Nota Zienswijzen bestemmingsplan “Grenscorrecties”
Het college van Barneveld heeft het bestemmingsplan “Grenscorrecties” (nr. 1462) in
voorbereiding. Dit bestemmingsplan beslaat verschillende delen van het buitengebied van
gemeente Barneveld. Het is de bedoeling om een actueel planologisch regime te realiseren
voor de gronden binnen het plangebied. Het is hoofdzakelijk beheersgericht. Dit betekent dat
de bestemmingen uit de nu geldende bestemmingsplannen in beginsel worden
overgenomen. Het bestemmingsplan is er niet op gericht om (grootschalige) ontwikkelingen
mogelijk te maken.
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken hebben ter inzage
gelegen van 28 februari tot en met 9 april 2020. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een
zienswijze over het ontwerp naar voren te brengen. Er is één zienswijze ingekomen in de
periode dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage lag.
Hieronder staan de samenvatting en de beoordeling van de zienswijze.
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Zienswijze
Liander N.V. is eigenaar van een gasdrukmeet- en regelstation aan de Hunnenweg 31 te
Voorthuizen, direct grenzend aan het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan.
Het gasdrukmeet- en regelstation is een type B-inrichting in de zin van het Activiteitenbesluit.
Gelet op de ruimtelijke uitstraling van dit kaststation wordt gevraagd om de bijbehorende
veiligheidscontour (Activiteitenbesluit – zone) op te nemen op de verbeelding binnen het
plangebied van het bestemmingsplan. Door deze wijze van bestemmen is de aanwezigheid
van het gasdrukmeet- en regelstation voor derden zichtbaar en wordt geborgd dat de
veiligheidsafstanden ten opzichte van respectievelijk kwetsbare objecten en beperkt
kwetsbare objecten nu en in de toekomst in acht worden genomen.
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Gemeentelijke reactie
Het bewuste gasdrukmeet- en regelstation bevindt zich op een afstand van ongeveer 25
meter ten oosten van de woning aan Hunnenweg 31 in Voorthuizen en net buiten de grens
van het plangebied van bestemmingsplan “Grenscorrecties”. In het deelgebied Hunnenweg
van bestemmingsplan “Grenscorrecties” zijn onder meer woningen toegelaten. De beoogde
ontwikkeling van dit deelgebied is beschreven in § 2.3 van de toelichting bij het
bestemmingsplan. De kortste afstand tussen het gasdruk- meet en regelstation en (het
bouwvlak van) een woning in het deelgebied Hunnenweg bedraagt ongeveer 58 meter. Aan
de naastgelegen gronden in het plangebied bij het kaststation is de bestemming ‘Groen’
(artikel 5) toebedacht.
In artikel 3.12, zesde lid van het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn opgenomen de
afstandsnormen met betrekking tot de opstelplaats van een gasdrukmeet- en regelstation
ten opzichte van buiten de inrichting gelegen kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare
objecten. De voorgeschreven afstand van een kaststation tot kwetsbare objecten bedraagt 6
meter, en tot beperkt kwetsbare objecten 4 meter.
In artikel 1, eerste lid onder sub b van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is de
omschrijving van het begrip ‘beperkt kwetsbaar object’ opgenomen. In artikel 1, eerste lid
onder sub l staat wat de wetgever verstaat onder het begrip ‘kwetsbaar object’. Verspreid
liggende woningen zijn aangemerkt als beperkt kwetsbaar objecten.
Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk in de
nabijheid van het kaststation. Het is dan ook onnodig om de gebiedsaanduiding
‘Veiligheidszone – Activiteitenbesluit’ op te nemen op de verbeelding van het
bestemmingsplan.
Conclusie
De zienswijze geeft geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen.
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