
Wijzigingen Gasunie 
 

 

1. Verbeelding 

Op de verbeelding wordt de dubbelbestemming Leiding - Gas opgenomen.  

 

2. Regels  

Er wordt een nieuw artikel opgenomen luidend: 

De regels van de bestemming Leiding - Gas uit het bestemmingsplan Leiding Gasunie Kolham en 

omgeving  zijn ongewijzigd en zijn van toepassing. 

 

3. Nota zienswijzen 

In Hoofdstuk 2.  Zienswijzen luidt de voorgestelde beantwoording van zienswijze 2, b1 als volgt: 

Deze constatering is terecht. In het bestemmingsplan “Leiding Gasunie Kolham en omgeving” uit 

2017 zijn deze leidingen en belemmeringenstroken juridisch-planologisch geregeld. Dit is 

abusievelijk niet overgenomen in de voorliggende bestemmingsplanherziening. Om de in 2017 

vastgestelde regeling in stand te houden, wordt het plangebied van de voorliggende herziening, 

zodanig verkleind dat de belemmeringenstrook buiten de planherziening blijft liggen. De 

verkleining is, zeer gering en staat de beoogde planontwikkeling niet in de weg. 

 

Deze komt als volgt te luiden: 

In het bestemmingsplan “Leiding Gasunie Kolham en omgeving” uit 2017 zijn de gasleidingen en 

belemmeringenstroken juridisch-planologisch geregeld. De daadwerkelijke fysieke ligging van de 

zuidelijke gasleiding wijkt in geringe mate (tot maximaal 3 meter) af van de opgenomen 

belemmeringenstrook. Dit is niet overgenomen in de voorliggende bestemmingsplanherziening. Om 

de in 2017 vastgestelde regeling in stand te houden wordt het plangebied van de voorliggende 

herziening aan de noordzijde zodanig verkleind dat de belemmeringenstrook buiten de 

planherziening blijft liggen. Het zuidelijke plangebied wordt voorzien van de dubbelbestemming 

Leiding – Gas, waarmee de feitelijke ligging van de leiding voorzien wordt van de juiste 

belemmeringenstrook. De aanpassingen zijn zeer gering en staat de beoogde planontwikkeling niet 

in de weg. 

 

De volgende opsommingen worden aan hoofdstuk 4. Wijzigingen toegevoegd:   

Regels 

- Er is een nieuw artikel 3 Leiding – Gas ingevoegd. Het bestaande artikel 3 en verder worden 

vernummerd.   

 

Verbeelding 

De opsomming met betrekking tot de gasleiding luidt als volgt: 

Het plangebied is zodanig verkleind, dat de gasleiding geen onderdeel meer uitmaakt van 

het bestemmingsplan 

 

Deze komt als volgt te luiden: 

Het plangebied is in het noorden zodanig verkleind, dat de gasleiding geen onderdeel meer 

uitmaakt van het bestemmingsplan. Voor de gasleiding ten zuiden van het plangebied wordt de 

juiste belemmeringenstrook voorzien van de dubbelbestemming Leiding - Gas 


