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Ref.
subject Ontwerp structuurvisie Valkenswaard deel A, november 2010
Geachte leden van de raad,
In de digitale Staatscourant van 12 januari jl. is de ontwerp structuurvisie "Valkenswaard deel A,
november 2010" van de burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard bekend
gemaakt. Bij deze wil ik graag mijn zienswijze met betrekking tot deze structuurvisie inbrengen.
Door het plangebied loopt een 8" leiding voor transport van vloeibare koolwaterstoffen (PRBleiding) welke in eigendom en beheer is van Petrochemical Pipeline Services BV (voorheen
SABIC Pipelines BV). Wij verzoeken u in deze structuurvisie rekening te houden met het
ruimtebeslag die deze buisleiding met zich meebrengt welke voortkomt uit het risico dat
verbonden is aan het gebruik van de leiding (Besluit externe veiligheid buisleidingen) en uit de
benodigde ruimte voor het beheer van de leiding. Door in de structuurvisie reeds rekening te
houden met dit ruimtebeslag wordt inzichtelijk gemaakt dat er beperkingen aan het gebruik van
deze gronden zijn verbonden.
Het directe ruimtebeslag wordt gevormd door de belemmeringstrook van 5 meter aan
weerszijden van de leiding. Binnen de belemmeringstrook geldt een geclausuleerd bouwverbod
en is een aanlegvergunningsstelsel van kracht. Daarnaast gelden vanuit externe veiligheid
beperkingen aan het gebruik van gronden binnen een afstand van 12 meter van de leiding en
geldt er binnen 31 m van de buisleiding in bepaalde gevallen een verantwoordingsplicht voor
het groepsrisico.
Uiteraard ben ik I
verdere planvorn
Met vriendelj
Petroche

leid een en ander nader toe te lichten. Verder wil ik u vragen mij van de
de hoogte te houden.
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