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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 
 

Artikel 1 Begrippen 
1.1 Plan 

Het bestemmingsplan ‘Verlegging gastransportleiding Haaften W-527-19’ van de gemeente West 
Betuwe, met identificatienummer NL.IMRO.106.HAAgasleiding-VSG1. 

1.2 bestemmingsplan: 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen; 

1.3 bestaand: 

het gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of 
bebouwing die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd krachtens 

een omgevingsvergunning voor het bouwen; 

het onder a bedoelde geldt niet voor zover sprake was van strijd met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, de voorheen geldende beheersverordening, daaronder mede begrepen het 

overgangsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening, of een andere planologische 
toestemming; 

1.4 bestemmingsgrens: 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.5 bestemmingsplan "Buitengebied" 

het bestemmingsplan "Buitengebied " met identificatienummer NL.IMRO.0304.BPbgneerijnen-1603 

vastgesteld op 1 februari 2016; 

 
1.6 bestemmingsplan "Bestemmingsplan Kern Haaften" 

het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Kern Haaften" met identificatienummer 
NL.IMRO.0304.BPhaaften-1005 vastgesteld op 9 december 2010; 

1.7 bestemmingsplan "Bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg" 

het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem - Waardenburg" met 

identificatienummer NL.IMRO.1960.WBGoWa-VSG1 vastgesteld op 26 januari 2021; 
 

1.8 bestemmingsvlak: 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

 

1.9 kwetsbaar object: 

een object waarvoor ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een grenswaarde voor 
het risico c.q. een risicoafstand is bepaald, die in acht moet worden genomen; 
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 
 

Artikel 2 Leiding - Gas 
2.1 Bestemmingsomschrijving 

De op de verbeelding als zodanig aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de aanleg en 

instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) met 
de daarbij behorende belemmeringenstroken. 

2.2 Voorrangsbepaling 

De regels van deze dubbelbestemming gelden primair ten opzichte van de regels van iedere 
andere bestemming, waarmee deze dubbelbestemming samenvalt. 

2.3 Bouwregels 

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald, geldt dat op of in de in 2.1. bedoelde 
gronden uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de leiding(en) mogen 
worden gebouwd. Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan 
uit oogpunt van externe veiligheid en energieleveringszekerheid. 
 

2.4 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels voor het 

bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) indien de veiligheid 
van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk advies is ingewonnen bij 
de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien 

geen kwetsbare objecten worden toegelaten. 
 

2.5 Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend: 
- het opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen t.b.v. van inspectie 

en onderhoud van de gastransportleiding. 
- het wijzigen van het gebruik van bestaande gebouwen, indien daardoor een kwetsbaar 
object wordt toegelaten. 
 

2.6 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 

werkzaamheden 

2.6.1 Verbod 

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, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 
straatmeubilair; 

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. 
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2.6.2 Uitzondering  

Het verbod is niet van toepassing op werken en/of werkzaamheden: 
a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 
b. die het normale beheer en onderhoud ten aanzien van de leiding en 

belemmeringenstrook of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) 
betreffen; 
c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten; 
d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 
e. indien de leiding, daar waar de functieaanduiding ‘specifieke vorm van leiding - buiten gebruik 
te stellen’ van toepassing is, verwijderd of buiten gebruik gesteld is en dit schriftelijk bevestigd is 

door de leidingbeheerder. 
 

2.6.3 Belang van de leiding 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden kan worden verleend indien de betreffende werken en/of werkzaamheden 
de belangen van de leiding niet schaden. 
 

2.6.4 Advies leidingbeheerder 

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in 2.6.1, 
wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de vraag of 
door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding niet worden 
geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele schade te 
voorkomen. 
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Hoofdstuk 3 Algemene regels 
 

Artikel 3 Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 

 

Artikel 4 Overige regels 
Het bepaalde in de regels en op de verbeeldingen van het: 

bestemmingsplan "Buitengebied Neerijnen"; 

bestemmingsplan "Bestemmingsplan Kern Haaften"; 

bestemmingsplan "Bestemmingsplan Dijkversterking Gorinchem- Waardenburg"; 

blijft van toepassing, met dien verstande dat in geval van strijdigheid van bepalingen de 

bepalingen van dit bestemmingsplan voorgaan op de regels die ingevolge andere artikelen op de 
desbetreffende gronden van toepassing zijn.  
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels 
 

Artikel 5 Overgangsrecht 
5.1 Overgangsrecht bouwwerken 

1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 

het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 

wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een omgevingsvergunning 

verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid 

met maximaal 10%. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 

van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 

het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

5.2 Overgangsrecht gebruik 

1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 

te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 

deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van het 

plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 

daarna te hervatten of te laten hervatten. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 

voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van 

dat plan. 

 

Artikel 6 Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan ‘verlegging gastransportleiding Haaften W-527-19, gemeente 

West Betuwe. 

 

 

 


