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Licht keuze route brandstofleiding Ammerzoden-
Vlijmen beter toe 
 
Het is nog onduidelijk hoe de route voor de nieuwe brandstofleiding van Defensie 
tussen Ammerzoden en Vlijmen is gekozen. Dat zegt de Commissie voor de mili-
eueffectrapportage over het rapport dat de milieugevolgen van de aanleg en het 
gebruik van die leiding beschrijft. De gemeenten Heusden, Maasdriel en ’s-Herto-
genbosch en de provincie Gelderland hadden de Commissie gevraagd de inhoud 
van het rapport te beoordelen. 
 
De Defensie Pijpleiding Organisatie wil de brandstofleiding tussen Ammerzoden en Vlij-
men vernieuwen. Voor de deels nieuwe route moeten de gemeenten Heusden, Maas-
driel en ’s-Hertogenbosch bestemmingsplannen aanpassen en de provincie Gelderland 
moet een stukje van het provinciale inpassingsplan Bommelerwaard wijzigen. Voordat 
de overheden besluiten over de aangepaste plannen, zijn de milieugevolgen van de 
nieuwe leiding onderzocht in een milieueffectrapport.  
 
Het rapport beschrijft zorgvuldig welke milieugevolgen zullen optreden tijdens de aanleg 
en bij het gebruik van de leiding. Voorbeelden zijn de geluidhinder door vrachtwagens 
en graafmachines, de verstoring van de bodem en de tijdelijke en lokale daling van de 
grondwaterstand. Wat echter onvoldoende is toegelicht, zijn de criteria die bij de keuze 
van de route zijn gehanteerd, en hoe ze die hebben beïnvloed. Zo is onduidelijk welke 
rol milieuargumenten daarbij hebben gespeeld. Ook is niet helder wat de keuze van de 
aanlegmethode (graven of boren) en het al dan niet verwijderen van de bestaande lei-
ding heeft bepaald.  
 
De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit 
te nemen over de brandstofleiding. De gemeenten en de provincie hebben aangegeven 
dit advies over te nemen.   
 
----------------------------------------------------------- 
De Commissie voor de milieueffectrapportage is onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud 
en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke 
deskundigen. Ze schrijft geen milieueffectrapporten. Dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit 
geval de gemeenten Heusden, Maasdriel en ’s-Hertogenbosch en de provincie Gelderland - besluit over het 
project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

http://www.commissiemer.nl/

