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Toetsingsadvies over de startnotitie/MER  
Aardgasleiding Zuid-Beveland en de aanvulling daarop 

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over de  

startnotitie/MER over Aardgasleiding Zuid-Beveland en de aanvulling daarop, 

uitgebracht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente  

Reimerswaal, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle en 

Rijkswaterstaat Zeeland door de Commissie voor de milieueffectrapportage; namens 

deze 

de werkgroep m.e.r. 

Aardgasleiding Zuid-Beveland, 

de secretaris de voorzitter 

 

ir. I.G.M. de Bondt drs. L.H.J. Verheijen 

Utrecht, 17 januari 2007 

 





 

  
 
College van burgemeester en wethouders  
gemeente Reimerswaal 
Postbus 70 
4416 ZH Kruiningen 

 
 

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
06.014230 30 november 2006 1770-47/Ib/jr 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Toetsingsadvies over de startnotitie/MER 
Aardgasleiding Zuid-Beveland 
en de aanvulling daarop 

(030) 234 76 12 17 januari 2007 

Geacht college, 

Inleiding 
Delta NV heeft het voornemen om in het Sloegebied een gasgestookte elektriciteitscen-
trale van 840 MW te bouwen en te exploiteren. Om te kunnen voldoen aan de emissie-
eisen die worden gesteld aan een elektriciteitscentrale, dient de centrale te worden voor-
zien van de brandstof hoogcalorisch gas (HC-gas). De transportcapaciteit van de be-
staande gasinfrastructuur voor hoogcalorisch gas naar het Sloegebied is niet toereikend 
om de nieuwe centrale van HC-gas te voorzien. Hiervoor is een nieuwe gasleiding nodig. 
Delta is voornemens om een nieuwe 48˝ gasleiding van Woensdrecht tot aan het Sloege-
bied te realiseren. Ten behoeve van het realiseren van deze gasleiding moet een milieuef-
fectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen en is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.  
 
Procedureel 
Delta NV heeft ervoor gekozen om de startnotitie en het milieueffectrapport (MER) te 
integreren. De startnotitie/MER heeft eenmaal ter inzage gelegen vóór het vaststellen 
van de richtlijnen en gezamenlijk met een aanvulling nogmaals na het vaststellen van de 
richtlijnen. De richtlijnen zijn vastgesteld door het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente Reimerswaal, het college van burgemeester en wethouders van ge-
meente Kapelle en Rijkswaterstaat.  De gemeenteraad van gemeente Woensdrecht heeft 
geen richtlijnen vastgesteld. Dit houdt in dat het compressorstation geen onderdeel 
meer uit maakt van de m.e.r.-procedure en dat er vooralsnog geen compressorstation 
wordt gerealiseerd.  
 
Per brief d.d. 30 november 2006 is aan de Commissie voor de m.e.r. (verder aangeduid 
als “de Commissie”) gevraagd om een toetsingsadvies uit te brengen over de startnoti-
tie/MER en de aanvulling. De Commissie toetst het MER aan de richtlijnen en gaat na 
of alle milieu-informatie aanwezig is om milieuaspecten mee te kunnen laten wegen bij 
de noodzakelijke besluitvorming over de aardgasleiding door de colleges van burgemees-
ter en wethouders van gemeente Reimerswaal en gemeente Kapelle en Rijkswaterstaat.  



 

Oordeel over het MER 
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. De 
startnotitie/MER is een uitvoerig document dat samen met de aanvulling een goed beeld 
geeft van de milieueffecten van de realisatie van de aardgasleiding. De documenten zijn 
helder van opbouw en voorzien van goed kaartmateriaal. 
 
Meest milieuvriendelijke alternatief 
In de startnotitie/MER en de aanvulling zijn verschillende locaties aangegeven voor het 
compressorstation. Uit de aanvulling blijkt dat het compressorstation niet noodzakelijk 
is voor het in gebruik nemen van de aardgasleiding. Het meest milieuvriendelijke alter-
natief (mma) zou uit moeten gaan van een situatie zonder compressorstation. Het mma 
is in de aanvulling niet tekstueel aangepast. Het verschil in de milieueffecten tussen wel 
of niet realiseren van het compressorstation is dermate evident, dat dit geen grote omis-
sie is in startnotitie/MER en de aanvulling.  
 
Mitigerende maatregelen 
Het voorkeursalternatief van de initiatiefnemer gaat, anders dan het mma, uit van open 
ontgraving ter hoogte van het Heggenreservaat Nisse. In de aanvulling zijn verschillende 
mitigerende maatregelen genoemd. De aanvulling laat in het midden of deze mitigerende 
maatregelen worden toegepast.   
 
Alhoewel de m.e.r.-procedure formeel niet langer uit gaat van de realisatie van het com-
pressorstation, neemt de Commissie toch de vrijheid om hier een opmerking in haar 
advies over op te nemen. De milieueffecten rondom de onderzochte locaties zijn in het 
MER in beeld gebracht. Ook is aangegeven welke mitigerende maatregelen er genomen 
kunnen/moeten worden om de geluidsbelasting te beperken. Wellicht dat er om financi-
ele of technische redenen toch een compressorstation wordt gebouwd. Gezien het feit 
dat mitigerende maatregelen voor geluid noodzakelijk zijn, moet in dat geval niet alleen 
bij de aanvraag van de milieuvergunning, maar ook bij de besluitvorming in het kader 
van de ruimtelijke ordening kwantitatieve informatie worden verstrekt over de te nemen 
mitigerende maatregelen (uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State in de zaak Linderveld van 22 maart 2006, zaaknr. 200502510/1).   
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 

drs. L.H.J. Verheijen 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Aardgasleiding Zuid-Beveland 
 
 
 

Afschrift aan: 
 
College van burgemeester en wethouders gemeente Kapelle 
Rijkswaterstaat Zeeland 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 30 november 2006 waarin de  
Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 238 d.d. 6 december 2006 

 

 



 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: DELTA Energy B.V. 
 
Bevoegd gezag: College van burgemeester en wethouders van gemeente  
Reimerswaal, college van burgemeester en wethouders van gemeente Kapelle 
en Rijkswaterstaat Zeeland 
 
Besluit: meerdere artikel 19 procedures 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C8 
 
Activiteit: realisatie van een aardgasleiding 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 24 mei 2006 
richtlijnenadvies uitgebracht: 12 juli 2006 
richtlijnen vastgesteld: 10 augustus 2006 
kennisgeving MER: 6 december 2006 
toetsingsadvies uitgebracht: 17 januari 2007  
 
Bijzonderheden: In deze procedure zijn de startnotitie en het MER samenge-
voegd in één document. Na vaststellen van de richtlijnen door  het college van 
burgemeester en wethouders van gemeente Reimerswaal, college van burge-
meester en wethouders van gemeente Kapelle en Rijkswaterstaat Zeeland is 
op een aantal punten een aanvulling geschreven. Uit de aanvulling blijkt dat 
de gemeenteraad van gemeente Woensdrecht geen richtlijnen heeft vastge-
steld. Dit houdt in dat het compressorstation geen onderdeel meer uit maakt 
van de m.e.r.-procedure en dat er vooralsnog geen compressorstation wordt 
gerealiseerd.  
 
Samenstelling van de werkgroep: 
ing. F. Mertens 
ir. B. Smolders (alleen richtlijnen) 
drs. L.J.H. Verheijen (voorzitter) 
prof.ir. J.J. Van der Vuurst de Vries 
 
Secretaris van de werkgroep: 
ir. I.G.M. de Bondt 
 



 



 

 

Toetsingsadvies over de startnotitie/MER  
Aardgasleiding Zuid-Beveland en de aanvulling daarop 

Delta NV heeft het voornemen om in het Sloegebied een 
gasgestookte elektriciteitscentrale van 840 MW te bouwen en te 
exploiteren. Om te kunnen voldoen aan de emissie-eisen die 
worden gesteld aan een elektriciteitscentrale, dient de centrale te 
worden voorzien van de brandstof hoogcalorisch gas (HC-gas). De 
transportcapaciteit van de bestaande gasinfrastructuur voor 
hoogcalorisch gas naar het Sloegebied is niet toereikend om de 
nieuwe centrale van HC-gas te voorzien. Hiervoor is een nieuwe 
gasleiding nodig. Delta NV is voornemens om een nieuwe 48˝ 
gasleiding van Woensdrecht tot aan het Sloegebied te realiseren. 
Ten behoeven van het realiseren van deze gasleiding wordt een 
milieueffectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen en moet een 
Milieurapport (MER) worden opgesteld.  
 
ISBN-10: 90-421-2025-8 
ISBN-13: 978-90-421-2025-9 
 
 


