kantoor” in de planregels
overbodig. Dit artikel wordt verwijderd. Tevens wordt om deze reden in
de wijzigingsregels artikel 25.1.c het onderdeel “Kantoor” verwijderd
(door het vervallen van de bestemming Kantoor wordt dit artikel 24.1.c).

- Zebragas heeft tevens voorgesteld een aantal wijzigingen in de regels op
te nemen. Deze wijzigingen komen nagenoeg overeen met het verzoek van
Gasunie (zie bijlage 1 Reactie- en antwoordnota zienswijzen). Aan dit
verzoek wordt derhalve tegemoetgekomen.



Van: Kaan, Rob [RKaan@delta.nl]

Verzonden: maandag 10 december 2012 16:34
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Onderwerp: Inspraakreactie op bestemmingsplan Kalverdijkje in reactie op uw mail d.d. 5 december 2012
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Geachte mevrouw Swart,
 
Met referte aan uw mail van 5 december 2012 doen wij u hierbij namens ZEBRA Gasnetwerk B.V.
onze inspraakreactie toekomen op het bestemmingsplan Kalverdijkje.
 
In uw mail geeft u te kennen dat op de plankaart van het in procedure zijnde bestemmingsplan
abusievelijk de gasleidingen in beheer bij ZEBRA Gasnetwerk B.V. ontbreken. Derhalve is ZEBRA
Gasnetwerk B.V. niet als vooroverlegpartner betrokken bij de totstandkoming van het
bestemmingsplan.
 
Wij waarderen het dat u ons in dit stadium alsnog in de gelegenheid stelt om onze inspraakreactie
kenbaar te maken.
 
Het bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Het aantal personen als gevolg van het
bestemmingsplan neemt niet toe.
 
Zoals wettelijk bepaald dienen de Gasleidingen in beheer van ZEBRA Gasnetwerk B.V. opgenomen
te worden in het bestemmingsplan. Wij verzoeken u alsnog onderhavige gasleiding in de plankaart
op te nemen. Bijgaand treft u een kaart van de betreffende gasleiding aan.
 
De bestemmingsplanregels op de voor gasleiding bestemde gronden zien wij graag als volgt
opgenomen:
 
Artikel 17 : Leiding - Gas
 
17.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor:
a. een strook ten behoeve van een hoofdgastransportleiding, alsmede het onderhoud en beheer
daarvan;
met de daarbijbehorende:
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
 
17.2 Bouwregels
17.2.1 Algemeen
In afwijking van het bepaalde bij de andere voor deze gronden aangewezen bestemmingen
(basisbestemmingen) mogen geen bouwwerken worden gebouwd, anders dan ten behoeve van deze
dubbelbestemming.
17.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde (ten behoeve van deze dubbelbestemming),
geldt dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten hoogste 2,00 meter zal bedragen.
 
17.3 Afwijken van de bouwregels
17.3.1 Afwijking
Er kan met een omgevingsvergunning worden afgeweken van het bepaalde in lid 17.2.1 en worden
toegestaan dat de in de basisbestemming(en) genoemde gebouwen of bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, worden gebouwd, mits:
a. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig en veilig functioneren van de betreffende
hoofdgastransportleiding;
b. vooraf advies wordt ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder.
 
17.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van



werkzaamheden
17.4.1 Vergunningplichtige werken en werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders), de
volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden uit te voeren, zulks ongeacht het bepaalde in
de regels bij de andere op deze gronden van toepassing zijnde bestemming(en):
a. het egaliseren en ophogen van gronden en/of het anderszins ingrijpend wijzigen van de bodemstructuur;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
c. het in de grond drijven van voorwerpen;
d. het aanleggen of verharden van andere oppervlakteverhardingen;
e. het planten van bomen en het aanbrengen van andere beplantingen;
f.  het permanent opslaan van (brandbare) goederen of stoffen.
17.4.2 Uitzonderingen
Het bepaalde in lid 17.4.1 is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden
welke:
a. het normale onderhoud betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan.
17.4.3 Voorwaarde
De in lid 17.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien hierdoor geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het doelmatig functioneren van de betreffende hoofdgastransportleiding en niet
voordat leidingbeheerder advies heeft uitgebracht.
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
Namens ZEBRA Gasnetwerk B.V.,
 
 
J.C. Kaan
 
Juridisch medewerker
Afdeling Grondzaken & Vergunningen
DELTA Infra B.V.
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