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BIJLAGE A.
NOTA VAN COMMENTAAR OP DE INGEKOMEN ZIENSWIJZEN GERICHT OP HET
ONTWERPBESTEMMINGSPLAN "REPARATIEPLAN WOUWSEWEG 9-11"
Inleiding
Het ontwerpbestemmingsplan "reparatieplan Wouwseweg 9-11" heeft vanaf 28 december 2015 gedurende zes
weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn was het voor een ieder mogelijk om schriftelijke dan wel
mondelinge zienswijzen in te dienen bij de gemeenteraad. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn 2
zienswijzen naar voren gebracht.
Reclamanten
1. Gasunie transport service, Postbus 181, 9700 AD Groningen, ontvangen op 2 februari 2016;
2. Goorts + Coppens advocaten, namens de heer De Nijs, ontvangen 27 januari 2016
Ontvankelijkheid
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 28 december 2015 tot en met 8 februari 2016 ter inzage gelegen. De
ingediende zienswijzen zijn tijdig ontvangen en daarmee ontvankelijk.
Coorts en Coppens advocaten hebben namens de heer De Nijs op 25 februari 2016 de zienswijze ingetrokken.
Beslissing op de zienswijzen
Vooraf wordt aangetekend dat waar onderdelen van de zienswijzen niet expliciet worden genoemd, dit niet
betekent dat deze niet bij onze beoordeling zijn betrokken. De zienswijzen worden in hun geheel beoordeeld.
1. Gasunie
Samenvatting
A. Reclamant verzoekt om de maximale hoogte van terrein en erfafscheidingen aan te passen naar 3,5 meter.
B. Er dient een rangorde aan gegeven te worden tussen de verschillende (dubbel)bestemmingen, waarbij de
bestemming Leiding -Gas voorrang heeft op de andere bestemmingen.
C. Reclamant verzoekt het woordje 'overige' te schrappen uit artikel 4.2 of de gehele bepaling te wijzigen
conform het bijgevoegde tekstvoorstel.
D. Reclamant geeft aan dat de graafwerkzaamheden die onder de Wet informatie-uitwisseling vallen als
uitzondering van het vergunningstelsel van 4.5.2 en 5.3.2 toegevoegd zouden kunnen worden.
E. Reclamant verzoekt op artikel 4.5.3 aan te passen en het woord 'onevenredig' te schrappen.
F. Reclamant verzoekt de aanduiding 'nutsbedrijf te wijzigen in 'gasdrukmeet- en regelstation, vanwege de uit
het Activiteitenbesluit voorvloeiende veiligheidsaspecten.
G. Reclamant geeft aan dat onduidelijk is of het gasontvangststation past binnen de staat van
bedrijfsactiviteiten.
H. Reclamant verzoekt om de aanduiding 'veiligheidszone - bedrijven' op te nemen, zoals ook bij het
voorontwerp bestemmingsplan was gedaan.
I. Reclamant merkt op dat in de toelichting staat dat binnen de veiligheidsafstand van 15 meter zich geen
kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten bevinden. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt echter een
afstand van 4 meter.
Beoordeling
A. In het vigerende bestemmingsplan is een erfafscheiding van 2,25 meter mogelijk. Middels een
omgevingsvergunning kan worden afgeweken van deze hoogte en kan een afscheiding van maximaal 5
meter worden toegestaan indien dit voor een doelmatige bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. Wij zien
geen reden om een grotere hoogte van een erfafscheiding direct mogelijk te maken.
B. De Afdeling van de Raad van State heeft eerder geoordeeld in onder meer haar uitspraak van 17 maart
2004, zaak nr. 200301131/1 ,dat de keuze voor een plan met meervoudige of dubbelbestemmingen in
beginsel aanvaardbaar, mits de onderlinge rangorde van de doeleinden of functies is aangegeven en
deze geen zodanige tegenstrijdigheden bevatten dat niet op redelijke wijze een afweging kan worden
gemaakt met het oog op een goede ruimtelijke ordening. In de regeling 15.1 is bepaald dat bouwwerken
ten behoeve van de overige voor deze gronden geldende bestemmingen niet toegestaan zijn, met
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uitzondering van andere bouwwerken, zoals meet- en regelkasten, die noodzakelijk zijn voor een
doelmatig beheer van de aangegeven leiding. Hieruit blijkt dat er wel een rangorde is opgenomen,
aangezien de regeling van de 'Leiding-Gas' voorgaat op de enkel bestemmingen. Een rangorde tussen
de verschillende dubbelbestemmingen wordt niet opgenomen, aangezien niet te bepalen is welke
leiding dan een hogere bescherming zou moeten verkrijgen en bovendien is voor alle leidingen een
beschermingsregime opgenomen middels een omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van
werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden.
Recentelijk is het bestemmingsplan 'Theodorushaven-Noordlanď door u beoordeeld. Hierin was de
bepaling reeds aangepast. Deze bepaling wordt ook in dit plan overgenomen in luidt als volgt:
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op de voor de 'Leiding - Gas' aangewezen gronden mogen ten behoeve van de in lid xx
genoemde bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b. ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met
inachtneming van de voorde betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of
verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen onder
peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering.
De bepaling voegen wij toe in 4.5.2.
Het woordje 'onevenredig' wordt geschrapt
Het gaat niet om de naam van de aanduiding maar om de functie die ter plaatse van de aanduiding
mogelijk wordt gemaakt. Ter plaatse van de aanduiding 'nutsbedrijf mag een gasontvang- en
verdeelstation, dit zal worden gewijzigd in 'gasdrukmeet- en regelstation.
De regel wordt dusdanig aangepast dat duidelijk is dat de grond is voor een gasstation behorende tot
categorie 3.1 van de staat van bedrijfsactiviteiten.
In het voorontwerpbestemmingsplan was niet de voorgestelde aanduiding opgenomen maar
veiligheidszone-bevi. Aangezien geen sprake is van een Bevi-bedrijf is deze aanduiding er bij het
ontwerp afgehaald. De door reclamant voorgestelde aanduiding wordt opgenomen.
De toelichting wordt hierop aangepast.

