
Overlegreacties Gasunie 

 

Geachte heer De Groot, 

  

Bij e-mailbericht van 16 mei 2013 heeft Gasunie, namens u, het bovengenoemd 

voorontwerpbestemmingsplan in het kader van het vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 

3.1.1 Bro, ontvangen. Het voornoemde plan is door ons getoetst aan het huidige externe 

veiligheidsbeleid van het Ministerie van I&M voor onze aardgastransportleidingen, zoals 

bepaald in het per 1 januari 2011 in werking getreden Besluit externe veiligheid 

buisleidingen (Bevb).  

  

Op grond van deze toetsing komen wij tot de conclusie dat het plangebied buiten de 1% 

letaliteitgrens van onze dichtst bij gelegen leiding valt. Daarmee staat vast dat deze 

leiding geen invloed heeft op de verdere planontwikkeling.  

Met vriendelijke groet, 

 

E.E. (Esther) de Bruijn-van Herk 

Medewerkster Juridische Zaken 

 

E: E.E.de.Bruijn-van.Herk@gasunie.nl 

T: 0182 62 33 24 

F: 0182 62 33 99 

I: www.gasunie.nl 

 

N.V. Nederlandse Gasunie 

Legal Affairs Projects West 

Postbus 19 

9700 MA Groningen 

Concourslaan 17 

 

 
 

 

Denk alstublieft aan het milieu voordat u deze e-mail print.  

 

mailto:E.E.de.Bruijn-van.Herk@gasunie.nl
http://www.gasunie.nl/
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(071) 306 34 73 

Concept ontwerpbestemmingsplan 
Zuid-West 

Gemeente Leiderdorp 
t.a.v. dhr. R. de Groot 
Postbus 35 
2350 AA LEIDERDORP 

Leiden, 2 6 JUNI 2013 

Geachte heer De Groot, 

Uw bovengenoemde e-mail hebben wij zorgvuldig bestudeerd en intern besproken. In deze 
brief geven wij een wateradvies op basis van het Besluit Ruimtelijke Ordening (art. 3.1.1). 
Op genoemd plan geven wij een positief wateradvies. Het plan geeft ons wel aanleiding tot 
het maken van de volgende opmerking. 

In paragraaf 4.5 onder "huidige situatie" is het watersysteem beschreven. Wij zien graag 
dat hieraan wordt toegevoegd dat het plangebied grotendeels is gelegen in boezemgebied 
(winterpeil NAP -0,64 m en zomerpeil NAP -0,61 m) en gedeeltelijk in de Munniken-, 
Zijllaan- en Meijepolder met een vast peil van NAP -1,02 m (zie bijlage). 

Wij verzoeken u om met dit advies rekening te houden bij de verdere uitwerking van uw 
ontwerpbestemmingsplan. 

Hoogachtend, 

Namens dijkgraaf en hoogheemraden, 

hoofd afdeling Plantoetsing en Vergunningverlening 

Archimedesweg 1 
postadres: 
postbus 156 

m 2300 AD Leiden 
telefoon (071) 3 063 063 

§ telefax (071) 5 123 916 internet: www.rijnland.net e-mail: post@rijnland.net 
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Overlegreactie Rijkswaterstaat 
 
 
Beste heer De Groot, 
  
Kijkend naar de belangen van Rijkswaterstaat deel ik u mede dat wij geen opmerkingen hebben op dit 
bestemmingsplan. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
Eveline van der Feijst 
Adviseur Ruimtelijke Ordening 
  
........................................................................ 
Afdeling Netwerkontwikkeling en Visie (NOV) 
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Boompjes 200 | 3011 XD | Rotterdam | Flexplek 
Postbus 556 | 3000 AN | Rotterdam 
........................................................................  
M +31(0)6 - 156 096 39  
eveline. vander.feijst@rws.nl 
rorwszh@rws.nl (Postbus RO-WNZ) 
........................................................................ 
Water.Wegen.Werken.Rijkswaterstaat 
........................................................................ 
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