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Bestemmingsplan ‘Gasleiding 

Gouwekruising’, Waddinxveen

 

 

De gemeenteraad van Waddinxveen heeft op 24 september 2014 het bestemmingsplan ‘Gasleiding 
Gouwekruising” ongewijzigd vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 1 mei 
tot en met 4 juni 2014 ter inzage gelegen. In die periode zijn geen zienswijzen binnengekomen en er 
zijn geen ambtshalve wijzigingen aangebracht.

Het bestemmingsplan is opgesteld met als doel de verlegging van de aardgastransportleiding 
planologisch mogelijk te maken. Directe aanleiding voor het nieuwe bestemmingsplan vormt het 
verleggen van de huidige gasleiding door de Gasunie. Reden voor de verlegging is dat de inspectie-
mogelijkheden van de leiding worden verbeterd. De te verleggen gasleiding ligt tussen de rotonde aan 
de Henegouwerweg/oprit A12, onder de Gouwe en de Kouwe Hoek.

In onderstaande figuur zijn de beide gasleidingen opgenomen. Het plangebied beslaat een gebied van 
vier meter (belemmeringenstrook) rond de rode lijn. 

Terinzagelegging 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan, het bestemmingsplan zelf en de bijbehorende 
documenten liggen met ingang van 2 oktober 2014 gedurende zes weken (tot en met 12 november 
2014) ter inzage bij de balie van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, geopend op werkdagen van 9.00 
tot 12.00 uur, op woensdagmiddag van 13:00 tot 16:00 uur en op donderdagavond van 17.00 tot 20.00 
uur. De stukken zijn eveneens raadpleegbaar via www.waddinxveen.nl en via 
www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.0627.bpgasgouwekruising-0401).

Beroep 

Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben 
ingediend, kunnen gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging schriftelijk beroep 
instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Gasleiding Gouwekruising’. Het 
beroepschrift dient gezonden te worden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd.

(groen is bestaande tracé van de gasleiding, rood het nieuwe tracé)
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Inwerking 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van 
vermelde beroepstermijn. Als tijdens de beroepstermijn naast een beroepschrift ook een verzoek om 
voorlopige voorziening (schorsing) is ingediend, treedt het bestemmingsplan niet werking voordat op 
dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Ook 
voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Waddinxveen, 1 oktober 2014
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