Zienswijzennota
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders tot vaststelling van bestemmingsplan
Bellertstraat 16 Beemte Broekland
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Inleiding
a. Het ontwerp van bovengenoemd bestemmingsplan heeft met ingang van 26 november
2015 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen.
b. Tegen het ontwerp is één zienswijze ingediend. De zienswijze is tijdig ontvangen en is
ontvankelijk.
c. In paragraaf 2 van deze nota is de communicatie met betrokkenen beschreven.
d. In paragraaf 3 is de zienswijze beoordeeld.
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Communicatie
Op 21 juli 2015 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgevonden in dorpshuis Ons Huus.
Tijdens deze bijeenkomst is het bouwplan aan omwonenden en overige geïnteresseerden
gepresenteerd met de mogelijkheid om op het plan een reactie te geven. Ook de dorpsraad en
raadsleden waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd. Deze bijeenkomst is door enkele
tientallen personen bezocht, waaronder enkele direct omwonenden. Tijdens en naar aanleiding
van de bijeenkomst zijn er geen bezwaren tegen het plan naar voren gekomen.
Nadien zijn omwonenden per brief op de hoogte gesteld van de terinzagelegging van het
ontwerpbestemmingsplan. Tijdens de terinzagelegging kon een ieder zienswijzen kenbaar
maken over het ontwerp.
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Zienswijzen
De volgende zienswijze is ontvangen.

3.1

Gasunie Transport Services B.V., Postbus 181, 9700 AD Groningen
Datum zienswijze
De zienswijze is ingediend op 29 december 2015
Inhoud van de zienswijze
In het plangebied ligt een regionale gastransportleiding (N-556-73) in eigendom en beheer van
Gasunie Transport Services. In de zienswijze wordt aangegeven dat de dubbelbestemming
Leiding-gas niet correct op de verbeelding bij het bestemmingsplan is weergegeven. De
Gasunie verzoekt om de belemmeringenstrook aan te passen aan de correcte ligging van de
gasleiding en te voorzien van de juiste breedte van 4 meter aan weerszijden van de leiding.
Hiervoor heeft de Gasunie een up-to-date leidingenbestand toegezonden.
Beoordeling en conclusie
Aan de zienswijze wordt tegemoet gekomen door de beschermingszone van de gasleiding aan
te passen conform het aangeleverde bestand van de Gasunie.
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