Regels "Partiele herziening verbod voor de
winning van schaliegas en schalie-olie, gemeente
Zwijndrecht

Gemeente: Zwijndrecht
Datum: februari 2015
Fase: vastgesteld bestemmingsplan

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen
1.1 het plan

Het bestemmingsplan "Partiële herziening verbod tot winning van schaliegas en schalie-olie,
gemeente Zwijndrecht" met identificatienummer NL.IMRO.0642.BP00Schaliegas-3001.

1.2 bestemmingsplan

De geometrisch bepaalde planobjecten met bijbehorende regels.

1.3 schaliegas
Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit schalie, kleilagen die onder druk omgezet zijn in
gesteente.

1.4 schalie-olie
Schalie-olie is een minerale olie die wordt gewonnen uit schalie, kleilagen die onder druk omgezet
zijn in gesteente.

HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Reikwijdte
Het onderhavige bestemmingsplan "Partiële herziening verbod tot winning van schaliegas en
schalie-olie, gemeente Zwijndrecht" is een herziening van de bestemmingsplannen, zoals
hieronder opgenomen.
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De Geer
Rangeerterrein Kijfhoek
Molenvliet – Ter Steeghe
Kort Ambacht
Bakestein
Groote Lindt
Heer Oudelands Ambacht/Develpark
Oud Centrum
Heerjansdam – Gors
Winkelcentrum Walburg
Corridor
Ringdijk
Maasboulevard
Buitengebied
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15 mei 2012
26 juni 2012
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Analoog vastgestelde
bestemmingsplannen
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vastgesteld 22 februari 2011
vastgesteld 10 april 2007
vastgesteld 5 januari 2010

Wijk Walburg
Nederhoven
Noord 2009
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15 december 2009
14 september 2010
21 mei 2013
10 september 2013
19 november 2013
4 februari 2014
10 juni 2014
13 december 2011

Burgemeester Jansenlaan
Medisch Centrum Moermond
Uitbreiding Turnhal O&O
Molenweg 60
Kromme Nering
Nehemia
Woonzorgcentrum Heerjansdam
Bunkerstations

HOOFDSTUK 3 Algemene regels

Artikel 3 Algemene bouwregels
Aan de bepalingen met betrekking tot de algemene (bouw)regels in bestemmingsplannen wordt
opgenomen dan wel toegevoegd:
- het is verboden om bouwwerken op te richten voor het (proef) boren naar gas (waaronder
schaliegas) en olie (waaronder schalie-olie).

Artikel 4 Algemene gebruiksregels
Aan de bepalingen met betrekking tot de algemene gebruiksregels in bestemmingsplannen wordt
opgenomen dan wel toegevoegd dat:
Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan:
- het (proef)boren naar gas (waaronder schaliegas)
- het (proef)boren naar olie (waaronder schalie-olie)

HOOFDSTUK 4 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als bestemmingsplan "Partiële herziening verbod tot winning van
schaliegas en schalie-olie, gemeente Zwijndrecht"
Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

De voorzitter,

De griffier,

