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Indinener Samenvatting zienswijzen Beantwoording
Gasunie In het plangebied ligt een 30 inch 

hoge druk gastransportleiding. Deze 
is echter niet bestemd. Verzocht 
wordt de ontbrekende 
gastransportleiding alsnog in het 
plan op te nemen (verbeelding en 
regels). 
Het betreft hier een leiding met een 
druk van 66,2 bar welke dient 
weergeven te worden met
een wettelijke belemmeringenstrook 
(dubbelbestemming) van 5 meter ter 
weerszijden van
de hartlijn van de leiding.
Verzocht wordt de aanwezigheid van 
deze hoge druk gastransportleiding 
te
vermelden in paragraaf 5.6 van de 
toelichting.

Deze zienwijze zal worden 
gehonoreerd. De hogedruk 
gastransportleiding zal op de 
verbeelding  worden aangegeven 
en in de regels en toelichting bij 
dit bestemmingsplan worden 
opgenomen conform in de 
zienwijzen is voorgesteld.

Groengebied 
Amstelland

Ter plaatse van de fietsbrug over de 
A2 geldt de bestemming ‘groen’, 
waarbinnen geen
kunstwerken zijn toegelaten. 
Kunstwerken zijn wel toegelaten 
binnen de bestemming ‘verkeer’. 
Moet de bestemming hier niet 
aangepast worden?

Naar aanleiding van deze 
opmerking zal de Verbeelding 
worden aangepast waarbij het 
fietspad geheel met een grijze 
kleur, horende bij de 
bestemming Verkeer – 1, zal 
worden aangegeven.

In de bestemming ‘Groen’ zijn 
(fiets)paden toegelaten. Er liggen 
hier ook ruiterpaden. Moeten deze 
niet apart benoemd worden?

Onder paden worden ook 
ruiterpaden verstaan. Het is niet 
nodig deze apart te benoemen.

Regel 3.4.a behelst dat de tijdelijke 
werkterreinen uiterlijk zes maanden 
na afloop van de uitvoering van het
SAA-project opgeruimd moeten zijn. 
Het is niet duidelijk of dit ook geldt 
voor de tijdelijke wegen, 
watergangen
en grond-, zand- en slibdepots. 
Verzocht wordt deze voorwaarde 
ook expliciet op te nemen als 
gebruiksregel
voor deze wijze van grondgebruik.

Dit is in feite niet nodig. In het 
contract tussen Rijkswaterstaat 
en de uitvoerder is geregeld dat 
op de contractuele 
opleverdatum de tijdelijke 
wegen, watergangen en grond-, 
zand- en slibdepots opgeruimd 
dienen te zijn.
Voor de volledigheid wordt dit 
toegevoegd aan het betreffende 
artikel.
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De oostelijk gelegen grootste 
driehoek ten zuiden van de A9 heeft 
nu de bestemming ‘Groen’ zodat het 
werk doorgang kan vinden, omdat 
hier tijdelijke werkterreinen zijn 
toegestaan. Na afloop lijkt een
bestemming ‘agrarisch met natuur’ 
(of natuur met agrarisch gebruik) 
beter geschikt. Deze weilanden zijn 
NNN met als natuurbeheerdoeltype 
N 13.01Vochtig weidevogelgrasland.

Deze zienswijze zal worden 
gehonoreerd. Aan artikel 3 zullen 
de volgende bestemmingen 
worden toegevoegd:
g. vochtig weidevogel-
grasland;
h. agrarisch grondgebruik, 
met dien verstande dat bedrijven 
gericht op ooftbouw (fruitteelt) 
en veredelingsbedrijven niet zijn 
toegestaan;
i. het behoud en / of 
herstel en / of ontwikkeling van 
landschappelijke, natuurlijke en 
oudheidkundige waarden en 
kenmerken.


