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1. OORDEEL OVER HET MER 
N.V. Nederlandse Gasunie heeft het voornemen om tussen Wijngaarden en 
Ossendrecht een gastransportleiding aan te leggen in combinatie met de 
bouw van een nieuw compressorstation bij Wijngaarden.  
 
De Commissie voor de m.e.r. (verder in dit advies ‘de Commissie’ genoemd) 

heeft op 9 juni 2008 reeds een toetsingsadvies over het MER Leiding Wijn-
gaarden-Ossendrecht uitgebracht.1 De gemeente Graafstroom heeft niet aan 
deze toetsingsfase deelgenomen. De reden hiervoor is dat zij eerst antwoord 
op een aantal vragen2 van de initiatiefnemer wilde hebben. Na beantwoording 
van deze vragen is het MER op 21 april 2008 aanvaard.  
Omdat in de provincie Zuid-Holland het MER een tweede keer ter inzage is 
gelegd is voor deze provincie om een aanvullend advies gevraagd. Het onder-
havige advies betreft dus een toetsingsadvies aan de gemeente Graafstroom 
en een aanvullend advies aan de provincie Zuid-Holland. 
 
De Commissie bouwt in dit (aanvullend) advies voort op haar eerder uitge-
brachte advies over het MER Leiding Wijngaarden-Ossendrecht van 9 juni 
2008.3 Het onderhavige advies moet in samenhang met dat advies gelezen 
worden.  
  
Het eindoordeel van de Commissie is dat de essentiële informatie in het 
MER aanwezig is om het milieubelang een volwaardige rol te geven bij de 
besluitvorming over de bestemmingsplannen en vergunningen. 
 

2. TOELICHTING OP HET OORDEEL EN AANBEVELINGEN 

2.1 Locatie compressorstation 

De Commissie vindt de locatiestudie voor het compressorstation goed uitge-
voerd. In haar beoordeling van de locatiestudie heeft de Commissie onder an-
dere het zoekgebied beschouwd, de verschillende beoordelingscriteria bekeken 
en een bezoek gebracht aan een compressorstation van de Gasunie in Anna 
Paulowna.4  
 
In een tweetal zienswijzen5 wordt de Maasvlakte als mogelijk locatiealternatief 
voor het compressorstation genoemd. Gezien de afstand tot Wijngaarden acht 
de Commissie deze locatie geen reëel alternatief.  
 

                                              

1  Zie bijlage 1 voor een overzicht van de procedure, de samenstelling van de werkgroep en andere 
projectgegevens. Zie bijlage 2 voor de zienswijzen die de Commissie via bevoegd gezag heeft ontvangen. 

2  De initiatiefnemer heeft in het document ‘beantwoording vragen gemeente Graafstroom’ een nadere toelichting 
op het voornemen gegeven. 

3  Rapport nummer 1884-90. 
4  Tijdens dit bezoek heeft de Commissie het zoekgebied en de verschillende locaties met de initiatiefnemer 

besproken. Uit deze toelichting bleek dat voor locaties gelegen buiten het zoekgebied niet met één 
compressorstation kan worden volstaan en derhalve als niet reëel zijn beschouwd.  

5  Zienswijze nummers 6 en 7. 
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2.2 Natuur  

2.2.1 Beschermde soorten 

In een tweetal zienswijzen wordt gewezen op de aanwezigheid van beschermde 
soorten, Kleine zwaan en de Heikikker, in het plangebied van het compressor-
station.6 
 
Kleine Zwaan 
Op basis van de gepresenteerde draagkrachtberekening acht de Commissie 
voldoende aannemelijk gemaakt dat het leefmilieu van de kleine zwaan niet in 
gevaar is, ervan uitgaande dat de hele polder geschikt is als foerageergebied 
en er geen sprake is van voorkeurslocaties. Door de positionering van het 
compressorstation tegen de bosrand blijft door behoud van openheid, het ge-
bied aantrekkelijk als foerageergebied van de kleine zwaan.  
 
Heikikker 
Uit het MER blijkt dat de polder Wijngaarden is aangemerkt als leefgebied 
voor de heikikker, een beschermde soort. Er wordt echter geen inzicht gege-
ven waar de heikikker precies voorkomt op het tracé en de voorkeurslocatie. 
Dit is niet ongebruikelijk omdat het voorkomen van deze soorten in een later 
stadium door middel van een veldinventarisatie in beeld gebracht kan wor-
den. In het MER wordt gesteld dat aantasting van het leefgebied van de hei-
kikker tijdelijk van aard is. De Commissie acht dit voldoende aannemelijk 
gemaakt.  
 
■ De Commissie geeft in overweging om na te laten gaan of de heikikker voorkomt 
in het plangebied van het compressorstation. Indien dit het geval is adviseert zij om bij 
de inrichting van het plangebied rekening te houden met het leefgebied van de heikik-
ker. 
 

2.2.2 Bosgebied  

In zienswijze nummer 8 wordt gewezen op de aanwezigheid van een bosscha-
ge dat door de aanleg van de aardgasleiding mogelijk doorsneden wordt. Het 
gaat hier om een gebied met bomen van 40 jaar oud of ouder welke door de 
diverse vogelsoorten, waaronder de buizerd, gebruikt wordt. De Commissie 
signaleert dat dit gebied met relatief hoge natuurwaarden mogelijk ontzien 
kan worden door gebruik te maken van een ander aanlegwijze of door een 
aanpassing in het tracé. 
 
■ Indien dit gebied door de aardgasleiding wordt doorsneden geeft de Commissie in 
overweging om de mogelijkheden om aantasting te voorkomen (bijvoorbeeld boring of 
omlegging van het tracé) te laten onderzoeken. 
 

                                              

6  In zienswijze nummers 6 en 7 wordt aandacht voor deze soorten gevraagd. De Commissie gaat ervan uit dat 
waar in de zienswijzen gesproken wordt over de Kleine gans, de Kleine zwaan wordt bedoeld. 
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BIJLAGE 1: Projectgegevens 

Initiatiefnemer: N.V. Nederlandse Gasunie 
 
Bevoegd gezag: Bureau Energieprojecten, coördinerend namens de gemeen-
ten Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en Reimerswaal 
en de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat 
 
Bevoegd gezag aanvullend advies: Bureau Energieprojecten, coördinerend 
namens de gemeente Graafstroom en de provincie Zuid-Holland 
 
Besluit: Herziening bestemmingsplannen en aanvraag vergunningen in het 
kader van de Grondwaterwet en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C8.0 en D15.1 
 
Activiteit: Aanleg aardgastransportleiding, aanleg compressorstation, aanleg 
nieuwe afsluiterlocaties en uitbreiding bestaande afsluiterlocatie met een re-
duceerstation. 
 
Betrokken documenten:  

• Milieueffectrapport Leiding Wijngaarden-Ossendrecht, 8 januari 2008;  
• Addendum MER Gasunie Wijngaarden-Ossendrecht, 23 april 2008. 

 
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen 
(d.d. tot en met 24 april 2008), die zij van het bevoegd heeft ontvangen. Dit 
advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar voren brengt 
over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alternatieven. 
 
Betrokken documenten aanvullend advies:  

• Milieueffectrapport Leiding Wijngaarden-Ossendrecht, 8 januari 2008;  
• Addendum MER Gasunie Wijngaarden-Ossendrecht, 23 april 2008; 
• Beantwoording vragen gemeente Graafstroom, NV Nederlandse Gas-

unie, 12 maart 2008; 
 
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen 
(d.d. tot en met 19 juni 2008), die zij van het bevoegd gezag van heeft ontvan-
gen. Dit advies verwijst naar een reactie als die nieuwe inzichten naar voren 
brengt over specifieke lokale milieuomstandigheden of te onderzoeken alter-
natieven. 
 
Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure in: de Staatscourant d.d. 28 maart 2007  
aanvraag richtlijnenadvies: 16 maart 2007   
ter inzage legging startnotitie: 29 maart tot en met 9 mei 2007   
richtlijnenadvies uitgebracht: 23 mei 2007  
richtlijnen vastgesteld: 20 september 2007 
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kennisgeving MER in: de Staatscourant d.d. 13 maart 2008   
aanvraag toetsingsadvies: 14 maart 2008 
ter inzage legging MER:  

• 13 maart tot en met 23 april 2008 bij gemeenten Papendrecht, 
Sliedrecht, Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en Reimerswaal en de 
provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat; 

• 20 maart tot en met 30 april 2008, gemeente Dordrecht; 
• 27 maart tot en met 7 mei 2008, gemeente Papendrecht. 

toetsingsadvies uitgebracht: 9 juni 2008  
 
Procedurele gegevens aanvullend advies: 
ter inzage legging MER, addendum en beantwoording vragen gemeente Graaf-
stroom: 

• 16 mei tot en met 16 juni, gemeente Graafstroom (MER, adden-
dum en het document ‘beantwoording vragen gemeente Graaf-
stroom’) 

• 16 mei tot en met 16 juni, provincie Zuid-Holland.  
aanvullend toetsingsadvies uitgebracht: 9 juli 2008 
 
Bijzonderheden aanvullend advies: 
De Commissie heeft op 9 juni 2008 reeds een toetsingsadvies over het MER 
Leiding Wijngaarden-Ossendrecht uitgebracht, de gemeente Graafstroom 
heeft niet aan deze procedure deelgenomen. Deze gemeente heeft pas na be-
antwoording van haar vragen het MER op 21 april 2008 aanvaard. De provin-
cie Zuid-Holland heeft vanwege onduidelijkheden in de kennisgeving ervoor 
gekozen het MER een tweede keer ter inzage te leggen.  
In verband met de zienswijzen uit deze eerste inzage periode in de gemeente 
Graafstroom en de herhaalde inzage van de provincie Zuid-Holland is een 
(aanvullend) toetsingsadvies aangevraagd. 
 
Werkwijze Commissie bij toetsing: 
Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de (vooraf) gestelde eisen. Vervolgens beoordeelt de 
Commissie de ernst van de eventuele tekortkomingen. Daarbij staat de vraag 
centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieubelang een vol-
waardige plaats te geven bij de besluitvorming. Is dat naar haar mening niet 
het geval dan signaleert de Commissie dat er sprake is van een zogenoemde 
‘essentiële tekortkoming’. De Commissie adviseert dan dat die informatie 
alsnog beschikbaar komt, alvorens het besluit wordt genomen. Overige te-
kortkomingen in het MER worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor 
zover ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het be-
voegde gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies 
tot hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden 
van ondergeschikt belang. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt: 
 
drs. W.A.M. Hessing 
ir. A.J. Pikaar 
dr. D.K.J. Tommel (voorzitter) 
dr. N.P.J. de Vries 
prof. ir. J.J. van der Vuurst de Vries 
drs. F.H. van der Wind (werkgroepsecretaris) 
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BIJLAGE 2: Lijst van inspraakreacties en adviezen 

 

1. Brandweer Zuid-Holland Zuid, Dordrecht 
2. Waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk 
3. Waterschap Rivierenland, Tiel 
4. Oasen N.V, Gouda 
 
Reacties tijdens inspraakprocedure Graafstroom en provincie Zuid-Holland 
5. D.J. Kruijthoff, Bleskensgraaf 
6. Actiecomité Wijngaarden Ontploft, Rotterdam 
7. Stichting Behoud Polders Graafstroom, Wijngaarden  
8. Natuur- en Vogelwacht “De Alblasserwaard”, Papendrecht 
9. Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Groot-Ammers 
10. Provincie Zuid-Holland, Den Haag 
11. Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Amersfoort 
12. Waterschap Hollandse Delta, Ridderkerk 
13. Waterschap Brabantse Delta, Breda 
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