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Doorkiesnummer 
06-31037632 
Uw kenmerk 

Onderwerp 
Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Tolberg 

Geachte heer, mevrouw. 

Naar aanleiding van een publicatie in de Staatscourant, nummer 52668, hebben wij het 
ontwerpbestemmingsplan Tolberg beoordeeld. Direct ten noorden van het plangebied ligt op 
enkele decimeters afstand een gastransportleiding (Z-529-03) van onze organisatie. Het plan 
geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerking. 

Verbeelding 

Te smalle belemmeringenstrook aan de noordzijde van het plangebied 
Op ca. 40 centimeter afstand ligt aan de noordzijde van het plangebied parallel aan de 
spoorlijn de bestaande gastransportleiding Z-529-03. De huidige in het voorantwerp 
bestemmingsplan aangegeven belemmeringenstrook is ca. 2,7m breed. De 
belemmeringenstrook voor regionale aardgastransportleidingen dient wettelijk' 4 meter ter 
weerszijden van de hartlijn van de leiding te bedragen. 

De digitale leidinggegevens zijn op 15-08-2017 aan de gemeente Roosendaal verzonden 
maar nog niet in de verbeelding verwerkt. Wij verzoeken u daarom om de 
belemmeringenstrook alsnog te verbreden tot de wettelijk vereiste 4 meter aan weerszijden 
van de gastransportleiding. 

Blad 1 van 2 ' Artikel 14 Besluit externe veiligtieid buisleidingen (Bevb) in samenhang met artikel 5 Revb. 
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Afbeelding J+2; Te smalle weergegeven belemmeringenstrook 

Met ingang van 1 januari 2016 zijn delen van de eigendommen van Gasunie Transport 
Services B.V. onder algemene titel overgegaan naar Gasunie Grid Services B.V. Deze reactie 
wordt namens beiden (verder: Gasunie) ingediend, ieder voor zover het zijn bevoegdheden 
betreft. Alle correspondentie kan plaatsvinden via het postadres van Gasunie Transport 
Services B.V. 

Indien gewenst, kunt u voor een nadere toelichting contact opnemen met ondergetekende. 

Hoogachtend, 


