GEMEENTE BEDUM
Commissie
ABZ/VROM

:

13 mei 2015

AGENDAPUNT

:

6

ONDERWERP

:

Aanvraag omgevingsvergunning voor vervangen van een bestaande hoge
druk gasleiding door twee nieuwe parallel gelegen leidingen in een
gewijzigd, directer tracé, vanaf het Beijumerbos (Zuidwolde) naar het
Gasontvangstation (GOS) te Thesinge (gemeente Ten Boer).

VOORGESTELD
BESLUIT

:

Te besluiten:
a. dat voor dit project een verklaring van ‘geen bedenkingen’ op grond
van art. 6.5, lid 3 van de Bor niet is vereist;
b. de bevoegdheden om een exploitatieplan vast te stellen of daarvan af
te zien te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.

TOELICHTING

c.
:

ALGEMEEN
Door de Gasunie Transportservices B.V. is een aanvraag omgevingsvergunning (HZ-WABO-2015-0052)
ingediend dat voorziet in het vervangen van een bestaande hoge druk gasleiding door twee nieuwe
parallel gelegen leidingen in een gewijzigd, directer tracé. De leiding loopt vanaf het Beijumerbos
(Zuidwolde) naar het Gasontvangstation (GOS) te Thesinge (gemeente Ten Boer).
Het betreft leiding N-508-56 (vervalt), die wordt vervangen door leiding N-508-57. Dit is op onderstaand
kaartje weergegeven.

N-508-57 nieuw
vervalt

bestaande leiding N-508-57

gemeentegrens

N-508-56 vervalt
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De vervanging is noodzakelijk gezien de ouderdom van de leiding en vanwege de geringe gronddekking.
Het nieuwe leidingtracé is aanmerkelijk korter (besparing van kosten) en ligt over een lengte van circa
135 m¹ in de gemeente Bedum.

VERZOEK OM PLANOLOGISCHE MEDEWERKING
I Gegevens verzoek
Aanvrager

:

Gasunie Transportservices B.V.
Postbus 181
9700AD Groningen

Ontvangst aanvraag

:

12 maart 2015

Locatie

:

Beijumerbos te Zuidwolde
Kadastraal bekend: gemeente Bedum, sectie L 339,
L 341, L 343, L 354

Vergunning op grond Wabo

:

afwijking bestemmingsplan als bedoeld in art. 2.1, eerste
lid onder c van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo).

Bestemmingsplan

:

BUITENGEBIED gemeente Bedum (2009).

Bevoegd gezag

:

College van burgemeester en wethouders van Bedum
Schoolstraat 1
9781 JN Bedum

Procedure

:

paragraaf 3.3 Wabo, uitgebreide procedure volgens
art. 3.4 Awb.

Verklaring van geen bedenkingen nodig:

ja, tenzij de raad verklaart, dat voor dit project ‘een
verklaring van geen bedenkingen’ op grond van art. 6.5,
lid 3 van de Bor niet is vereist;

II Projectbeschrijving
De aanvraag omgevingsvergunning (HZ-WABO-2015-0052) voorziet in het vervangen van een bestaande
hoge druk gasleiding door twee nieuwe parallel gelegen leidingen in een gewijzigd, directer tracé, vanaf
het Beijumerbos (Zuidwolde) naar het Gasontvangstation (GOS) te Thesinge (gemeente Ten Boer).
III Toetsing Bestemmingsplan Buitengebied
De aanvraag omgevingsvergunning is op onderstaand aspect strijdig met de toegekende bestemming:
- Water (art. 16) - gronden zijn bestemd voor: water, oeverstroken, paden, bruggen, waterstaatkundige werken, waterlopen.
IV Verzoek om te mogen afwijken van het bestemmingsplan
De vergunning kan slechts worden verleend, indien de activiteit niet strijdig is met een goede ruimtelijke
ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke motivering omvat (art. 2.12, lid 1a, sub 3
Wabo).
V Buurtoverleg
In de directe omgeving van het leidingtracé in de gemeente Bedum staan geen woningen en/of
boerderijen. De impact op de omgeving van de leiding is zeer gering. Overleg met buurtbewoners is
daarom voorafgaande aan de procedure niet gevoerd.
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VI Beleidskader
Op basis van art. 6.5, lid 3 van het Bor (Besluit omgevingsrecht) kan de raad categorieën van gevallen
aanwijzen waarin een ‘verklaring van geen bedenkingen’ niet is vereist.
De vervanging is noodzakelijk gezien de ouderdom van de leiding en vanwege de geringe gronddekking.
Daarbij wordt vanwege economische redenen gekozen voor een directer (korter) tracé.
Wij onderschrijven de noodzaak van de vervanging van de gasleiding. Bij de aanvraag
omgevingsvergunning is een uitgebreide ruimtelijke onderbouwing gevoegd, waarmee wij instemmen.
VII Exploitatieplan / economische uitvoerbaarheid
Het opstellen van een exploitatieplan kan achterwege blijven, omdat alle kosten voor rekening van de
aanvrager komen (art. 6.12 Wro).

Bijlagen:
1. aanvraag omgevingsvergunning HZ-WABO-2015-0052;
2. ruimtelijke onderbouwing + bijlagen.
De op dit voorstel betrekking hebbende stukken liggen op de gebruikelijke wijze ter inzage.

Bedum, 28 april 2015
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bedum,
De secretaris,

De burgemeester,

R. Wiltjer

drs. H.P. Bakker
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