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Onderwerp
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Geacht College,

Naar aanleiding van uw e-mailbericht van 17 april 2019 waarmee u ons bovengenoemd 
voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 
3.1.1 Bro, heeft toegezonden, hebben wij het plan beoordeeld. Het voorontwerp geeft ons 
aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen.

In het plangebied ligt een gastransportleiding van Gasunie.

Verbeelding
Ligging aardgastransportleiding niet weergegeven
De in het plangebied aanwezige leiding is niet bestemd. In de toelichting staat aangegeven 
dat de aanwezige aardgastransportleiding zal worden verlegd en zal worden verlaagd naar 8 
bar. Echter is deze ontwikkeling bij Gasunie niet bekend.
Wij verzoeken u dan ook de ontbrekende gastransportleiding alsnog in het plan op te nemen 
(verbeelding en regels). Voor de regels kunt u gebruik maken van bijgevoegd tekstvoorstel.

U kunt de digitale gegevens opvragen bij RO_West@gasunie.nl
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Samenvallen dubbelbestemmīng 'Leiding-Gas' met nieuwe bestemmingen 'Gemengd 
Stadion' 'Gemengd - De strip- noord'en 'Gemengd- De strip- zuid'.

Uit de verbeelding blijkt dat o.a. de nieuwe bestemmingen 'Gemengd -Stadion', 'Gemengd - 
De strip-noorď en 'Gemengd - De strip - zuid', over de aardgastransportleidīng zijn 
geprojecteerd. Deze bestemmingen verdragen zich slecht met de aanwezigheid van de 
aardgastransportleiding. Wij verzoeken u om over de mogelijke consequenties van de 
voorgestelde ontwikkelingen en eventueel te treffen maatregelen in overleg te gaan met 
onze tracébeheerder,

Tot uit dit overleg het tegendeel blijkt, kan 
Gasunie niet instemmen met deze ontwikkeling.

Hoogachtend,

Adviseur Omgevingsmanagement Juridische Zaken
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