Reactienota concept-beheersverordening
De beheersverordening heeft als concept ter inzage gelegen van 15 oktober 2015 t/m
25 november 2015. Men kon een reactie indienen wanneer een bestemmingsplan of
wijzigingsplan niet of niet juist was meegenomen. Tijdens de ter inzage periode zijn er
drie reacties ingediend. Buiten de termijn zijn nog twee reactie ingediend. Deze twee
reactie worden gewoon meegenomen. Deze reacties komen van het waterschap
Zuiderzeeland en de provincie Flevoland. De gemeente hecht namelijk ook veel waarde
aan deze reacties.
Hieronder zijn de reactie samengevat en voorzien van een reactie.
Rijkswaterstaat ontvangen via de mail op 19 oktober 2015
Rijkswaterstaat heeft aangegeven geen inhoudelijke reactie te hebben omdat geen
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die niet al planologisch
eerder geregeld zijn. Wel merkt Rijkswaterstaat op dat in paragraaf Water
Rijkswaterstaat niet wordt beschreven als beheerder van de buitendijkse wateren
rondom de NOP. Verzocht wordt dit gemis te verhelpen aangezien de beheers
verordening ook buitendijks water omvat. Dit betekent dat de watertoets ook bij RWS
moet worden neergelegd en niet alleen bij het waterschap Zuiderzeeland.
Reactie gemeente
Naar aanleiding van de reactie van Rijkswaterstaat wordt de paragraaf Water aangepast.
Gemeente Zwartewaterland ontvangen via de mail op 27 oktober 2015
De gemeente Zwartewaterland heeft laten weten geen commentaar of vragen te hebben
over de concept-beheersverordening Landelijk Gebied aangezien deze geen andere
ontwikkelingen mogelijk maakt dan al op basis van vigerende bestemmingsplannen
mogelijk was.
Reactie gemeente
Wij nemen deze reactie ter kennisgeving aan.
Gasunie Transport service B.V. ontvangen op 2 november 2015
De Ganunie Transport service B.V. (hierna Gasunie) wijst op de bepalingen in het Besluit
externe veiligheid buisleidingen (Bevb), onder meer artikel 14 en 19 Bevb en toelichting
bii artikel 1 Bevb. Concreet betekent dit dat de gemeente uiterlijk 1 januari 2016
verplicht is om aardgastransportleidingen van Gasunie (die vallen onder de werking van
het Bevb) te reguleren met een bestemmingsplan en niet via een beheersverordening.
Gasunie heeft, zolang een beheersverordening aansluit bij de eisen van het Bevb, geen
bezwaren tegen het gebruik van een beheersverordening. Echter de huidige
beheersverordening sluit niet aan bij de eisen van het Bevb. De verbeelding bestaat uit
een groot aantal versnipperde analoge plankaarten waardoor de Gasunie niet kan
controleren of de belemmeringenstroken goed zijn vastgesteld. De regels voldoen op dit
moment ook niet aan het Bevb.
Ook geeft de Gasunie aan dat ten behoeve van de onderbouwing van de aanwezige
aardgastransportleidingen een QRA uitgevoerd moet worden. In de beheersverordening
is uitgegaan van de oude onderzoeken behorende bij de bestemmingsplannen die in de
beheersverordening van toepassing zijn verklaard. Gasunie adviseert de gemeente om
een nieuwe QRA te laten opstellen en te onderzoeken of er in de loop van de jaren
knelpunten zijn ontstaan op het gebied van externe veiligheid.

Reactie gemeente
De bedoelde leidingen worden opgenomen op de verbeelding en regels van de
Beheersordening Landelijk gebied. In oktober 2011 is er voor de gemeente een QRA
opgesteld, deze wordt als bijlage opgenomen bij de beheersverordening.
Waterschap Zuiderzeeland ontvangen op 2 december 2015
Het waterschap Zuiderzeeland concludeert dat de concept-beheersverordening 'Landelijk
gebied' voorziet in een juridisch-planologische regeling overeenkomstig de bestaande
situatie/gebruik van het verordeningsgebied en daarmee consoliderend van aard is.
Gezien deze conclusie heeft het waterschap dan ook geen op- en/of aanmerkingen.
Reactie gemeente
De conclusie van het waterschap Zuiderzeeland is juist. Wij nemen deze reactie ter
kennisgeving aan.

Provincie Flevoland via mail ontvangen op 17 december 2015
De provincie Flevoland geeft aan dat er in het kader van provinciaal belang er geen
aanleiding is voor het maken van opmerkingen.
Reactie gemeente
Wij nemen deze reactie ter kennisgeving aan.

