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HOOFDSTUK1Addendum

1.1 AANLEIDING ADDENDUM

Op 9 maart 2009 is het eindrapport van het MER aanleg aardgastransportleiding tussen 

Odiliapeel naar Schinnen ingediend bij de bevoegde gezagen. Op basis van de vastgestelde 

richtlijnen beoordelen de bevoegde gezagen het MER op aanvaardbaarheid. In deze fase zijn 

door een aantal bevoegde gezagen aanvullende vragen gesteld. Voor de volledigheid zijn 

deze vragen met hun antwoorden opgenomen in dit addendum.

Het betreft de volgende vragen:

§ Geef in de beschrijving van de effecten per gemeente specifiek de invloed op het EHS-

gebied Meerlebroek aan voor de gemeente Beesel (§ 4.5 in het MER). De informatie is in 

het MER en de achtergrondrapporten terug te vinden, maar de gemeente zou al deze 

informatie graag samengevat op 1 plek terug zien. Hiertoe is een nieuwe tekst 

opgenomen in hoofdstuk 2 die de oorspronkelijke tekst van § 4.5.8 vervangt.

§ Gemeenten Schinnen en Sittard-Geleen hebben gevraagd om aanpassing van de QRA op 

het gebied van een kinderdagverblijf respectievelijk Bedrijvenstad Fortuna.

De antwoorden dan wel vervangende teksten in het MER zijn in de navolgende paragrafen 

opgenomen.

1.2 TER VERVANGING VAN §4.5.8: BEESEL

De zetting in de gemeente Beesel blijft beperkt tot maximaal 1 cm. Bij deze ordegrootte zijn 

geen grote risico’s op woningen of gevoelige objecten te verwachten (§ 5.2.2). 

Er is sprake van meerdere bodem en/of grondwater verontreiniglocaties op of langs het 

tracé. Bemaling kan leiden tot verspreiding van grondwaterverontreinigingen (§ 5.2.8). 

Opgegraven verontreinigde grond wordt afgevoerd.

Het tracé doorkruist geen beschermde natuurgebieden, maar heeft door 

grondwateronttrekking wel invloed op EHS/POG/EVZ op (grotere) afstand van het tracé. 

De aanleg van de aardgastransportleiding heeft hierdoor invloed op flora en fauna. Deze 

invloed betreft voor de gemeente Beesel vooral het EHS-gebied Meerlebroek. Dit 

natuurgebied is in ontwikkeling en de wens bestaat dit gebied in de toekomst verder uit te 

breiden. Ter plaatse wordt natte natuur beoogd. De invloed op dit gebied bestaat uit 

tijdelijke verstoring van de aanwezige fauna (licht negatief effect -) en tijdelijk ruimtebeslag 

(§ 6.3). Dit tijdelijk ruimtebeslag treedt op als gevolg van de werkstrook tijdens de aanleg. 
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De bemaling tijdens de aanleg van de aardgastransportleiding heeft een verdrogende 

invloed op het natte natuurgebied. In het gebied zijn plantensoorten aanwezig die goede 

kwaliteit en kwel indiceren. Tevens zijn poelkikker, rugstreeppad en alpenwatersalamander 

aangetroffen. Door bemaling kunnen poelen droogvallen en verdroging van vegetatie 

optreden, met sterven van amfibieën (juvenielen/volwassenen) en verruiging tot gevolg. 

Deze invloed is zeer negatief beoordeeld (---) indien er geen maatregelen worden getroffen.

In het voorkeursalternatief is gekozen voor het uitvoeren van de bemaling buiten het 

groeiseizoen van de planten (buiten periode begin maart – eind oktober) en buiten het 

voortplantingsseizoen van amfibieën. Hierdoor wordt de invloed van de bemaling beperkt 

tot negatief (--). Al met al is de invloed van de aardgastransportleiding op natuur negatief 

beoordeeld (§ 5.3).

De vergraving van GEA-objecten en overige geomorfologisch waardevolle vormen is 

negatief beoordeeld (§ 5.4). Op de bekende archeologische terreinen, monumenten en 

potentiële archeologisch (zeer) waardevolle gebieden heeft de aanleg van het tracé een licht 

negatieve invloed (§ 5.5). De licht negatieve invloed op het landbouwgebied bestaat uit de 

uitbreiding van een afsluiterlocatie en de mogelijke opbrengstderving als gevolg van de 

aanleg van de aardgastransportleiding (§ 5.6).

Het groepsrisico neemt toe als gevolg van de leiding (§ 5.7.1). De aanleg van het tracé geeft 

tijdelijke geluidshinder voor incidentele bebouwing langs het tracé en het stiltegebied langs 

het tracé (§ 5.7.2). 

1.3 REACTIE OP VRAGEN BETREFFENDE DE QRA

Gelijktijdig met de uitgave van dit addendum is een nieuwe versie van de QRA uitgegeven; 

versie 1.4 document DET 2008.R.0433.

Voor het kinderdagverblijf (gemeente Schinnen) is nagegaan welke gegevens zijn 

gehanteerd, waar nodig zijn de gegevens aangepast. De uitgangspunten zijn opgenomen in 

de nieuwe versie 1.4.

De gegevens van bedrijvenstad Fortuna (gemeente Sittard-Geleen) waren niet meegenomen 

in versie 1.3, in de nieuwe versie 1.4 zijn betreffende gegevens wel meegenomen.


