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Verklaring van geen bedenkingen voor het gedeeltelijk verleggen van de
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Voorbereiding besluit
De Raad
De Gasunie is voornemens een nieuwe gastransportleiding aan te leggen.
Deze nieuwe leiding betreft een gedeeltelijke verlegging van de bestaande
gasleiding. Het nieuwe tracé is geprojecteerd ten noordoosten van het
bedrijventerrein Beatrixhaven in het noorden van Maastricht.
Het voornemen is strijdig met het vigerende bestemmingsplan
'Landgoederenzone'. Voor het afwijken van het bestemmingsplan dient de
strijdigheid opgeheven te worden door het verlenen van een
omgevingsvergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder c. in verband met 2.12,
eerste lid, onder a, sub 3 van de Wabo.
De Wabo in verband met de Awb schrijft voor dat de raad zowel een besluit
neemt over de conceptverklaring van geen bedenkingen als over de
definitieve verklaring van geen bedenkingen. Met deze werkwijze is een
aanzienlijke hoeveelheid tijd, bestuurlijke en administratieve last gemoeid.
Dit kan, onder andere, worden ondervangen door aan te geven dat voor de
verdere procedure geen definitieve verklaring van geen bedenkingen is
vereist. Dit zal leiden tot een verkorting van de beslistermijn.
Geschatte behandeltijd is tien minuten.

Inhoud

1. een conceptverklaring van geen bedenkingen te verlenen in het kader van
de procedure tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor de
gedeeltelijke verlegging van de gasleiding tussen Itteren en Meerssen;
2. te verklaren dat voor de genoemde gasleiding geen definitieve verklaring
van geen bedenkingen is vereist.
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Afspraken

Na aanlevering aanvullende gegevens door college is voorstel rijp voor
besluitvorming.

Advies aan het presidium

Agenderen in raadsvergadering 15 december 2015.

