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Bijlage 1: wijzigingen bestemmingsplan Batau

De zienswijzen hebben t.o.v. het ontwerpbestemmingsplan geleid tot wijzigingen van het
bestemmingsplan Batau. Ook zijn er ambtshalve wijzigingen aangebracht. Hieronder zijn alle
wijzigingen opgesomd.
I.

naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen aangebracht:
Regels
1. Artikel 14 (Leiding – Gas) is vervangen door een nieuw artikel 14 (Leiding – Gas):
‘14.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar
voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de ondergrondse hoge druk
gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) met de daarbij behorende
belemmeringenstroken.
14.2 Voorrangsbepaling
De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van
iedere andere bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt.
14.3 Bouwregels
Op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd
met een bouwhoogte van ten hoogste 3,5 m ten behoeve van de in lid 14.1 genoemde
bestemming.
14.4 Afwijken van de bouwregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van lid 14.3, indien de bij de
betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en de veiligheid
van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk
advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan
slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegestaan.
14.5 Specifieke gebruiksregels
Tot strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a. het opslaan van goederen, met uitzondering van het opslaan van goederen ten behoeve
van inspectie en onderhoud van de leiding is niet toegestaan;
b. het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar
object wordt toegelaten.
14.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of
van werkzaamheden
14.6.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de
volgende werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen;

b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
c. het indrijven van voorwerpen in de bodem;
d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen,
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage;
e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren.
14.6.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod
Het verbod van lid 14.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:
a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een
omgevingsvergunning is verleend, zoals in lid 14.4 bedoeld;
b. normaal onderhoud en beheer ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of
ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) betreffen;
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;
d. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse
netten.
14.6.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning
De werken, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, zoals in lid 14.6.1 bedoeld, zijn
slechts toelaatbaar, indien de betreffende werken en/of werkzaamheden het leidingbelang
daardoor niet schaden en voorafgaand aan het besluit op een aanvraag
omgevingsvergunning door het bevoegd gezag schriftelijk advies is ingewonnen bij de
leidingbeheerder.’

II.

de volgende ambtshalve wijzigingen zijn aangebracht:
Verbeelding
1. Voor een deel van het groen ten oosten van de A2 is de ontbrekende aanduiding
‘ecologische verbindingszone’ opgenomen. Op de volgende afbeelding zijn de gebieden
waar deze aanduiding is toegevoerd weergegeven met een bruine kleur.

