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Richtlijnen voor het milieueffectrapport Aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht

Geachte heer, mevrouw,
De startnotitie m.e.r. Aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht heeft ter inzage
gelegen van 29 maart tot en met woensdag 9 mei 2007. U bent toen in de gelegenheid gesteld
om een advies te geven op deze startnotitie. Bij deze informeer ik u over het vervolg.
Gasunie zal een milieueffectrapport (MER) opstellen voor de leiding. Dit MER dient o.a. als
onderbouwing voor de bestemmingsplanherzieningen en enkele vergunningen die voor de
leiding nodig zijn.
Inmiddels hebben aile 17 betrokken overheden hun richtlijnen vastgesteld. Bijgaand sturen
wij u de richtlijnen zoals ze zijn vastgesteld door gemeente Papendrecht. Bureau
Energieprojecten heeft een overzicht gemaakt van aile vastgestelde richtlijnen en daarbij
aangegeven in hoeverre deze afwijken van de vastgestelde richtlijnen van gemeente
Papendrecht. In bijlage I bij deze briefvindt u dit overzicht met de door gemeente
Papendrecht vastgestelde richtlijnen.
U kunt zelf de voortgang van het vaststellen van de richtlijnen volgen op onze website:
www.bureau-energieprojecten.nl; klik in de navigatie op 'projecten' / 'Gasunie N-Z leiding' /
'MER5a W-O'. Op deze website vindt u ook andere informatie over het project.

Met vriendelijke groet,

Mr. Ir. C.J.H. van den Bosch
Bureau Energieprojecten

Bureau Energieprojecten

•
•

Coordineert de vergunningver1ening van grote energieprojecten met als doel de
doorlooptijd van deze vergunningtrajecten te bekorten.
Meer informatie: www.bureau-energieprojecten.nl

Bureau Energieprojecten
SenterNovem

Poslbus 93144
2509 AC Den Haag
T +31 (0)703797398
F +31 (0)703797423

Bijlage: Overzicht richtlijnen

MER5a- 080111

Aardgastransportlciding Wijngaardcn-Osscndrccht (Gasunic-MER Sa)

Standaard richUiinen
Op basis van inspraakreaeties en het advies van de Commissie voor de milieueffeetrapportage is met de
betrokken ambtenaren een gezamenlijk voorstel voor standaard riehtlijnen opgesteld,
Hierna vindt u:
per bevoegd gezag informatie over eventuele wijzigingen in de vastgestelde riehtlijnen;
de standaard riehtlijnen, zoals vastgesteld door de Gemeente Papendrecht.
die pagina's van de riehtlijnen van de gemeente waarin toevoegingen en wijzigingen op de
standaardtekst zijn gemaakt. Wijzigingen ten opzichten van de standaardtekst zijn in de kantlijn
gemarkeerd,
BCVOCRd RezaR
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Binnenmaas
Gemeente Cromstriien
Gemeente Dordreeht
Gemeente Graafstroom

\'astRcsteld OP
18 oktober 2007
27 sePtember 2007
2 oktober 2007
4 september 2007
25juni2007

Eventllcle ,viiziRinReli t.o,v. standaard richtliinen
Geen wijzigingen
Geen wiizigingen
Geen wijzigingen
Geen wijzigin~
Inholldsopgave, toegevoegd:
Hoofdstuk 7 \'erantwoording verwerking inspraak en
adviezen en Bijlage III: Overzicht van alternatieven
voor de aanleg van cen aardgastransportleiding en
compressorstation [zie inhoudsopgave, bijgevoegd]
Hoofdstuk I, pag, 2 bovenaan: weggelaten is: 'Deze
richtlijnen zUn voor een groat deel conform het
richtlijnenadvies van de Commissie yoor de
milieueffectrapportage', Toegevoegd is: 'De
richtlijnen zijn opgesteld op grond van de Commissie
en a1 ingebrachtc inspraakreactics en adviezen. Het
advies van de Commissie maakt integraal deeI uit
van deze richtlijnen en zijn in cle bijlagen
gevoegd.'[zie pagina 2, bijgevoegd]
Hoofdstuk 1, toegevoegd alinea 'Terugvindbaarheiel
richtlijnen in het MER', er wordt aanbevolen om
gebruik te maken van regelnummering in het MER
rapport en een aparte tabel in hct MER op te nemen
waarbij in de ene kolom de betreffende richtlijn te
vermelden en in de andere kolom aan te egeven op
welke paginalregel van het MER het onelerwerp
worelt behandeld. [voor volledige tekst zie pagina 2,
bijgevoegd]
floofdstuk 2, toevoeging bij I' bullit: (nut/nooelzaak
van de aanleg van een
gastransportleidinglcompressorstation alsmedc de
lokatiekeuze ervan), Toevoeging bij 3' bullit: Ook
dient vooruit geblikt te worden naar de komende
regelgeving op het gebied van externe veiligheiel [zie
pagina 2, bijgevoegd],
In paragraaf 3.1 is cen stuk tekst toegevoegd waarin
wordt gevraagd om meer informatie over nut en
noodzaak van de aardgastransportlciding resp.
compl'cssorstation. Tevens wordt gevraagd om een
onderbollwing van de keuze yoor een Middenroute
en om meer aanducht to besteden aao de locatiekeuze

van aardgastransportleiding en compressorstation.
Door de keuze voor een compressorstation in het
Groene Hart is onderzoek nodig naar mogelijke
alternatieven buiten het Groene Hart. De genoemde
alternatieve Iocaties genoemd door de diverse
insprekers dienen onderzocht te worden.[ voor
volledige tekst zie pagina 3, bijgevoegd]
In paragraaf 4.1 zijn twee alinea's toegevoegd
waarin wordt aangegeven dat tien alternatieven voor
de locatie van de gasleiding en het compressorstation
zijn bijgevoegd die de gemeenteraad in het MER
behandeld wil zien. In het MER helder beschrijven
waarom een bepaald alternatief af is gevallen. Ken
aan de onderscheiden (milieu) aspecten zoals natuur,
water, veiligheid, landschap gewichten toe op basis
waarvan aIle altematieven op dat betreffende
(milieu)aspect ten opzichte van elkaar kunnen
worden gewogen. De toe te kennen gewichten (als
percentage van het totaal) en de te hanteren
wegingcriteria zullen in nader overleg tussen
initiatiefnemer en bevoegd gezag worden bepaald.
[voor volledige tekst zie pagina 4, bijgevoegd]
Paragraaf 4.2 Meest milieuvriendelijke alternatief
Toevoeging bullit:

•

minimalisereing van het ruimtebeslag

[zie pagina 5, bijgevoegd]
Hoofdstuk 5 Huidige situatie en gevolgen voor het
milieu.
Alinea toegevoegd over onderscheid tussen tijdelijke
effecten en permanente effecten. [voor volledige
tekst zie pagina 5, bijgevoegd]
Paragraaf 5.1 geohydrologie, bodem en water
Alinea toegevoegd dat Ieidingtrace voor een deel

binnen een boringsvrije zone valt. Bezien dient te
worden of een alternatieftrace kan worden gekozen
dat deze belangen niet raakt. [voor volledige tekst zie
pagina 6, bijgevoegd]
Paragraaf 5.2 Natuur
Onder het kopje 'Huidige situatie' is alinea
toegevoegd waarin wordt verzcht rekening te houden
met de Tranformatievisie Merwedezone. [voor
volledige tekst zie pagina 6, bijgevoegd] .
Paragraaf5.2 Natuur
Onder het kopje 'Effecten' is een zin toegevoegd

"Geef ook aan wat de effecten zijn van de aanslag
van de gastransportleiding en het compressorstation
op de Transformatievisie Merwedezone".[zie pagina
7, bijgevoegd]
Paragraaf 5.2 Natuur.
Een extra kopje 'Woon- en leefomgevingskwaliteit'
toegevoegd. [voor volledige tekst zie pagina 7,
bijgevoegd].
Paragraaf 5.4 Veiligheid.
Twee zin als voIgt gewijzigd (vet gedrukt is
toegevoegd).: Besteed in het MER enerziids
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aandacht aan het risico van de gastransportleidng
resp. het compressorstation vaor de omgeving en
besteed anderzijds aandacht aan het risico van
activiteiten in de omgeving voor de
gastransportleiding resp. het
compressorstation.[pagina 7. bijgevoegcl]
Paragraaf 5.4 Veiligheid
Toevoeging van de zin: 'Houd bij het bcpalen van

het veiligheidsrisico oak rekening met risico's van
eventuele Dude, reeds aanwezige, leidingen in de
nabijheid van het trace. [pagina 8, bijgevoegd]
Paragraaf 5.4 Veiligheid
Toevoeging twee alinea's met aanvullingen waarin
wardt verzocht om voor de lokale situatie duidelijk
onderscheid te maken tussen de huidige en cle
toekomstige regelgeving. Sluit met betrekking tot het
compressorstation aan bij de regelgeving vastgelegd
in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen, zowel
ten aanzien van de grens- en richtwaarden voor het
plaatsgebonden risico als de aspecten voor de
verantwoording van het groepsrisico.
Een scenarioanalyse gekoppeld aan de benodigcle
inzet van hulpdiensten bij calamiteiten voar de
verschillende alternatieven moet onderdeel zijnvan
het MER. Hierbij wordt in een voetnoot vermeldtclat:
'In overleg tllssen initiatiefnemer en bevoegd gezag
wordt nader bepaald of cle scenarioanalyse als (niet-)
openbaar stuk onderdeel uitmaakt van het MER.
[voor de volleclige tekst zie pagina 8, bijgevoegcl]
Toegevoegcl:Hoofdstuk 7: verantwoording
verwerking inspraak en adviezen [voor de Yolledige

tekst zie pagina 9 tim 16, bijgevoegcl]
Gemeente Halderberge
Moerdijk
Gemeente Papendrecht
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Roosendaal

~eente

Gemeente Sliedrecht
Gemeente Strijen
Gemeente Woensdrecht
Fliiks\Vaterst~at
Provincie Noord Brabant

6 september 2007
17juli 2007
20 september 2007
21 augustus 2007
Stelt geen
richtlijnen vast
omdat
bestemmingsplan
niet gewijzigd
hoeft te worden
24 september 2007
25 september 2007
12 september
I I januari 2008
26juni2007

Geen
Geen
Geen
Geen

wijzigingen
wijzigingen
wiizigingen [integraal biigevoegdJ
wijzigingen

._-

Geen wijzigingen
Geen wijzigingen
Geen wiizigingen
_.
Geen wijzigingen
In paragraaf3.2 zijn twee beleidskaclers toegevoegd
nl. "Beleidslijn grote rivieren" en "Keur
oppervlaktewateren en Keur waterkeringen" [voor de
volledige tekst zie biz. 6, bijgevoegd]
In paragraaf 5.1 Geohydrologie, boclem en water is
een alinea toegevoegd waarin wordt gevraagd am de
faalkans e.g. risieoanalyse bij te klllisen
waterkcringen te onderzoeken vanwege het grote
aantalleidingen dat kruist en de karte onderlinge
alstand hiervan. [voar volledige tekst zie biz. I0
bijgevoegd]

Provincie Zeeland
Provineie Zuid Holland

18 december 2007
21 juni 2007

De provineie Zuid-Holland heeft geen gebruik
gemaakt van het gezamenlijk voorstel en eigen
riehtlijnen opgesteld, Hierbij besehouwen zij de tekst

van de Commissie mer als onderdeel van de
riehtlijnen van de Provineie Zuid-Holland,
Samenvattend zijn de aanvullingen op het advies
voor de richtlijnen van de Cie mer:
• Onderzoek voor de
vergunningverlening op basis van de
Wet Milieubeheer
• Onderzoek ter beoordeling van

bestemmingsplannen

•
•

•

Onderzoek naar de risico's
(buisleiding, groepsrisieo,
plaatsgebonden risieo)
Onderzoek voor de
vergunningverlening op basis van de
Grondwaterwet (te onderzoeken

alternatieven, bouwputinrichting,
bemalingsimichting, geohydrologie,
debieten en planning, veranderingen
freatische grondwaterstand en
stijhoogten watervoerende pakketten,
zettingen bodem, omgevingsbelangen,
maatregelen)
Onderzoek voor de onthefting
Provinciale milieuverordeing (PMV)

In de riehtlijnen zijn in hoofdstuk III de zienswijzen
naar aanleiding van de startnotitie toegevoegd. In
hoofdstuk IV staat het advies voar de riehtlUnen van
de commissie yoar de milieueffectrapportage.
Tenslotte in V : bijlage bij de richtlijnen: artikel 33
van de Grondwaterwet (Gww),
De complete richtlijnen van de provincie ZuidHolland zijn bijgevoegd,

Op onze website vindt u alle stukken over dit project, voor zover ze aan Bureau Energieprojecten zijn
toegezonden, Dit betreft inspraak en adviezen en de richtlijnen met besluitvorming daaromtrent

www.bureau-energieprojecten
klik in de navigatie op 'projecten' / 'Gasunie N-Z leiding' / 'MER 5a-WO
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RAADSBESLUIT

Datum en nummer
20 september 2007, 051/2007

De raad

van

de gemeente Papendrecht;

gelezen hetvoorstel van het college d.d. 14 augustus 2007;
gelet op art. 7.15 van de Wet milleubeheer;

besluit:
vast te stellen de richtlijnen MERomtrent de aardgasleiding Wijngaarden-Ossendrecht.

Aldus vastgesteld In de openbare vergadering van 20 september 2007.

/
RAADSVOORSTEL
..

Datum en nummer
14 augustus 2007, nummer 050/2007

Raadsvergadering
20 september 2007

Programmaveld

3

Agendapunt
18

Portefeuillehouder
M.Zaal

Wettelijke basis
Wet milieubeheer, artikel: 7.15
Voorstel tot
Het vaststellen van derichtlijnen MER omtrent de aardgasleiding Wijngaarden-Ossendrecht.

I Gevraagde beslissing
n.v.!.

t~anc_ie_.I_e_c_o_n_s_e_q_u_en_t_ie_s

-~=

Aan de raad.
Ter voorbereiding op de MilieuEffectRapportage (MER) omtrent de gasleiding Wijngaarden Ossendrecht dient elk
bevoegd gezag richtlijnen voor deze MER vast te stellen. Omdat een MER procedure een ruimtelijkordeningsbesiuit is, dient dit te worden vastgesteld door de gemeenteraad. De Gasunie is voornemens het trace
van de gasleiding oak door de gerneente Papendrecht te projecteren. Hierdoor is het noodzakelijk dat ook de raad
van Papendrecht richtlijnen voor de MER voor het grondgebied van Papendrecht vaststelt. Op 11 juni 2007 is een
verzoek ingediend tot vaststelling van de richtlijnen voor de MER gasleiding Wijngaarden Ossendrecht. Ingevolge
de Wet milieubeheer (Art 7.15) dient de raad binnen 13 weken na het verzoek hiertoe de richtlijnen voer de MER
vast te stellen.

\"

De richtlijnen bouwen voort op de startnotitie MER. welke al ter kennisname aan de raad is aangeboden.
In de richtlijnen wordt de gasunie oak uitdrukkelijk gevraagd een goede onderbouwing te geven voor het in de
startnotitie voorgestelde voorkeurtrace en locatie voor het gascompresserstation. Daarbij dienen de in zienswijzen
naar voren gebrachte alternatieven ook beschouwd te worden. Daarnaast geven.de richtlijnen aan dat een aantal
aspecten ten aanzien van de startnotitie in de MER moet worden aangevuld. Dit zijn de zaken die naar voren zijn
gebracht in zienswijzen en aanvullingen van bevoegde besturen en adviseurs. Het betrett de volgende aspe'cten:
Geohydrologie, bodem en water; Natuur: Landschap, cultuurhistorie en archeologie, Veiligheid. In de MER dienen
de voorgestelde alternatieven bekeken te worden en daarin zal ook na de afweging van aile aspecten een
tracekeuze worden voorgesteld.
.

Voor het advies van de vakcommissie wordt verwezen naar de betreffende besluitenlijst.
Aile relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

R.AAD

Burgemeester en wethouders van Papendrecht,
de secretaris,

de burgemeester,

A. Boer (Iocosecretaris).

C.J.M. de Bruin.

" T~
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Aardgastransportleiding
Wij ngaarden-Ossendrecht
Richtlijnen voor het milieneffectrapport

VooTste] d.d. 6 juni 2007
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1.

lNLEIDING
N.V. Nederlandse Gasunie heeft het voornemen om tnssen Wijngaarden en Ossendrecht een
gastransportleiding aan te leggen in combinatie met de bouw van een nieuw compressorstation
bij Wijngaarden. De gastransportleiding zal ongeveer 75 Ian lang worden, een diameter hebben
van 48 inch (120 cm) en een maximale gasdruk van 79,9 bar. Voor het trace van de leiding
wordt tussen Cronistrijen en Woensdrecht gcbruik gemaakt van de buisleidingstraat van de
slichting Buisleidingstraat Nederland. Het tracedeel naar deze buisleidingstraat toc (van
Wijngaarden tot in Cromstrijen) is nieuw. Ook het trace na het verlatcn van de
buisleidingstraat, in"de gemeente Woensdrecht en Reimerswaal, is nieuw.
Voor de gastransportleiding maeten mogelijk de besternmingsplannen van de gemeenten
herzien worden. Tevens zijn er vergl,lDniugen nodig in het kader van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken (Whr) en de Grondwaterwet (Gww). Ter onderbouwing van de
bestemmingsplanherzieningen en de aanvragen van bovengenoemde vergunningen wordt een
milieueffectrapport opgesteld.
Voor de herziening van de bestemmingsplannen is de plan-m.e.r.-procedure van toepassing
omdat:
• het voorgenomen trace Natura 2000-gebieden doorkruist dan weI rnogelijk beibvloedt
(Hollandsch Diep, Brabantse Wal en Markiezaat);
•
de bestemmingsplannen het
kader
kunnen
vormen
voor project-m..e.r.(beoordelings)plichlige besluiten op grone! van de Whr en Gww.
Met het doorlopen van de project-rn.e.r.-procedure wordt tevens invulling gegeven aan de
procedurele eisenvan een plan-m.e.r.-procedure. Ook inhoudelijk zulien ann de vereisten van
beide procedures worden voldaan.
Voor de Wbr-vergunningen is Rijkswaterstaat het bevoegde gezag, voor de Gwwvergunningen de provine!es Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. De gemeenten
Graafstroorn, Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht, Binnemnaas, Strijen, Cromstrijen, Moerdijk,
Halderberge, Bergen oJ) Zoom, Woensdrecht, Reimerswaal en Roosendaal zijn bevoegd gezag
waar het gaat om de herziening van een bestemmingsplannen. Bureau Energieprojectcn 1,
ondcrgebracht bij SenterNovem2, co6rdineert de bevoegde instanties,
Bij brief van 16 maart 2007 is de Cornmissie voor de milicueffectrapportage (m.e.r) in de
gelegenheid gesteld om advies wt te brcngen over de richtlijnen voor het milieueffectrapport
(MER)'. De m.e.r-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitic in de
Staatscourant ill, 62 d.d. 28 rnaart 2007 en in een aantal rcgionale en lokale weekbladen.
De Comrnissie voor de m,e.r. heeft haar advies uitgebracht op 23 mei 2007. Dit advies is
opgesteld door een werkgroep van de Commissic voor de m.e.r. - verder aangeduid als 'de
Commissie'. Het bedoelt aan te geven welke informatie het lv1ER moet bieden am het
milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commissie bouwt in haar
advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen dat elit advies niet zelfstandig Ieesbaar is, maar
in combinatie met de startnotitie moet worden gelezen.
Via SenterNovem, Bureau Energieprojecten heeft de Commissie kennis genomen van de
iospraakreacties en adviezen. De Commissie verwijst in baar advies naar een reactie aJs die
nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te
onderzoeken altematieven.

2

Een samenwerkingsverband tussen de ministeries van EZ, VROM en LNV,
Een agentscbap van bet ministerie van EZ,
Zie bijlage 1.

1

De ricbtlijnen van de Raad van Papendrecht voor het milieueffectrapport voor de
aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecbt van Gasunie volgen bierna. Deze richtlijnen

zijn voor een zeer groat deel conform het richtlijnenadvies van de Commissie voar de
mi1ieueffectrapportage.
De startnotitie geeft voor veel onderdelen aan wat in bet MER aan de orde zal kornen.
Onderstaande ricbtlijnen zijn gericbt op die onderwerpen die in bet MER een nadere
uitwerking of een andere aanpak beboeven dan in de startnotitie is voorgesteld. Voor alle niet
bieronder genoemde onderwerpen is de in de startnotitie voorgestelde aanpak ricbtlijnen voor
bet MER.
Wat betreft de opzet van bet MER wordt Gasunie verzocbt het MER zodanig in te richten dat
de watergerelateerde onderwerpen gemakkeIijk terug te vinden zijn (in eigen waterparagrafen
en/of door het opnemen van een index). Dit vergernakkelijkt het gebruik van het MER voor de
Gww-verguoningverleuing
en
bij
het
doorlopen
van
de
watertoets
bij
bestemmingsplanherzieningen.

2.

HOOJi1)PUNTEN VAN BET MER
De Raad van Papendrecht beschouwt de volgende punten als essentiele infonnatie in bet
mi1ieueffectrapport: Dat wil zeggen dat bet MER onvoldoende basis biedt voor het rneewegen
van het milieubelang in de besluitvorming, ais de volgende informatie ontbreekt:
•

Een onderbouwing van de keuze van het voorkeurstrace (daar waar geen leidingstraat ligt)

en de locatie van het compressorstation, met daarbij specifiek aandacht voor
•

•

•

milieugerelateerde argumenten.
Een adequate gebiedsbesc1u'ijving en (ecologische) effectbesc1u'ijving voor de passages
door/nabij Natura 2000-gebieden en andere bescbermde gebieden, waaronder EHSgebiedcn en aardkundige waardevolle doorkruisingen.
Een beschrijving van de effecten van de verschillende alternatieven op de veiligheid van
mensen (plaatsgebonden risico en groepsrisico). De risicoschattingen dienen gemaakt te
worden zoals wettelijk is voorgescbreven.
Ben heldere ~ samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede afspiegeling is van de
inboud van bet MER.

3.

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING

3.1

Achtergrond en doelstelling
Acbtergronden en doelste11ing zijn in de starmotitie bescbreven en knnnen in het MER worden
overgenomen.

3.2

Beleidskader
Natuurwetgeving
Beschrijf :in het 1vffiR hoe de verschillende provlllcles de beschermingsregimes vaor de
(provinciale) Ecolagische Hoofdstructuur en andere gebieden met natuurwaarden toepassen en
welke consequenties elit heeft vaor de realisatie van de aardgasleiding. Bescbrijf evcneens hoe
de provincies in geval van effecten op deze gebieden omgaan met compensatie en saldering en
welke consequenties dit heeft voor de reaIisatie van de aardgasleiding.

2

De Biesboscb, bet Hollandscb Diep, de Brabantse wal en bet Markiezaat zijn aangewezen als
Natura 2000-gebieden en zijn daarmee besehermde gebieden in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998. De Esseheplaat en het Markiezaat zijn tevens beschermde
Natuurmonurnenten. Beschrijf hoe met deze vcrschillende beschermingsregimes wordt
omgegaan en welke consequenties elit heeft voor de realisatie van de aardgasleiding.
Wetgeving externe veiligheid
De huidige regelgeving voor externe veiligbeid bij hogedrukaardgasleidingen' wordt
momenteel herzien. Omdat bij de beslnitvorming moet worden uitgegaan van de dan geldende
regelgeving dient het initiatief getoetst te worden aan zowel de huidige als toekomstige
regelgeving op het gebied van externe veiligbeid'.

3.3

Te nemen besluiten en procedures
De starblotitie gaat in op de te nemen besluiten en de te volgen (m.e.r.- eu PWC·-)procedures.
Speciale aandacht wordt gevraagd voor de Habitattoets conform de Natllurbeschermingswef
1998 7 De Habitattoets kan maximaal nit chie t;1Sen bestaan:
de Orientatiefase (voorheen vaak voortoets genoemd), waarbij wordt bepaald of er sprake
•
kan zijn van nadelige gevolgen voor Natura 2000-gebieden. Indien significante gevolgen
al kunnen worden uitgesloten dient de Verslechtcrings- en Verstoringstoets te worden
llitgevoerd;

•

II

de Passcnde beoordeling in gevaJ van kans op significante negatieve effecten. Indien met
zekerheid kan worden gesteld dat er geen significantc gevolgen zuUen optreden zaI de
Verslechteriugs- en Verstoringstoets moeten worden uitgevoerd;
de ADe-fase, in gev'll in de Passende beoordeling significante effecten ruet met zekerheid
kunnen worden uitgesioten. Hierbij moeten ma~aal drie vragen beantwoord worden:
- Zijn er Alternatieven die geen of minder schade toebrengen aan het Natura 2000gebied?
- Zijn er Dwingende redenen van groat maatschappelijk belang?
Indien er geen alternatieven zijn, maar weI dwingende redenen van groat openbaar
belang; is Compensatie mogelijk?

4.

VOORGENOMEN AC'I'IVlTEITEN ALTERNATlliVEN

4.1

Keuze voorkeurstrace
Geef in het MER een onderboliwing van de tracekeuze. Geef daarbij inzicht in de
karakteristieken van mogelijke traces l onder meer in de lengtes van doorsnijdingen van
(ecologisch, aardkundig en landscbappelijk) kwetsbaar gebied, de voor veiligbeid relevante
toetsingsafstanden en de (technische en procedurele) moeilijlcheidsgraad van de realisatie van
de routes.
Onderbouw op grand van welke milieu- en andere overwegingen de keuze voar het
voarkeurstrace en de locatie van het compressorstation is gemaakt. Oa daarbij specifiek in op

7

Circulaire Zonering fangs hogedruk aardgastransportleidingen, 1984.
De Minister van VROM hecft aangegeven in de tweede helft van 2007 een voorstel te doen voor een AMvB
'Buisleidingen'. De Commissie adviseert bier zo goed mogelijk op te anticiperen.
Plano]ogische wcrkcommissie.
Natunrbeschermingswet 1998, artike119d tot en met 19ka. Zie ookAlgemene handreikingNatuur-

beschermiugswet 1998 (LNV 2005).

3

de kanttekeningen bij de huidige Jocatie van het compressorstation en de alternatieve locaties
daarvoor, zoals deze naar voren gebracht in im;praa.lcreacties. 8

4.2

Meest milieuvriendelijk altematief
Besteed bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief (ruma) vooral
aandacht aan mi.nimalisering van effecten door de fasering en wijze van. aanleg, en
mogelijkerwijs door andere, realistische rnimtelijke varianten te ontwikkelen c.q. io
beschouwiog te nemen. Aandaehtspunten zijn:
• minimaliseriog van nadelige eeologische effecten tijdens de aanIeg, bijvoorbeeld door
seizoensplanning of door keuzes in de wijze van aanleg (minimaiisering verstoring van
fauna door geluid, licht en bewegiog io met name Natura 2000-gebieden en EHS)';
•
cultuurhistorische, archeologische en landschappelijke inpassing en de passage van
waardevoUe Iandschappelijke elementen";
•
woon- en leefomgevingskwaJiteit: minimale overlast voor omwonenden tijdens de aanIeg
en de gebruiksfase, waarbij oak veiligheidrisica in ogenschouw genamen maeten worden.
•
minimaIisering van gebruiksbeperkingen voor andere .in het studiegebied voorkamende
functies l1 ;
• minimalisering van de breedte van de werkstrook, met name in kwetsbare gebieden 12;
•
minimalisering veiligheidsrisico's, geluid- en lichthinder en landschappelijke inpassing
13
Van het compressor- en reduceerstation .

5.

HUIDIGE SITUATIE EN GEVOLGEN VOOR HET MlLIEU
De startnotitie biedt een goede richtlijn voor de io het MER per deeltraject te besehrijven
huidige situatie, autonome ontwikkelingen 14 en milieugevolgen van het voornemen en de
alternatieven. Presenteer in het:MER per deeltraject een factsheet.
In de volgende paragrafen worden io aanvulliog op de startnotitie enkele accenten gelegd voor
de io het MER te besehrijven milieuaspecten.

Geohydrologic, bodem en water

5.1

Het studiegebied is gevarieerd io hoogteliggiog en wordt gekenmerkt door een afwisseling van
geologische afzettiogen. Beschrijf de (tijclelijke) gevolgen van de aanleg van de
gastransportleidiog op de bodemopbouw.

Zie daarvoor de reacties van de Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard', Stichting Dorp Wijngaarden, de
Archeologlsche Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Lek~ en Merwcstreek, bet Actiecomite Wijngaarden
ontploft en de Gemeente Graafstroom (inspraakreacties 1, 4, 8, 10 en 13, bijlage 2).
Zie in dit verband oak de inspraakreactie van het Natuur en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch (inspraakreactie DI.
ll, bijlage 2).
Zie in dit verband oak de inspraakreacties van het Ministerie van LNV en T. Koorevaar (inspraakreacties ill. 3 en 8,
R

10

bijlage2).
11

12
13

14

Zie in dit verband oak de inspraakreacties van het Waterscbap Rivierenland, het Ministerie van LNV, de Brandweer Zuid
Holland Zuid, het Ministerie van Defensie en het Natnur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch (iuspraakreacties
or. 2, 3, 9,11 en 12).
Zie in dit verband de inspraalaeactie van het Ministerie van LNV (inspraakrcactie Uf. 3, bijlage 2).
Zie in dit verband de inspraakreacties van de NatuUT- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard', Sticbtiog Dorp Wijngaarden,
de Archeologiscbe Werkgemeenscbap voor Nederland, afdeling Lek- en Merwestreek, de Gemeente Graafstroom en de

Gemeente Woensdrecht (inspraakreacties 1, 4, 8, 13 en 14, bijlagc2).
Bet Ministerie van lNV wijst in dit verband op het strategisch groenproject Eiland van Dordrecht en de Geroeentc
Graafstroom op de Transforrnatievisie Merwedezone en de uitbreiding van de EHS (inspraakreacties nr. 3 en 13, bijlagc
2).
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In het MER client het geohydrologisch systeem in kaart te worden gehracht. De
geohydrologische bescbrijving client zich te richten op het grondwalersysteem, met aandacht
voor grondwaterstromen en stromingspatronen (!<wei en inz:ijging). Waar relevant dient een
relatie te worden gelegd met de cliepere geologische lagen.
Geef inzicht in de effecten van graven en bronbemaJing op het geohydrologisch systeem (onder
andere op inzijging en, indien van toepassing, waterwinning). Dit lean gei:1lustreerd worden aan
de hand van contourkaarten van de (freatische) grondwaterstandverandering. Ga ook in op de
mogeJijke aantasting (verdroging) van waardevolJe geologische lagen of bodemtypen. Besteed
eveneens aandacht aan de eventuele effecten van het testen van de leiding. Speciale aandacht is
noclig voor dc doorsnijding van de Brabantse Wal.

5.2

Natuur
Hllidige situatie
Neem in het MER kaartcn op waarop de ligging van Natura 2000-gebieden, beschermde
natuurmonumenten, EHS-gebiedeo en andere gebieden IDet een beschermde status duidelijk
staat aangegeven.

Geef ook (op !<aart) een duidelijk beeld van voorkomen en verspreiding van de kwalificerende
habitats en soorten in de Natura 2000-gebieden en van doeltypen en doelsoorten in de EHSgebieden, aIsmede waar relevant in de directe omgeving daarvan 15. Bied inzicht in de
ecologische relaties in deze gebieden (fimctie als leefgebied, ecohydrologische relaties) en de
mate van kwetsbaarheid van deze relaties. Indien geen aetuele gegevens beschikbaar zijn wordt
geadviseerd een aanvullend onderzoek uit te voeren in deze gebieden.

Effecten
Het MER dient inzicht te bieden in de ecologische effecten van de verschillende altematieven.
Ga daarbij in op de tijdelijkc effccten in de aanlegfase (zoals effecten van verstoring door
geluid, verlichting en vervoersbewegingen), de effecten van de geluidbelasting en Jichthinder
op nabijgelcgen EHS (Alblasserbos) en zijn directe omgeving door het compressorstatiDn bij
Wijngaarden, en op de langere termijneffecten van vergraving (zoals verstoring van de
profielopbouw). Ga evencens in op de effecten van bronbemaling. BeDordeel de
regeneratiemogelijkheden van (karakteristieke) habitats in termen van kwetsbaarheid,
(on)vervallgbaarheid en hersteltijd. Motiveer de ,noodzaak voor het a1 dan niet uitvoeren van
een Passende Beoordeling ofVerslechterings- en Verstoringstoets.
Ten behoeve van een mogelijke ontheffmgsaanvraag ingevolge de Flora- en faunawet zullen de
nadelige effecten op beschermde soorten in kaart moeten worden gebracht. Geef in bet NIER
aan of op grand van de beschikbare informatie te verwachten is ciat er cen qntheffing
aangevraagd moet worden en ofhet aannemelijk is ciat deze verleelld kan worden,
Gecf aan welke ruimte de planning voor de aanleg en illgeblUikname van de
gastransportleiding laat om milieueffecten (met name effecten op de natum) zoveel mogelijk te
l6
vermijden .

15
16

Uit de inspraakreactie van de Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' blijkt dat de directe omgeving van bcJang is
voor weidevogels en als foerageergebied voor wintergasten (inspraakreactie 1) bijlage 2).
Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de natuurkalender van het ministerie van LNV.
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5.3

Landschap, cultuurhistorie en archeologie
Gezien het karakter van het stucliegebied client spocifiek aandacht uit to gaan naar landschap
(inclusief aardkunclige/geomorfologische waarden), cuJtuurbistorie en archeoJogie. Beschrijf in
het MER de betekenis en de relatieve zeldzaamheid van de landschappelijke, cultuurhistorlsche
en archeologische waarden in (de directe omgeving van) het plangebied, waaronder
bijvoorbeeld het Groene Hart en de Brabantse Wal 17• De beoordeling van het trace(s) dient
hierop te zijn toegespitst. Denk bijvoorbeeld aan aantasting van gaafheid en samenhang.
Speciale aandacht venlient het landschappelijke effect en de visueel-ruirntelijke inpassing van
het compressorstation. Geefbijvoorbeeld aan in welke mate het compressorstation vercliept kan
worden aangelegd alsmede de wenselijkheid daarvan.
Geef aan hoe bij pJanontw1kkeling en uitvoering rekening zal worden gehouden met aanwezige
waarden.

5.4

Veiligheid
In de startnotitie staat al aangegeven ciat een veiligheidsanalyse van de voorgellomen activiteit

wordt uitgevoerd (plaatsgebonden risko en groepsrisico). Besteed in het !'vIER enerzijds
aandacht aan bet risico van de gastransportleiding voor de omgeving en anderzijds aan het
fisico van activiteiten in de omgeving voor de gastransportleiding 18.
Daar waar afgeweken wordt van de toctsingsafstand client aangegeven te worden waarOm de
toet"ingsafstand niet gerealiseerd kan worden. Hierbij dienen de planologische, tcchnische en
economische belangen beschouwd te worden.
Geef aan of de uitvoering van ciit initiatief kan leiden tot tijdelijke of pennanente
gebruiksbepcrkingen voor activiteiten in de omgeving van de gastransportleiding.
Op basis van de toetsingsafstand en bebouwingsafstand zal in het MER: duidelijk worden
gemaakt welke eventuele veiligheidsknelpunten er zijn. Geef aan hoe deze knelpunten zullen
worden opgelost. Geef daarbij inzicht in het ruimtebeslag van de nieuwe 1eicling (zonering) en
de maatregelen die worden getroffen om het ruimtebeslag "te minimaliseren, waarbij de
veiligheid van omwonenden gewaarborgd blijft. De Commissie adviseert over bovenstaande in
contact te treden met de Iokale en regionale hulpverleningsdiensten. De raad van Papendrecht
gaat er vanuit dat de initiatieJ:hemer met de hulpverleningsdiensten in overleg treedt over de
aanvalsstrategie in geval van een calarniteit

17
18

De Commissie voar de m.e.r. wijst in dit verband op de culruurhistorische waarderingskaart Brabant.
Zie in dit verband oak de inspraakreactie van de Brandweer Zuid-Holland Zuid met betrekking tot de passage van de
Dordtse Kil en HSL en het calamiteitenplatform (inspraakreactie nr. 9, hijlage 2).
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6.

OVERIGE HOOFDSTUKKEN VAN HET MER
Voar de onderdelen "vergelijking van altematicven") "leemten in milieu-informatie",
"evaluatieprograrnma" en "samenvatting van het :rvIER" kunnen de wettelij:ke vereisten als
richtlijn voor het MER gebruikt worden. In aanvulling bierop is het ten aanzien van de vonn en
presentatie van belang:
• De vergelijking van vmianten zo duidelijk mogelijk te presenteren met behulp van
tabellen, figuren en kaartmateriaal.
• De samenvatting is het deel van het NfER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en
insprekers. Daarom verelient elit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting IDoet als
zelfstanelig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het
MER.
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BIJLAGEN

bij de richtlijnen voor het milieueffectrapport
Aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht
1. Advies voar richtlijnen

VaIl

de Cornmissie voar de ID.e.T. d.d. 23 mei 2007

2. Ontvangen inspraalcreacties en adviezen

I;

3

Achtergrond en besluitvorming

3.1

Achtergrond en doelstelling

AchtcrgT<mdcn en doclstelling zijn in de st.:1.rtnotitic bcschrcven en kunnen in het MER
worden ovcrgcnomcn.
3.2

Beleidskoder

Natuunvctgeving
Bcschrijf in het MER hoc de verschillcndc provincics de beschenningsregimcs voo1' de
(Provincialc) Ecolohrische Hoofdstructuur en ;mdcrc gcbicdcn met natuUlwaardcn
toepasscn en welke conscqucntics dit heeft vOO1' de rcalisatic van de aardgaslcicling.
Bcschrijf cvenccns hoc de provincics in gcval van cHeeten op deze gcbicdcn ornga,U1
met cornpcnsatic en salclcring en welke conscqucntics dit hce1t voor de rcalisatic van de

a,u-clgaslcicling.
De Biesbosch, het Hollandseh Diep, de Brabantse wal ell het Mark.iezaat zijn
aangcwezcn aIs Natura 2000~gcbicdcn en z~jn daarmcc bcschermdc gcbicdcn in het
Kader van de Natuurbeschermingswet 1998. De Esscheplaat en het M~u'k.iezaat zijn
tevens bescherrnde Natuurrnonumcntcn. Beschr~jf hoe met deze verschillende
bcschenningsregimes wordt omgegaan en welke consequenties dit hech voor de
realisatje van de aardgasleiding.
Wetgeving exteme veiligheid
De huidige regclgeving vaal' externe veilighcicl bij hogcdruka;u"dgaslciclingen4 worelt
moment.eel herzicn. Omdat bij de besluitvorming moet worden uitgcgaan van de dan
gelclcnde rcge!geving client het initiatief gctoetst te worden aan zowe! de huiclige ais
5
toekomst.ige rcgclgeving op het gebicd van externe veiligheid ,

f

I

Bc1cidslijn grote rivicrcIl
Dc belcidslijn grote riviercn bcschrijh het alwcbrillgskader voor de toclaatba,u'hcid van
activitcitell in het rivierbecl. Zij vormt het toetsingskader Vaal' de vcrlening voor
vergunningcn op gT<Hld van de vVct behcer rijkswaterSL:1.atswerkcn in het rivierbcd.
Aangegevcn dient tc worden welke consequenties deze bc1eiclslijn hceft voor de
reaJisatie van cle amclgasleiding.
Keur oppervlaktewatcrcn en Kcur waterkeringen
Voor het kruisen van de watcrkeringen is de Kcur watcrkcringcn van tocpassing. Voor
het doorkruiscn van de waterlopcn is onthcfIing vercist op gnmd van de Kcur
oppel"Vlaktewatcren.

Circulairc Zoncring bngs hogcdruk aardgastranspordeidingell, 1981\..
Dc Minister van VROM bed!. aallgegcvcll in de lwccdc hclft van 2007 cen voorstcl te doen voor
cell

AMvB

'Hllisleiding(~n'.

De Cornmissie advisecrt hier zo gocd mogelijk op tc <lnticipercn.

6

5

Huidige situatie en gevolgen voor het milieu

De starlnolilie biedt een goede richtlijn voor de in het MER per deeltraject te
bcschrijvcn huidigc situatic autoIlome ontwikkclingcn 14 en milicugevolgcn van het
voornerncn en de altcrnatievcn. PresenteeI' in het MER per decltr<\icct een factsheet.
In de volgendc paragra..fen worden in aanvulling OJ) de startnetitic enkclc accenten
gclcgd vaor cIe in het MER te bcschrijven rnilicuaspectcn.
j

5.1

Geohydrologie, bodem en water

Het studiegebicd is gev~u'iecrd in hOOhJicligglng en wonlt gckcnmerkt door cell
afwisseling van geologische afzcttingen. Beschrijf de (tijdelijkc) gcvolgen van de aanleg
van de gastransportlciding 01' de bodemopbouw.
In het MER client het gcohydrologisch systecm in kaart te worden gcbracht. Dc
geohyclrologischc bcschrijving client zich tc richten op het gTondwatersystecrn, met
aandacht voor grondwatcrstTonl.cn en stromingspatronen (kwcl en inzijbring). Waar
relevant client cen rclatie te worden gclegd met de diepere geologische lagen.
Geef inzicht in de effecten van graven en bronbemaling op het geohydrologisch 5ysteem
(onder andere op inzijging en, indieH v,m toepassing, watenvinning). Dit kan
geillustreerd worden a;Ul de h~Uld van contourkaartcn van de (freatischc)
grondwaterst<Uldvcr;mdering. Ga ook in oJ) de mogel~jke aantasting (verdroging) van
waardevol1e gcologischc lagen of bodemtypcn. Bcstcecl evencens ili'lndacht aan de
cventuelc efIcctcn van het testen v;m de leiding. Speciale a~U1dacht is nodig voor de
doorsnijding van de Brabantse\Nal.

II

Onderzock de faalkans c.q. risicoanalysc bij de te kruisen waterkeringcn vanwege het
gTote a;mtallcidingen dat kI'uist en de korte ondcrlingc afstand hiervan.

5.2

Natuur

H uiclige situatic
Neem in het MER harten 01' waarop de ligging van Natura 2000-gcbieden,
beschcrmdc natuurmonumentcn, EI--IS-gebicclen en andere gcbieden met een
bcschermde status duidclijk staat aangegcvcn.
Gccf ook (op kaart) een duidelijk becld van voorkomeIl en verspreiding van de
kwalificcrcnde habitats en 500rtcn in de Natura 2000-gebicdcn en van docltypen en
doelsoortell in de EHS-gebieden, alsmedc wa;u' relevant in de directe omgeving
14

Bet Ministerie van LNV wijst in dit verband op het strategisch groenproject Eiland van Dordrecht en de
Gemeente Graafstroom op de Transformatievisie Mcrwcdczonc en de uitbreiding van de EHS
(inspraakreacties fif. 3 en 13, bijlage 2),
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Graafstroom

Aardgastransportleiding
Wijngaarden-Ossendrecht
Richtlijnen voor het milleueffectrapport

Aldus vastgesteld in de openbere raads'lergad.;;-ring van
de gemeente Graafstroom, gehouclen op 25 juni 2007

L,C.

I~ol

PJaatsve(vangend rt'lBdsgriff!er

O.R. Viln {lor Borg

Voottltter

INHOUDSOPGAVE

1.

INLEIDING

1

2.

HOOFDPUNTEN VAN HET MER

2

3.

ACHTERGROND. EN BESLUITVORMING

3

3.1
3.2

.3.3
4.

4.1

II

..

.

3
..

3
3

.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN
4,:2

5.

ACHTERGROND EN DOELSTELLING
BELEfOSKAOER ".
.. .. "
.
Tf NEMEN 8ESLUlTENENPROCfDURes ,,, ..... ,, ..

KEULE VOOR.~EUP:SIRACt
1'v1F.EST N1LtEUVRIENOELIJ.r< I1LTERNATIEF••• ,,, ..• ,,

4

" •••. ", .. "" ••••.. >'", "" •.

HUIDIGE SlTUATIE EN GEVOLGEN VODR HET MILIEU

5

5.1
5.2

6

NATUUR

5.3

LAND.<;('flAPJ OJ/.nl/.JRi!TSmRfE FiVARCHFO/()G1F

5,1

VEILIGHEID

GWIlYDROLOGIC,

80or/1 eN wATeR
-.

6
7
.. 7
"

6.

OVERIGE HOOFDSTUKKEN VAN HET MER

B

7.

VERANTWOORDING VERWERKING INSPRAAK EN AOVIEZEN

9

BULAGEN

1. I\dvies va or richUijnen van de CornrnJssie voor de rp.e.r. d,d. 23 mel 2007

II. Ontvangen inspraakreactles en a·::"Jviezen

II

4
5

111.0verzicht van altern.atieven \ioor de aanleg vaneen aardgastranspartleidir;g en
compressorstatinn

1.

INlEWING

N ,v. (oJederfandse GaSUnie t1eeft het VOOf,1emen om tussen WiJngaarden en O$.sendTecht een gastr"nsportlelding aan t(l It:":f;gen in comlJinatie m~~t de houw van
een n)euw compressorstation bij Wjjngaarden, De gastransportleiding zal ongeve:er
75 km lang worden) een dIameter hebben van 4B inch (120 em) eneel1 maxlrY'iale
gasdruk van 79,9 bar, Voor het trace van de lelding WOt'ct tuss-en Croms.\.r1)en en
Woensdrecht gebruik gemaakt van de bufsleh.ilngsrr'aat van de stlchtr;;g BUislel·
Gingstraat Nederland. Her trao2d~ej f),wr dl?lze bl,Ji$ie';dingstra2.t toe (van Wijnga;vden tot in Cromstrijen) 15 nieuv\', Oak het trace na het vert<!tc'1 van de buislaidir,gsttaat, in de gemeente Woensdrecht en Reimer.,Swaal, Is o,euw.
\lOOt" (Jt~ gastransportfeJdlrl9 en het cornpressorgLatiufl rnoet het besternntingspldrJ
van de gemeente h(lrzien worden. Oak andere gemeenten op het traject Wijngaar~
den-Osscndrecht mocten mogcHjk hun bcstcrnmingspliwllcn hcrzicn, Tcvcr.s zUn cr
'Iergunnlngen nodig in het kader 'Ian de Wet behcer rijkswat~rstaatswerken(Wbr)
en de Grondwaterwet (Gww). Tar onderbuuwing van de bestermnfngsplQnhertiefljn~
gen e.n d~ aanvragot1 van bovcngenocmdt;> vergurmq)gen won:Jt een milie-ueffoc:t·

rapport opgesteld.
I)oor de herzJenlng van de bestemmiJigsplannen Is de plan-m,e.r.~pr:Jcedtlre van
tDepasslng omdat:
het voorgenomen trace Natura 2000-gcbicden doorkruist dan weI mogclijk be-

1.1vloedt (Hollandsch Dieo. Braoanf$e Wal en Marklczaat);
de bestemmlngsplannen het kader kunnen vcrmen 'Iocr prol'ect~m.e,r.
(heoot\ieirngs)pllcllUge /.)t~sIUil:en op grond lIeH] de WI)ren GW\\!.
tvJet het dooriopen van de project-rn .c.r. ~pro<:cdl)rc wordt tcvcns invuUing gcgcvc:n
.£JEJrt de procedurele elsen van eel') plan~m.e.r.-procedure. Inhouoedjk zal aan de
verels.ten van be'ide procedutes moeten worden voJdaCifl.
Voor de Wbr-vergunningen fs

Rijk~w'/<it~~r'5tnat

het

hnvOt,~9je

gC1ag, vnor

d~ Gww~

vergunninger de provindes ZUfd-Hollend, Zeeland en Noord~8rab~nt. De gemeentell Graafstroom t Papendrechtl SLcdrccht. Dordrcchtl Bjnncnm'Jl'ls, Strijcn, CrcmstrlJen, ~Iloerdijkt Halderberge, Bergen op zoom, WO'Cfisdrocht, RcimOr$waal en
Rnosendda! l.Jjn bevoegd gezdg wadr het gaal om de t1erzierdng varl een
mingsplannen. Bureau EnergJeDfojCtten LI ondergebracht bJj S~nterNo'/em2
neert de bevocgdc ii1stiJntics.

besl.ern~
f

coOrdl·

Blj brief van 16 maart 2007 Is de Commlssie vaor de mJlieueffectrapportage
(m.eJ.) in dE! ,ge1egenN3kJ gesteJd om ~~dV!8S ~Iil te brenger) over tie richUijnen voor

het milieueffectrappor\ (I~ER)J. Dc m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgevmg van destartnotjtJe in de staatscourant nr, 62 d,Q. 28 maart 2007 en in cen
aallta! reglonale en !okale weekblacen,
De C..omrnissie voor de m.e,r, heeft hi:1':V" 8dvies vitgebrachl op 23 (ne! 2007, DIt
advies iSopgesteld door een werkgrocp van de Commissle VQor de m.e,r. - vcrdcr
aange.duld als 'de Commissic'. Met bedoclt (:Ian tc gcven welke inform~tie net ,...lER
rnoet bleden om het mIHeubelang volwaardlg In (J"e besltJitvorming mae te wegen.
()t) Cornrnissje bOlJwtin h21ar advies VOOrt op de s:i:lrtnutitie, Dat wb ze9gen dClt dit
advies niet zelfstnndig l~wsbaGr is, rni1U (1'1 (.'Ort1binaU,?, met de stiUtnouHe rnOE:"t
werden gslezen,
Via SenterNovem l Bureau Encrgicprbjecten heeft de CommiXiic kcnnis genome!'
van de lnspraakreactles en advtezen. De Comrnlssle VerWljst In haar aeVies. naar

fen sarn€nWerx'I1gs4>2rbilnd llJ$Sen (Ie rnir1isteries
mfoisterie Vlln EZ.
Zie f:,ijiage f.
reni:'J<{;cn~s(:h:p VDnlet

\'~ln

i;;Z, VR01>1 en tN\!.

een reactie als d:e nieuwe inzlchten naar voren brengt over specifickc lokt1Je mileuomstandigheden of te onderzoeken altcrnaticven.
Onderstia!and de richtlljnen van de ra1:ld VEH1 d~ getTH";ente Graafstroom vocr het
mmCIJeffec:tral1port voor de aardgastransportleiding Wljngaarden"Osscndrccht van
Gasunle, De richtlijnen zjjn opgcstclct op grond van het advfes vande Commissle en
aile Ingebrachte lnspraakrea<:ties en adviezen. Het advles van de Comrniss:;e rmwxt
IntegrQal dee I uit van deze richtHjnenen zijn in de bijJagen gevoegd.

II

De starts10:1tie geeft voor veeI onderdclen aan \Vat in ~~et i"lER aan de orde laJ l<o~
men. Onderstaande richtlljncn zijn gerJcht op die onderwerpen die in het lYlEReen
nadere uitwerk;ng of dataillming behoeven, Voor alle nict hierQr1der Qenoemde onderv;erpen vormt: de in de stortnoUUe voofgestelde aanpak ul:gangspunt voar het
Ml'R.

jI

2.

TerugviJldba:Qrhefd rlclJthJnen ill be.t MER
Voor wat betreft de opzet van het MER wordt Gasunie verzoc:ht h~t fvlER zodanlg in
ledchten ,dat achter de hlerna volgende ric:htli;nan (over belefd" watergerelatccrclc
onde:,werpen, externe veil1gheid etc., etc,) vermeld stiJot waar deze llJn ver\\'erkt in
het f'-fER lodat onderwerpen gcrn£lkkclijk zijn tcrug te vinden,
Aanbevolen wordt om daarbij gebrujk te ma;<.en van regelnummering in het 1'>1ERrapport en vervolgcns bij het opstellen VCHl het MER in Cf':11 apa,1:e tabel in de ene
ko{orn de b~treffende rlchtlljn te lIermelden, in de andere kofom ;;:Ji)l) tc gC',icn op
welke paginalregel van het F'-1ER hat ondcrwcrp wordt behandeld,
Ott vagemakkellJkt het gebruik van he: MER o.a. VODr de G\VW~
v€rgunnlngverlenlog, het coorfapen van de watertoets btj be.stemmingsplanherl!e~
nlngen en de toetsing van het MER op de gegevcn rlchtlijnen.

HOOFDPUNTEN VAN HET MER

De raed van de gemeente Gra£lfstroom bcschouwt de volgencle punten als essentl
ele informatle in hei mdleveFfecirapport. Dat VIII 2e9gen dat hot MER onvoltloende
basis bfedt veOr het mee'Negen van he:t miliCI,..IbEdang in de besll/ttvOt"l1lin91 als de
volgende inforrnatie otltbreekt:
v

•

q
,

Een dcgciijkc ondcrbouvJing van de I<euze van het yoorkeurstrace (d<:3u lNaar
geen leldrngstraat ligt) en de locatle van het compressofstation, met da2rblj
speclflek aandacht voor mllleugereJateerde anJumenl€n (nut,lnoodzaak van de
aanleQ van ccn gastransportleiding/compre,550rste.tionalsmede de lokfJtickcu~c

ervan).

II
..

E'en adequZlte gebledsbeschriJving en (ecologiscr,e) effectbesGhrijving voor de
passages door/nablj Natura 2000-gebieden eM andere bescht,,:rmde gebjed~n,
w~H::lronder EHS~gHbiedenen r.ardkundige wotlClr'devolle dcorkruisingen.
[en bc,schrijvlng van de effecten van de verschi!lcndc altcrnatieven op de Yei~
llghcid Vi)n mensen {plaatsgebonden risico en groepsrlslco}. Dertsicoschattingen dlenen gemaakt te 'Norden zoals wettelijk is VOOfT)f;!se:hreven. (Jok dient
vooruit gebJikt te worden r,aar de Komende regelgevlr,g op net gebied van ex,
terne veiligheld.
Een heldere samenvatting die zelfstandig Jccsb,Jar IS en een goede afspiegelit1g
is van de Inhoud van net f.1ER,

'2

3.

ACHTERGROND EN DESLUITVORMING

3.1

ACHTERGRONO EN OOE/STELLING
Achtcrgr~ndefl eft doe!stelHng ~ijn in de startnotltle beschreven en kl.1nnen in net
;\1ER worden overgenomen. VoDr het MER is het et':hte:- no·:)dZ8kclijk 01'1 meerln
fOr'rn~tie~e geven over nut en nondtnak van de aanleg van cen aardgastransport~
leirling resp. het compressor$tation dan )n destartnotitic tie: geva~ is. Wij verwochten een helden~, n2lvolgb{lre ondcrbouwmg van de keuze voor een Middentcuteop financiele-/ technische, ruimteliJke en milleuaspet:trzn.
8estee-d nlet aileen meer aandacl1t (jan nut P,fl noodzaClk van de i;anleg van cen

aardgastransportle1d1ng en het compressorstatlon, rTlt:l<Jr be steed oek mE!lO!r aan-

dacht aan de locatfekeuze. van aardg<lstranspottle:dii1Q en comprcssorstatlon, Nut,
noodzaal< ,en locatiekeuze moeten helder terugkomen In hot f\1ER.
In de startnotitle Is voor het compre5.$orstaUonei~(1 locatie genoemd, Deze locatie
ligt blnnen de begreH7,ing van het Groene Hart. Door de keute V8n dele Ie-catje Is
crtderz:oek no,dig naer mogeHjke alternaticvcn bulter; het Groene H~rt, Door In5pre~
kers zijn diverse alternetievc loctltics gcno8md. [Jeze locatios: dlenen onderzocht te
worden, Voor de diverse locaties diem fiargegeven te worden welke roimteJijke
plannen van gsmccntetl, regia'sf ptovlnde l~n rijk een rol spedcn en welke plannen
dienen te worden aangepost om de realise ring van een gDscomprC5sorstation mo·
gcJijk te maken.

3.2

BElEIDSKADER

Naluurwetgevl n9
Beschrljfln 11et MER hoe de verschllJenclB pmvincies. de bescherrningsregHTieS voor

de (ProvlncJ(lI~"!) Ec,ol.oglsche Hoofdstructuur en andere geblc{lcn met natuurwaarden
tocDossen el1 welke conscql1cntlcs d!t heel't voor de realisatJe van de aardgasleiding, Beschrljf eveneens hoe de provir,cles loge.. . a': van effeden op dcu~ g~biedeh
omgaan met componsatle en sarderiFHJ en w(>lke c.onsequenbes eN heeft voor de
realisatie van de aardgasleidlng,
Dc Bics-bosch l hct Hollandsch Diep, de Brabantse waJ en het Markjel~(:\t fijn a",o2000~gebir.d'Cn en zjjfJ daatm8€ be~dl-ermde gebleden iJ'1 het
kader \fan de NCituurl)eschflrming5wet 1998. De EsschepJaat en hetN€lt'kiczaat zOn
tever.s bescherrnde Natuurmonumenten, Bcschrijf hoe met deze verschHlende be~
schermingsregimes wordt omgcgunn en welke consequenties dit heeft voor de rea,
IislJtic van de aardg8sleldmg.

gewezen aJs Natura

Wef:geving extertle velligheid
De huidige regelgeving voOr extcrnc vcilighcid Plj hogedrukaordgasleidingen" wor<lt
momenteel herzfen. Omdat bJj debcsluitvorrnlng moet worden uitge[Jaitn Vi1n de
dan gefd€wde regelg6vlng dlent het initiatief getoetst te \.. .'orde:n aan zowel de huidige als toekomsUge n~gelgeving op het geb!ed vanexterne veiligheicj5.

:1,3

TF NEMEN 8ESLUlTEN EN PIWCEOURr:S

De stClrtn~t!tlc gaat;n 0,0 de te n~men bcs(uitcn en de te volgen (m,ex,- en nwc6~)
procedures, Spcc!a~e aandacht wordt gevraagd voor de Habitattoets corlfor-rn de

Or::tl!aire %cftl:"'nnu I<-lJI9S tlngt"xlruk rJ.')(jQ.'ls.:ranSDortleJdin;:;en, 1'984.
De Nil'jster van VRQM hcctt ~);:mqcgcvcn in C!c tweede helft V,lr 20»7 cell VQrF,;;tel le do·:m vOOfc.:::n AMvB
. BUJsleld!pg.:ln'. be Comm~s5iE' Il.rJvj'jr~.prl hj~~T zO gO>2d m..:rgefij"'.: ap te t!litl<;ir>eren.

PI-:molog):;:chG 'lic.-k:,:ommfssic.
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rJatuurbeschern',ingswet 1998', De rtabitattoets ken maximaal uit drie fasen be-

staan:
•

de OrJentatlefase (voorheen vaak voortoets genoemd)f wClarbfj 'Nordt bepaald
of er sproke kon lijn val1 ni:1delige 9twolgen voor Natura 2000-gebieden, lndien
sigrifi<:8nte gevoJgen 81 kunnen worden uitgesloten dient de Verslechterlngs-- en

Verstorlngstoets te worden Uitgevoerd;
de Passende beoordeHng In geval van l<ans cp slgnlficante negatievc effecten.
indlen fnet lek(;rhcdd kan w(Jr()~:n gcstetd dat er gep.n signi'ficante gevolgen
wilen optreden zal de Verslechterings- en Verstoringstoets moeten w·orden llit~

gevoerd;
•

de ADC~fasef In £leva I in de Passende oeoordBHng signifionte eFfecten niet rrH:~t
.rekerhejd kunnen worden u::tgesloten. Hierbfj moeten maximaal drje vragl:n
beafltwoord worden:

lljn er AltematJeven {lie gcen of minet:er schade toebrengen aan het Natura
20DO-gcbicd?
2:lln er Dwlngende redenen van groot maatschappeliJk belang?
Indien er geen allernaUeven zijn/ rnaar wer dwlng8nde rt:~denen van grnor
openDaar belong; Is Compen."tle mogeliJk?

4.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

4,1

Kw:a

VOORKWR~7RACt

Gc·zfinhct MER een onderbouwing van de tracekeuzc, Gecf daarbij im:icht in de
karaktQristiaken van mogeJijke r.races, onder meer jn de Icngtes van doorsrijdingen
van (ecologischl aardkundig en landschappelljk) kwetsbaar g~bieJ, de \toor veHlgw
held relevante toetsrngsafstanden en de (lechni5-che en procecJurele) rn08jlUkheid5~
graad van de rcallsatie van de mutes.
"In bJjJage 3 biJ deze richtiijneoi:; een overzicht gegeven van 10 alternatleven voor

de )OtBUe van et::1n aardgastransportleiding en compr8ssorslatioJl dle de
j

gemeen~

tera1'ld in het MER behandeld wll zjen, Oaarnaast heeft inltiatiefriemer (de Gasunie)
toege,egd oak "Iternotieve locoties te tullen """drage,, voor het MER,

Deze alternatieven moe-ten aile in het MER aan de orde kamen, ls ech altematieF
{al dan niet vergeleken met de andere alterm3tieven) nlet haalbaar of reatiStlsch op
grand van algemene LJitgangspunten l randvoolwaarden t ovelvJe:gingen vanult
rUimte, milieu, techrliek en/of finanden, dar. zal in Met MER helder moeten worden
bcschrcvcn, waaraIT'! lint bCP821ldc ,)!ternatlef is ofgcvallcn {zeer· of trcchter!ngmethooe) .
Ken ean de ondefschelden {miHeu)cspecten zoais nab.JUr, ~'I<'lter, vefUgheid/ landschap/ gGwichten toe op basis waarvan aile alternatieven opo dot bctrcffcndc (mifieu)aspect ten 0pzfcht€ van elkea-r kunnen worde'1 gewogGn. De toe te kennen gewlchterl (als percentaf)e van het totaal) en de toe hanteren lo'reginrJulteria :LUJlen in
nader overleg tussen: inltiatiefnemer eli bevoegd gezag worden bepaa!d,

Ondcrbouw dus de :<cuze voor he! voorkcurstracc en de locatjc van het c':Jmpn;ssorstatlon, waarbij de: hlerboven vermelde weging van (mllieu)aspecten een fof
speelt bij het sefecteren van een uiteindelijk voorkei.Jrstrac~L Gd tlClMOij spedfiekln

Platutll'besCherfllingsWf!, t 9913, (lrtikel 19>'J tot en met 19kd, Zie oak fligernfl:l€besclern-:iil'Qswet 1998 {LNV 2005).

ha~(Jr'€lxmg Na~uur·

op de k;;Jntteken[ngen blj de hwidige 'iocatie van helC(Jrnpn~ssorstaticn en de a!ter~
natieve lacaties damvom, 7.0a15 dez:e naar vorcn zijn gebrpcht ininspmal<rcactles. G

4.2

MaST MIUWVR1EIIDEUJK AIJEflNATlEf'

Besteecl blj de ontwil<kelirlg van hat rneest mflieuvrfenOBIJjke alternatief (rnrnaj
vooral aandtlcht aan minlrnallserfng van effe·::ten door elf' (r1sering en wijlC van
aanleg! en mogelijkerwlJs door andere, realfstische Wirnteiijke varianten te ontwikkeien cq.in beschouwlng to nernen, .A.andachts;Junten li3n:
".
minirnal1sering van nadefige ecc!ogischc cffcctcn tljdens de a.anh39! bijvOorbeeld
door scizocnsplanning of door keuzes in de WijZe van aanleg (njnirnc~lisolng
varstotjng van fauna door geluid, licht en beweDino in met name Natura 2000gebleden en EHS, vrijkornende warmte duurzMm irtzettcn)9;
• wltuurhistorische, archeologische er landschappelijkc inDa~sing en de p~ssage
van waardevolle landschvppclijl,c elementen lO ;
woon- en leefomgevingskw81ltelt: mlnlm('Jle overlast voor omw0oenden tijdens
de a.anJeg en rninirnale veliis:;hEndsdsico's tijdens zO'I,e! de aanleg- a,s de gc'
brUiksfase;
•
minimalisering ven gebruiksbeperkingen ',Ioor andere In het studiegcbied voor~
komende functics 11 ;
de breedte

van

de werkstrook, rnel name in kwetsbare gc-

minimaHsering

".

bleden'J j
minimallsering geluld- en lichthinder en ItlndschoppeHjJ<e Inpassing van het

II •
s.

ven

..

compressor" en rccw::cerstation13 ;

minimaHseri:;1g van he:'t rWmtebeslag,

HUIOIGE SITUATlE EN GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

De star;;notitie bfedt een goede rlchtlijn voor de in net [\o![R p·er deeltraject tc be'·
sc.hrijven huidlge situ1:'ltle,autormme ontwikkelingcn1~ en mWeugevolgGn van het

,'oornemen en de

alt~rnatieven.

i'rCGcntccr in het

~IER

per deeltraject een r.ct·

sheet.
.)

Maak In de t'!'ffedbeschrijving ook ondersc!':,eid tU5sen tljdcll}ke et'tecten
loaJs
mogeHjke verkeersovedast en sluipvcrkccr Jangs Wljng'.1arden - tengevolge van de
8Jnlcg van gastransportleJding en compressorstatlon en permanente eff€ct~).'1 in de
gcbrulksfase van gastransportlelding en compresscrstation.
w

------_

-

?ok: di;lbrvoor de rea::tles van de NDtl..l~lr· C,) Vcgclwacht 'De Nbl.esSerwaard'( Sti-:hting Porp 'wljrrgaarden, d~
Vl£'rk.gem!:!enschap VfJcr rJt-!d-Prli:ndafdelln,;} Le);:' en lvler'uestreek, ;let Actlccomite
WI;ngaarden ontph,ft or. GcmccmeGraafstroom (if)Spraakreact1es rtr, 1,4,8, '10 en 13, t:ljJage 2) .
ZI€ In dlt verband:;ok d~ irhi.prflakreacti€ Viln t:et Ni)t\J'Jr· en RecreetieschtlD Dc Holland$e BieSboSC!l

Arc,ll00r~gische

.,
10

1\

Onsrm:wkrc;:Ictlc nr. 121 b:jlage 2).
Ziein dlt ver::)Jnd ookde Inspr(J8~cr<:!i;t·:::tie$ van !"If!! MlnistetJe van UN en T. f<oorevaar finspnwkrcDctlcs nr.
3 en 8, bijluge 2).
Zle Jr, d:t ve,-band c,1ok dH insprilnkreacties val', hetWaterschap Rivlerenland, hct Ministcrie V.:in LNIf, (Je
8n:Jfldwccr Zuid Holland Zuid, het t'1il1:steri@ van Defensi:;; l2n het Natuur- en REcre~ltif';~ch~pDe Hollandse

8i(~~br)sch (h~priJak(eacUes nr. 2., 3, 9, 1:J. en l2, bijlag€ 2),
7ie in d1t ver!)and df:!: ,nspraakrea,:ti€l van t)et MlnhitE;rl9 van UN (lnspr.:lr.lkn:wctie (Ir, 3, b1jiagE 2).
H 7i~! in dit Vf!rband de jnspraakreecties Vi'ln de Natu'Jr- en VO;;elwD(;ht 'D~ Albl.35:Jerwaarcr, StiCf)tin';J Oorp
WijnQi..wrden, de A~chcologi.sch';~~ vVerkgemeem;chap voor NederJamJ, <lta~rlng Lek.· ef1t1er'.... f!Sl(f:t~k, elf::
Ge'n~ente Gr~Hlfs!r(X»)'1l (tll (je Gemeente Woensdrecht {lnspraakreiJc:tie5 nr. 1, 4, ,s, L3 cn 11\, bUla9€> 2).
:.j ~le:- Minist€rie van trw wijst HI dit vcrb~Jr,d op hetstr.;:JteglsC'h g"-oenprojer;t -EihuKl VaJ~ bon:tn::ochJ p.n dt:
Gc'neente Graafstroorn up d{~ Traflsformatie'lisie r-lerwed(;tcne er, de Jitbrcldq',g va1 de EH5
(jr~s:::rookrCi)ctic5 nr. 3 e,113, bijlaqe 2),

\}
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In de volgende paragrafen worder, in aanvuf!ing (1) de stMtnoUlie enkele accenl8n
gcfcgd yoor de in het J....1ER te be5chrJjven rniiieuaspecten.

5.1

GEOH'fOROLOGJE, BODEM eN WA ft:R.

Het studiegebied Is 9€:VtJrleetd lr: hoogtellgging en wordt gekenmerkt door een afwisseling van geologis-che afJ:ettlngen. BeschriJf de (tljdelljke) gevo!gen van de
aanleg van de gastranspottfeiding oj) de bocJt~mOlJbOllw,
In het t'-tER dient tlet geohyclralcgisch systeem In ka~rt te worden gebracht. De
geuhycrologischebeschrijvlng dient zlch te richten op het grondwatetsvsteem, met

aandacht VOQI" grond'N~ler~strorn8n en slromings.patronen (kwEI en inzljging). If/aar
relevant dient een retatie te worden gelegd met de dlepere geologische fagen,
Goef inzlcht In de effecten van graven en bronbemaling op het geot',ydrologisch
systeern (onder andere op lnlijging en l indien V3H toepassing, waterwinning). Dit
kan geYllustreerd \\'QrTlen a;:lD de hf)n(J VSln (.:(JrHourkaarten van tie (freclt!sche)
grondlJ'iaterstsndverClndering. Ga ook in op de mogclijke aantasting (vc,droging}
van waardcvolle geolo-gischelagen Of bodemtypen. Bcstccd ,~vcnccns ()andacht a~n
de eventuele effecten vanhet testen van de le!ding. Sp~ciale aandacht IS nOdlg
veor de doorsnijding Vnll t1'e BratHmtse 'Wal,
l-Iet in de stal"tnotitie opgenornen IcidingtriJcC volt yoor een dec! binncn ccn bo'
ringsvrijze zone. Deze zone Is eenonderdeel van de milieubeschermingsgebieden
voar grondwater. 8ezit~n dient te worden of een Clltematief trace kan worden geko·
zen d~t dele belangen niet raakt.

52

NATUUP.

Huidige silu.tle
Neern in hd t--1ER kaarle,q op WoafOp de Jigging van Natura 2000·gebieden, ba~
schermde m~tuunnonumenter) EHS".;.1ebieden en andere gebieden met een be·

schermde statu5 duldenlk staat

n~ngcgc"cn.

Ge~}f ook (op kadrt) eer dUidelijk beeld van voorkomen en verspreJdlng van de
kwalificerende habitats en soorten in de Natvra 2000 gebieder; en Vafj doeltypen en
doefsoorten irI de SHS-gebieden, alsmcde waar relevant in de d1recte omgeving
daarvan:' s-, ~ied inzlcht in de ecologh"chc rclatics in deze gebiedcn (fundic a!s leergebied r ecohydrclcgische relatles) en de mate van b'"etsbaarheid van deze rolaties.
rndien geen actuele gf!gevens beschlkbaar zijn wordt geadviseerdeen aanvullend
onderzoek uit te voeren in dele gebieden.
M

Ii

Houd ook rekenlng met de Transformm:icvisie Merwedezone, -Ben gebied W(]':lrover
ac:ht geme(l!1ten Saml'3r1 met de ptOvJm:Je in overleg zijn.
Effecten
Het "'l€Rdient mzieht te bleden m dQ cco';oqischc cffcctcn van c,c ycrschlllcndc aI,
ternatleven. Ga daarblj In op de tijdelif<eeffecten in de aaniegfase (zoafs eff-ecten
van ve.rstorfl'g door oellJid, vetlichUng en vervoersbewegingen), de -effecten van de
geiwidbelasting en lichthinder op nabijgelegen EHS (Alblasserbos)en zljn dlrecte
omgeving door hct <:omprcssorstation alj Wijngaarden, en op de tangEre: termijneffecten van vergraving (zoa)s: ycrstoring Vt'ln de proflclopboUJ,·'I/), Ga cvcnCCilS In op

:~

lilt de ill5;praal<rcactic van de NQtuilr en VogelwiJcht IDe Albla'isErwaard' bfijkt dat de directe omgeVlr'l9 van
:>elar~9 is VOQ( wCldevogels. en als fo€!'-"ageergeoied vo·::r w]ntergasten (:nspt'i:!akreactlf2 or. 1, bl]lage 2).

6

de effecter;

van

bronbomaling. BeoordeeJ de rl2generatier)1ngelijkheden van (kahflbitats in termen 'Ian kwctsbaameid, (on)ve,'vangbaarheid en hersteltijd, Motiveer de noodzaak voor het aJ dan niet uitvoeren van eon Passend-e
Bcoordeling of Verslechtenngs~ en Verstoringstoets,
Geef ook aan wa! de effecten zijn van de ai:H11e~J VCln de gr.l:';rfnnspmtleidil1g en net
compressorstation op de TI-ansformatie'/isle f'-lerwcdczone.
rE,kter'istf~ke)

II

Ten benoeve van een mogelljxe ontheffingsaanvraag IngevoJae de Flo,"a- en fdUI1G1~
wet zullen de nadeHge eff(1cten op beschermde soorten In kaart rnoelen vJo..den
gebra<:ht. Geef in het (l/tER aan of op grond van de heschikbal-e infotmatic te ve'rWnchten is dat er een onthe.ffi,tlg aangcvraagd moet 'Norden en of hct r:Janncrnelijk
IS dQt deze verleend kan \....ofdcn,
Geef 8an welke rUlmte de planning voor de aanleg en ir)geL:rulkf1ame. van de gas"
lranspor'tleiding lant om milielJe.ffecten (met name effecten op de natuur) lOycel
mogclijk tc vermijdenJ-{J.

Woon- en leefomgevlngskwalltelt

II

Ii,
.5".3

Geef aan wat de erfectcn zijn van 11et voorkeurstrace crl de i!'lternatieven VOOt de
.ftanle0 engebflJiksfase van de gastransportleldlng en het compressorstntion in de
vorm van geluid~ licht, trJlllngcn en lucht op omwonenden, Besteed ookaandaCht
aan bijV. de sterrenwacht 17, kortom bestemmiflgen die als gevocHg kunnen worden
aangemerkt In de woon- en Jeefomgeving,

LANDSCHAP/ CULTUURH1STORI£ EN ARCtlC.OLOG1C

Gezlert het karakter van het studiegebied diem $pccifiek vondar:ht Ult te gaan naar
landschap (inclusjef aardkundlge/~leomorfologi5che waarden), cuJtuurhlstorie en
archeologJc, Beschrijf InhetfvlERde betekcr,is en de r'elatleve zeldzaamheld van de
lar)dschappeJiJke, -cultuurh;storische en an::heQlogjsdH~ waarden in (de dJrecte om~
gev1ng van) het plangehied, waaronderbfjvooroeeJd het Groene Heft en de Srabantse \Vai 1.$, De beoordelJng V~n hct tracc(s} dient hierop te zijn toegespitst. Denk
biJY';)orbee:~ ~~n ~~nt">tinq van gaafhe,d en samenhang. Speciale aandachi verdient het landscr:appeljke effect en de vi,suee!Hruimtelijke lnpes.sing '/fin r\e:t com·
pressorstation. Geef bijvoorl)B~~td aan in \',e)ke mate het tornpressarstation verdiept
kCiii 'Norden aangclcgdalsmede de wenselijkheid ,jaarvan.

Geef aan hoe bij pfanontwlkl<eHng en ultvoerlng rekeni/l':J lal worden ge!loud-er, met
aanwe:tlge waarden.

5.4

tlFrt rGHElD

f

In de stattnotitk: staat a! aangegeven dat een veHlghcidsfJntlJysc van de v()orgeno~
men acti'lJtclt "{D-ret uitqc::vocrd (ploatsgeoonden rjsico en grcepsrislco), B€steed in
het MER enerzijdsaandacht aan her rJstco van de gastn:Hlsoortiekling ,~<;p bet
.. compressorstation vOGr de omge.ving on be:sreed anderztjds aandacht aan het nsico
van actlvlteiten in de omgeving voor de gastransportlcid.:ng rcsp, het compresso:,station l "'.

~a~'o:Jlj kan gebrulk gemaakt worden van -C0 natllurkalender 'Jan het mlnlsterte van lNV,
Zle >Qol< :nspraakreactie NatutJr" en VO\Jcl\'Jacht 'De Alblasser.'1eard' nhspr~()kr(:ilctlc nr, 1/ bijlage 2),
lG)C COmml~Gle voor de m,e.r. wljst tp dit verban:i op de cu:tuurhistorlscne ',v<J.i'.lrdering!>k<!iHt !3rab$l!lt.
19 ZiF~ in (J"lt 1Jl'~rhand 00:'1; de 'In~praakreactie van de Brandwe.ef luid-HolJand Zuid met bctrckkmg let de
J',1aSs{lge ve.n de Dot(/l'se KiJ ~n H$l En het CalamireitenpJatforrn (inspraai<reactle nr 9, bJji1:l0e :;7),
I.}

P

7

[)o¥ W(lor il:fgeweken wnrdt van de tcetsingsClfstand dicnt aangegeven te VJc,rden

W{}arom de toetsingsafstand nlet gercnJisccrd kiln worden. Hierbij dl€nen de planoioglsch€, tectmische en economische b-olangcn beschcuwd te we-rde:n,
Geef <3an of Of) ultvoering van d';t inltiatief kan leiden tot tljdel1jke of permanente
gebruiksheperkingen voar actlviteiten in de orngcvlng van de gasttansportJeidircg.
Houd b!j het bep<3len van hot vejli9hejd5ri~jco cok rekenlng met ae ri:;jco's van
eventLfele oudc,. reeds aanwf;lzige, lekllngen in de nabijheir.l van her trace.

/I

Op basis van de toets:ingsafstand en bcbou'Ningsafst,:Hld {huidlge regel)~evin-9)en
het plaatsgebonden rislco en grocpsri;iC:J (toekomstlge regelgevlng) dient in het
"'1-:.:R d~JldenJk te- worden gemaakt welke eV€:InllJeJe veili.9heldslmelpunten er als ge;"
volg wm (ie- gRlsJeidlng en het compressorstation zijn, tvlt1ak voor de lakale situatie
duidelijk onderscheid tU5sen geldende regelgeving cn tockomstige regelneving voor
bUislcidingen, SIUit met be:trekking tot het compressorstati::Hl aan blj de regel-geving
'Jastgelegd in het Beslult Exteme Velligheid Inr;chtingen, lowel ten (Janzien Vf:n ,je
grens~ ~n richtwaarden VOOt het' pltlatsoebonden risico als de aspecten voor de
'/erantwoor(Hng van het groepsrlsim.

II
6.

Geef aan hoe de knelpunten zullen worden opgelo:5t. GeM daarbij lnzicht in het
rulmtebeslag van de niCl,lwe leiding {zone ring) resp, het compress.orstation en de
mr'llltregelen die worden getroffen om het ruimtebeslag te minimlSl!seret), WE)i}tbij
de veilighefd van omwonenden gewaarbcrgd b\'ijft.Ecn scenarioanalyse gekoPDeld
aan de benodiQde inzet Yan ilulpdrensten bij calarniteiten voor de verschillende al·
tematleven moet onderdeel Zljn Vl3n hct ro1ER. 10 De CurflfnissJe actviS'P.ert over bo~
v€llstaande 'il) conti'lct te treden met de lokale en regronaJe hu)pvetlenirigsdiensten.

OVERIGE HOOFDSTUKKEN VAN HET MER

Voor de onderdelen "vergelljklng van aJternatiC'vcn"l v'lccmten in mllieu-Infcrmatie",
"'·sqm~nvatting van hct MER'" kutmen de wettelljke vercisten als ric::htHjo voor het NER ·;;ebruikt worden, In aanvulling hierop is h.et ten
aaHzien van de vorrnen (Ji€senu,tie van bdi'lng:
•
De vergeHjkJng van VilrJanten 20 duidelijk moge-Iijk te presenteren met behuJp

"evaluotleprogramma" en

"

van tabellen, figuren cn kaartmateriaal.
De samenvatting fs het deel van het ~lER dat voaraf wordtgclczcn door besluitvormers eo insprekers. Oaarom verdlent ditonderdccl biJzondcrc aandacht. De
.5amenvatting moet al~ zelfstandig document leesbaar 2ijf1 en een goede afspie~

gel'ng tijn van de inholld vBohet MER..

~,;

J[I (lverleg tU5sen in1tiatiefnemer en bevocgd gC7.D:Q wordt rmdcl'" bc·paaj,j of de sce.nancnnal,/se als (r:iet-)
openbasr stuk on.jercl-eell.litrnaakt van het MfR.

8

7.

VERANTWOOROING VEkWERKING INSPRAAK EN AOVIEZEN

Binnen de ;nspraaktermijn, Jopende met ingang \Ian dOhdcrc~g 29 mE'Jart tot en met
9 mel 2007, zjjn 14 readies ~n a(lvielen ontvangen, te weten;
Natuur~ en Vogelwacht 'De AlblasserwBlird', Papendre<:ht., l me) 20G7
WatfJ:fschap Rivierenland, Tf€':l; 3 mci 2007
J. MinLNV, Dienst Landelijk Gebled, Den Haag" '1 mel 2007
4. Stlchting Dorp Wijngaarden (lijst MET 61 handtei<enlngen), a mel 2007
5, M,A. Groeneveld, Dordrecht, 8 mel 2007
6, r~eatschap H. en C. RUlt8nbeck, Wijng"arden, 8 mel 2007
7. OV(~rwater Rentmeesterskantoot BV voor dhr A.A. Groeneveld/ Dordrecht,
m812007
8, r. KoorCV8ilr, Wljngaarden, 8 mei 2007
9,Srandweer Zllid-Holiand Zuid, Dordrecht, 9 mel 2007
10. AcUeCornite Wljngaarden Ontploft, Wjjn,goe;rden, 9 mel 2007
11. "'1inlstf!rle Wm Oefensic, DIenst Vastgoed Defei'1Sie; Utrecht, 9 mci 2007
12. NCltuur- en Recreatieschap De Hollandsche Biesbosch, Dordrecht/ 9 mei 20D1
13. College van B&W Vt'ln Gemeente Graafstroo:l1, fHeskfmsgraaf, 10 rnei 2007
l4, College van B&W van Gemeentc Vlocnsdtecht l \Vocnsdrecht, 9 mei 2007

1.
2.

a

N21 deinspraak:ermrjn zijn 2 n:t1cUes/adviezen ontvangen l tc- weten:
15. Watersr.;h~lp Hollundse Delta, Dordrec:ht, 11 me! 2007
16. Provlnclale Pianologische Cie Prov Zuld·Helland, 16 mel 2007
Gasunie heeft de bes-chikking gekregen over de !nspraakreactiesen wettelijke adviczcn. Gasunie kan dus specifieke- punten, 00:< ais: deze nlet verwerkt zijn in de
richtlijnen l meencmcn·bij het schrijven van het MER t)fl t,'et Or1b'\'€rpen van de gaslrdrlSportleldlog en het compteSSoTstatlon.

Vcrkor'te weerg8Ve 'Ian de inspraakredclfes en verwerking ervi3t1 jn de .RiChWjn(Jn
('lie VOCr de voll<xlige lUst met reactfes en adviezen I.JJjfage ll).

Ad 1) Naluur- en V0'gelwacht 'De Jllblasserwaard', Papendrecht
Er is sDrake van ai;ntasting V<.1r1 hetGroene Hart,
• Geef aan wat de ulteindelijke maximaJe inlJumtig kan zijn van de te verwerven
cornpressorlocatic,
Zoak een altematlQve Jocatie voor hct voorgenomen cornpr~5sorstatjon alwaar
de verwachle n.egatieve gevolgenniet of nauwelljks een cxtru bcl[Jsting OP haa,
omgeving doet ontstaan, niel In de Ecologische Hoofdstruc~uur (EHS}, relet in
nabije qcbfcdcn met bepaalde vogels, en nj~t hij geproJet.1:eerde woonlocatles.
Daarblj kan WOrden gedacht aan'
ode voor-rnalige bouwlQcatlelSophiaspoortunnet' direct ten noorden van de
o

A1S ter hoogte van Papendrecht;
OJ) of in de omgeving op de DOr'drec.htse Sto(1:"t: GevwJo, Dupont, vUi10psiag

op de Derdo Merwede Haven
tlissen de Groene Krulsweg nabjj Rhoon en Smfts110ck, ten luiden van de
A15 nahlj de pljpleidlogenstta.at.
• Wed" deaanleg in een: blmker onder de grond op de door ce Gasuliie Yoorgenomen focatie lJit.
Richtlijnen vragen op grand van welke milieu·· en andere argumenten de keuze v-oor
de Jocatle W)f) liet compreS50rstat.fon is gem::mkt. Daarbfj d/cnt s/JCc/rick /ngegaan
te worden op de kantteken;ouen bij de hUfdlge locatie en -de afternatleve Jocati'es
van hetcompres'!rorstation~ ZIJdl5 deze in inspraakreactfes naar ~~oren zljn gebracht
(paragraaI4.1),
Q

PJchtlJjnen noemen bU de ot'ltwik!<efing lIan hel meest milieuvriendelljke alternatfof
fJ}S 8i'!mjachtspunt min/malisering en fanc/'j.chappeiUke mpEJ-ssfng van het C()/l]fwe$~
soestat/on (par"gt<,af 4.2).
R.'chtlijncn wi/zen (:"op dot de dirccte omgeving van befarfg 1s 'IGOr weidevoge/s en
ills foerageergebied voor wintergasten (paragraaf 5,2).

Ad 2) Waterschap Rlvierenland, Tiel
.. Geen opmerkingen naar aanleiding van de startnotitie.
Opmerkingcn opgcliornen in het versJag van het ·::Neneg tussen Gasunie en
Waterschap Rivlerenland dlenen te worden m.eegenomen In het vcrdere traject.
,>-jet bBtreftonder meer cle priJl1,;ke waterkerlng t}ll vet'"Schillel1d~ watergangen.
Kabels en leldingen die een watergang kruizen In het gebled van de Alblasse r .
'NaElrd dienen te YOiorden ge!egddoor mlddc:l van ccn persing of boring,
Rlchtl'ijnen noemen hij de ontwikkefing van hot meest milieuVrJendehjkeaJte.m&tfet
aIs aandachtspunt de minimaJisering van nadelige C'cologfsche erfedeo tijdens de
danley} b.ljyoorbeefd door s-e.lzoensplanning of door keuze5 in de wijze van aanleg
(paragraaf 4.2).
Ric/1tf(jncn nocmcn bi} de ontwikkoUng van het mecst milieullriendelUke alte.rrratfef
als aandacMspunt mlnimaJlsering van gebrulkst>eperkingen voor andere In h8t studiegelJied i/oorf<o.rnende (vrlctl'es (patdg"aaf ~~.2).
Ad 3) MlnI.NV, Dienst I.andelijk Gebled, Dcn Haag
In het SGP-gebled (Strategiseh GroenproJect Eiland van bordreeht) dienen In'
richUngsrnaatregelen te '/fonJen getroffen, en te .,.,ror(/en afgestemd met de
dlenst.
In Koolkil, Overteom, Noorderdiep, Sovenkil en diverse waterpartl)en (zle kaart)
mag de: gasl(!!iding de waterdoorvoerendhcid van \>~atergal1gen nlet belemmeren,
• Alte-maHer: aanleg gasleidlnfj pflfi:lllel en :w dicht mogelijk bij bestaande kddinfJen~ en kelbels.
UI~ flOg lopendonderlcek zal nag blijken waar de voorgenomen gasleidlng ver·
dlept moet komen te ljggen~ waarbij ee1 rulme marge moet worden aangehou·
den.
• Aantas.Un9 Vdtl het SGP~'OebJed dJenl (zo v8eJ mogellJk) voorkomen te worden:
oatuurwaarden in Klkvorseh-/Ottergriend,. landschap/cuituurhislorie blj Veerweg, griendwerkerhuisjcs, bunkers, en!::.
.. Onderzoek alternatief triaCe In de Sionspolder overeenkomstlg de 380 kV hoog~
spanntngsleiding aangelegd ;jn 1972.
Riehl/iinen noemen bij de ontwlkkeJing van het meest mlJiel.lvdendelJjke a/ternatfef
afs lJandachtspunt de cultuuri?istorischer archefor;ische en lendschfJppelijke inpassing cn dc passage ViJn wiJ~1rd(:vollc 1,'md5ChiJPpe/~tke elemef1ten (paragraiflf 1.2)
Rlcfltlijnsn noemet, bij de ontwikkeling,/an hat meest mf.lieuvrlendefijke alternatlef
als aaJ1dachtspunl" minfmaliserif1g

van

gebtulksbepetking'eJ1 VOO( andere In het stlJ~

diegebied vcorkomende funaies (paragraaf 4.2)
Richtlijncn noemcn bij de ontwil<kclinq van het meest milieuvriendeiJjl<e alternatief
ais aandachtspunt minimafisering wm de breedte van de Iverkstrook, met name in
kwetsbare gebieden (paragraaf 4.2).
RichtIUnen wijzeli e:xpliciet op strate.gisc,ll groenproject Eiland I/an Oordrecht afs

iJu/onome onl'Nikkcling (hoords/uk 5).
Ad 4) Stichting Dorp WiJngaarden (met handtekenlnllenllJst)
Bescherming van Het Groene H~trt trlC1C1kt zelfs wonlngl}ouw mondj~$ma.atr;10~
gelljk/ waardoor de 8t1nleg van 9 hectare Industrieel terrein voor een compn;;::$¥
sorsti)tionontQc!tJatbaar is.
.. Onderzoekalternatieve locatie voor het vO-OrgenOtne,1 gascompreS50rstatJon
waa:-bij deze locatlo wordt jngepast in bestaande indu;;trieterreinen of andere
besreande geschikte J.ocaUes, zoals het op kortei:lf~talld gelegen te,.·(elnen te
Dordrecht dIe beschlkbtlar tljn of kamen, en a!waar Vlel bedrljfst)randweer aan~
wezig is met de benodlgde expertise Lt.t, in Graafstroom.
• Kies 'oIoor ccn vc-mgc altcmuticvc locatic ook ujt cogpunt van rnogelijke tet'rorjs~
tische aanslClgen.
I)

10

Kies vooreen illternfltkwelocatie elle nid slIbslantiee! bljdrt1agt ikln de huldlgr.

(to verwachte) geluidbelasting afkomst,g ven de Betuweroute,
Richtfljnen noemen bJj de otltw/kkeling J..'an het meest mi/ieu'/rlendelijke altematJel
ais aandachtspunr rnlnimal/serlng en land(]chappeJlJke Inpasstng V"ln tier compres~
sarstation (pa1ngrnft( 4,2),

nichttljnen vragen om over de veiligheid in contact te treden met fokafe en regionate {wfpverleningst1iensten en een 5cen<irioaniJlyse op te sreJJen .(paragraaf SA),
RichtlJjnan vragen om inzicht in geluidsbe/astmg (paragraaf ::),2).
Ad 5) rot.A. Groeneveld, Dordt'ccht
• Grondeigenaar stelt dat de transpiJrtleidJ/ig langs het yoorgenomen trace over
zijn perceef roopt,
<10
Grondelgenaar JS bevreesd voor nadefige effecten op de draInage tJjdens de
Aanleg, en is bevreesd VOOr een waordedaling van het pertee! omdat ells Uevolg
van de eenmaal aangelcgdc gasleldlng pf.enologen geen interesse mccr zulk:n
hebben \fOOt dit pcrcccl,
De aardgastransportleiding wOn:lt ten minste op 2 meter onder maaiveld gesltu·

eerd,
•

Uit de m.e, r-rroc(~dlJre r-noet l)HJk;en hoe i1lOel worde,q omgegaan met (1e

W~VHM

dcdaling 'lac de grond docr de aanleg vao de gastransportleidin9 op de langere
tarmljo,
Richtlijnen vragen otn weergave van de effecten van graven en bronbema1!ng op
het r;;eohydrologisch systeenl' (p,araoradf 5.1), RJcMIJjJ)enbehandeh::~n '/f?rder dlt
/ndlvlduele gevfil nlet .5peciflek,
Ad 6) Maat,chap H. en C. Rultenbeek, Wljngaarden
• Compressorstation hoort nlet 1:1 het Groene Hart tlluls( en de rnaatschap is. l}e~
vreesd VOOr de voedselveHigheid, voor het wefzijn van vee en daardoor lagere
produ.ctie, en VQor het 'i'lelzljn en gezondheid I/an mens., als gevoig van het vrijkomenvan schadelijke stoffen:w:alsgas geluld en licht
• Inspreker verwacht waardevermlndBrlrg van me1kveebed:-ijf, verlles van kost
bare landbouwgrond( inperklng bedrljfsuitbrcldlngen, en rlsk:O '5 vnor de contij

w

nu'iteit van het melkbedrljf,

lnspreker verwacht aantasting

flor~

en fiJuno en vcrklcinlng tcrritorlum 'I'leidc-

\loge lSI dat een nleuwe overeenkomst met de P(ovinciale Stlcllting Agrarlsch
NfJtlmrgebied in 9f1vaar brenoL
rUchtlUnen vragen om inzicht in de eco!ogfsche erfeden 'Ian de verschi/!ende aJternatJ~ven (pariJgraaf 5,2).

Ad '7) Overwater Rentmeesterskantoor BV voor dhr A.A. Groeneveld t Dordl'echt

..

De aan!eg van de tri;lnsportleidlng langs het voorgenomen trace loopt over oerceel van de Inspreker,

•

De .anleg geschiedt In 'maagdeilJk gebled' en ult de Nota Rulmte bliJkt dat dlt
zo veel mogelijk dient te worden v()orkomen, Er dient naa;' een ander troO~ te

•

wordeh uitgeweken, bijvoorbeeld n~ar de percelen ten oosten van de v'/antijdijk
lngepland als StrategIsch Green Project, of parallel aar. de WantJjdijl< waardoor
mfnder nadeel aan t1et perceel van fnspreker,
GI-cndeigenaar zat oral jnstemrnen met hel gekoz€n trace omd,:)l het per-ceel
vOor agrarische doeleinden wordt gebrulk, en het trac.e d:lagonaal over zijn perceel loopt, Tljdens de ai;lnleg zal drainage nf,lgenoeg onuitvoerbaar zat worden)

en er 2uilen nadien te alr"n ti.ide biijvendc nadeiige effect"n optreden VON
(eventuele nlewwe) drainage. Ver·der maakt de transportleldlng andere toekomstige adivftelten onmogeliJk, loals rruilteeltopstar'lc!en (~n bebollwjngsmogenjk~
heden/ waa-rdoor vnrmlndering Vetn mogeHjke toekomstige waardestijgingcn.

Vlerkstrcok bjj de aanieg kan aanzienlijk kleiner worden dan in de startnotitie is
•

aangegeven,
Deaardga.stran.sportleidlng dient op ten mins.te OD 2 meter onder maaiveJd te
'Norden gcsitucerd,

II

•

Uit de m,e,r-procc{Jure moet blijken :hoe moet worden omgega:JrI met de Wililr"
dcdaling van de grond op de langere ter-mljn door de aanjeg van de gastranspOrtlelding.
Ri(;/)Uijneo noemen blj de onlwikkefing van flet me-est miHeuvn'endefijke elternatief
als cumdachtspunt mfnimallserlngvan gebruiksbeperk,ingen voor andere in het stu·
dlegebfed voorkomende furtcties (paragraaf 1.2),
RJchtlljnen noemen bt( de onnvlkke.IJng van het meest mlller.Nriende/ijke alternaUel
als aandaciltspunt minlrnalfserlog ww do breedte van de werkstrook; met name In
kwers[wre gebleden (patagraar 4.2),
Hichtlijnen vragen om weergave "'an de etfe.eten van graven en bronbem<JJing op
het geohydtologiSch systeem (paragraat 5.1]. Richtlijnen beMtldelen verder (iit
Indivlduele gevai nlet spedflek.
A.dS) T. Koorevaar/ Wijngaarden
Hot Groene Hart, hocwd dun bcvo;kt (veJligherdsasP€ct), dlent te worden ont~
lien, Inspreker meent dar Gasunle als overheldsbedr'lJf hlerln eon voorbeeld·
functie heeft.
Onde.rzoekalternatleve locatles met rninder schade a.an ruimtelijk.e kwaliteiten
bij'/oorbeeld in industriegcbicdcn of in gcbiedcn waar door verrommeling de
ruimtclijke kwaliteit ar is aangetast.
Lndiengeen goede altern.atleve locatle word! gevonden: leg compressorstatlon
dan niet oostelljk rnaar westellJk van de SHedrechtse Binnenvliet \n de noo;"deHj~
j

ke wne Yan de polder Matena-Noord en wei ondergronds. Alblassorbos h""ft
gcringc cultUlJrhistcrischc waarde, en ontrekt verder de voorzienjn9~n aan net
zicht. WeI aardi3cht voor het aldaar geiegen donk waarop menscnjke sporen uit
tU?t N.eo#lthicutn,
.. Indien ook dit niet haalbaar is: aanleg van het compressorstation onder-gronds.
Archcologischc I/raardcn lijl<cn gering, 5poren kunnen door oP9ravlng veilig wor~
den gesteld. Aantasttng van cultvurhlstotische waarden v~n net open weide £Ie·
bled wordt nlet weggenomen door h€t rondom aanbrengen van b€plantJng d-al
moet worden gClien ills een ingn:~cp"
P,lchtlijnenvregen 00 grond van welke mlJief,J- en andere argumentcrJ de l<CU7.C 'I'oor
de}ocatie van het compressorstatiotr /s gemaal<t. Daarbif dient specifiek fngegaan
te worden op de kanttekenJngen bl} de huidlge JocaUe en de alterna£'ieve IDcaUes
van her compressorstab'on zoals (,teze in lnspraakreaclles niJilr vnren zljn gebrocht:
{parograaf 4.1]
Richt/Uncn nocmen bU de ontvlikkeNng Il~m het meest milieovrJendelijke iJltematiel
afs aandachtspunt de cultuurh[swrlsche, archeoJogfsche en liJndschappefijl<e inpas~
sing en de passage van wBardev'Jl/e !andsclrappeffjke eJemenl'en (pm'8graaf 4.2)
Richtlijnen tlOemen bij de ontwjJ,:kelll1g It,..:m !let mt'U:,u;t milieuvriendeJijke alt:ernatief
ars aandachtspunt minimaJisering en landschiJPpelljke lnpassfng van hot comprcs~
50rstation (paragri:1af4.2).
j

Ad 9} Brandweer Zuld-Holland Zuld, Dordrecht

•

•

In de MER dicnt voor hct hclc trace van de aardgastraosportlei.jlng de contour
waar voor het plaatsgebondenrislcocontour gelljl< 1S aan 1O·~ inzichtelljk te wor~
den gemaakl en e'leneens het groepstisico.
Het kiczen ven cen klcinere afstand dan de toetslngsafstand l in Elk g€vnl grotcr
dcm dc: minlmaal ,(l';;f! tc houden bcbouwingsafstand, dlent na gebaseerd te zijn
op ean zorgvuldigc afwcging van aHe betrokken befangen door het bcvoegde
ge,ag.
In de MER client (loor middel van een sO::l'nanoi1oalyse de: effecten van mogelijke
Incidentcn met de aardgastranspoltleiding inzichtelijk te worden gcmilaktJ cn
daarbij na tc g~an in welke mate de hulpverlenlng bij calamiteiten kan worden
geoptimaliseerd opdat escalatie kan worc€n voorkomen. HlerblJ dient rekenlng
te 'Norden gehouden met het in de brandweerregio opgestelde toetsingskader
externe ve:iligheid.

11.

~

RicMlijne:n noeme.n biJ de ontwikkelJng van het meest mFlielJVrlendell/ke crfteml1Uef
a/s aandachtspuflt minlrnaHsermg v;:Jn gebrulksoeperkjngen voor andere. jn !Jet st/jdiegebied voorkoroende (ufJcties (paragraaf 4.2),
Richtlijnen wl)'zen expliciet op de passage van het Dordtse Kif en HSL en het caJa~
ml'r'eitenplatfdfm (paragraa r S, 4).
RichWjne,'1 vragen om OW;t de veilighe.id in contact te treden met fokafe en regio~
nale hUfpverlem~'1gsdfensten en een $cenarioana!vse op te stellen ((JamgrtNJf 5.4),

I

Ad 10) Actieremlte Wijngaarden Ontploft, Wijngaarden OUst van Indleners)
• Het nict aanlcggen van de voorgenornen transportlelding Calternatlcf nummer
11) dbent te worden ultgewerkt Opd8t n·~lt en noodtaak van de aan tc Jeggen lei..
ding wordt 8ar1getoond) cp grand van de toekomstiq gevraagde capacltelt en
een ultleg dat de b€staande capadtclt onvoldoende is, De nood;z:aak veor (Ie
aanleg ven de gastransportlefding di-ent kwantl(.atle-f te wonler) onderbolJwd met
daarblj een berc}<€ning op grond van de b.)~name Van de trallsportvraag, Daar~
blj dlent rekelling te worden gehouden met de reductic van de benoeft aardgas
"

•
•

•

•

l.v.m, maatregelen tege-n de globale opwDrmin~ van de aarde,
Ar.tte:comile vindt het b-eroep op 'hctaigemeen natlonaal belang' overtrokken
daar spmkc is v~n de wens van intcrrlatlon-aal 9astraflspmtdoor de Gasunie bezlen vanuit commercleel oogpunt.
Gasunie dient Clan te geven \'\'anneer de be:staandc ICldlngen moeten worden
vervangen.
Vermijd de nDI1I,~g van het voorgenomen gascompressor'Station bij Wijngaarden,
en zoek €en aJtemati€Ve locatle nlet jn Hel Groene Hart {'2t:l1J alternatlcf'J, maar
b~voorbeeld op de t-1aasvl3kte ("alternatlef nr, 3'). Dit maakt het transport van
per sch:p aangevoerde LNG haeJr Belgic mogelljk,
Geefaan wil£lrom de aerdgastransportleidJng nlct op de l:ee~ en rivierbodem ken
worden aangelegd,
Geef a~m waarom hetgascornpressorstation jUlst 10 WijngaClrdcn 'lOU moeten
komen te liggen ('Ilwaar Dude feldingen Iiggen.
Onderzoek als alternatief de (Jt1nlcg van het gascompressorstatiorl l1l5seo Ba~
rendrecht cn Gud-Beijerland ('4 C alternatlef'). Daarbij n~kening houden met het
felt dat de brandweer van de Rotterdams haven gaed geequipeerd is om instal-·
tatles werkend under hogt? dnJk te controleren,
Werk een alternatlevc tr~ce uit ......a2lrbij hct oostelijke trarisportnet wordt uitge
H

•

•

breid Calternaticf hummer S').
Werk een altematief ult waarblj dc leidir19 tlJSSt~n Wijngaarden en Osscndrccht
niet VJordt aangeJegd maar gebruik gemaakt wordt van het bestaande leldln ..
gennet ('volgendcllternatief),
Geef aan waaromde werkdruk van de vocrgenomen leldlng 80 atmosfeel" moet
zijn en nict conform debestaande werkdrukken, 67 atmosfeet'. leg uit waarom
er r11et met nog lagere gasdrukken kan warden gewerkt~ en dC'lt de dru:~ niet

stapsgcwij'S opgebouwd kan worden. Geef aan de noodzaa;.; van de com press Ie
v.;tnhet gas cp de loca-tie in Wijngaardcn,
• \'Verk een altcrnatief uit waarbij gebruik gemaakt wordl van g21sopsiag; houdt
daarbij voor ogen dat er reeds opslag van l.NG is op de: Haasvlakte,
• Onderzoek het alternatleve trace voo\~ de aardgastransportleJdlng van Anna~
PaulownB via de Noordzee n()Dt Belgic a:waar aansluiting op de Interconnector.
Het voorded is ook gelegen In net veiligheidsaspect ouk LV,rn, terrorismc.
Ondcrzock alternatieve locatics voor het gascornpreS50rstation; in Dordrecht
tussen Gevudo en Dupont~ of in de ni::1bljheid van de Sofia Spoortunnel bulten
Het Groene HClrt lHgen de A is} of hot lege lndustricgcbied tU$sen papendrecht
en Alb:asseldamalwaar bestaandc piJpleidln·gefl.
• Ondertcck hct aftematJef '.vaarbij gebruJk 'Nord\: gernailkt van de bcstaande
militaire gastransportleldrnqen In Nederlcmd die enige tijd geleden door DefenSic
te koop zijn aMgeboden.
• Het actfecornite ' W'ijngnorden ontploft' zijn mordicus tcgcn de aanJeg van het
gascompressors-tat-ion hij vVijngatlrdcn omdat cr vclc altem.atievcn t.ijn en vanw€>;le het vollccige gebrek Clan informatie van de Gdsunie. Een de-:-geliJk sti'ltion
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hoort nict thuis In Het Groene Hart. 1V1en is bevreesd voor verdele toekomstige

uitbreiding ne de aanleg V~fl het vnorgenomen compressorstatioii, Oak bij andere uitkomsten van het m,e,f. blljft het adiccomitc tegen de aanJ~g VCln het
voorgenomcn compreS50rstatlon,
Het NcR dient anders dan de summlere uitwer-king in de Startnotitle expliciet In
te gaan op heL rn€est tnllieuvriendeHjke alternatief.
Er client doer de Gasun!e te '.../Orden onderzocht wat de invioed is van net I/Cornemeo van Zuid-H{liland om de ecologlsche hoofdstruc·:uur naa, 25 meter uil le
brcidDn nablj he! l\Jbl9:5Serbos.
Nen wenst alles te weten omtrent het orn!thologlsche beiang van bovengenoernd gebk.~dl met als bekende aspeder1: overwlnterings,gebied 'Ion de kleitJe
zwaan, de aanwezigheld van de Leldzamc Dsyogel.
Dc provincic is bezlg om in de polder tussen Wij09aarden en SliedrecYlt 'i?-en
wateroverloopgabied te cre~re0. Men vraagt near deeffecten wm her ondenvater zetten van de Yoorgenomen;){'trd.gnstransportlelding en of dit de ,sanfeg van
ee" gascompressorstatlon in een dergelijk gebied wei mogel!jk is.
• [n de stCirtnotitic is nict tcrug te 'linden van de EU-riGhtllJnen gBricht: om de
velligheid en milieu \loor burgers te garanderen In dic:htbevolkt gBb1ed.
.. Insprekers wij:zen op de brief de staatssecretaris van VROM aan de Tweede Ka
mer d,d. 9 februari 2007, 11ieruit c.oncluderen delnsprekers datdeovcrhcld duidelijk aangeeft dat er sprake is van structl.Jrcfc tckortkoming ffi,b,t. aanl€l9, beheer en vciligheid van gasleidlngen.
Er moet nadnJki<elljk gezocht wor·;jen naar altern8tieve locaties i,p ...... In Wijngaarder!. De Gasunie mont naar duurdere oplossingen uitwljken,
Het \Ac.ticcom!te Wijngaarden On~plcfe is tegen de aanleg van het voorgenomen
compressOJstation in \Vijngaarden,
P..ichth)'nen v,~agen om acMergrond en doe/stelling h1 het MER op te nemen (pere1graaf3.1).
Rjcht!Jjnen wCJger; op grond van welke mHieu- en tJ.I1dere i)rgumenten de keu;ze \/oor
de ./ocatfe van net r.ompressorstCJtion is gcmaakt, O/iarbij dient 5peciffe.k fngegaan
tc worden op de kanttekenlngen bij de hUidige locatle en de altematiev€ locaf'it:~s
van her: compressorsti('1tIOfl, zoals deze in inspraakreacth:"!-s IfBar voren zljn georacht
(paragraa( 4.1).
P./chtlij'nen geven voorschriften ~'oor de ontwikkc1ki.q Val? het meest miNeuvrfende~
Iljke allematiaf (p,1fagrMf 4.2).
Rlcht!ljnen noemen bfj de ontwfkkeflng van he.t meEst milietlvtlendelijke aJternaNef
als aiJndachtspunt flhlnimaRsering van gebruiksbeperkingen voor andere in net studiegebied voorkomende functies (par8graaf42),
P'ichtfJ)'ne,'1 vragen om in'i!icht: in de ecoJoglscne effecten van de verschfifende al!:ernat/even (paragraat 52),
..

Ad it} Minis.terie van Defensie, Dienst Vastgoed Defensje, Utrecht
• De aan te leggon aardgast'ahsportlelding doorkruist OP de kaarten KR097 en

KRlll ceo brandstofleldmg van hat t-11nisterie van Defensle.

t~en

verzoekt tech·,

nisch overleg te hou.:jen me\: de Defensle Pijple!ding Organisatie alvarens de ujt~
voerlng te starten.
11'
Het Minlsterie ven Defensie is thdhS doer)de ,zen nicuw 10-iru::h leiding aan te
legg>cn inhct trace van de BUj5Ieidlngen5traat,waerlno·~kdete leggen 48 imJl
aardgastransportleJdJng Is 9€p1and. Men verzQekt orn over' nit project technisch
overJ eg te hOuden,
RiclJtlijnen gadfl nJet SIJecifiek in op deze inspralJkreactle,
M

Ad 12} Naluu!'" en Recrealieschap De Hollandsche Blesbosch, Dordrechl
..

Het trace doorkrulst landerlJen In eigendom vtln het N(lIJJl.Jr~ en recreCltieschao
De Hollandse 81esbosch, en in het bljzonder een 18-ho\es QolfbClCin, De doof5nij-

ding mel de aardgastronsportkiding maakt het gebruik hiervan ormogelijk hatgeen een veriies betekend voor 850 vast speJcrs., cr ont~taan immers 2: aparte

9··holes··golfbancn.
•

Dc fcjC:ingzal de waterhUishouding verstoren en zal lelden tot onherstelbaar
vel-lios vande bespeelb~~rheldvan de Vf.=!lden,
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•

Inspmker maakt bezwaar teger de aanleg tenzij er compenserende maatregefen
getroffen wonj-en in rulmtelljke of flnanCi~le ZJri.
• Inspreker beplelt ,:)ndergrondse aanleg van de gasleldlng.
• r-len Vreest von!" de tOo?gankelijkheiti van 1W'~t cnrnplexwcrkplaats SiOi'lspolder.
• [~spreker wijst op de strikt-e handhavingsvoorschriften In het gebied m.b,t.
werkzaamheden inbepaa':de perJode en de r;,ierbij behorende geluldso\>'edast.
RlchWjnen noemen blj de ontwikkeling lIan het m8€st milleuvriendelijke altematlef
a/s aandachtspunt mintmallserlng van gebnJiksheperkflJgeJ) \lOOf anden~ /I) het stu~
diegeble(} voorkOfnende runcties (paragraaf 4.2),
RichVUncn nocmcn bij do ontwlkkeling Va_Ii het meest mllh::LiV-rie:ndelijke alternatief
a/~ aandachtspunt minima,fe overlast vaal' omwonenden, (paragraa{ 4,2).
Ad 13) College van B&W van Gemeente Graafstroom, Bleskensgraaf
• Graafstroom wil in een vroeg stadium zljn- bclangen kenbaar rnaken omdat
Wljngaarden in de startflOtitie een centrale- plaats innccmtf maar aan h¢t VDorgenomen compressorstatlol1 zeer beperkt aandacht is besteed telVl'lj! het grote
impact heeft op de omgeving en Icnclsc'nap.
• Nut en noodzaak van het voorgenomen gasleiding en compressorstatlon zrjn
onvoldoende duldeiijk.
Vragen;
o Komt anders de ga.s:toevoer In gevaar?
Q
Wat zijn de gevotgen van her niet boowen van E?t:'1/l gascomprf!:s50rst.ation?
Q

•
•

Bledt strategische gasopslag een olternatief voor plekopvang?

Het is onvoldoendeduidelljk waarom het station nu jUi,st in de nab(jheid van
Wijngearden moet komen,
Graafstroom wenst onde:rwek nailf hoe het lnil:r<1tief zid) verhoucJt tot het ,. l1it~
voerjngsprogramma- Gl"oene Kart' en de Nota Ruimte.
Ge\...'eze-n wordt op Kamervragen of dergelJjI<e ontwikkeltngen in Het Groen Hart
weI mogelljk zljn met een ve,rzoek aan de minister om onderzoek naar alterna·
tieven. Woens-drecht wi! antwcorden cp deze Kam~rvr;;:gsn vragen.
Gratlfstroom verA,jjst naar aitematieven aanged,'agen op de randsvergadering
van 23 april jL:
o Alternatief I: Reallsatie g-ascompressorst8tJon op de Maasvlakte
(j,
Alternatief (I: R~aHsatje-gascomprcss;orstationtuss-en Brandrecht ~n Oud~

Beijerfand
"

Alternatief Ill: Uitbrejd<ns; van bestaaode capaclteit,'n het oosten (van Ne-

derland)
(l

o
,~,
<)

Alternatlef !V: Geen directe verbJndlng leggen tussen Wijngaarden en 0$sendrechf
Alternatief V: Aanteg If!idlng van .o,nna-Paulown() r,<'1(')r Belgic via NOOr07ce
AltcFneUefV[: Realisat'le g.;Jscornpressarsta~!on in Dordre{;ht nabi) Dupont,
Alternatief VIr: Realisatie gascompres50rstatlon bij Sophia Spoortunnel tegen

A15
c

Alternatief VrII; Realisatie gascornpresson=>tatjon op lndustrfegebieo
Papendrecht en IIlblesserdem.
(2Ie: oak Inspraak van ,\ctiecomite Wijngaarden Ontploft).

tll~sen

Graafstroom wenst duldeHjkheid over het rneest mlPeuvrlendeltjke- alternatief en
de alternatleven met de rninsh~ rlslco's.
Graafstrocm'l'lenst uitvoerJngsvarienten uitgewerkt te zien ..vaarblj uitdrukkeljjk
gekeken wordt naar net minJma!iseren van de ne.gatieve errecten op de omge-

ving en '~ndschapf 0,0, verdiepte ligging.
Duidelijk dl~nt te worden gemaakt waare-m de gasdruk in de lelding 80 bar moet
lijn,en welke extra rlsico's dit heeft Lo. v.de druk jn de

I)estaan(/t~

feidJngen.

Vragen:
()

Wordt voJdaan aan de huldlge regels in de c!rcuJalre van 1984; 'Nat zijn de

gevolgen voor de wnering van toek-omstige bouJNplannen/ en hoe speelt
Gasunie in op toekomstlge regelgevlng?
(')

rn hoeverre is lie br?!ndwl1er in staat Ol'fJ (('llamiteitbestrljcllno te (l-oen ,"'f),Or
het voorgenome:n compressarstatioll is zij of) de hoogte van de ligging Vi!;,"1
f

aurdg2ls1eldlngen, en hoe raakt z!j daartoe voldoende geequipeerd?

•

Greaf5troom wenst duidelljkheid over hot plaatsgebondcn risico cn grocpsr!SicO,
GraafstrooJn wens!. duldelljkheld wat de risico's zijn van terrorlsme betreffende
ga:sleidlng en welke voorzientngen deze fisico's zuHen rnfnrmali~eren<
Vrag~l1;

Wat zijn de gevolgen VOOI" '''-is wanncet de gC1slaiding Iller onder door moet.
Hoe zIt tl€! met het sluipverkeer langs Wijngaarden?
o Wat zljn de gevolgen van de voorgenomen gasleiding ell station VOOr de EHS
en dt~ uitbretding hierv?Jn?
o Wat zijl! de gevolgen voor de natuur en hoe wOr'dt h'iermee omgegaanl
Q
Wat ziJn de gevolgen voor de ontwfkkcjjngcn voortvloeiend uit de 'fransfor~
matievisie r"lerwedezone' met daarin genoemd een Inane ,as' ten westen van
INijngaarden , en welke alternatleven zi}n er?
• Gasunie heeft toegezegd de inwoners van Grtlafstroom goed te informeren.
Graafstroom stelt dat hlerblj aan de orde dlent te kome:l; planning! gcmotlvcer-de tijdstip van .;:1e werkzaamhe-den, verdere toekomstplannen van de Gasunle
met o,a. aanle.g leldlng na 201 a naar Maasv)akte met de eventuele consequenties veer het hu ldige infUatief.
RlctltJljnen ~'ragen om achtergrond en doe}steiNng op te nemen (paN1graQf 3,1).
RichtJijncn vragen op grand van welke mi!Jeu- en 3tldereargomenten de ketite voor
de focatJe van het compressorstatlOn IS gemiJakt. D.aarblj dient specllfek Ingegaan
te 'Ivorden op de kamtekenlngen btj de huidl(ge JocaUe en de CfUem3Uev~~ locatles
van he.t compn'!ssorstat{on, zoa!s deze in inspraakreacties naar voren zf)n gebracht
(pi"ragraaf ", 1),
FUc)JtIJjnen geven voorschrJften voor de ontwlkkelinq van het meest m/!jeUVrlendelUke alternBtlet' {pafagraaf 4.2).
Rk:1Jt!Jjnen l/rftl)l'!f1 om heschrij':ling van tijdetijke en permanente effectefJ (hoofdstuk
5),
R.ichtlJjnen vfagen om weerga'·le van de e{{ecten voorecologfe (paragtaaf5,2),
RichtfJJnen vr<7gen om 'Neergave van de effecten vcor externe veiligile.id (fJ8ragfaaf
5.4).
{)

Ad 14) College v~n B&W Van Gemeente Woensdrocht, Woensdrecht
• Vloeosdrecht wenst een uitgebreidere Uitleg van de \\'jjze waarop het groepsrlsJco wordt verantwoord.

,.

Woensdrecht

W8('1St

een exact~ heschdjving van de lccatie en d~ uitbr'cidir.g yan

het reduceersti"tion ter noogIe Vi"n Weslerschelde OOst.
RichtJ'ijru!n vra:~en om Oller de velNgheid in contact te treden met lokaleen reglonale hulpverfen{ngsdJensten en een sc€narfoanalyse op te stellen (paragraaf 5.4),
RfchUfjnen noemen hi} de ontwikkel/n!J ...·an het rneest milfeuvriendelUke eJternatief
al$ 8itndachtspunt mjnfm~/isering en landschappelfjke inpassing lliJn f1ct rcduceerstation (paragri""r 4.2).

Ad 15) Walerschap Hollandse Dell., Oordrecnt
Water-schap wljst or de vele krUlsingen die: Met aardgastransportlcrdingentrace
'Ian Wljngaarden tot in Cromstrijen maakt met divcrscwatcrkcringcn, wegen,
wateren en rrcolwaterperslel.;:jingen. Dit zljn vergunningplicr;tlge kruisingen 1 en
dienen te voldoen aan de normen In d€ NEN3650-selie en aan nadere testellen
vere,js,ten.
.. Waterschap wijst op vergunnrngen van het wi:lterschflp die mogclijk 'vC:I'Clst tijn
op grond Vi"n de WI/G,
Gewaarscl1uwd wordt dat de I/oorg€t1or(H::r, iciding de .grondwaterkwalltelt en
grondwaternlvea.u niet mag oeliilsten.
Rfr.l1t1ljnen vragen om weenJBve van de effecten van graven en bronbemaHng op
het geohydrologlsc,'r systeem (pi"mgri"i"r 5,1),
11

Ad 16) Provincial.. Planologlscne Cle Prov Zuid-Holland
• Commlssle stem;: in met de startnotltle 'IIat;1rbij aangegeven wordt tlc)t de tisico~
contour van de nl,euwe leidlng nlet gmter mag zljn dan 0 meter.
RichtNjnen vragen om /nzage in externe \'eiligheJd voor zowef de huidige als toekomst!ge wetgeving (pi",i"gmof 5.4).
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I.

INLEIDING

Op 15 lebruari 2007 ontvingen wij een startnotitle voor een milieueffectrapportage (m.e.r.)
van de N.V. Nederlandse Gasunie voor de aanleg van aardgastransportleiding tussen
Wijngaarden en Ossendrecht. De nleuwe leiding zaJ ongeveer 75 km lang worden en een
diameter krijgen van 120 em. In de lelding zal de gasdruk lager ziJn dan

eo bar. De nieuwe

gasleldlng vonn! een onderdeel van een nleuwe noordzuidverbinding tussen noordoost
Groningen en Zeeuws Vlaanderen. Tussen Wijngaarden en Cromstrijen zal de nieuwe
gasleidlng blnnen de provincie Zuid-Holland komen te Iiggen.
Voor de aanleg van de leiding In Zuld-Holland zijn wij de vergunnlngverlener voor het
onttrekken van grondwater op basis van de Grondwaterwet (Gww). De vergunningaanvraag
zal naar verwachting m.e.r.-plichtig zijn, op grond van onderdeel D, categorle 15.1 van het
Besluil-m.e.r.
Als onderdeel van de lelding is in de startnotltie nabij Wijngaarden een gascompressorstation voorzien. Op basis van de Wet milieubeheer ('Nm) zljn wij daarvoor tevens de
vergunningverlener. Voor dit gascompressorstatlon geldt echter geen alzonderlljke
m.e.r.-plicht. Tevens zullen wij onthefflngen moeten verlenen op basis van de provinciale
milieuverordening en moeten wi) gemeentelijke bestemmingsplannen beoordelen.
Wij zljn een bevoegd gezag dat hiervoor MER-richtlljnen vaststell. Blnnen de provincie ZuldHolland zljn bij deze m.e.r.-procedure de gemeenten Graalstroom, Papendrecht, Sliedrecht,
Dordrecht, Blnnenmaas, Strljen en Cromstrijen ook als bevoegd gezag betrokken. leder
bevoegd gezag stelt alzonderlijk richtlijnen vast.
De startnotltle heel! vanal 29 maart 2007 tot en met 9 mei 2007 ter Inzage geiegen.
In totaal zijn zeventien zienswijzen ingediend. Vanwege de betrokkenheid van velen, ook
van buiten de provincie Zuid-Holland, heel! voor de inzending van zienswijzen het bureau
Energleprojecten, ondergebracht blj SenterNovem, als postbus gelungeerd. Aile ingediende

zienswijzen zijn in hoofdstuk III samengevat en van reacties vQorzien.
Voor het opstellen van richtli)nen heel! de Commissie voor de milleueffectrapportage
op 23 mei 2007 aan ons en aan anderen een advles ultgebrachl. Tljdig ingebrachte
zlenswllzen zlln door de Commlssle voor de mllieueffectrapportage bll haar advies
betrokken.
Op grond van het advies van de Commissie voor de milleueffectrapportage en aile
ingebrachte zienswijzen hebben wij de richtlijnen vastgesteld. In onze richtlijnen hebben wij
het advles van de Commlssie voor de milieueffectrapportage opgenomen en voor
Zuid-Holland aangevuld.
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Het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage is, exclusief de bijiagen,
opgenomen in hoofdstuk IV. Aile ingediende zienswijzen zijn in hoofdstuk iii samengevat en

voorzien van reacties waarin is aangegeven op welke wijze daze van invloed zijn geweest
voor de vaststelling van onze richtlijnen.
In hoofdstuk Ii staan afzonderlijk de richliijnen vermeld die wij specifiek voor Zuid-Holiand
van belang achten. Hoofdstuk Ii samen met hoofdstuk IV vormen de r1chtllJnen voor het
opsteilen van het MER voor de aanleg van de nieuwe aardgastransportleiding inclusief
gascompressorstatlon in de provlncie Zuid-Holiand.
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II.

RICHTLlJNEN VOOR HET MER

Wij hebben in onze hoedanigheid van bevoegdgezag voor het verlenen van vergunningen
inhetkader vande GrondViaterwel(Gww) en vandewetrnilieubeMeer(Wm)de navolgende

.riqMjl.ijnen,va~tgeslald.'.A~.nde.h~nd,vaWdezeri"htliJnen·.d.ianth~t.Mg8,vQQr·da
I18rdgaslranspQrtleljjingdoor da N .V. NejjerIMdseGssllnie.:t$,Vi9rden.oPlJ$Sleld.
Behalve voor de genoemde vergunnlngen z.al dil MER :ook'dienen ler pndelrbouwing van de
door gemeenten op Ie slellen en,door ons Ie beoordelen beslemmingsplannen en voor door
ons e-;enlUeel.te.-;erlenen onlhefflngen op basis van de provinclale "!iIIeuverordenlng.
'ferYastsfellingvan onZMichtiijnen onlVingenWijop' 23 mei 2007 MtsClvles vande
Commissie voor de milieueffecirappprtage. De I:Ommil;sie.heeltbijhaar ad-;ies de
ziensviijzen, nummers 1 101 en mel 15, belrokken. De commissie vetwij$Hn voelnolen naar
deze zienswijzen. In .hootdsluk III gaan wi) op allezienswijzen.in. Wlj b"schouwen de leksl
van hel advies van de commissie, voorzover dil Zuid-Holland betrelt, als onderdeel van Onze
richtlijnen. Hiertoe is de leksl van hel advies van de commissie inlegraaJ opgenomen in
hootdsluk IV. Samen mel onderslaande aanvullingen vorml dil advies de richtli)nen voor de
opslelling van het MER voor de aanleg van een nieuwe aardgaslransportleiding binnen ZuidHolland lussen Wijngaarden en Cromstrljen, inclusiet een gascompressorslation.
Aanvullingen op hel advies voor de rlchtlijnen van de Commlssle voor de
milleueffectrapportage

Onderzoek ',ioor de vergunningverlening OR basis van de Wet milieubeheer IY{m)
in combinalie mel de aanleg van de nieuwe aardgaslransportleiding is in de slartnolilie de
bouw van een gasl:ompressorslalion Ie Wi)ngaarden voorzien. Hier wordt gas onder druk
gebrachl voor lransport. Hel gecomprimeerde gas wordl in hel compressorslalion levens
gekoeld.
In de slartnolilie is voor dil slation ean localie genoemd. Deze localie ligl binnen de
begrenzing van hel Groene Hart. Door de keuze van deze localie is onderzoek nodlg naar
mogeiijke allernalieve builen hel Groene Hart. Insprekers hebben allernalieve localies
genoemd. Geet de reaiiseringsmogeiijkheden van een gascompressorslalion op de
genoemde localies aan. Benoem per iocalie de ruimlelijke plannen van gemeenlen, regio's,
provincie en Rijk welke dienen Ie worden aangepasl om de realisering van een
gascompressorslallon mogelljk Ie maken.
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De locatie nabij Wijngaarden is in het streekplan Zuid-Holland cosl aangeduid als 'Agrarisch
gebied plus (A+)'. Een compressorstalion is hier slechts toelaalbaar indien kan worden
aangetoond dat de activiteit van algemeen nut is en de noodzaak is gebleken door het
ontbreken van een beschikbaar goed aiternalie!. De beoogde locatie grenst voorts aan een
blnnen de 'Trans/ormatievisie Merwedezone' geplande 'robuusle natte as'.
De grootte van hel terrein voor dil slation bedraagd circa 9 ha. Street naar een zo zuinig
mogelijk ruimlegebruik en onderzoek allernatieve koelmethoden van het gecomprimeerde
gas. Onderzoek tevens mogelijkheden de vrijkomende warmte duurzaam in Ie zetten.
Voor de verlening van de milieuvergunning zal in een bestemmingsplan een geluidszone
moelen zijn opgenomen. Voor de allernatieve localies die lechnisch en beleidsrnalig
inpasbaar zijn zal in hel MER oak de omvang van een geluidszone moeten worden bepaald.
Tevens dlent het MER Inzichlle geven in de effecten van de verlichling van het
compressorstation op de omgeving.
Onderzoek ter beoordellng van beslemmingsplannen
Onderzoek voor de aspecten ten aanzien van Exteme veiJigheid

Hel externe veiiigheidsbeleid kent twee pellers, het piaatsgebonden- en het groepsrisico (PR
en GR). Voor een aardgastransportleiding met een druk van < 80 bar en een diameter van
48" heeft de wetgever in de Circulaire Zonering Langs Hogedrukaardgasleidingen 1984
(Circulaire) vastgelegd hoe gezoneerd dient te worden langs die aardgastransportleiding en
hoe met ruimlelijke ontwikkelingen langs de leiding moet worden ingegaan. In de Circulaire
wordt niet met name ingegaan op de aspecten PR en GR.
Voor de benodigde aanpassing van bestemmingsplannen, voor zowel het buisleidingtrace
als het compressorstalion, ziJn deze aspecten PR en GR wei van belang. In onze nota
Regels voor ruimle is aangegeven hoe de provincie omgaat met onder meer externe
veiligheid bij het toetsen van ruimteliJke plannen. Voor de benodigde aanpassingen van
bestemmingsplannen is een Kwantitatieve Risico Analyse (ORA) noodzakelijk.
Voor de aanvraag van de miiieuvergunning wordt onder meer getoetst op de aspecten PR
en GR. Hiervoor is eveneens een ORA noodzakelijk.
Voor de ORA moet uitgegaan worden van de uitgangspunten uit hel zogenaamde Paarse
Boek. De ORA wordt door de initiatiefnemer geleverd. De provincie Zuid-Holland heeft eigen
beleid op het gebied van Externe veiligheid. Dil is vastgelegd in het Beleidsplan Groen,
Water en milieu (BGWM) en is in 2006 vaslgesteld. Verder zet de provincie in de nota
Risico's in balans (2006) haar visie op Externe veiligheid uiteen. Beide docurnenten bieden
inzicht in de manier waarop de provincie omgaat met Externe veiligheid en geven daarmee
een basis voor het opstellen van het MER.
Het provinciale beleid geldt voor zowel besluiten op grand van de Wet milieubeheer als de
Wet op de Ruimtelijke Ordening. De provincie streeft ernaar dat nieuwe buisleidingen bij
voorkeur aangelegd worden in a! langs bestaande lraces.
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Onderzoeknaarris~os

Buisleiding
In de startnotitie wordt gesproken van een 48"-aardgasleiding met een druk van 79.9 bar.
Dit getalllgt dermate op de grens tussen twee categorlen uit de Circulaire dat misverstanden
kunnen gaan ontstaan. In het MER dient

u~gelegd te

worden in welke categorie uit de

Circulaire (50-80 bar of 80-110 bar) deze aardgasleiding vall. Betrek hier het
compressorstation bij.
Groepsrisico
In het MER dienen. naast de in de startnotilie beschreven variant, altematieven voor zowel
de ligging van de buisleiding als de locatie van het compressorstation te worden
beschreven. Voor aile altematieven die technisch en beleidsmatig inpasbaar zijn dien! het
groepsrisico berekend en beschreven te worden.
Plaatsgebonden risico
In het MER moet, behalve de IIgging van de buisleiding en haar trace-altematieven, ook de
bljbehorende PR-contouren (PR 10.6 en PR 10'''), de bebouwings- en toetsingsafstanden
worden aangegeven. Binnen de grootste contour moeten aanwezige, al dan nietgeprojecteerde (beperkt) kwetsbare bestemmingen worden ge'inventariseerd. Voor het
compressorstation geldt ook dat de PR 10~- en de PR 10"-contour van aile altematieven
moeten worden aangegeven alsmede de aanwezige, al dan nlet-geprojecteerde (beperkt)
kwetsbare bestemmingen.
Qnderzoek yoor de vergunningverlening 00 basis van de Grondwaterwet (Gww)
In de startnotltie wordt slechts Mn trace tussen het aansluitpunt bij Wijngaarden en de
aansluiting op de leidingenstraat in Cromstrijen aangegeven. In het MER dienen voor het
nieuwe trace van de aardgastransportleiding mogelijke altematieven te worden onderzochl.
Uitvoerbare altematieven dienen te worden onderzocht op hun milieugevolgen. Hierbij
dienen hoeveelheden te onttrekken grondwater en effecten op de omgeving te worden
beschreven op basis van voorgenomen werkmethoden en grondwaterkaarten, en uitgaande

van conservatieve inschattingen.
In artikel33 van de Verordening waterbeheer Zuid-Holland is vastgelegd welke gegevens in
een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Grondwaterwet dienen te worden
opgenomen.

D~

artikel is in de bijlage van de richllijnen opgenomen.

Te onderzoeken alternatieven

Qns beleid geeft aan dat, vooral in het geval van zoet grondwater, redelijkerwijs dient te
worden getracht het onttrekkingsdebiet te beperken. Dit kan door middel van keuze van de
manier van inrichten van de bouwput, door middel van keuze van de bemalingsinrichting,
maar ook door de keuze van het trace. Daardoor dienen verschillende altematieven te
worden onderzochl. Hierbij dient de grondwateronttrekking te worden meegenomen. Dil
geld! overigens niet aileen voor het leidingentrace, maar ook voor het compressorstation.
Aile uitvoerbare alternatieven dienen te worden meegewogen en duidelijk te worden

beschreven.
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Bouwputinrichting
Bij de vergunningaanvraag dient dUidelijk te worden aangegeven hoe de bouwput zal
worden ingerichl. Hierbij dient te worden aangegeven op welke locaties zal worden
ontgraven, welke omvang de bouwput heelt en hoe diep zal worden ontgraven.
Ook dien! informatie te worden verschalt over het eventuele gebruik van damwanden,
onderwaterbeton en eventuele andere voorzieningen.
Alle benodigde informatie dient - ook grafisch - op een duidelijke schaal, te worden
aangegeven.
BemalingsinricMng
Er dient duidelijk te worden aangegeven hoe zal worden bemalen. Wat voor bronnen worden
gebruik!, hoe diep zal worden bemalen, hoe diep zal de bemalingsinrichtlng worden
geplaatst en op welke onderlinge aistand worden de bronnen geplaatst.
Geohydrologie
Voor het uitvoeren van berekeningen met betrekking tot onder andere de debieten en
ellecten op de omgeving, dient zo nauwkeurig mogelijk te worden onderzocht wat de
bodemopbouw is en wat de huidige grondwaterstanden en stijghoogten in de diepere
watervoerende pakketten zijn. Tevens dient te worden onderzocht of er andere factoren,
zoals bijvoorbeeld oppervlaktewateren, zijn die de geohydrologische s~uatie be'invloeden.
De geraadpleegde bronnen voor het bovenstaande dienen te worden vermeld en alie
relevante informatie dient bij de aanvraag te worden opgenomen. Voor de aangehouden

waarden diant te worden uitgegaan van een worst case-situatie.
Debieten en planning
Op basis van bouwputinrichting, bemalingsinrichting en geohydrologie dient vervolgens te
worden berekend wat de maximale debieten zijn per uur, dag, maand, jaar en in totaal. Dit
dien! te worden opgesplitst voor aile deellocaties. Voor de vergunningaanvraag dient een
duidelijke tijdsplanning van het werk te worden opgenomen, waarbij met tegenslag rekening
word! gehouden.
Veranderingen freaffsche grondwaterstand en sffjghoogten watervoerende pakketten
Op basis van de bouwputinrichting, bemalingsinrichting, geohydrologie en bemalingsduur
dient, voor een worst case-situatie, te worden berekend welke ellecten de grondwateronttrekkingen hebben op de freatische grondwaterstand en de stijghoogten in watervoerende lagen. Behalve de maximale verlaging dient per laag te worden aangegeven tot
hoe ver deze invloed reik!.
Zettingen bodem
Op basis van de bouwputinrichting, bemalingsinrichting, geohydrologie en bemalingsduur

diant oak, voor een worst case-situatie, te worden berekend welke maximale zettingen aan
het maaiveld zouden kunnen optreden. Dit dient per locatie te worden berekend direct naast
de bouwput, in geval van eigendom op de terreingrens en bij aile gevoelige bebouwing en

infrastructuur.
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OmgBvingsbelangBn
De eflecten op de freatische grondwaterstand en de stijghoogten in watervoerende lagen,
aismede de maximaal verwachte zettingen, dienen te worden afgezet tegen alie belangen
die in de omgeving meespelen. Hierbij dient onder andere te worden gedacht aan:
Bebouwing: funderingswijzen dienen te worden ge'inventariseerd en er dient te worden
beschouwd wat het risico op schade is voor deze bebouwing.
Infrastructuur: zowel boven- ais ondergrondse infrastructuur dient te worden
gejnventariseerd en ook hier dient weer te worden beschouwd wat kans is op schade.
Natuur, landbouw en openbaar groen: in hoeverre is er kans op verdroging of, in het

geval van retourbemaling, vernatting, waardoor kans op schade optreedt.
Bodemverontreinigingen: in hoeverre worden in de omgeving aanwezige
verontreinlgingen verplaatst of be'invloed door de bemaling.
Overige grondwateronttrekkingen en -retourneringen: in hoeverre worden deze
be'invloed door de bemaling en wat zijn de gezamenlijke effecten op de omgeving.
Archeologische waarden: zijn er archeologisch waardevolle objecten aanwezig en in

hoeverre worden deze be'invloed door de bemaling.
Verzilting: in hoeverre treedt verzilling op door bemaling.

Maa/rege/en
Indien blijkt dat omgevingsbelangen worden bedreigd, dan dienen maatregelen te worden

voorgesteld om schade te voorkomen. Deze maatregelen dienen uitgebreid te worden

beschreven.
Onderzoek voor de ontheffing Provinciale milieuverordening (PMVl

Het in de startnotitie opgenomen Jeidingtrace valt voar aen deel binnen een boringsvrije
zone. Daze zone is een onderdesl van de milieubeschermingsgebieden voar grondwater. In
de door Provinciale Staten van Zuid-Hoiland vastgesteide Provinciale milieuverordening
(april 2007) is aangegeven onder welke voorwaarden een onthefling kan worden verleend.
Primair willen wij echter voorkomen dat de aanleg van de aardgastransportleiding in conflict
komt met de belangen voor de waterwinning. Bezien dient te worden of een alternatief trace
kan worden gekozen dat deze belangen geheel niet raakt. Indien een dergelijk trace
ontbreekt en ontheffing moet worden aangevraagd dient rekening te worden gehouden met

extra voorzienlngen die de bescherming van de waterwinning waarborgen. Daze
voorzieningen hebben betrekking op de aanleg, het beheer en het onderhoud van de leiding.
Bepalend hierbij is op welke wijze de afsluitende bodemlagen worden gekruist. Ten behoeve
van de aanleg van de leiding zullen wij advies inwinnen bij de waterwinner. Voorts dienen er
afspraken te worden gemaakt over het gebruik van de grond. Ten behoeve van het

voorkomen van verontreiniging van het grondwater dient een monitoringsprogramma voor
het grondwater te worden opgezet zodal een verontreinlging geen kans krijgt zich Ie
versprelden In het gebied en deze de winputten niel kan bereiken.
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III.

ZIENSWIJZEN NMR MNLEIDING VAN DE STARTNOTITIE

De startnotitle heeft vanal 29 maart 2007 zes weken voor eenleder ter Inzage gelegen. Naar
aanlelding hlervan zljn vljfllen zlenswljzen Ingezonden. Deze zienswijzen zljn in volgorde van
blnnenkomsl en met het oog op de vast te stellen richtlljnen hlema beknopt samengevat en
van commentaar voorzien. De Commissie voor de milleueffectrapportage heeft bij de
opstelllng van haar advies verschillende reacties betrokken.
De zlenswijzen zijn Ingezonden door:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Natuur- en Vogelwachl 'De Alblasserwaard', Papendrecht, d.d. 1 mei 2007.
Walerschap Rlvierenland, Tiel, d.d. 3 mel 2007.
Ministerle van LNV, Dienst Landelijk Gebled, Den Haag, d.d. 4 mel 2007.
Sllchtlng Dorp Wljngaarden, d.d. 8 mel 2007.
MA Groeneveld, Dordrecht, d.d. 8 mei 2007.
Maalschap H. en C. Rultenbeek, Wijngaarden, d.d. 8 mei 2007.
Overwater rentmeesterskanloor BY voor de heer A.A. Groeneveld, Dordrecht,
d.d. 8 mei 2007.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

T. Koorevaar, Wljngaarden, d.d. 8 mei 2007.
Brandweer Zuld-Holland Zuld, Dordrecht, d.d. 9 mel 2007.
Actiecomite Wljngaarden Ontploft, Wijngaarden, d.d. 9 mei 2007.
Ministerie van Delensie, Dienst Vastgoed Defensle, Utrecht, d.d. 9 mei 2007.
Natuur- en Recreatleschap De Hollandsche Blesbosch, Dordrecht, d.d. 9 mel 2007.
Burgemeester en Wethouders van Graalstroom, Bleskensgraal, d.d. 10 mei 2007.
Burgemeester en Wethouders van Woensdrecht, Woensdrecht, d.d. 9 mel 2007.
Waterschap Hollandse Delta, Dordrecht, d.d. 11 mel 2007.
Provinciale Planologische Commissie van de provlncie Zuld-Holland, Den Haag,

d.d. 16 mei 2007.
17. Waterschap Zeeuwse Eilanden, Middelburg, d.d. 8 junl 2007.
Natuur- en Vogelwachl 'De Aiblaaaerwaard'
Er Is sprake van aantastlng van het Groene Hart.
Geel aan wat de ultelndelijke maxlmale Invulling kan zljn van de Ie verwerven

compressorlocatie.
Zoek een aiternatieve locatie voor het voorgenomen compressorstation alwaar de
verwachte negatieve gevolgen niet 01 nauwelijks een extra belasting op haar omgeving
doet ontstaan, nlet In de Ecologlsche Hooldstructuur (EHS), nlet In nablje gebieden met
bepaalde vogels en niet bij geprojecteerde woonlocalies.
Daarblj kan worden gedacht aan:
1.

de voormalige bouwlocatie 'Sophiaspoortunnel' direct len noorden van de A 15 ter
hoogte van Papendrecht;

2.

op 01 in de omgeving op de Dordrechtse Staart: Gevudo, Dupont, vuilopslag op de

3.

tussen de Groene Kruisweg nablj Rhoon en Smltshoek, ten zuiden van de A 15

Derde Merwede Haven;
nablj de pijpleidingenstraat.
Werk ult de aanleg In een bunker onder de grond op de door de Gasunie voorgenomen
locatle.
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Reaclie provlncle

De richt/ljnen vragen op grond van welke mllieu- en andere argumenten de keuze voor de
locatie van het compressorstalion is gemaakt. Daarblj dient specifiek ingegaan te worden op
de kanltekeningen blj de huidige localie en de altematleve localies van het
compressors/alion, zoals deze In inspraakreaclies naar voren zijn gebracht.

De richt/ljnen noemen blj de ontwikke/ing van het meest milieuvriendelljke allfJrnaliel als
aandachtspunten, mlnimallserlng van de effecten en goede landschappelljke inpasslng van
het compressorstalion,De richUljnen wljzen erop dat de dlrecte omgevlng van be/ang Is voor
weidevogels en als foerageergebled voor wintergasten.

Waterschap Rlvlerenland
Gaan opmarklngan naar aanlaldlng van da startnolltia.
Opmarklngan opganoman In hat varslag van hal ovarleg tussan Gasunla an
watarschap Rlvlaranland dlanan ta wordan maaganoman In hal vardara trajact. Het
betreft onder meer de prlmalre walerkarlng en varschlllanda walargangan.
Kabals en laldlngan dla aan watargang krulsen In hal gebled van de Alblassarwaard
dlenen Ie wordan galagd door mlddal van aan parsing of boring.
Reactle provincle
De richtlljnen noemen bij da ontwikke/ing van het meest milieuvriendelijke alternatlel als
aandachtspunt de minimalisering van nade/ige ecologische effecten lijdens de aanleg,
bijvoorbeeld door seizoensplanning 01 door keuzes in de wljze van aanleg. De richtlijnen
noemen blj de ontwikke/ing van het meest mi/ieuvriendelljke altematiel als aandaehtspunt
minimalisering van gebruiksbeperkingen voor andere in het stJJdiegebied voorkomende
!unclies.

Mlnlsterie van LNV, Dienst Landelljk Gebled
In hel SGP-gebled (Straleglsch Groenproject Eiland van Dordrecht) dienen
inrlchllngsmaalregelen te worden gelroffen en Ie worden afgestemd mel de diens!.
In Koolkll, Overtoom, Noordardlep, Bovankil an diverse waterpartljan mag de gasleiding
de watardoorvoarendheld van watergangen nlat belammaran.
Alternallef: aanleg gasleldlng parallal an zo dlchl mogalijk blj bastaanda leidlngan en
kabals.
Uil nog lopand ondarzoak zal blijken waar da voorgenomen gaslaiding verdlept moat
koman te Iiggen, waarblj aan ruime marga moel wordan aangehouden.
Aanlasling van hal SGP·gabled dlanl zovaal mogalijk voorkomen Ie worden:
naluurwaarden In K1kvorsch·/Otiergriand, landschap/culluurhlslorie bi] Vaarwag,
griandwerkarhulsles, bunkars enzovoort.
Onderzoek allarnalla! lrace In de Sionspolder ovaraenkomstlg de 380 kV hoogspanningslaiding, aangelagd In 1972.

Reactie provincie
De richtlljnen noemen bij de ontwikke/ing van het meest milieuvriendelijka altemaliel als
aandachtspunten de cultuurhistorische, archeologische en landschappelljke inpassing en de
passage van waardevofle landschappelijke elementen.
De riehtlijnen noemen bij de ontwikke/ing van het meest mllieuvriendelijke alternatiel als
aandachtspunt minimalisering van gebruiksbeperkingen voor andere in her stJJdiegebied
voorkomende !unclies.

14

De richtlijnen noemen bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke allematief als
aandachtspunt minimalisering van de breedte van de werkstrook, met name in kwetsbare
gebieden.
De richtlijnen wijzen expliciet op strategisch groenproject Eiland van Dordrecht als autonome
ontwikkeling.
Sllchtlng Dorp Wllngaarden (mel 61 handtekenlngen)
Bescherming van Hel Groene Hart maakt zeifs woningbouw mondjesmaat mogelijk,
waardoor de aanleg van 9 ha industrleel terrein voor een compressorstation
ontoelaatbaar is.
Onderzoek alternatieve locatie voar het voorgenomen gascompressorstation waarbij
deze locatie word! ingepast in bestaande industneterreinen of andere bestaande
geschikte locatles, zoals de op korte afstand gelegen terreinen te Dordrecht die
beschlkbaar zijn of komen, en alwaar wei bedrijfsbrandweer aanwezig is met de
benodigde expertise.
Kies voor een veilige alternatieve locatie ook uit oogpunt van rnogelijke terroristische
aanslagen.
Kies voor een alternatieve locatie die niet substantieel bijdraagt aan de hUidige te
verwachten geluidbelasting afkomstig van de Betuweroute.

Reactie provincia
De richtlijnen noemen bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke allemalief als
aandachtspunent minimalisering en landschappelijke inpassing van het compressorstatlon.
M.A. Groeneveld
De grondeigenaar stelt dat de transportlelding langs het voorgenomen trace over zijn
perceel loopt.
De grondelgenaar Is bevreesd voor nadellge effecten op de drainage tijdens de aanleg
en Is bevreesd voor een waardedaling van het pereeel omdat als gevolg van de eenmaal
aangelegde gaslelding planologen geen Interesse meer zullen hebben voar dit pereeei.
De aardgastransportlelding word! ten mlnsle op 2 m onder maaiveld gesitueerd.
Uit de m.e.r.-procedure moet blijken hoe moet worden omgegaan met de waardedaling
van de grond door de aanleg van de gastransportlelding op de langere termijn.

Reactie provincie
De richtlijnen vragen am weergave van de effecten van graven en bronbemaling op het
geohydrologiseh systeem. De richtlijnen behandelen verder dit individuele geval niet
specifiek.
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Maatschap H. en C. Rultenbeek
Het compressorstation hoort niet in het Groene Hart thuis. en de maatschap is bevreesd
voor de voedselveiligheid, voor het welzjjn van vee en daardoor lagere productie en voor
het welzjjn en de gezondheid van mens, als gevolg van het vrijkomen van schadelijke
stoffen zoals gas, geluid en licht.
Inspreker verwacht waardevermindering van melkve<lbedrijf, verlies van kostbare
landbouwgrond, Inperklng bedrljfsultbreldlngen en rislco's voor de continu'itelt van het
melkbedrijf.
Inspreker verwacht aantastlng flora en fauna en verklelnlng territorium weidevogels, dat
een nieuwe overeenkomst met de Provinciale Stichting Agrarisch Natuurgebied In gevaar
brengt.
Reaetie provincie
De rieMijnen vragen om inzieht In de ecologlsche effecten van de versehillende
alternatleven. De richt/ijnen behandelen verder dlt indlviduele geval niet specifiek.
Overwater rentmeesterkantoor BV voor de heer A.A. Groeneveld
De aanleg van de transportlelding langs het voorgenomen trace loopt over perceel van
de Inspreker.
De aanleg geschiedt In 'maagdelljk gebled' en uit de Nota Ruimte blijk! dat dit zoveel
mogelijk dlent te worden voorkomen. Er dient naar een ander trace te worden uitgeweken, bijvoorbeeld naar de percelen ten oosten van de Wantijdijk ingepland als
Strategisch Groen Project, of parallel aan de Wantijdljk waardoor minder nadeel aan
het perceel van inspreker.
De grondeigenaar zal niet instemmen met het gekozen trace omdet het perceel voor
agrarische doeleinden wordt gebruik! en het trace diagonaal over z1jn perceelloopt,
tijdens de aanleg drainage nagenoeg onuitvoerbaar zal worden en er nadien te allen
tljde blijvende nadelige effecten zullen optreden voor (eventuele nieuwe) drainage.
Verder maak! de transportleiding andere toekomstige activiteiten onmogelijk, zoals
fruitteeltopstanden en bebouwingsmogelijkheden, waardoor vermindering van
mogelijke toekomstige waardestijgingen.
Werkstrook blj de aanleg kan aanzjenlljk klelner worden dan in de startnotitie is
aangegeven.
De aardgastransportleiding dient op ten minste op 2 m onder maaiveld te worden
gesitueerd.
Uit de m.e.r.-procedure moet blijken hoe moet worden omgegaan met de waardedaling
van de grond op de langere termijn door de aanleg van de gastransportleiding.

Reactie provincie
De rieht/ijnen noemen bij de ontwikkeling van het meest mifieuvriendelljke altematlef als
aandachtspunt mlnimalisering van gebrulksbeperkingen vaar andere In het studlegebied
voorkomende tunet/es. De rlchti/jnen noemen bij de ontwikkellng van het meest milleuvriendeiijke altematief a/s aandachtspunt minimallsering van de breedte van de werksfroak,
met name in kwetsbare gebieden. De richt/ijnen vragen am weergave van de effecten van
graven en bronbemallng op het geohydra/ogisch systeem. De richtiijnen behande/en verder
dit individueie geval nlet specifiek.
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T. Koorevaar
Het Groene Hart, hoewel dun bevolkt, dlent te worden ontzien. Inspreker meent dat
Gasunie als overheidsbedrijf hierin oon voorbeeldlunctie hoof!.
Onderzoek alternatieve localies met minder schade aan ruimtelijke kwaliteiten,
bijvoorbeeld in industriegebieden 01 in gebieden waar door verromrneling de ruimtelijke
kwaliteit aI is aangetast.
Indien geen goede alternatieve locatie word! gevonden: leg compressorstation aan niet
oostelijk maar westelijk van de Sliedrechtse Binnenvliet In de noordelijke zone van de
polder Matena-Noord en wei ondergronds. Alblasserbos heef! geringe
cultuurhistorische waarde en onttrekt verder de voorzieningen aan het zicht. Wei
aandacht voor het aldaar gelegen donk waarop menselijke sporen uit het Neolithicum.
Indien ook dit niet haalbaar is: aanleg van het compressorstation ondergronds.
Archeologische waarden lijken gering, sporen kunnen door opgraving veilig worden
gesteld. Aantasting van cultuurhistorische waarden van het open weide gebied wordt
niet weggenomen door het rondom aanbrengen van beplantlng dat moet worden
gezlen als een Ingreep.

Reactie provincie
De richtlijnen vragen op grand van welke milieu- en andere argumenten de keuze voor de
locaYe van het compressorstation is gemaakt. Daarbij dient specifiek Ingegaan te worden op
de kanttekeningen bij de huidige locatie en de alternatieve locaties van het compressorstation, zoa/s deze in inspraakreacYes naar voren zljn gebracht.De richttijnen noemen bij de
ontwikkeling van het meest milieuvriendeJijke alternailet a/s aandachtspunten de cultuurhistorische, archeoiogische en iandschappelijke inpessing en de passage van waardevolle
landschappelijke elementen. De richtlijnen noemen bij de ontwikkeling van het meest
milieuvriendelijke altematiet als aandachtspuntet minimalisering en landschappelijke
inpassing van het compressorsta#on.
Brandweer Zuld-Holland Zuld
In het MER dlent voor het hele trace van de aardgastransportleiding de contour
waarvoor het plaatsgebonden risicocontour gelijk is aan

,0-., inzichtelijk ta worden

gemaakt en eveneens het groepsrisico
Het kiezen van een kleinere alstand dan de toetsingsalstand, in elk geval groter dan de
minimaal aan Ie houden bebouwingsalstand, dient na gebaseerd te zijn op een
zorgvuldige a!weging van aile betrokken belangen door het bevoegd gezag.
In het MER dlent door middel van een scenarioanalyse de effecten van mogelijke
incidenten met de aardgastransportleiding inzichtelijk te worden gemaakt, en daarbij na
te gaan in welke mate de hulpverlening bij calamiteiten kan worden geoptimaliseerd
opdat escalatie kan worden voorkomen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met
het in de brandweerregio opgestelde toetsingskader exteme veiligheid.
Reactie provincie
De richttijnen noemen bij de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke altematiet als
aandachtspunt minimalisering van gebruiksbeperkingen voor andere in het studiegebied
voorkomende funcile).De richttijnen wijzen expliciet op de passage van het Dordtse Kif en
HSL en het calamiteitenplatform. De richttijnen vragen om over de veiligheid in contact te
treden met iokale en regionale hulpverleningsdiensten. De eflecten van mogelijke incidenten
en de hulpverlening bij calamiteiten kunnen dan worden besproken.
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Actiecomlte Wljngaarden Ontploft Qljst mel 77 Indleners)

Het nlet aanleggen van de voorgenomen transportlelding (a~ernatiel 1) dien! te worden
uitgewerkt opdat nut en noodzaak van de aan te leggen leiding word! aangetoond, op
grond van de toekomstlg gevraagde capaciteit en een

ul~eg

dat de bestaande

capac~eit onvoldoende is. De noodzaak voor de aanleg van de gastransportleiding

dient kwantltatiel te worden onderbouwd met daarbij een berekening op grond van de
toename van de transportvraag. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de
reductie van de behoefte aan aardgas In verband met maatregelen tegen de globale
opwarming van de aarde.
Actiecomlte vindt het beroep op 'het algemeen nationaal belang' overtrokken daar
sprake is van de wens van internationaal gastransport door de Gasunie bezien vanuit
commercieel oogpunt.
Gasunle dlent aan te geven wanneer de bestaande leidlngen moeten worden
vervangen.
VermlJd de aanleg van het voorgenomen gascompressorstation bij Wijngaarden, en
zoek een alternatieve locatie niet in het Groene Hart (alternatief 2), maar bijvoorbeeld
op de Maasvlakte (alternatief 3). Dit maakt het transport van per schip aangevoerde
LNG naar Belgle mogelijk.
Geel aan waarom de aardgastransportleiding niet op de zee- en rivierbodem kan
worden aangelegd.
Geel aan waarom het gascompressorstation juist in Wijngaarden zou moeten komen te
iiggen alwaar oude leldingen IIggen.
Onderzoek als altematlef de aanleg van het gascompressorstatlon tussen Barendrecht
en Oud-Beljerland

(a~ematief

4). Daarbi] rekening houden met het feit dat de

brandweer van de Rotterdams haven goed geequipeerd is om installaties werkend
onder hoge druk te controleren.
Werk een a~ernatieve trace ult waarbij het oostelijke transportnet word! ultgebreid
(alternatleI5).
Werk een alternatief uit waarbl! de leiding tussen Wijngaarden en Ossendrecht niet
word! aangelegd maar gebruikgemaakt wordt van het bestaande leidingennet (volgend
alternatie!).
Geef aan waarom de werkdruk van de voorgenomen leiding 80 atmosfeer moet zljn en
niet confonm de bestaande werkdrukken, 67 atmosfeer. Leg uit waarom er niet met nog
lagere gasdrukken kan worden gewerkt, en dat de druk niet stapsgewijs opgebouwd
kan worden. Geel aan de noodzaak van de compressie van het gas op de locatie in
Wijngaarden.
Werk een alternatief uit waarbij gebrulkgemaakt wordt van gasopslag; houd daarbij
voor ogen dat er reeds opslag van LNG is op de Maasvlakte.
Onderzoek het alternatieve trace voor de aardgastransportleiding van
Anna-Paulowna via de Noordzee naar Belgie alwaar aanslulting op de Interconnector.
Het voordeel Is ook gelegen In het veiligheidsaspect, ook in verband met terrorlsme.

Onderzoek alternatieve looaties voar het gascompressorstation: in Dordrecht tussen
Gevudo en Dupont, of in de nabijheld van de Sofia Spoortunnel buiten het Groene Hart
tegen de A15, 01 het lege industriegebled tussen Papendrecht en Alblasserdam alwaar
bestaande pijpleldingen.
Onderzoek het alternatief waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande militaire
gastransportleidingen in Nederland die enige tijd geleden door Defensie te koop zljn
aangeboden.
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Het 'Aetiecomite Wijngaarden Ontploft' zijn mordicus tegen de aanleg van het
gascompressorstation biJ Wijngaarden omdat er vele altematieven ziJn en vanwege het
volledige gebrek aan informatie van de Gasunie. Een dergelijk station hoort niet thuis in
het Groene Hart. Men is bevreesd vocr verdere toekomstige uitbreiding na de aanleg
van het voorgenomen compressorstation. Ook bij andere uitkomsten van het MER biijft
het actiecomite tegen de aanleg van het voorgenomen compressorstation.
Het MER dient anders dan de summiere uitwerking In de startnotltle expllclet in te gaan
op het meest milieuvriendelijke altematief.
Er dient door de Gasunie te worden onderzocht wat de invloed is van het voornemen
van Zuid-Holland om de ecologische hoofdstructuur naar 25 m uit te brelden nabij het
A1blasserbos.
Men wenst alles te weten omtrent het ornithologische belang van bovengenoemd
gebied, met als bekende aspecten: overwinteringsgebied van de kleine zwaan en de
aanwezigheid van de zeldzame iJsvoge!.
De provincie is bezig om in de polder tussen Wijngaarden en Sliedrecht een wateroverloopgebied te creeren. Men vraagt naar de effecten van het onderwater zellen
van de voorgenomen aardgastransportleiding en of de aanleg van een gascompressorstation in een dergelijk gebied wei mogelijk is.
In de startnotitie Is nlets terug te vinden van de EU-richtlijnen gericht om de veiligheid
en milieu voor burgers te garanderen in dichtbevolkt gebled.
Insprekers wijzen op de brief van de Staatssecretaris van VROM aan de
Tweede Kamer, d.d. 9 februari 2007. Hieruit concluderen de Insprekers dat de overheid
dUidelijk aangeeft dat er sprake is van structurele tekortkomlng met betrekking tot aanleg, beheer en veiligheid van gasleidingen.
Er moet nadrukkelijk gezocht worden naar alternatieve locaties in plaats van in
Wijngaarden. De Gasunie moet naar duurdere oplossingen uitwijken.
Het 'Aetiecomite Wijngaarden Ontploft' is tegen de aanleg van het voorgenomen
compressorstation in Wijngaarden.

R eactia provinde
De richUijnen vragen om achtergrond en doeistelfing in het MER op te nemen.
De richtJijnen vragen op grand van welke mifjeu- en andere argumenten de keuze vaor de
iocatie van het compressorstation is gemaakf. Daarbij dient specifiek ingegaan te worden op
de kanttekeningen bij de huidige iocatie en de alternaueve locaties van het

compressorstation, zoa/s deze in inspraakreacties naar voren zijn gebracht. De richtlijnen
geven voorschriften voor de ontwikkeling van het meast milieuvrlendelijke alternauef.
De richtlijnen noemen bij de ontwikkeling van het meast milieuvriendelijka alternauef als
aandachtspunt minimalisering van gebruiksbeperkingen voor andere in het studiegebied
voorkomende func/ies.
De richtlijnen vragen am inzicht in de ecologische eflec/en van de verschillende

alternatieven.
Ministerle van Defensie, Dienst Vastgoed Defensie
De aan te ieggen aardgastransportleiding doorkruist op de kaarten KR097 en KR111
een brandstofleiding van het Ministerie van Defensie. Men verzoekt technisch overleg
te houden met de Defensie Pijpleiding Organlsatie alvorens de uitvoering te starten.
Het Ministerie van Defensie is thans doende een nieuw 10"-leiding aan te leggen in het
trace van de Buisleidingenstraat, waarin ook de te leggen 48"-aardgastransportleiding
is gepland. Men verzoekt om over dit proJGet technisch overleg te houden.
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Reaclie provincie
De richtlijnen gaan nlet speclfiek in op deze Inspraakreaclie.

Natuur· en Recreatleschap De Hollandsche Blesbosch
Hel trace doorkruisllanderijen in eigendom van hel Naluur- en Recrealieschap
De Hollandse Biesbosch en in hel bijzonder ean 18-holes gollbaan.
De doorsnijding mel de aardgaslransportleiding maakt hel gebruik hiervan onmogelijk
helgeen een verlies betekenl voor 850 vasle spelers; er ontstaan immers twee aparte
9-holes-gollbanen.
De leiding zal de walerhuishouding versloren en zalleiden lot onherslelbaar verties van
de bespeelbaarheid van de velden.
Inspreker maek! bezwaar legen de aanieg lenzij er compenserende maalregelen
gelroffen worden in ruimtelijke of financiale zin.
Inspreker bepleil ondergrondse aanleg van de gasleiding.
Men vreesl voor de loegankelijkheid van hel complex werkplaals Sionspoider.
Inspreker wijst op de slrikte handhavingsvoorschriften in hel gebied mel belrekking 101
werkzaamheden in bepaaide perioden en de hierbij behorende geluidsoverlasl.
Reaelie provincie
De riehtlijnen noemen bij de ontwikkeling van het meast milieuvriendelijke alternatiet als
aandaehtspunt minimalisering van gebruiksbeperkingen voor andere in het studiegebied
voorkomende funeties.
De riehtlijnen noemen bi) de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternaliet als
aandachtspunt minimale overlast voor omwonenden).
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Burgamaastar an Wathoudars van Graafstroom
Graafstroom wil in een vroeg stadium haar belangen kenbaar maken omdat
Wljngaarden in de startnotitie een centrale plaats Inneemt, maar aan het voorgenomen
compressorstation zeer beperkt aandacht Is besteed terwljl het grote Impact heelt op
da omgaving en hat landschap.
Nut an noodzaak van voorganoman gasleidlng an comprassorstation zijn onvoldoanda
duidaiijk.
Vragen:
Komt anders da gastoevoer In gavaar?
Wat zijn da gavolgen van hat nlet bouwen van een gascompressorstatlon?
Bledt strategische gasopslag aan

a~arnatlaf voor

plakopvang?

Het Is onvoldoanda duidalljk waarom hat station nu juist In da nabljhald van
Wijngaardan moet komen.
Graafstroom wanst onderzoek naar hoa het Inilialief zich varhoudt tot he!
'Ultvoaringsprogramma Groane Hart' an da Nota Rulmta.
Gawazan worili op Kamervragen of dergeiijke ontwlkkelingan in het Groena Hart wei
mogelijk zijn mat een varzoak aan da ministar om ondarzoak naar altarnatieven.
Graa/stroom varwijst naar altarnatiavan, aangadragan op da raadsvargadaring van
23 april 2007.
Alternatia/ I:
Alternatia/ II:
Alternatlef III:
Alternatief IV:
Altarnatia/ V:
A~ernalie/

VI:

Altarnatief VII:

Raalisatla gascomprassorstatlon op de Maasvlakta

Realisatie gascompressorstation tussen Brandrecht
an Oud-Beijerland
Ultbraiding van bastaanda capacitait in het oosten
(van Nadarland)
Gaan directa varbinding ieggan tussan Wijngaardan
an Ossandrecht
Aanleg leiding van Anna-Paulowna naar Selgie via Noordzae
Realisatia gascompressorstatlon in Dardracht nabij Dupont
Realisatie gascompressorstation bij Sophia Spoortunnel tagen
A15

Alternatief VIII:

Raalisatia gascomprassorstation ap industriagebiad tussan
Papendracht en Alblassardam.

Graafstroam wanst duldalijkhaid ovar het maast milieuvriandelijka altarnatlaf an da

alternatieven met de minste risico's.
Graa/stroam wenst ultvoarlngsvariantan ultgawarkt ta zian waarbij uitdrukkelijk gakekan
worili naar hat mlnlmalisaran van da nagatleva affactan op da omgeving an landschap,
onder andare verdiepte Iigglng.
Duideiijk dient te worden gemaakt waarom de gasdruk in de leiding 80 bar maet zijn, en
welke extra risico's dit heelt ten apzichte van de druk in de bestaande leldingen.
Vragan:
Wordt voldaan aan de huldige regels In de circuiaire van 1984; wat zijn de gevoigen
voor de zonering van toekomstige bouwplannen en hoe speelt Gasunle in op
toekomstige ragalgevlng?
In hoeverre is de brandwaer in staat om calamitaitenbastrijding te doen voor het
vaorganoman comprassarstation, is zij op da hoagte van da iigglng van
aardgasleidingen en hoe raakt zij daartoe voidoende geequipaerd?
Graa/stroom wenst dUidelijkheld over het plaatsgebonden risico en groepsrisico.
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Graafstroom wenst duideli)kheid wat de risico's zijn van terrorisme betreffende
gasleiding en welke voorzieningen deze risico's zullen minimaliseren.
Vragen:
Wat zi)n de gevolgen voor A 15 wanneer de gasleiding hier onder door moet. Hoe zit
het met het sluipverkeer langs Wijngaarden?
Wat ziln de gevolgen van de voorgenomen gasleiding en het station voor de EHS
en de uitbreiding hiervan?
Wat zijn de gevoigen voor de natuur en hoe wordt hiermee omgegaan?
Waf zi)n de gevolgen voor de ontwikkelingen voortvloeiend uit de

Transformatievisie Merwedezone' met daarin genoemd een 'natte as' ten westen
van Wijngaarden en welke aliernalieven zi)n er?
Gasunie heelt toegezegd de inwoners van Graafstraom goed te informeren.
Graa/straom stelt dat hierbij aan de erde dient te komen: planning, gemotiveerd tijdstip
van de werkzaamheden, verdere toekomstplannen van de Gasunie met onder andere
aanleg lelding na 201 0 naar Maasvlakte met de eventuele consequenties voor het
huidige initiatie!.

Reaclie provincie
De richtlijnen vragen op grand van welke milieu- en andere argumenten de keuze voor de
localie van het compressorstation is gemaakt. Daarbij dient speciflek ingegaan Ie worden op
de kantlekeningen bij de huidige localie en de allematieve locaties van hel compressorstation, zoals deze in inspraakreaclies naar voren zijn gebrachl.
De richffijnen geven voorschriften voor de onlwikkeling van het meest milieuvriendelijke
allemaliet. De richllijnen vragen om weergave van de effecten voor ecologie.
De richtlijnen vragen om weergave van de effeclen voor ex/erne veiligheid.
De richtlijnen wijzen explicielop slralegisch graenprajecl Eiland van Dordrecht als aulonome
ontwikkeling.
Burgemeester en Wethouders van Woensdrecht
De gemeente wenst een uitgebreidere uitleg van de wllze waarop he! groepsrisico
word! verantwoord.

De gemeente Woensdrecht wenst aen exacts beschrijving van de locatie an de
ultbreiding van het reduceerstation ter hoagte van Westerschelde Oost.

Reactie provincie
De zienswijzen van Burgemeesler en wethouders van Woensdrechllalen wij builen
beschouwlng aangezien deze geen belrekking hebben op hel Zuid-Hollandse onderdeel
van deze aardgastransportleiding.
Waterschap Hollandse Delta
Het waterschap wllst op de vele kruisingen die het trace van de aardgastransportlelding
van Wi)ngaarden tot in Cromstri)en maakt met diverse waterkeringen, wegen, wateren
en riooiwaterpersleidingen. Dit zi)n vergunningsplichtge kruisingen en dienen 1e voldoen
aan de normen in de NEN 3650-serie en aan nadere te stellen vereisten.
Waterschap wi)st op vergunningen van het waterschap die mogelilk vereist zi)n op grand
van deWvo.
Gewaarschuwd wordt dat de voorgenomen lelding de grandwaterl<waliteit en het
grondwaterniveau niet mag belasten.
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Reactie provincie
De richtlijnen gaan uitgebreid in op de effeeten van graven en bronbemaling op het
geohydrologische systeem.
Provinciale Planologische Commissie Zuid-Holland (PPC)

De commissie mist: "het uitgangspunt dat de nieuwe leiding met voldoande maatregelen
wordt aangelegd waardoor de risicocontour niet groter is dan 0 m".
Reactie provincie
De PPC spreekt in haar zienswijze van een risicocontour. Bedoeld is, naar afle
waarschijnlijkheid, de contour van het plaatsgebonden risico, de PR-contour 10. 6•
De PPC gaat er aan voorbij dat onder de vigerende regelgeving contouren zijn toegestaan.
Voor de bedoelde buisleidingen zijn dat toetsingsafstanden van 150 m of 180 m (afhankelijk
van de exacte bedrijfsdruk) en een bebouwingsafstand van 50 m of 60 m ook afhankelijk van
de exacte bedrijfsdruk.
Het beleid zoals de Minister van VROM dat nu in ontwikkeling heeft spreekt over een
maximale PR W 6 -contour voor een hogedruk aardgasleiding.
Deze maximale PR 10· 6 -contour mag niet groter zijn dan de zakelijk rechtzone van 5

m, aan

weerszijden van de hartlijn van de buisleiding.
De PPC gaat in haar zienswijze niet in op het groepsrisico. Dit terwijl het groepsrisico toch
de relatie iegt tussen de risicobron (de buisleiding) en de omgeving. Onder de vigerende
regelgeving wordt het groepsrisico niet met name genoemd maar de regelgeving spreekt
wei van een motivaffe, sterk lijkend op de groepsrisicobenadering, als binnen de toetsingsafstanden gevoelige objecten zijn te vinden. Het in ontwikkefing zijnde nieuwe beleid stelt
een groepsrisico verantwoording verplicht.
Overigens kent de rege/geving' een uifzonderingsclausule waarmee de G8sunie binnen de
bebouwingsafstand mag komen, mits is aangetoond (met de figging van de PR 10·6 -contour)
dat dit verantwoord is.
Waterschap Zeeuwse Ellanden

Gewezen wordt op aen mogelijk vereiste ontheffing op basis van da Wagenverordening
Zeeland 1994 en aen ontheffing Keur waterbeheer.
Voorts word! bij de aanpassing van wegen gewezen op mogelijk aanwezigheid van
teerhoudend asfalt.

Reactie provincia
De zienswijzen van dit waterschap falen wij buiten beschouwing aangezien daze yeen
betrekking hebben op het Zuid-Hollandse onderdeel van deze aardgastransportleiding.
Overigens kan ook in Zuid-Hofland teerhoudend asfaff voorkomen.

Circulaire hogedruk aardgastransportleidingen; artikeI5.4.1 tot en met artlkeI5.4.5; DGMH/B,
nummer 0104004,26 november 1984, Ministerie

van VROM, Directoraat-Generaal voar de Mileuhygiene.
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AARDGASTRANSPORTLEIDING
WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT
Advles voor rlchtli]nen voor het mllleueflectrapport

23 me; 2007, rapportnummer 1884-33
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1.

INLEIDING

N.V. Nederlandse Gasunle heeft het voornemen om tussen Wljngaarden en Ossendrecht
een gastransportleiding aan te leggen in combinatie met de bDUW van een nieuw
compressorstation bij Wijngaarden. De gastransportleiding zal ongeveer 75 km lang
worden, een diameter hebben van 48 inch (120 cm) en een maximale gasdruk van 79,9
bar. VODr het trace van de leiding wordt tussen Cromstrijen en Woensdrecht gebruik
gemaakt van de buisleidingstraat van de stichting Buisleidingstraat Nederland. Het
tracedeel naar deze buisleidlngstraat toe (van Wljngaarden tot In Cromstrtjen) is nieuw.
Ook het trace na het verlaten van de bUisleidingstraat, in de gemeente Woensdrecht en

ReimerswaaJ, is nieuw.
Voor de gastransportleiding moeten mogelijk de bestemmingsplannen van de gemeenten
herzien worden. Tevens zijn er vergunnlngen nodig in het kader van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken (Wbr) en de Grondwaterwet (Gww). Ter onderbouwing van de
bestemmingsplanherzleningen en de aanvragen van bovengenoemde vergunningen wordt
een milieueffectrapport opgesteld.

Voor de herziening van de bestemmingsplannen is ook de pian-m.e.r.-procedure van
toepassing omdat:
het vocrgenomen trace Natura2000-gebieden doorkruist dan wei mogeiijk be'invioedt
(Hollandsch Diep, Brabantse Wai en Markiezaat);
de bestemmingsplannen het kader kunnen vormen voor project-m.e.r.(beoordeiings)piichtige besluiten op grond van de Wbr en Gww.
Met het dooriopen van de besluit-m.e.r.-procedure wordt tevens invulling gegeven aan de
procedurele eisen van een plan-m.e.r.-procedure. Ook inhoudelljk zullen aan de vereisten
van beide procedures worden voldaan.

Voor de Wbr-vergunningen is Rijkswaterstaat het bevoegde gezag, voor de Gwwvergunningen de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabanl. De gemeenten
Graafstroom, Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht, Binnenmaas, Strijen. Cromstrijen,
Moerdijk, Halderberge, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Reimerswaal en Roosendaal zijn
bevoegd gezag waar hat gaat om de herziening van een bestemmingsplannen. Bureau
Energie Projecten2 , ondergebracht bij SenterNovem', coordineert de bevoegde instant!es.
BiJ brief van 16 maart 2007 is de Commissie voor de miiieueffectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de rtchtiijnen voar het
miiieueffectrapport (MER)" De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de
startnotilie in de Staatscourant nr. 62, d.d. 28 maart 20075 .
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie vocr de m.e.r. - verder
aangeduid als 'de Commissie' 6.
2
3

4

5
6

Een samenwerkingsverband tussen de ministeries van EZ, VROM en LNV.
Een agentschap van het ministerie van EZ.
Zic bijlage 1,
Zie bijlage 2.
Zie voor de samenstelling bijlage 3.
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Het bedoelt aan te geven welke informalie het MER moet bieden om het milieubelang
volwaardig In de besluitvorming mee te wegen. De Commissie bouwt in haar advies voort
op de startnotitie. Oat wil zeggen dat dil advies niet zelfstandig leesbaar is, maar in
combinatie met de startnotitie moet worden gelezen.
Via SenterNovem, Bureau Energieprojecten heeft de Ccmmissie kennis genomen van de
inspraakreacties en adviazen7. Dit advies V8IWijst naar aen reaetie als die nieuwe inzichten
naar voren brengt over specifieke lokale milieuomslandigheden of te onderzoeken
altematieven.
2.

HOOFDPUNTEN VAN HET MER

De Ccmmissie beschouwt de volgende punten als essentiale informatie in het
milieueffectrapport. Oat wil zeggen dat hel MER onvoldoende basis bied! voor het
meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als de volgende informalie
ontbreekt:
Een onderbouwing van de keuze van het voorkeurstrace (daar waar geen leidingstraat
Iigl) en de locatie van hel compressorstation, met daarbij specifiek aandacht voor

milieugerelateerde argumentsn.
Een adequale gebiedsbeschrijving en (ecologische) effectbeschrijving voor de
passages door/nabij Natura2000-gebieden en andere beschermde gebieden.
waaronder EHS-gebleden en aardkundige waardevolle doorkrulslngen.
Een beschrljving van de effecten van de verschillende alternatieven op de veiligheid
van mensen (plaatsgebonden risico en groepsnsico). De risicoschattingen dienen
gemaakt te worden zoals wettelijk is voorgeschreven.
Een heldere sarnenvatting die zellstandig leesbaar is en een goede afspiegeling is van
de inhoud van het MER.
3.

ACHTERGROND EN BESLUiTVORMiNG

3.1

Achtergrond en doelstelling

Achtergronden en doelstelling zijn in de startnotitie beschreven en kunnen in het MER

worden overgenomen.
3.2 Beleidskader
Natuurwetgeving
Beschri# in het MER hoe de verschillende provincies de beschermingsregimes voor de
(Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur en andere gebieden met natuurwaarden
toepassen en welke consequenlies dil heeft voor de realisatie van de aardgasleiding.
Beschrijf eveneens hoe de provincies in geval van effecten op deze gebieden omgaan met
compensalie en saldering en welke consequenties dit heeft voor de realisalie van de
aardgasleiding.
7

Zie bijlage 4.
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De Biesbosch, het Hollandsch Diep, de Brabantse wal en het Markiezaat zijn aangewezen
a1s Natura2000-gebieden en zijn daarmee beschermde gebieden in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998. De Esschepioot en het Markiezaat zijn tevens beschermde
Natuurmonumenten. Beschrijf hoe met deze verschillende beschermingsregimes wordt
omgegaan en welke consequentles dil heeft voor de realisatie van de aardgasleiding.

Wetgeving externe veillgheld
De Commlssie wijsl erop dat de huidige regelgeving voor externe veiligheid bij hogedruk
aardgasleidingen6 momenleel wordt herzien. Omdal bij de besluilvorming moet worden
uilgegaan van de dan geldende regelgeving adviseerl de Commissie hel initialief Ie
loelsen aan zowel de hUidige als loekomstige regelgeving op het gebied van externe
velligheid9 •
3.3

Te nemen besluilen en procedures

De slarlnotilie gool in op de te nemen besluiten en de Ie volgen (m.e.r.- en
PWClO-)procedures. De Commissie vraagl speciale aandachl voor de Habilattoels conform
de NaluurbeschermingsweI1998". De Habitattoels kan maximaal uil drie fasen bestaan:
de Orienlaliefase (voorheen vaak voorloels genoemd), waarbij wordt bepaald of er
sprake kan zijn van nadelige gevoigen voor Nalura2000-gebieden. Indien significanle
gevolgen al kunnen worden uilgesloten dient de Verslechterings- en Versloringstoets

te worden uitgevoerd;
de Passende beoordeling in geval van kans op significanle negatieve elleclen. Indien
mel zekerheid kan worden gesleld dal er geen significanle gevolgen zullen optreden
zal de Verslechlerings- en Verstoringstoets moelen worden uilgevoerd;
de ADC-fase, in gevai in de Passende beoordeling significante elleclen niel met
zekerheid kunnen worden uilgeslolen. Hierbij moeten maximaal drie vragen
beantwoord worden:
Zijn er Allemalieven die geen of minder schade toebrengen aan hel Nalura2000gebied?
Zijn er Dwingende redenen van groot maatschappelijk belang?
Indien er geen allernatieven zijn, maar wei dwingende redenen van grool
openbaar belang; is Compensalie mogelijk?

10
11

Circulaire Zonering tangs hogedruk aardgastransportleidingen, 1984.
De Minister van VROM heeft aangegeven in de tweede helft van 2007 eeo voorstel te doen
voor eeo AMvB 'Buisleidingen', De Commissie adviseert hier zo goed mogelijk op te
anticiperen.
Planologische werkcommissie.
Natuurbeschermingswet 1998, artikel 19d tot en met 19ka. Zie ook Algemene handreiking
Natuurbeschermingswet 1998 (LNV 2005).
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4.
4.1

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN
Keuze voorkeurstrace

Geel in hel MER een onderbouwing van de Iracekeuze. Geel daarbij inzichl in de
karakterislieken van mogelijke Iraces, onder meer In de lengles van doorsnljdlngen van
(ecologisch, aardkundig en landschappelijk) kwelsbaar gebied, de voor veiligheid relevanle
loetsingsalstanden en de (Iechnische en procedurele) moeilljkheidsgraad van de realisalie
van de roules. Onderbouw op grond van welke milieu- en andere overwegingen de keuze
voor hel voorkeurslrace en de localie van hel compressorstalion 12 is gemaakl.
4.2

Meest milieuvriendelijk

a~erna1ief

De Comrnissie adviseert bij de ontwikkeling van hel meest milieuvriendelijke allernaliel
(mrna) vooral aandachlle besteden aan rninimalisering van effecten door de fasering en
wijze van aanleg, en mogelijkerwijs door andere, realislische ruimtelijke varlanlen Ie
ontwikkelen c.q. In beschouwlng Ie nemen. Aandachtspunlen zijn:
minimalisering van nadelige ecologische effecten lijdens de aanleg, bijvoorbeeld door
seizoensplannlng 01 door keuzes in de wijze van aanleg (minimalisering verstoring van
fauna door geluid, Iicht en beweging in mel name Nalura2000-gebieden en EHS) 13;
cUlluurhislorische, archeoiogische en landschappelijke inpassing en de passage van
waardevolie landschappelijke elementen 14;
woon- en leelomgevingskwaliteit: minimale overlasl voor omwonenden tijdens de
aanieg en minimale veiligheidsrisico's Iljdens zowel de aanleg- als de gebruikslase;
minimalisering van gebruiksbeperkingen voor andere in het studiegebied
voorkomenda functies 15;
minimalisering van de breedle van de werkstrook, mel name in kwelsbare gebieden 16 ;
mlnimalisering geluid- en lichlhinder en landschappelijke inpassing van hel
compressor- en reduceerstation 17 .

12

13

14

15

115
17

Ga specifiek in op de kanttekeningen bij de huidige locatie en de altematieve locaties. van het
compressorstation, zoals deze nam voren gebracht door de Natuur- en Vogelwacht 'De
Alblasserwaard', de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling Lek- en
Merwestreek, het Actiecomite Wijngaarden ontploft en de Gemeente Graafstroom
(inspraakreacties 1,8, 10 en 13, bijlage 4).
Zie in dit verband oak de inspraakreactie van het Natuur· en Recreatieschap De Hollandse
Bies-bosch (inspraakreactie nr. 12, bijlage 4).
Zie in dit verband oak de inspraakreacties van het Ministerie van LNV en T. Koorevaar
(inspraakreacties nt. 3 en 8, bijlage 4).
Zie in dit verband ook de inspraakreacties van het Waterschap Rivieren1and, het Ministerie
van LNV, de Brandweer Zuid Holland Zuid, het Ministerie van Defensie en het Natuur- en
Recreatieschap De Hollandse Biesbosch (inspraa1creacties nr. 2, 3, 9, 11 en 12).
Zie in dit verband de inspraakreactie van het Ministerie van LNV (inspraakreactie nr. 3,
bijlage 4).
Zie in dit verband de inspraakreacties van de Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard',
Stichting Dorp Wijngaarden, de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, afdeling
Lek- en Merwestreek en de Gemeente Woensdrecht (inspraaJcreacties 1, 4, 8 en 14, bijlage 4).
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5.

HUIDIGE SITUATIE EN GEVOLGEN VOOR HET MILIEU

De slartnotille bledl een goede rlchllijn voor de in het MER per deeltrajeclle baschrijvan
huidiga situatia, aulonoma onlwikkallngen" an miliaugevolgan van hel voomemen en de
allernatieven. Presenteer in hel MER per deeltrajecl een factsheet.
In de volgende paragraten worden In aanvulling op de startnolitie enkele accenten gelegd
voar de in het MER te beschrijven milieuaspeclen.
5.1

Geohydrologle, bodem en water

Hel studiegebled is gevarieerd in hoogteiigging en wordt gekenmerkt door een alwlsseling
van geologlsche atzetllngen. Beschrijf de (lljdelijke) gevolgen van de aanleg van de
gastransportlelding op de bodemopbouw.
In het MER dlent het geohydrologlsch systeem in kaart Ie worden gebracht. De
gaohydrologische beschrljving dient zich te richten op hel grondwalersysteem, met
aandacht voor grondwaterstromen en stromingspatronen (kwel en Inzijging). Waar relevant
dienl een reiatle te worden gelegd met de diepere geologische lagen.
Geef inzichl in de effeclen van graven en bronbemaling op het geohydrologisch systeem
(onder andere op inzijging en, indien van toepassing, waterwinning). Dit kan geillustreerd
worden aan de hand van contourkaarten van de (freatische) grondwaterstandverandering.
Ga ook in op de mogelijke aantasting (vardroging) van waardevolle geologische lagen of
bodemtypen. Besteed eveneens aandacht aan de eventuele effecten van het testen van
de leiding. Speciale aandacht is nodig voor de doorsnijding van de Brabantse Wal.
5.2

Natuur

HUldlge sltuatle
Neem in het MER kaarten op waarop de Iigglng van Natura 2000-gebieden, beschermde
natuurmonumenten, EHS-gebieden en andere gebleden met een beschermde status
dUidelijk staat aangegeven.
Geef ook (op kaart) een duidelijk beeld van voorkomen en verspreiding van de
kwalificerende habitats en soorten In de Natura 2000-gebleden en van doeltypen en
doelsoorten in de EHSMgebieden, alsmede waar relevant in de directe omgeving daarvan 19.
Bied inzicht in de ecologische relaties in deze gebieden (tunctie als ieefgebled,
ecohydrologische relaties) en de mate van kwetsbaarheld van deze relaties. Indien geen
actuele gegevens beschikbaar zijn wordt geadviseerd een aanvullend onderzoek uit te

voersn in daze gebieden.

18

19

Het Ministerie van LNV wijst in dit verband op het srrategisch groenproject Eiland van
Dordrecht en de Gemeente Graafstroom op de Transformatievisie Merwedezone en de
uitbreiding van de EHS (inspraakreacties Uf, 3 en 13, bijlage 4).
Uit de inspraakreactie van de Natuur- en Vogelwacht 'De Alblasserwaard' blijkt dat de directe
omgeving van belang is voor weidevogels en als foeragecrgebied voor wintergusten
(inspraalcreactie 1, bijlage 4).
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Effecten
Hel MER dienl inzichl Ie bieden in de ecologische effecten van de verschillende
allernalieven. Ga daarbij in op de lijdelijke effecten in de aanlegfase (zoals effecten van
verstoring door geluid, verlichling en vervoersbewegingen), deeffecten van de
geluidbelasting en Iichlhinder op nabijgelegen EHS (Alblasserbos) enzljn directe
orngeving door hel compressorslalion bij Wijngaarden, en, op de langere lermijneffecten
van vergraving (zoals versloring van de profielopbouw). Ga eveneens in op de effecten
van bronbemaling. Beoordeei de regeneraliemogelijkhedenvan (karalcteristieke) habitals
in lermen van kwelsbaarheld, (on)vervangbaarheid en hersteftijd. Moliveer de naodzaak
voor het al dan nlel ullvoeren van een Passende Beoordeling of Verslechlerings- en
Verstorlngsl08ls.
Ten behoeve van een mogelijke onlheffingsaanvraag ingevolge de Flora- en faunawel
zullen de nadelige effecten op beschermde saorten in kaart moelen worden gebracht.
Geef in hel MER aan of op grond van de beschikbare Informatle Ie verwachten Is dal er
een ontheffing aangevraagd moet worden en of hel aannemelijk is dal deze verleend kan
worden.
Geel aan welke ruimle de planning voor de aanleg en ingebruikname van de
gastransportleiding laat am milieueffecten (mel name effecten op de natuur) zoveel
mogelijk Ie vermijden".
5.3

Landschap, culluurhistorle en archeologle

Gezien hel karalcter van he! studiegebied dienl specifiek aandachl uil Ie gaan naar
landschap (inclusief aardkundige/geomorfologische waarden), culluurhistorie en
archeologie. Beschrijf in hel MER de belekenis en de relalieve zeldzaamheid van de
landschappelijke, culluurhlslorische en archeologische waarden In (de directe omgeving
van) hel plangebied, waaronder bijvaorbeeld hel Groene Hart en de Brabanlse Wal". De
baoordeling van hel trace(s) dient hierop Ie zijn loegespilst. Denk blJvoorbeeld aan
aantasling van gaafheid en samenhang. Speciale aandacht verdienl het landschappelijke
effect en de visueel-ruimlelijke Inpassing van hel compressorstalion. Geef bijvoorbeeld
aan in welke male hel compressorstalion verdiepl kan worden aangelegd alsmede de
wenseliJkheid daarvan.
Geel aan hoe biJ planontwikkeling en uilvoering rekening zai worden gehouden met

aanwezige waarden.

20

21

Daarbij kan gebruik gemaakt worden van de natuurkalender van het ministerie van LNV.
De Commissie wijst in dit verband op de cultuurhistorische waarderingskaart Brabant.

5.4

Veiligheid

In de slartnolitie staat al aangegeven dal een veiligheidsanalyse van de voorgenomen
activiteit word! uitgevoerd (plaatsgebonden risieo en groepsrisieo).
Besteed in het MER enerzijds aandaeht aan het risieo van de gastransportleiding voor de
omgeving en anderzijds aan hel rlsieo van activileiten In de omgeving voor de
gastransportleiding22 •
Daar waar afgeweken wordl van de toetsingsafsland dlenl aangegeven te worden waarom
de loetsingsafstand nlel gerealiseerd kan worden. Hlerblj dienen de planologlsche,
technische en economlsche belangen beschouwd te worden.
Geef aan of de ultvoering van dit Inltiatief kan lelden tot lijdelijke of permanenle
gebruiksbeperkingen voor aclivilellen In de omgeving van de gaslransportleldlng.
Op basis van de toetslngsafsland en bebouwlngsafsland zal In het MER duidelijk worden
gemaakt welke evenluele veiligheidsknelpunten er zijn. Geef aan hoe deze knelpunlen
zullen worden opgelosl. Geef daarbij inzicht in het ruimlebeslag van de nieuwe leiding
(zonering) en de maalregelen die worden gelroffen om het ruimlebeslag Ie minimaliseren,
waarbij de veiligheid van omwonenden gewaarborgd blijlt. De Commissie adviseert over
bovenstaande in contact Ie treden met de iokale en regionale hulpverteningsdienslen.
6.

OVERIGE HOOFDSTUKKEN VAN HET MER

Voor de onderdelen ''vergelijking van alternatieven", "Ieemten in milieu-informalie",
"evalualieprogramma" en "samanvalling van hel MER" kunnen de wellelijke vereislen als
richllijn voor het MER gebruikt worden. In aanvulling hierop is hel ten aanzien van de vorm

en presentatie van belang:
De vergelijking van varianten zo duideiijk mogelijk te presenteren mel behulp van
labellen, figuren en kaartmateriaal.
De samenvalling is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door
besluitvormers en insprekers. Daarom verdient dil onderdeel bijzondere aandachl. De
samenvalling moet ais zeifstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling
zijn van de inhoud van het MER.

22

Zie in dit verband ook de inspraa1creactie van de Brandweer Zuid-Holland Zuid met
betrekking tot de passage van de Dordtse Kil en HSL en het calamiteitenplatform
(inspraakreactie or. 9, bijlage 4),
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V,

BIJLAGE BIJ DE RICHTLlJNEN

Grondwaterwet (Gww)
Vergunnlngverelate Zuid-Holland; btl aanvraag over te leggen gegevena
Arllkel33
1,

Blj een aanvraag tot verlenlng of wijzlging van een vergunnlng als bedoeld in artlkel 14,
eerste lid en artlkel16, eerste lid, van de Grondwaterwet worden de volgende gegevens
In zesvoud, of desverzocht in meervoud daarvan overgelegd:
a,

kaarten van de Inrlchtlng op zodanlge schaal dat een duldelljk beeld word! verkregen van
de sltuatle van de bestaande en/of geprojecteerde Inrichting of Infiltratlewerk waarop de
aanvraag betrekklng heeft, met daarop In leder geval aangegeven de plaats van de
onllrekkingspullen/drains, retoumerings- en infiltratiepullen en pellbuizen, eventuele
damwanden a1smede het te ontgraven gebied;

b,

een kadastrale kaart en kadastrale uillrekseis aanduidende de percelen waarop
de bestaande en/of geprojeeteerde inrlchting of infiltratlewerk zlch bevindt en van
het gebled binnen een afatand van 100 m daarvan;

c,

een kaart waarop is aangegeven het hydrologisch invlcedsgebied, zowel voor het
freatlsch grondwater als voor het grondwater in de diepere, be'invloede
watervoerende pakkellen, bij een maximale onllrekklng cf infillratie mel de
5 cm-beinvloedingslijnen als grens van de invloedsgebieden;

d,

een beschrljving van de bestaande en/of geplande Inrichting of Infiltratie-

werk, waarbij ~ voorzover van toepassing ~ wordt vermeld ten aanzien van
de onllrekking:
het aantal beslaande, en/of te verwachten pullen;
de dlepte van de onderkanl van he! (de) filter(s) van iedere put ten
opzichte van het maaiveld en/of NAP;
de diameter en de lengte van het (de) filter(s) in iedere put;
de pompcapacitelt van de inrichting In ma per uur;
de gemiddeld en maximaal te onllrekken hoeveelheld grondwater van
de Inrlchtlng In ma per uur, per etmaal, per maand, per kwartaal en per
jaar, te splitsen naar de bestaande en geplande Inrlchting; blj een
tljdelijke onllrekking dient de totale hoeveelheld te worden aangegeven;
het doel waarvoor het onllrokken grondwater zal worden gebruikt;
de plaats en de wijze waarop het onllrokken grondwater zal worden
geloosd;
het chloridegehalte van het te onllrekken grondwater;
ter motiverlng van het debie!:
de tijdsduur en het deblet van de onllrekklng/lnfiltratie gebaseerd
op rekenmethoden en gebruikte parameters;
de noodzaak voor hel gebrulk van grondwater;
ten aanzien van het inflltratiewerk en/of de retourbemaling:
de wljze waarop hel water In de bodem word! gebracht:
de diepte van de onderkant van het (de) filter(s) van ledere put ten
opzichte van he! maaiveld en NAP.

39

2.

Blj de aanvraag dienl informatie Ie worden verstrekt over de bodemgesleldheid, de
stand van hel grondwaler en de slijghoogle in de walervoerende pakkellen ler plaalse
van de inrichling/hel infillratiewerk en van de omgeving daarvan; tevens dienl inziehl te
worden gegeven in de te verwachte wijziging van de grondwaterstand en de stijghoogte
van de diepere watervoerende pakkellen ten gevolge van de onllrekklng/het infitlratiewerk waarvoor vergunning wordt aangevraagd; dientengevolge moeten in ieder geval
de volgende gegevens worden overgelegd;
hoogteligging maalveld;
beschnjving van het bodemprofiel; geohYdrologlsche sehemalisalie,
kD- en c-waarden en grondwalerstand/stijghoogten in de watervoerende pakkellen;
maximale grondwalerstand/stljghoogleverandenng in watervoerende pakkellen als
gevolg van de onllrekking/infiltratie;
verandenng in kwel en Inzijging;
dlepteligging van het zoet/zout grensvlak ten opzichte van maaiveld en NAP
alsmede de Invloed van de onllrekking hierop;
berekeningen van de maalvelddaling voor een maximale verlaging;
gevolgen van zelling voor aanwezige kwelsbare bebouwing en infraslrucluur binnen
het invioedsgebled;
invloed op andere bij de gemeenle of de provineie bekende bodemveronlreinlgingen
binnen het invloedsgebled;
invloed op andere blj de provincie bekende grondwateronllrekkingen blnnen het
Invloedsgebied;

gevolgen van de grondwaterstandsverandering voar landbouw, natuurwaarden en
andere waardevolle groenvoorzieningen;
indlen als gevolg van de onllrekking de zoetwalervoorraad wordl aangetast: welke
walerbesparende maalregelen worden gelroffen om dit te beperken;
de ovenge voor dit project benodlgde vergunningen/ontheffingen;
een voorslellol doorlopende observatie en regislralie van de hydrologische
effecten.
3.

Indien Gedepuleerde Slaten dil nodig aehlen verzoeken zij de aanvrager nadere
gegevens over Ie leggen en nader inzichl te verschaffen in de effecten van de
onllrekklng en/of het Infillrallewerk.
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