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Figuur_s_.1~~~~~~~ 
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Samenvatting 

Gasunie wil een ondergrondse transportleiding voor aardgas aanleggen van Wijngaarden naar 

Ossendrecht. Voor de aanleg zijn vergunningen nodig in het kader van de Grondwaterwet en de 

Wet beheer rijkswaterstaatswerken. Daarnaast leidt de geplande gasleiding tot wijzigingen in 

de bestemmingsplannen van de betrokken gemeenten. In dit milieueffectrapport (MER) zijn de 

(mogelijke) effecten van aanleg van de leiding en de effecten van het noodzakelijke 

compressorstation op het milieu beschreven. Het MER dient ter onderbouwing van de 

besluitvorming. 

Belangrijke aspecten van het MER zijn de kruisingen met het Hollands Diep en de 

Hogesnelheidslijn en de afweging van verschillende locaties voor een compressorstation . Uit het 

MER blijkt dat de passage van het Hollands Diep het beste via de bestaande leidingentunnel 

plaats kan vinden. De HSL kan het beste via een open ontgraving gepasseerd warden. De keuze 

van de beste locatie voor het compressorstation is stapsgewijs gemaakt. Er zijn 18 theoretisch 

mogelijke locaties in een aparte locatiestudie onderzocht. Daarvan zijn vier locatie-alternatieven 

in het MER beschouwd. Dit heeft geresulteerd in een voorkeurs- en meest milieuvriendelijk 

alternatief. Uiteindelijk is de oorspronkelijke locatie, gelegen op het kruispunt van de leidingen, 

inpasbaar ter plaatse, maar wel in het Groene Hart, als beste en meest milieuvriendelijke 

oplossing naar voren gekomen. 

Daarnaast doorkruist de aardgastransportleiding de Natura 2000-gebieden Hollands Diep, 

Brabantse wal en Markiezaat. De conclusie van het MER is dat de a an leg van de 

aardgastransportleiding van Gasunie geen significante effecten op het milieu en natuur 

veroorzaakt. 

I 110623/CE7'2JUJOQ623 
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IN LEIDING 
In Nederland -en niet in de laatste plaats bij Gasunie- is veel ervaring met de aanleg en het 

gebruik van ondergrondse leidingen beschikbaar. Daaruit, en ook uit eerder uitgevoerde 

milieueffectrapportages over ondergrondse leidingen, blijkt telkens weer: als de leiding er 

eenmaal ligt, is er niets meer van te zien, te horen, le voelen of te wiken. Een aandachtspunt 

voor de gebruiksfase is uiteraard dat altijd aan strenge veiligheidsvoorschriften wordt 

voldaan. Maar voor het overige heeft een ondergronds gelegen gasleiding in de 

gebruiksfase nauvvelijks tot geen rrdlieueffecten. 1lv1°el ontstaat er een ruilTLtebeslag als gevolg 

van de nieuwe gasleiding. Vanwege veiligheidsvoorschriften mag niet gebouwd warden op 

en vlak langs de gasleiding. De aanleg van de gasleiding heeft wel -letterlijk- enige voeten in 

de aarde. De realisatie van het compressorstation heeft wel permanente effecten. Het station 

is zichtbaar en heeft dus effect op het landschap. Daamaast is er voor het station een 

geluids- en een veiligheidscontour vastgelegd. 

In het onderzoek heeft het accent gelegen op de tijdelijke milieueffecten van deze 

aanlegwerkzaamheden en de permanente effecten van het compressorstation. Daamaast 

zijn in de milieueffectrapportage, alternatieve traces en aanlegmethoden in beeld gebracht. 

De m.e.r.-plicht 
De geplande leiding tussen Wijngaarden en Ossendrecht is een leiding met een 48 inch (120 

cm) diameter en het totale traject zal circa 75 km lang warden. Op grond van wetgeving' is 

dit vuurnemen m.e.r.-plichtig, omdat de leiding een diameter heeft van meer dan 80 cm en 

een lengte van meer dan 40 km. 

Voor de aanleg van de aardgastransportleiding van Wijngaarden naar Ossendrecht wordt 

de project-m.e.r.-procedure gevolgd. Door het doorlopen van de project-m.e.r.-procedure 

wordt tevens invulling gcgcven aan de procedurele vereisten van een plan-m.e.r.

procedure. Ook inhoudelijk wordt aan de vereisten van beide procedures voldaan. 

Startnotitie 
Voorafgaand aan dit MER is de startnotitie verschenen. Op 29 maart 2007 is met de 

bekendmaking van de startnotitie in de Nederlandse Staatscourant de m.e.r.-procedure van 

start gegaan. De startnotitie heeft ten behoeve van de inspraak gedurende zes weken ter 

inzage gelegen (tot en met 9 mei 2007). 

Adviesrichtlijnen Commissie voor de Milieueffectrapportage 
Op basis van de inspraakreacties op de startnotitie heeft de Commissie voor de 

Milieueffectrapportage een advies voor de richtlijnen voor de inhoud van dit MER 

uitgebracht op 23 mei 2007 aan de bevoegde gezagen. 

Richtlijnen bevoegde gezagen 
De bevoegde gezagen hebben de richtlijnen voor de inhoud van dit MER vastgesteld. Dit 

MER is mede aan de hand van deze richtlijnen opgesteld. De volgende bevoegde gezagen 

zijn in Nederland bij deze m .e.r.-procedure betrokken: 

• Gemeenten: Graafstroom, Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht, Binnenmaas, Strijen en 

Reimerswaal. 

• ProviI1de Zuid-Holland. 

' Wet milieubeheer en l3esluit milieueffectrapportage 1994, zoals laatstelijk gewijzigd per 29 september 

2006 (bijlage C categoric 8). 

111%2) CE72J'.'J'.'c't2' 
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• Provincie Noord-Brabant. 

• Rijkswaterstaat. 

Aanvaardbaarheidsbeoordeling, inspraak en toetsing 
Na indiening van het MER door Gasunie heeft het bevoegd gezag 6 weken om te bepalen of 

het rapport voldoet aan de richtlijnen of dat het onjuistheden bevat. 

Na aanvaarding van het MER en kennisgeving volgt een inspraakperiode van 6 weken. 

Tevens zullen de wettelijk adviseurs een advies uitbrengen over het milieueffectrapport. 

Na inspraak zal de Commissie m.e.r. het MER toetsen aan de Richtlijnen, op juistheid en 

volledigheid en aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER. Het bevoegd gezag 

gebruikt dit toetsingsadvies vervolgens bij de procedures in het kader van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken, de Grondwaterwet en bij de herziening van bestemmingsplarmen. 

WAAROM IS DE NIEUWE LEIDING NOODZAKELIJK? 
De voorraad van aardgas in het Slochteren veld is voor 2/3 gebruikt. De Nederlandse 

regering heeft besloten om de import van aardgas naar Nederland te stimuleren en zo de 

Nederlandse voorraad te sparen. De minister van EZ heeft een productieplafond van 42,5 

miljard m' per jaar vastgesteld. Op deze wijze zijn we op termijn niet geheel afhankelijk zijn 

van buitenlandse gasleveranciers. Door van Nederland een gasrotonde te maken wordt het 

aantrekkelijk voor gashandelaren om naar en via Nederland gas te transporteren. Op deze 

wijze zijn we in de toekomst verzekerd van de levering van aardgas. 

Gasunie heeft de wettelijke taak om op basis van de marktvraag transportcapaciteit aan te 

bieden. In de consultatieronde van 2005 is gebleken dat het Nederlandse gastransportnet 

aanzienlijk moet worden uitgebreid. Deze uitbreiding wordt de Nood-Zuidroute genoemd. 

De vermindering van de capaciteit uit Groningen wordt gecompenseerd door Noors gas dat 

via Rysum (D) binnen komt en Russisch gas dat bij Oude Statenzijl Nederland binnen komt. 

Dit gas is hoogcalorisch en kan niet door dezelfde buizen van het Slochterengas worden 

vervoerd. Bovendien vindt ook een toename van de gasvraag in Nederland en haar 

buurlanden plaats. In Nederland neemt de gasvraag van onder andere elekh·iciteitscentrales 

sterk toe. 

Door de verbindingen van ons gasleidingennetwerk met die van onze buurlanden te 

versterken en uit te breiden, wordt de Nederlandse gasvoorziening in de toekomst geborgd. 

Uitbreiding van het Nederlandse netwerk zorgt er bovendien voor dater voldoende 

transportcapaciteit richting de afnemers is. 

Gasunie heeft, na zorgvuldige afweging van alternatieven en na goedkeuring door de 

rijksoverheid, gekozen voor de Noord-Zuidroute met uitbreidingen in noord, oost en 

zuidwest Nederland. Het grootste deel van de uitbreidingen loopt langs bestaande 

leidingen. Hierdoor wordt het bestaande net optimaal benut. Door deze uitbreiding zijn ook 

twee nieuwe compressorstations nodig, waaronder een bij het startpunt van dit trace. 

De aardgastransportleiding van Wijngaarden naar Ossendrecht vormt een onderdeel van 

het totale Noord-Zuid project (zie figuur S.2). 
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Figuur S.2 

Overzichtskaart Noord-Zuid 

projecten 
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Voorgenomen activiteit 
De voorgenomen activiteit voor het 

deeltrace Wijngaarden-Ossendrecht 

bestaat uit: 

"Het realiseren van additionele 

transportcapaciteit door de aanleg van: 

• Een nieuwe aardgastransportleiding 

van 120 cm (48 inch) van Wijngaarden 

naar Ossendrecht. De afstand bedraagt 

circa 75 km. 

• De realisatie van een compressorstation 

om het gastransport mogelijk te maken. 

• Het uitbreiden van de bestaande 

afsluiterlocatie Westerschelde-Oost met 

een reduceerstation en het bouwen van 

nieuwe afsluiterlocaties." 

HET LEIDINGTRACE 
DE AANLEG VAN DE LEIDING EN DE KEUZES BIJ TRACERING 

Bij de planning van het project is al ruimschoots aandacht besteed aan de voorkoming en 

minimalisatie van rniliemisico's. Traces, maatregelen en tijdplan van de bouw zijn 

bijvoorbeeld vanwege verwachte milieueffecten aangepast. Het gekozen trace is daarmee 

zowel voorkeursalternatief als meest milieuvriendelijk alternatief. 

Bij de aanleg van de gasleiding zijn extra maatregelen ter voorkoming of minimalisatie van 

effecten mogelijk. Hieronder een overzicht van deze maatregelen: 

Hel is het sl.teven van Gasw-Ue om de lengte vau hd ttieuw ctan ie leggen trnce zu kuri 

mogelijk te houden ( dat is vanuit economisch en energetisch oogpunt aantrekkelijk) en 

het trace wordt zo goed mogelijk ingepast in de omgeving. 

• Bestaande en geplande woonbebouwing en bedrijfspanden worden ontzien bij de 

tracering. 

• Beschermde gebieden zoals Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur 

worden zoveel mogelijk vermeden. 

• De aardgastransportleiding wordt waar mogelijk, conform het overheidsbeleid 

gebunde!d aangelegd met bestaande leidingen. Compressorstations en afsluiterlocaties 

sluiten waar mogelijk aan op bestaande Gasunie-locaties om het ruimtebeslag en de 

belemmerde strook aan beide zijde van de leidingen zo klein mogelijk te houden. 

• Het gebruik van oppervlak wordt beperkt tot het technisch absoluut noodzakelijke. 

• Bij de aanleg van de leiding wordt gebruik gemaakt van de meest moderne methoden en 

technieken. 

• Gasunie streeft ernaar de aardgasleiding buiten de kritische perioden 

(vogelbroedseizoen, vroege voorjaar) aan te leggen om negatieve effecten op bijvoorbeeld 

broedende vogels, paddentrek en waardevolle flora te voorkomen. Mocht de situatie zich 

voordoen dat de aanleg binnen de kritische perioden moet plaatsvinden, dan zullen 

aanvullende maatregelen v;ordcn gcnomcn. 

• Direct na afsluiting van de bouwmaatregelen worden de bodemopbouw en de teeltlaag 

zorgvuldig teruggebracht. Voor de opbrengstderving tijdens de aanlegperiode wordt de 

grondgebruiker financieel gecompenseerd. 

I: 10623 (~7"?JI '00052l 
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Figuur 5.3 

Overzicht trace Wijngaarden

Ossendrecht 
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HET TRACE WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Het trace ligt vanaf de huidige afsluiterlocatie in de gemeente Graafstroom tot de 

nieuwbouwlocatie Baanhoek-West in de gemeente Sliedrecht gebundeld met een bestaande 

leiding van Gasunie. Aansluitend kruist het trace de Betuweroute en ligt het vervolgens een 

paar honderd meter parallel aan de noordzijde van de rijksweg 15 en de in ontwikkeling 

zijnde gemeentewerf van Sliedrecht. Daarna wordt de A15 gekruist. Na de kruising met de 

A15 ligt het trace aan de rand van het plangebied van Baanhoek-West. Het trace wordt 

gebundeld met de spoorbaan van Elst naar Dordrecht en kruist de Beneden Merwede. 

I 

-_,.~ .. \-

Na de Beneden Merwede kruist het trace het golfterrein Crayestein en gronden van 

recreatieschap De Hollandse Biesbosch in de gemeente Dordrecht. Het ligt vervolgens 

gebundeld met een bestaande stikstofleiding (Air Liquide) ten oosten en ten zuiden van de 

stad Dordrecht, niet ver van de Biesbosch. 

Het beoogde trace tussen de Beneden Merwede en de Dordtsche Kil doorkruist drie 

voormalige vuilstortplaatsen Crayenstein, Oude Veerweg en Transberg. Het trace kruist 

tevens het Eiland van Dordrecht, tussen het Wantij en de Al6. 

Voordat de leiding in de buisleidingenstraat van de Stichting Buisleidingenstraat Nederland 

komt te liggen, worden achtereenvolgens de spoorverbinding Dordrecht-Breda, de A16, de 

Dord tsche Kil en de Hogesnelheidslijn gekruist. 

Het trace maakt grotendeels gebruik van de ligging in de leidingenstraat van Stichting 

Buisleidingenstraat Nederland (SBN). De leidingenstraat ligt voor dit trace vanaf de 

gemeente Cromstrijen tot in de gemeente Woensdrecht. Belangrijke kruisingen zijn met het 

Hollands Diep en het spoor bij Roosendaal-Vlissingen. 
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Aangezien de 48" leiding niet past in de tunnels door de Mark/Dintel en de Roosendaalse 

Vliet, wordt de aardgastransportleiding daar buiten de tunnels gerealiseerd. 

De rijkswegen A4, A58 en A59 kunnen worden gekruist door middel van de aanwezige 

passages in de weg. Het trace eindigt tenslotte op de bestaande Gasunie afsluiterlocatie 

Westerschelde-Oost in de Anna Mariapolder in de gemeente Reimerswaal. De nieuw aan te 

leggen aardgastransportleiding wordt hier gekoppeld aan het bestaande 

gastransportsysteem van Gasunie. 

EFFECTEN LEIDINGTRACE 

In het MER zijn alle milieueffecten onderzocht die redelijkerwijs zijn te verwachten bij de 

aanleg en bedrijfsvoering van de gasleiding. Voor het leidingtrace tussen Wijngaarden en 

Ossendrecht is uitgegaan van het eerder beschreven - en zorgvuldig ingeplande -

voorkeurstrace. Dit trace loopt grotendeels gebundeld aan reeds aanwezige leidingen, waar 

de bodem al in het verleden is vergraven en verstoord. De effecten van aanleg zijn het 

gevolg van grondwerk (het graven van sleuven), boringen (onder kruisende infrastructuur) 

en gedurende de uitvoeringsfase grondwaterstandverlaging. Er kan daarbij sprake zijn van 

tijdelijke effecten of van blijvende effecten. Ook is gekeken naar effecten op de langere 

termijn: de gebruiksfase. Daarbij moet worden gedacht aan ruimtebeslag, eventuele 

gebruiksbeperkingen, schades, hinder of risico's. 

De effecten zijn in beeld gebracht voor een zevental aspecten, te weten: 

• Bodem en water. 

• Natuur. 

• Landschap, geomorfologie en cultuurhistorie. 

• Archeologie. 

• Ruimtelijke omgeving. 

Extcrnc vcilighcid. 

• Geluid en trillingen. 

In het MER staan uitgebreide tabellen met effectscores per aspect, uitgesplitst per 

deelaspect. De belangrijkste zaken zijn: 

Bodem en water 
Langs grote delen van het leidingtrace zal de grondwaterstand tijdelijk fors worden 

verlaagd. De verlaging op zichzelf is niet in een effectscore tot uitdrukking gebracht, maar 

wel alle daaruit voortvloeiende andere effecten zoals zetting, grondwaterstroming, 

verdroging e.d. 

Er kan plaatselijk forse zetting optreden in de werkstrook (tot plaatselijk 17 cm naast de 

sleuf) maar aangezien op die plaatsen weinig gebouwen of objecten in de buurt staan is het 

risico op permanente schade - mits goed uitgevoerd en begeleid - niet erg groot. Zetting 

binnen de werkstrook wordt gecompenseerd door toevoeging van zand, boomschors of 

antler lichtgewicht vulmateriaal bij opvulling van de leidingsleuf. 

De grondwaterstroming wordt als gevolg van sleufbemaling of spanningsbemaling tijdelijk 

beiiwloed, maar er worden geen blijvende obstructies op kwetsbare locaties in het 

watervoerend pakket achtergelaten. De ecohydrologische sihiatie wordt wel tijdelijk 

beiiwloed. 

Het waterbodemmilieu en de bodemkwaliteit kunnen plaatselijk worden bei'nvloed door te 

hanteren werkmethoden zoals plaatselijke baggeractiviteit (natte zinker) en toepassing van 

gebiedsvreemde klei (bentoniet boorspoelLrtg). 
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Bestaande bodem- en grondwaterverontreinigingen in de buurt van het trace kunnen door 

de ingreep gaan verplaatsen of verspreiden. Op de thans bekende verontreinigingslocaties 

zullen uitvoeringsmaatregelen worden genomen. Zekerheidshalve zal v66r de uitvoering 

nog nader onderzoek plaatsvinden op verdachte plaatsen. 

Natuur 
Het trace passeert de Natura-2000 gebieden Biesbosch en Markiezaatsmeer en doorkruist 

het Hollands Diep. Natura-2000 gebied Brabantse Wal wordt door het aardgasleidingtrace 

doorsneden. Er treden zeker geen negatieve significante effecten op op deze NATURA-2000 

gebieden. 

Op verschillende plaatsen worden gebieden doorsneden die onderdeel uitmaken van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hierdoor zijn (tijdelijk) licht negatieve effecten te 

verwachten als gevolg van ruimtebeslag, vergraving, verstoring en versnippering. 

Landschap, geomorfo/ogie en cultuurhistor/e 
Bepaalde aardkundige waarden (GEA objecten) en geomorfologie (vormen) worden in 

beperkte mate aangetast. In de bestaande leidingstraat is plaatselijk al sprake van verstoring. 

Effecten zijn beperkt tot locaties waar thans de aardkundige vorm nog gaaf is. 

Qua cultuurhistorisch waardevolle gebieden en patronen is het effect ten opzichte van de 

huidige situatie beperkt. De bestaande leidingstraat tussen Hollands Diep en Reimerswaal 

heeft de landschapsstructuur en de eens aanwezige cultuurhistorische waarden en 

samenhang reeds in het verleden vernietigd. Voor zover sprake is van nieuwe effecten 

betreft dat het Belvederegebied Brabantse Wal. 

Archeologie 
Het trace doorsnijdt waardevol tot zeer waardevol gebied die volgens de IKAW een hoge 

trefkans bevatten op archeologische vindplaatsen. Uit nader veldonderzoek zijn diverse 

archeologische vindplaatsen en een monument gelokaliseerd, maar die bevinden zich niet in 

de werkstrook van het leidingtrace. 

Ruimtelijke omgeving 
De aanleg van de gasleiding heeft gevolgen voor de landbouw. Er is een tijdelijk 

ruimtebeslag van maximaal 375 hectare en tijdelijke (opbrengst) effecten door 

grondwaterstandverlaging. 

Externe Veiligheid 
Het gehele trace is getoetst aan de risiconormen van plaatsgebonden risico (PR), 

groepsrisico (GR) en de aanwezigheid van bebouwing binnen de daartoe gehanteerde 

afstand. Op het gehele trace wordt aan de wettelijke normstelling voldaan. 

Geluidhinder, tri/lingen en lucht 
Als gevolg van de aanlegactiviteiten zullen 280 woningen tijdelijk te maken krijgen met 

geluidniveau's boven 60 dB(A). 
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Figuur_S._4 ______ _ 

Varia11te11 kruising HSL 

groene lijn voor de boring en 

rode lijn voor de open 

ontgraving 
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VARIANTEN VOOR DE KRUISING MET DE HSL EN HOLLANDS DIEP 

Er zijn varianten onderzocht voor de kruising met de Hogesnelheidslijn HSL en' ·oor de 

kruising met het Hollands Diep. fa het navolgende "'.rorden beide varianten nadE r belicht. 

Kruising met de Hogesnelheids/ijn (HSL) 

Voor het kruisen van de Ilogesnelheidslijn (IISL) zijn Lwee varianlen ontw ikkeltl (figuur 

S.4). De eerste variant is de geboorde kruising onder het spoor door. De (gestuur le) boring 

zal ongeveer 750 meter lang worden. 

De tweede variant is de aanleg van het trace door middel van open ontgraving. I ieze 

passage zal plaatsvinden boven de tunnelconstructie van de HSL-tunnel ter hoo~ te van de 

secundaire waterkering (Wachtdijk). Uit het MER is de open ontgraving als mee~ t 

milieuvriendelijk en voorkeursvariant naar voren gekomen. 

De belangrijkstc vcrschillen tussen beide varianten betreffen het aspect bodern er water. 

Daarnaast is er nog een gering verschil qua geluidhinder in aanlegfase. Alle over ge 

aspecten zijn niet onderscheidend. Bij de variant met de boring wordt ter plaatse van de 

kruising geen bemaling toegepast en zijn bijbehorende zettingen dan ook niet te 

verwachten. Daarentegen wordt bij variant open ontgraving wel bernalen, zowel bij 

kruisingen als bij strekking (de sleuf). Daardoor moet worden gerekend op (bepe :kte) 

zettingseffecten. Bij de boringsvariant is sprake van enige bei'nvloeding van de 

bodemkwaliteit met boorvloeistof/bentoniet. Beide varianten van de HSL-kruisii cg lopen 

door een gebied dat is aangemerkt als boringsvrije zone. De verstoring door de 

boringsvariant is hier groter dan bij de variant met open ontgraving bij open ont~ raving. 
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Figuur S.S 

Varianten kruising met het 

Hollands Diep 
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Kruising met het Hollands Diep 

Voor het kruisen van het Hollands Diep zijn 

twee varianten ontwikkeld (zie figuur S.5). 

In de eerste variant wordt het Hollands 

Diep gekruist via de bestaande leidingtunnel 

van de Stichting Buisleidingenstraat Nederland. 

Als altematieve uitvoeringswijze voor het 

kruisen van het Hollands Diep is gekeken naar 

het toepassen van een sleepzinker. Dit was met name 

~ van belang als de leiding niet in de tunnel aangelegd 

zou kunnen worden. De variant waarbij de leiding in 

de tunnel wordt gelegd is meest milieuvriendelijk en 

heeft ook de voorkeur van Gasunie op basis van de 

volgende argumenten. 

De effecten die optreden bij het kruisen van het 

Hollands Diep hebben een tijdelijk karakter. Indien 

de leiding in de leidingentunnel wordt aangelegd, 

zouden er alleen effecten kunnen optreden bij de in

en uitgang van de leidingentunnel. Uit de 

effectbeoordeling blijkt dat daar geen effect van betekenis is te verwachten. 

Bij de andere variant zorgt de aanleg met een sleepzinker voor een aantal negatieve effecten 

op bodem & water, natuur en geomorfologie. De waterbodem van het Hollands Diep wordt 

doorsneden met tijdelijke gevolgen voor afsluitende lagen, de kwelsituatie en de 

verspreiding van slib en zand. 

Ook is bij de aanleg met sleepzinker sprake van aantasting van Vogel- en 

Habitatrichtlijngebied en aantasting van zachthoutooibos, onderdeel van de EHS. De 

ingreep vindt plaats in het leefgebied van de Noordse woelmuis en er kan tevens verstoring 

optreden voor vogels. Tot slot wordt een GEA-object met regionale waarde aangetast. Het 

betreft de Esscheplaat en gorsen langs de dijk. 
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Figuur S.6 __ _ 

Zoekgebied met alternatieve 

locaties compressorstation 
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HET COMPRESSORSTATION 
MOGELIJKE LOCATIES VOOR HET COMPRESSORSTATION 

Op het trace moet nabij Wijngaarden een compressorstation gerealiseerd worden om de 

druk van het gas op pell te houden. Gasunie kiest voor de locatie die ook als meest 

milieuvriendelijke locatie uit de studie naar voren is gekomen: locatie 1, bij het bestaande 

afsluiterstation Wijngaarden. Aan deze keuze is uitgebreid onderzoek vooraf gegaan. In een 

locatiestudie heeft Gasunie alle theoretisch mogelijke locaties uit inspraak en eigen 

onderzoek op een rij gezet. In onderstaande £iguur zijn alle locatles in deze siudie als gele 

puntjes weergeven. 

I 

Uit de locatiestudie blijkt dater aan elke locatie verschillende grotere en kleinere nadelen 

zijn verbonden. Er is geen enkele locatie die op alle criteria effectneutraal scoort. Er is over 

de gehele linie ook geen enkele locatie die eenduidig beter is dan de andere. 

Een f1ink aantal locaties valt al snel af omdat het onmogelijk bleek op deze locaties het 

station te realiseren omdat er bijvoorbeeld al woningbouw p!aats gaat vinden. 

De overgebleven zoekgebieden (dit zijn de locaties 6, 7, 9, 10, en 12), die alle momenteel nog 

vrij zijn van bebouwing, zijn in praktijk allemaal vastgelegd voor natuur en 

recreatiedoeleinden. De komst van een compressorstation gaat dwars tegen deze 

doelstellingen in. Bovendien leiden deze locaties tot een kostenverhoging van meer dan 

EURO SO miljoen extra omdat er kilometers extra leiding aangelegd moeten worden. Vanuit 

dit gewenste ruimtegebruik en vanwege de financiele consequenties blijken er geen 

realistische alternatieven buiten het Groene Hart te zijn. 

Kijkend naar de zwaar wegende aandachtspunten, dan wordt duidelijk wat de kcmvraag is: 

• De ruimteclaims en ambities van de betrokken overheden, en de bedrijfseconomische 

invalshoek van Gasunie aan de ene kant. 

• Het Groene Hart aan de andere kant. 
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Vervolgens is Gasunie opnieuw naar locaties in het Groene Hart gaan kijken. Maar waarom 

is dat Groene Hart nu zo belangrijk? Het Groene Hart staat vooral voor een sterk restrictief 

beleid, dat erop gericht is om het 'open gebied tussen de steden' open te houden. Een 

restrictiefbeleid dat ervoor moet waken dat het typische Nederlandse cultuurlandschap van 

sloten en lage weilanden voor de toekomst behouden blijft2. Voor het Groene Hart geldt dus 

het zogenaamde 'nee, tenzij' principe. Dat betekent dat realisatie van het project alleen 

mogelijk is als het project van nationaal belang is -en dat is dit project (zie ook bijlage 3 van 

het MER)- en er geen alternatieven beschikbaar zijn. En deze blijken er niet te zijn. Hiermee 

is de komst van het compressorstation in het Groene Hart onontkoombaar. 

Voor Gasunie was er, al met al, voldoende aanleiding om in de rnilieueffectrapportage de 

locaties nabij het knooppunt Wijngaarden verder uit te werken. Concreet gaat het hierbij om 

de locaties CSl, CS la, CS4 en CS4a. De alternatieven in het MER zijn op kaart gezet in 

onderstaande figuur. In de figuren zijn de extra te realiseren leidingen weergeven voor de 

locaties die buiten het knooppunt van leidingen liggen. 

Voorstellen voor inpassing van de locaties in het landschap 
Voor elke locatie is een inpassingsvoorstel gemaakt dat de basis is geworden voor de 

effectbeschrijving. Per locatie is daarbij een keuze gemaakt tussen een gesloten ontwerp, 

waarbij het compressorstation wordt' verstopt' in een bosrand en een half open ontwerp 

waarbij de gebouwen vanuit belangrijke zichtlijnen aan het oog worden onttrokken, maar 

het open landschap maximaal behouden blijft. Voor locatie 1 zijn beide inpassingslijnen als 

2 Wim Derksen (directeurvan het Ruimtelijk Planbureau en Nico Pieterse, projectleider Groene Hart bij 

het RPB, Het Financieel Dagblad, 2007. 
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Figuur S.8 

Locatie 1, gesloten en open 

Figuur S.9 

Locaties iA, 4 en 4A 
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variant meegenomen. In onderstaande figuren zijn de resultaten van deze studie 

gepresenteerd. 

Overige varianten en aandacht:spunten 

In het MER zijn bovendien een aantal aanvullende technische varianten onderzocht: 

• Koeling: Een technische sh1die heeft geresulteerd in een variant waarbij het gas niet 

wordt gekoeld na compressie. Ondanks de nodige technische problemen die Gasunie 

daarbij moet oplossen en de bodemopwarming ter plaatse van de wanne leiding zijn de 

voordelen op het gebied van landschap en geluid ruim voldoende om koeling vanuit 

milieuoogpunt achterwege te willen laten. 

• Verdiepte ligging van het gehele station blijkt om redenen van bedrijfszekerheid niet 

mogelijk in dit-natte- gebied. Wel zal in het ontwerp maximaal gekozen worden voor 

ondergrondse ligging van leidingen, afsluiters etc. Hiermee wordt voorkomen dat het 

station een 1 i.ndustriele' uitstraling krijgt. 

• Er zijn de nodige maatregelen genomen om het station geluidstechnisch zo goed mogelijk 

te isoleren. Tevens worden elektrisch aangedreven compressoren geihstalleerd, in plaats 

van de gebruikelijke gasaangedreven compressoren. Voordelen: geen emissies, veel 

minder geluid. 

• Normaal gesproken worden compressorstations van Gasunie 's nachts verlicht ter 

beveiliging. Bij dit station zal gebruik worden gemaakt van voor het menselijk oog 

onzichtbaar infrarood licht, in plaats van zichtbi!ar licht als hckvcrlichting. In gcval van 
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incidentele werkzaamheden gedurende de avond en nacht zal er wel gebruik worden 

gemaakt van zichtbaar licht. 

EFFECTEN VAN DE VIER COMPRESSORSTATIONLOCATIES 

Jn het MER (paragraaf 4.6.2) is in een tabel van twee pagina's gedetailleerd weergegeven 

hoe elk aspect scoort. Het betreffen de resultaten van onderzoek op het gebied van: 

Bodem en water. 

Natuur (beschermde gebieden, flora, fauna). 

Landschap (geomorfologie, cultuurhistorie, en visueel ruimtelijke gevolgen). 

Archeologie. 

Ruimtelijke omgeving. 

Hinder en veiligheid (geluid, trillingen, lucht, licht en externe veiligheid). 

Jn praktijk zijn de landschappelijke karakteristieke waarden en inpasbaarheid in het Groene 

Hart, de landschappelijke medefuncties van het Groene Hart (recreatie), de hinder en 

veiligheid van omwonenden en de archeologie de meest belangrijke thema's. Deze zijn 

gerangschikt in tabel S.4 tot een voorkeursvolgorde. Jn de vergelijking h1ssen de gesloten 

inrichting van locatie 1 en de half open inrichting is de half open inrichting vanwege 

kleinere landschappelijke impact als beste naar voren gekomen. 

Aspecten die geen doorslaggevende rol spelen 

Natuur 
Het aspect natuur is nauwelijks onderscheidend. De locaties die meer open in het groene 

gebied liggen scoren wat slechter op openheid (van belang voor bepaalde soorten 

weidevogels en de Kleine Zwaan). Naarmate de locatie meer door bos wordt omgeven 

scoort de locatie slechter voor bosvogels en vleermuizen, waarbij met name locatie 4A het 

minste scoort vanwege de besloten ligging in het bos. Voor locatie 4A moet een flinke strook 

bos gekapt worden van ongeveer 250 meter lengte om een toegangsweg naar het station te 

kmmen realiseren. Dit dient gecompenseerd te worden. 

Ruimtelijke omgeving 
Er is alleen directe blijvende invloed op de landbouwgronden die door de komst van het 

compressorstation teloor gaan. Dit is niet onderscheidend. Daarnaast zijn er negatieve 

effecten te verwachten op het extra sh1k leidingtrace naar de locaties 4 en 4A, waarbij de 

betrokken agrariers worden gecompenseerd. 

Bodem en water 
Op elk van de vier locaties is sprake van vergelijkbare effecten op bodem en (grond)water. 

Onderscheidend is het feit dat voor de locaties 4 en 4a (extra) aan- en afvoerleidingen 

moeten worden aangelegd met een lengte van circa 4 a 5 kilometer door een nat gebied met 

een veenlaag van meer dan 10 meter dik. Daar is een brede werkstrook (100 meter) nodig 

door het land, er worden grote hoeveelheden grondwater onttrokken, er moeten forse 

grondtekorten worden aangevuld en moeten veel maatregelen worden getroffen om het 

zware materieel in het veld te krijgen. 
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VERMIN DERING 

LEEFBAARHEID: HINDER 

VOOR OMWONENDEN 

Tabel S.1 

Leefbaarheid en de vier 

compressorstationlocaties 
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Doorslaggevende thema's 
Een van de belangrijkste aspecten in de weging is de landschappelijke inpassing. Alle 

locaties liggen namelijk in het Groene Hart. 

Uiteindelijk scoort locatie 4, juist ten noorden van de spoortunnel en ten oosten van het bos 

vanuit de landschaps-architectonische invalshoek en de inpassing in de landschapsstructuur 

hel minst negatief. Locatie 1 scoort in een half open inpassing als tweede locatie vanuit de 

landschapsaspecten. Ze ligt in een gave polder in het Groene Hart, maar kan met de 

landschappelijke inpassing aansluiten bij het Alblasserbos en de beplantingen langs de 

provinciale weg. Met een ruime natuur en landschapsontwikkeling, kan aansluitend aan het 

Alblasserbos -mits goed ingepast- een nieuwe landschapszone ontstaan. Locatie lA ligt 

ruimtelijk veel kwetsbaarder dan locatie 1. Deze locatie is alleen goed in te passen met een 

zeer ruime natuur- en landschapsontwikkelingszone in het open polderlandschap. Locatie 

4A ligt in een open locatie, omgeven door bos. Het bos wordt daardoor een soort omheining 

voor het compressorstation. Dit werkt verstorend op de nahmr-, landschaps- en recreatieve 

waarden van het bestaande bos. Bovendien neemt ze de lange lijn van de open ruimte weg 

vanaf het bebouwingslint en vice versa. 

Recreatie 
Qua recreatief medegebruik van het Groene Hart scoort locatie 4A bovendien zeer slecht 

vanwege de ligging van het omheinde station midden in het bos. De overige drie locaties 

zijn qua effect op recreatie niet onderscheidend, hoewel wel verschillend van karakter. Alle 

drie de locaties liggen nabij bos met recreatieve functies. Op alle drie locaties zijn 

aanpassingsmaatregelen mogelijk waarmee effecten kunnen worden verzacht en recreatieve 

functies ingepast. 

Leefbaarheid (externe veiligheid en geluid) 
Onder de term leefbaarheid wordt de aantasting bedoeld die het compressorstation zal 

hebben voor de directe toekomstige buren van het compressorstation en gebruikers van de 

leefomgeving. Dit betreft met name (risico op) geluidsoverlast, externe veiligheid. In de 

locatiestudie is een miI1imale afstand van 300 meter van aaneengesloten woonbebouwing 

aangehouden als eerste selectiecriterium voor een praktische mini.male afstand waarop de 

leefbaarheid niet onaanvaardbaar wordt aangetast. Alle locaties voldoen aan deze eis, maar 

de ene locatie heeft nog vele honderden meters extra ruimte ten opzichte van de andere 

locatie. Dit is vanuit leefbaarheid c.q. zichtbaarheid en beleving een merkbaar verschil, ook 

al voldoet elke locatie aan de wettelijke normen voor geluid en veiligheid. In onderstaande 

tabel is dit ook inzichtelijk gemaakt: 

Nachtelijke 
Aantal adressen binnen het 

Locaties 
Afstand tot aaneengesloten 

invloedsgebied voor het 
woonbebouwing geluidsbelasting 

groepsrlsico 
1 700 meter 31 dB(A) Geen ,__ -- - - -
1A 800 meter 26 dB(A) Geen 

4 300 meter 36 dB(A) Circa 250 adressen 

4A 500 meter 33 dB(A) Circa 25 adressen ._____ - --- --

Uit deze resultaten blijkt dat de afstand een belangrijke maat is geworden voor de 

voorkeursvolgorde. Locatie 4 komt nit deze vergelijking als slechtste locatie naar voren. 

Bovendien geldt daar dat het compressorstaticn meteen naast de treiningang en luchtinlaten 

van de Sophia Spoortunnel ligt. Dit is een onderdeel van de Betuwelijn. Gasmtie acht het 
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Ranking vier locaties op 

belangrijke thema's 
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niet wenselijk om een gascompressorstation zo dicht op deze kwetsbare objecten te 

realiseren om redenen van wederzijdse beinvloeding: 

1 Indien er een calamiteit plaatsvindt met een trein in of nabij de tunnel zou het 

compressorstation mogelijk moeten stoppen met haar transporttaak en dit is voor de 

leveringszekerheid onwenselijk. 

2 Indien er aardgas vrijkomt op het compressorstation bei'nvloedt dit de veiligheid voor 

het treinverkeer in de tunnel vanwege de luchtinlaten bij de tunnel, meteen naast het 

compressorstation. 

Archeologie 
Bij de beoordeling van effecten op archeologie is gekeken naar twee criteria: 

• De locatie zelf van circa 9 hectare (voor leidingen en gebouwen). 

• Het extra leidingtrace van en naar het bestaande kruispunt Wijngaarden. 

Qua ligging van het station is duidelijk dat locatie lA het slechtste scoort en locatie 4 het 

beste. Op locatie 1 ligt een rivierduin in de ondergrond die (mogelijk) bewoond is geweest. 

Hier zijn dus effecten te verwachten maar plaats, aard en omvang is nog niet bekend. 

Locatie lA ligt vrijwel pal bovenop een vindplaats met de status van een terrein met zeer 

hoge archeologische waarde. Vandaar dat deze locatie slecht scoort. 

Locatie 4 ligt in een gebied met middelhoge verwachtingswaarde zonder vindplaatsen in de 

nabijheid. Daarom worden op deze plaats weinig of geen effecten verwacht. 

Locatie 4A heeft een hoge(re) archeologische verwachtingswaarde, net als locatie 1. 

Extra leidingen zijn voor locatie 1 niet aan de orde, maar voor alle andere locaties Hgt het 

trace in een gebied waar ondergronds rivierduinen kunnen worden verwacht. Nader 

onderzoek zal moeten uitwijzen of in de trace's maatregelen nodig en mogelijk zijn, 

bijvoorbeeld alternatieve route(s). 

Ranking van de vier locaties op de dominante thema's 
De belangrijkste en onderscheidende thema's laten zich als volgt scoren tot een 

voorkeursvolgorde per thema: 

Criterium Alt 1 Alt 1A Alt4 

Landschap (inpasbaarheid Groene Hart) 2 3 1 

Recreatie {medefunctie Groene Hart) 1 1 1 

Leefbaarheid (hinder en veiligheid 1 1 4 

omwonenden) 

Archeologie (waarden en verwachtingen) 2 4 1 

1=beste score/ 4=slechtste score (grootste effecten) 

NAAR EEN MEEST MILIEUVRIENDELIJKE LOCATIE 

Locaties 4A en 1A verval/en als meest milieuvriendelijke locatie 

Alt4A 

4 

4 

3 

2 

Uit de rangorde in voorgaande tabel valt op te maken dat locatie 4A op twee wezenlijke 

kenmerken van het Groene Hart (Landschap en Recreatie) slecht scoort en daarmee niet in 

aanmerking kan komen voor de Meest Milieuvriendelijke locatie. Ook over de hele linie is 

locatie 4A nergens milieuvriendelijker dan andere locaties. Hoewel op het eerste gezicht lijkt 

dat het compressorstation hier netjes landschappelijk wordt "ingepakt" blijkt bij nadere 

studie het toch visueel (diepte) en functioneel (recreatief) een behoorlijke aantasting van het 

buitengebied te zijn. 
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Figuur S.'!_D 

Afsluiterlocatie (links) 

En meet en regelstation 

(rechts) die op locatie 1 

ge·integreerd warden in het 

compressorstation 
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Locatie lA kan everunin in aanmerking komen als Meest Milieuvriendelijke locatie. Zowel 

op inpasbaarheid (ruimtelijk/landschappelijk) als op archeologie zijn hier wezenlijke 

effecten te verwachten. De locatie ligt op een bekende vindplaats met zeer hoge 

archeologische verwachting. Het advies van de archeologen om het compressorstation 

westelijk te verplaatsen maakt de landschappelijke aantasting van het Groene Hart alleen 

maar groter. Op grond van <leze overweglngen kan locatie lA nfet het meest 

milieuvriendelijk zijn. 

Locatie i is de meest miiieuvriendeiijke iocatie en ook de voorkeurslocatie 
Van de twee resterende locaties heeft locatie 4 de minste impact op landschap en 

archeologie. De afstand van locatie 4 tot aaneengesloten bebouwing van Papendrecht en de 

ingang van de tunnel van de Betuweroute is echter een serieus probleem. Bovendien is naar 

locatie 4 ruim 4 km dubbele leiding nodig vanaf knooppw1t Wijngaarden door het Groene 

Hart, waarmee extra effecten ontstaan op bodem, grondwater en doorkruising van 

archeologisch verwachtingsvol gebied. 

Bij de uiteindelijke keuze van het meest milieuvriendelijk alternatief spelen voor Gasunie de 

volgende overwegingen een rol: 

• Locatie 1 ligt op 700 meter van de woonbebouwing, relatief gunstig qua leefbaarheid en 

hinder. 

• Locatie 1 is landschappelijk goed inpasbaar in de hoek van het Alblasserbos en de 

provinciale weg N214. 

• Bij keuze voor locatie 1 worden twee bestaande Gasunielocaties in het Groene Hart 

opgeheven en gei:ntegreerd op de compressorstationlocatie. Het betreffen een 

afsluiterlocatie van ruim 40 meter in het vierkant (en 42 bij 115 inclusief 

landschapsinpassing) en een meet/regelstation van 80 bij 80 meter (inclusief 

groenstrook). Dit voordeel is bij locatie 4 niet mogelijk. fu onderstaande afbeeldingen zijn 

deze bestaande iocaties weergegeven. 

Een goede landschappelijke en architectonische inpassing en gepaste landschappelijke 

compensatie is daarbij wel een essentiele voorwaarde om locatie 1 tot meest 

rnilieuvriendelijke oplossing te kunnen selecteren. 

Voorkeursaltematief van Gasunie blijft locaiie I 

Al in de Startnotitie had locatie 1 voor Gasunie de voorkeur voor het realiseren van een 

compressorstation. Deze plaats op het knooppunt van bestaande en nieuwe leidingen is 

technisch, functioneel en qua kosten het beste. Bij andere locaties moeten extra leidingen 
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(heen en terug) worden aangelegd waarmee zowel extra kosten als extra (milieu-) effecten 

aan de orde zijn. De intensieve onderzoeken in het kader van dit MER hebben niet 

aangetoond dat andere locaties voor het compressorstation vanuit milieu-optiek wezenlijk 

beter of functioneler zijn. Locatie 1 blijkt zelfs het meest rnilieuvriendelijk te zijn. Er is dus 

geen reden om de voorkeur thans te herzien. 

Wel heeft het MER opgeleverd dat het mogelijk blijkt om af te zien van grote mechanische 

koeling (minder installaties en minder hinder), en er is duidelijk geworden dat mime 

aandacht nodig is voor goede landschappelijke inpassing en architectonische vormgeving 

van gebouwen en terrein. Ook zijn tal van suggesties naar voren gekomen voor (technische) 

maatregelen om effecten te verzachten en te compenseren. De Gasunie is bereid om veel van 

die suggesties uit het MER in het eindplan op te nemen en uit te voeren. Dat geldt ook voor 

de wettelijke plicht tot compensatie van verloren waarden (natuur en landschap). In de 

planuitwerking kan blijken dat nog additionele aanpassingen of verschuivingen wenselijk 

zijn. Zo zal rekening moeten warden gehouden met de aanwezige archeologische waarden 

en verwachtingen, detailontwerp, detailinpassing en de wijze - en het moment van 

uitvoering. Veel van deze details zullen in de vergunningfase warden gespecificeerd en 

afgesproken. 

UITWERKING VAN HET MMA EN VKA COMPRESSORSTATION 

Generieke (locatie-onafhankelijke) maatregelen 

GASUNIE KIEST VOOR EEN Om te komen tot een MMA is allereerst -los van de locaties- nagegaan welke generieke 

MMA MET: verbeterende en verzachtende maatregelen redelijkerwijs mogelijk zijn. Gasunie kiest in het 

- Maximaal verdiepte aanleg MMA en voorkeursalternatief voor: 

- Geen procesgaskoeling 1. Verdiepte aanleg. In het ontwerp is maximaal gekozen voor ondergrondse ligging van 

- Vele geluidsmaatregelen leidingen, afsluiters etc. Hiermee wordt voorkomen dat het station een 'industriele' 

uitstraling krijgt. Een aantal gebouwen, waaronder de omkaste compressoren, moeten 

wel bovengronds warden gerealiseerd. 

2. Achterwege laten van grote mechanische koeling. Dit scheelt ruimte (apparatuur, 

gebouwen) en vermindert de geluidsernissies; Door de gaskoeling achte1wege te laten 

is tot slot het totale gebouwoppervlak gereduceerd van ongeveer 6500 m' tot ongeveer 

4000 m'. Het benodigd oppervlak daalt daarrnee van 9 naar 8 hectare. 

3. Diverse rnaatregelen om de geluidsemissie zoveel als mogelijk te beperken. 

Locatiespecifieke maatrege/en 

Naast generieke maatregelen zoals het achterwege laten van koeling is de meest 

milieuvriendelijke locatie ook locatiespecifiek geoptimaliseerd. Hierbij is opnieuw naar het 

ontwerp van het station gekeken. Zo zijn gebouwen beter met elkaar in lijn gebracht en 

daardoor beter inpasbaar gemaakt in een open inpassing. Dit is mogelijk dankzij het 

achterwege laten van de gaskoeling. 

Met deze aangescherpte uitgangsptmten hebben de landschapsarchitecten zich opnieuw 

over een landschappelijke inpassing gebogen met twee doelstellingen: maximale openheid 

van het station en maximale bruikbaarheid van de directe omgeving en de landschappelijke 

inpassing. Het resultaat van de "Meest Milieuvriendelijke Inpassing" is voor deze locatie in 

twee vormen uitgewerkt in twee schetsontwerpen (zie navolgende afbeeldingen en 

toelichting). In het eerste schetsontwerp is met een beperkt ruimtebeslag de 
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Figuur S.11 

Schetsontwerp no 1, 

bovenaanzicht 
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landschappelijke inpassing vorm gegeven. In het tweede ontwerp is het ruimtebeslag groter, 

maar ontstaat ook ruimte voor een recreatieve zone met wandelmogelijkheden. 

Gasunie wil -in nauwe samenwerking met de betrokken overheden- komen tot een 

optimale landschappelijke inpassing, waarbij deze schetsen dienen om een beeld te geven 

van de mogelijkhe<len. Ouk na<lere compem;atie zal onderdeel uitmaken van dit proces. Het 

eindresultaat van dit proces zal vervolgens door Gasunie worden gerealiseerd. 

OPEN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 

Het terrein is als een eigentijds station in het gebied ontworpen en ingepast met diverse 

streekeigen landschapselementen, die reageren op de huidige kavelrichting. 

Het station ligt in het water, waardoor het als geheel herkenbaar is en los ligt van haar 

omgeving. Aan weerszijden is met twee lange grienden een overgang gemaakt naar het bos en 

het open weidelandschap. Vanuit de voorzijde, de provinciale weg N214 heeft de automobilist 

onder de bomen door en tussen de bossages zicht op het station. Het station presenteert zich 

naar deze weg met een voorzijde van het entreegebouw. Het omringende hekwerk valt 

gedeeltelijk weg achter de omringende rietkragen en grienden. Aansluitend aan het eiland is 

een strook met een strakke boombeplanting opgenomen. Deze hoogopgaande bomen sluiten 

aan bij het cultuurlijke karakter van het station en onttrekken vanuit de open po Ider het zicht 

op de bebouwing. De westelijke strip met de reduceerstations is in aansluiting op het bestaande 

bos aan de noordzijde, ook aan de zuidzijde door een bosblok gemarkeerd. De compressoren en 

hun regelgebouwen worden gezien als het hart van het terrein. waar het om draait. Deze 

bebouwing en de bijbehorende leidingen warden niet aan het zicht onttrokken en zijn voor een 

oplettende waarnemer vanuit enkele punten en niet al te lange afstand zichtbaar. 
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Figuur S.12 

MMA, schetsontwerp no 1, 

vogelvl ucht 

Figuur S.13 

MMA, schetsontwerp no 2, 

vogelvl ucht 
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LEG ENDA 
riet 
griend 

~ gebouw/verharding - -1 installaties 
-~ bos; open 

bos; dicht 
:::1_ grasland en water 

Er is een tweede variant ontwikkeld, waarin een grotere mate van landschappelijke 

inpassing plaats vindt op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling. Ook ontstaat 

hierdoor een zone met een aantrekkelijke wandelroute, welke door een half open landschap 

loopt. 
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LEEMTEN IN KENNIS EN VERVOLG 
In het MER onderzoek is gebruik gemaakt van alle thans beschikbare gebiedsinformatie en 

technieken. Er zijn een beperkt aantal leemten in kennis geconstateerd (hoofdstuk 8 van het 

MER). Deze staan een goede beoordeling van de aardgastransportleiding en de locatiekeuze 

voor een compressorstation echter niet in de weg. In gebieden of thema's waarover weinig 

detailinformatie voorhanden was, is uitgegaan van een conservatieve of "worst case" 

effectbepaiing. Daarvan zegt de Gaslmie toe om in de vergunningfase aanvullend detaii 

onderzoeksgegevens te verstrekken en in overleg met het bevoegd gezag aanvullende en 

beschermende maatregelen te treffen. Het gaat daarbij in bijzonder om: 

• Bodem en water: In het kader van de Grondwaterwet zal nog nader detailonderzoek 

worden verricht met detailontwerp, bemalingsadvies, maatregelen en berekeningcn tcr 

zake van grondwater en eventuele zcttingscffectcn. 

• Archeologie: De plaatsen waar nog geen veldonderzoek is verricht vanwege (ontbreken 

van) betredingstoestemming zal alsnog worden uitgevoerd en aan het bevoegd gezag 

worden overlegd. 

In de vervolgfase van de planuitwerking zal - naast divers nader onderzoek - ook nader 

overleg plaatsvinden met alle betrokken bevoegde gezagen over vergunningvoorwaarden 

en over (wettelijk) compenserende maatregelen voor natuur en landschap. De aspecten van 

externe veiligheid worden nog in met de brandweer en zonodig (andere) hulpdiensten in 

detail besproken. Dit MER zal (mede) ter inzage liggen bij de inspraakprocedure van 

verglmningen. 

Naast de technische uitwerking van plannen zal ook in ruimtelijke zin een detailuitwerking 

plaatsvinden in - waar nodig - wijziging op het bestemmingsplan. Dit MER zal mede ter 

inzage hggen bij de mspraakprocedure van (ontwerp) bestemmingspiannen. 

Tijdens en na de realisatie zal worden gecontroleerd of de effecten, zoals thans is voorspeld, 

in feite optreden. Dit is onderdeel van het wettelijk verplichte evaluatieprogramma, 

waarvan in hoofdstuk 8 van het MER een aanzet is gegeven. Ondermeer door 

vergunningsvoorschriften in de verschillende te verkrijgen vergunningen zal hier ook 

invulling aan worden gegeven. 
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1.1 

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 

(M.E.R.) 

M ILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRA NSPORTLE ID ING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

HOOFDSTUK 

lnleiding 

ROM DITMER? 

Gasunie heeft het voornemen om tussen Wijngaarden en Ossendrecht een 

aardgastransportleiding te realiseren in combinatie met de bouw van een nieuw 

compressorstation nabij Wijngaarden. 

Het volledige traject is gepland van Wijngaarden naar Zelzate. Echter, om 

planningstechnische redenen voor de realisatie van de aardgastransportleiding heeft 

Gasunie besloten het traject voor de m.e.r.-procedure te splitsen in twee delen. Het eerste 

deel is Wijngaarden-Ossendrecht en het tweede deel is Ossendrecht-Zelzate. 

Het traject Wijngaarden-Ossendrecht gaat formeel tot de afsluiterlocatie Westerschelde oost, 

maar vanwege de geografische bekendmaking bij aanvang van het initiatief blijft de 

benaming Ossendrecht gehandhaafd. In de navolgende figuur is zowel het trajectdeel 

Wijngaarden-Ossendrecht (rode lijn) als het trajectdeel Ossendrecht-Zelzate (groene lijn) 

weergegeven. 

De realisatie van een aardgastransportleiding is m.e.r.-plichtig indien deze een diameter van 

meer dan 80 cm en een lengte van meer dan 40 kilometer heeft. In onderstaand tekstkader is 

de tekst uit het Besluit m.e.r. opgenomen waarin de m.e.r.-(beoordelings)plicht is verwoord. 

Tevens is er de mogelijkheid dat het voornemen m.e.r.-beoordelingsplichtig is vanwege de 

onttrekking van grondwater bij de aanleg van de leiding. Omdat het initiatief sowieso 

m.e.r.-plichtig is, is er geen aanmeldingsnotitie ingediend maar is direct gestart met de 

m.e.r.-procedure. 

BIJLAGE C VAN HET BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE 1994 (HIERNA: BES LU IT M.E.R.), ZOALS 

LAATSTELIJK GEWIJZIGD PER 29 SEPTEMBER 2006: 

CATEGORIE 8: 

De aanleg van een buisleiding voor het transport van gas, olie of chemicalien is m.e.r.-plichtig in 

gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een buisleiding met een diameter van meer 

dan 80 centimeter en een lengte van meer dan 40 kilometer. 

De project-m.e.r.-plicht is volgens het Besluit m.e.r. (kolom 4) gekoppeld aan het besluit, bedoeld 

in artikel 94, eerste lid, en 95 van het Mijnbouwbesluit dan wel van het besluit bedoeld in artikel 

2, van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken . 
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Figuur '!.:!___ _ 

TraJ~l W1jngaarden 

Osse 1drech -Zelza1e 
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BIJLAGE D VAN HET BESLUIT MlllEUEFFECTRAPPORTAGE 1994, ZOALS LAATSTELIJK GEWIJZIGD 

PER 29 SEPTEMBER 2006: 

CATEGORIE 15.1 

Bronbemalingen bij bouwputten, bodemsaneringen en proefprojecten voor waterwinning dan 

wel wijziging of uitbreiding daarvan zijn m.e.r.-beoordelingsplichtig in gevallen waarin de 

activiteit betrekking heeft op een hoeveelheid water van 3 miljoen m' of meer per jaar. 

De mogelijke project-m.e.r.-plicht is volgens het Besluit m.e.r. (kolom 4) gekoppeld aan het 

besluit bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Grondwaterwet. 
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Voor de aanleg van de aardgastransportleiding van Wijngaarden naar Ossendrecht en de 

aanleg van het compressorstation wordt de project-m.e.r.-procedure gevolgd. De project

m.e.r.-procedure voor het realiseren van de aardgastransportleidingen tussen Wijngaarden 

en Ossendrecht is gekoppeld aan de besluiten van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken 

(Wbr) en de Grondwaterwet (Gww). Voor de herziening van bepaalde bestemmingsplannen 

geldt bovendien de plan-m.e.r.-procedure. Door het volgen van de project-m.e.r.-procedure 

wordt inhoudelijk ook voldaan aan de eisen van de plan-m.e.r.-procedure. Meer hierover 

kunt u vinden in paragraaf 1.2. 

Voorliggend MER beschrijft de milieueffecten voor het project "Wijngaarden-Ossendrecht". 

De m.e.r.-procedure maakt onderdeel uit van de besluitvorming over de toekomstige 

nieuwe aardgastransportleiding. Het doel van de m.e.r.-procedure is om het milieubelang 

een volwaardige rol te laten spelen in de besluitvorming. 

M.e.r.-procedure tot nu toe 

Op 29 maart 2007 is met de bekendmaking van de startnotitie in de Nederlandse 

Staatscourant de m.e.r.-procedure van start gegaan. De startnotitie heeft ten behoeve van de 

inspraak gedurende zes weken ter inzage gelegen (tot en met 9 mei 2007). 

Mede op basis van mondelinge reacties op de informatieavonden en schriftelijke 

inspraakreacties op de startnotitie heeft de Commissie voor de Milieueffectrapportage 

adviesrichtlijnen voor de inhoud van dit MER uitgebracht op 23 mei 2007 aan de bevoegde 

gezagen. 

De bevoegde gezagen hebben de richtlijnen voor de inhoud van dit MER vastgesteld in 

2007. Dit MER is mede aan de hand van deze richtlijnen opgesteld. In bijlage 6 is 

aangegeven waar de verschillende onderwerpen uit de richtlijnen in dit MER zijn verwerkt. 

Hieronder zijn de hoofdpunten van de richtlijnen weergegeven: 

HOOFDPUNTEN RICHTLIJNEN 

Onderbouwing van de keuze van het voorkeurstrace (daar waar geen leidingstraat ligt) en 

de locatie compressorstation . 

Gebiedsbeschrijving en (ecologische) effectbeschrijving voor passages door/nabij 

beschermde gebieden (onder andere Natura 2000, EHS en aardkundig waardevol gebied). 

Effectbeschrijving van de verschillende alternatieven op de veiligheid van mensen 

(plaatsgebonden risico en groepsrisico) . 

Zelfstandig leesbare, heldere samenvatting, die een goede afspiegeling is van de inhoud 

van het MER. 

Na inspraak en advies zal de Commissie voor de Milieueffectrapportage dit MER toetsen 

aan de Richtlijnen op juistheid en volledigheid van informatie en de wettelijke regels voor 

de inhoud van een MER. De bevoegde gezagen gebruiken dit toetsingsadvies vervolgens bij 

de besluitvorming over de vergunningen in het kader van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken en de Grondwaterwet (Gww) en de besluitvorming over de 

(partiele) herziening van diverse bestem.mingsplannen. 

Noord-Zuid project 

Het project Wijngaarden-Ossendrecht maakt deel uit van een groter project genaamd 

'Noord-Zuid project'. In hoofdstuk 2 wordt de totale reikwijdte van het Noord-Zuid project 

toegelicht. Vanwege de omvang en fasering van het Noord-Zuid project is een 
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onderverdeling in deeltrajecten gemaakt, waarbij voor de afzonderlijke trajecten een m.e.r.

procedure wordt doorlopen (zie het onderstaande, blauwgedrukte tekstkader). Dit MER 

gaat over het deeltraject "Wijngaarden-Ossendrecht". In hoofdstuk 3 word t nader op dit 

deeltraject ingegaan. 

M.E.R.-PROCEDURES NOORD-ZUID PROJECT 

Rekening houdend met de fasering in de aan te leg gen trajecten rnet toebehor en als 

compressorstations, is het totale traject function eel ingedeeld in een aantal deeltrajecten. Per 

dee!traject wordt een m.e.r.-procedure doorlopen. Op dit moment zi jn de volgende 

deeltrajecten onderscheiden: 

1. Rysum (Duitsland)-Midwolda-Tripscompagnie en Oude Statenzijl-Midwoida, inclusief nieuw 

compressorstation nabij Midwolda. 

2. Mid11voida-Meeden-Ommen. 

3. Ommen-Angerlo. 

4. Angerlo-Beuningen. 

5. a. Wijngaarden-Ossendrecht, inclusief nieuw compressorstation nabij Wijngaarden. 

b. Ossendrecht-Zelzate. 

6. Beuningen-Odiliapeel, inclusief uitbreiding compressorstation Ravenstein. 

7. Odiliapeel-Bocholtz (Duitsland)/-'s Gravenvoeren (Belgie). 

Dit MER is een hulpmiddel voor de besluitvorming over de aanleg van een toekomstige 

aardgastransportleiding van Wijngaarden naar Ossendrecht. Het MER heeft tot doel om het 

milieubelang een volwaardige rol te laten spelen bij de belangenafweging. De m.e.r.

procedure en met name de rol van de Commissie voor de Milieueffectrapportage geeft alle 

belanghebbenden de garantie dat de besluitvorming een toetsbare weg doorloopt, waarbij 

inspraak en advies wezenlijke elementen zijn. 

RELATIE MET DE PLAN-M.E.R.-PROCEDURE 

Voor de aanleg van de aardgastransportleiding van Wijngaarden naar Ossendrecht wordt 

de project-m.e.r.-procedure gevolgd. Voor de herziening van de bestemmingsplannen is 

echter ook de plan-m.e.r.-procedure van toepassing. Onderstaand wordt nader ingegaan op 

de relatie met de plan-m.e.r.-procedure. 

lmplementatie SMB-richtlijn in de Nederlandse wet- en regelgeving 
Per 29 september 2006 is de Europese richtlijn nLurnner 2001/ 42/EG betreffende de 

rnilieubeoordeling van plannen en programma's (ook wel Strategische Milieubeoordeling 

(SMB) genoernd) geilnplernenteerd in de Wet rnilieubeheer (Wm) en het hieraan gekoppelde 

Besluit rn.e.r. 1994. Er bestaan daarmee in de Nederlandse wetgeving nu twee soorten 

rnilieueffectrapportages (m.e.r.): 

• M.e.r. voor projecten (project-m.e.r.). 

• M.e.r. voor plannen (plan-m.e.r.). 

De project-m.e.r. betreft de oorspronkelijke 'm.e.r.'. In het Besluit m.e.r. is de project-m.e.r.

plicht veelal gekoppeld aan m.e.r.-(beoordelings)plichtige vergunningen (zie Besluit m.e.r., 

kolom 4 bijlage C en D). Slechts in sommige gevallen waar een dergelijke vergunning 

ontbreekt, is de m.e.r.-plicht gekoppeld aan het ruimtelijk plan dat als laagste in de 

hierarchie is en het meest concreet is. 

De plan-m.e.r. geldt voor wettelijk of bestuursrechtelijk verplichte plannen indien het 

betreffende plan een kader vom1t voor toekomstige m.e.r.-(beoordelings)plichtige 
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activiteiten en/ of er voor het betreffende plan een passende beoordeling moet worden 

opgesteld op grond van de artikelen 6 en 7 van de Habitatrichtlijn (richtlijn nr. 92/ 43/EEG) 

(zie Besluit m.e.r., kolom 3 bijlage C en D). 

In het Besluit m.e.r. van september 2006 is voor de aanleg van een aardgastransportleiding 

de project-m.e.r.-plicht gekoppeld aan de benodigde vergunningen in het kader van de 

Mijnbouwwet, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en/ of Grondwaterwet (Gww). 

Voor het ruimtelijk plan (bestemmingsplan) geldt een plan-m.e.r.-plicht. 

De m.e.r.-procedure voor het project Wijngaarden-Ossendrecht 

Het project Wijngaarden-Ossendrecht is om twee redenen plan-me.r.-plichtig: 

• Het voorgenomen trace doorkruist Natura 2000-gebieden (Hollands Diep, Brabantse wal 

en Markiezaat). Mogelijk significante effecten zijn op voorhand niet uit te sluiten. 

Hiervoor dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. 

• Voor het realiseren van de aardgastransportleiding h1ssen Wijngaarden en Ossendrecht 

dienen bestemmingsplannen te worden herzien. Deze bestemmingsplannen kunnen een 

kader vormen voor project-m.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten op grond van de Wet 

beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr) en mogelijk de Grondwaterwet (Gww). Het trace 

kruist de Beneden Merwede, Hollands Diep, A15, A16, A59, A4/ ASS, A58 en de A4. 

Hiervoor zijn Wbr-vergunningen noodzakelijk. Hiernaast zijn in de aanlegfase Gww

vergunningen nodig. Verwacht wordt dat de drempelwaarde voor de m.e.r.

beoordelingsplicht (3 miljoen m3 of meer per jaar) wordt overschreden. 

BESLUIT·M.E.R. OMVAT PLAN- Voor de aanleg van de aardgastransportleiding Wijngaarden-Ossendrecht wordt de project-

M.E.R.I m.e.r.-procedure gevolgd. De vereisten voor een plan-m.e.r.-procedure zijn lichter dan die 

voor een project-m.e.r.-procedure. Dit betekent dat door het doorlopen van de zwaarste 

procedure, die van de project-m.e.r., tevens invulling wordt gegeven aan de procedurele 

vereisten van een plan-m.e.r.-procedure. Ook inhoudelijk wordt aan de vereisten van beide 

m.e.r.-procedures voldaan. 

l.3 _ ______ ~BE=T~R~O.-..K"'"'K=E~N.-..P"""'AR=T~l=JE=N~E=N~PR~O~C=E=D~U=R=E 

lnitiatiefnemer 

Als initiatiefnemer van het realiseren van de nieuwe aardgastransportleiding Wijngaarden

Ossendrecht en het compressorstation nabij Wijngaarden treedt op: 

N.V. Nederlandse Gasunie 

Concourslaan 17 

Postbus 19 

9700 MA Groningen 

contactpersoon: dhr. ir. F.C.M. van den Berg 

N.V. NEDERLANDSE GASUNIE 

lngegeven door de liberalisatie van de Nederlandse gasmarkt is Gasunie sinds 1 juli 2005 gesplitst in 

twee onafhankelijke bedrijven : 

N.V. Nederlandse Gasunle: dit bedrijf richt zich op transport en opslag van aardgas en heeft als 

aandeelhouder de Nederlandse Staat. De N.V. Nederlandse Gasunie is primair een 

gastransportbedrijf. De hoofdtaak is het besturen, onderhouden en aanpassen (renovatie en 

nieuwbouw) van het gastransportsysteem. Het bedrijf is eigenaar van en beheert een van de 
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grootste gasleidingnetwerken in Europa (circa 12.000 km). Gasunie wil op efficiente en duurzame 

wijze haar diensten leveren binnen de integrerende Europese vrije markt. 

• Gasterra BV: dit bedrijf richt zich op de handel in gas en heeft als aandeelhouders Shell, 

ExonMobiel en de Nederlandse Staat. Dit bedrijf heeft geen rol in het Noord-Zuid project. 

Binnen N.V. Nederlandse Gasunie zijn de dochter Gas Transport Services (GTS) en de divisie 

Bouw en Beheer verantwoordelijk voor de realisatie van het project Wijngaarden-Ossendrecht: 

• GTS is een 100% dochter van de N.V. Nederlandse Gasun ie. Op grand van de Gaswet is in 2004 GTS 

aangewezen als onafhankeli ik beheerder van het landeliik qastransportnet. GTS is verantwoordelijk 

voor het beheer, de werking en de ontwikkeling van het landelijke transportnet op een 

economische basis. Zij wrgt voor voldoende t1 ansportcapaciteit, balancering van het net en 

aansluiting op andere netten. GTS heeft bijzondere verantwoordelijkheden voor publieke taken 

met betrekking tot het kleine aardgasveldenbeleid en leveringszekerheid voor Nederland. 

Bouw en beheer is verantwoordelijk voor het fysieke beheer van het gastransportnet. Hiertoe voe1t 

zij onder andere aanpassingen aan het transportsysteem en onderhoudswerkzaamheden uit. 

Bevoegd gezag 

PROJECT-M.E.R.-PROCEDURE De project-m.e.r.-plichtige besluiten met betrekking tot de aanleg van de 

aardgastransportleiding worden genomen door het wettelijk bevoegd gezag. In paragraaf 

1.1 is reeds aangegeven dat de m.e.r.-procedure gekoppeld is aan de te verlenen Wbr

vergunningen door Rijkswaterstaat en de te verlenen Grondwaterwet-vergunning(en) door 

de pravincies Zuid-Holland en Noord-Brabant . 

PLAN-M.E.R.-PROCEDURE Zoals in paragraaf 1.2 is aangegeven, is de plan-m.e.r.-plicht van toepassing voor de 

ruimtelijke plannen, waaronder de bestemmingsplannen, die een kader vormen voor de 

Wbr-vergunningen. De m.e.r.-procedure wordt uitgevoerd voor de gehele activiteit. Echter, 

alleen die gemeenten waar sprake is van een herziening van een bestemmingsplan ten 

behoeve van de aanieg van de aardgastransportleiding ZiJn bevoegd gezag in het kader van 

de plan-m.e.r.-procedure. 

In enkele gemeenten is de aanleg van de aardgastransportleiding reeds ingepast. In die 

gemeenten komt de aardgastransportleiding namelijk in de buisleidingenstraat van de 

Stichting Buisleidingenstraat Nederland'. Deze buisleidingenstraat is planologisch 

vastgelegd. Er zijn daarom in desbetreffende gemeenten geen bestemmingsplanwijzigingen 

noodzakelijk. Deze gemeenten zijn derhalve geen bevoegd gezag voor de m.e.r.-procedure. 

I-let betreft de gemeenten Cromstrijen, Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Bergen op Zoom 

en Woensdrecht. 

BUREAU ENERGIE PROJECTEN Bureau Energie Projecten (BEP) heeft zich bereid verklaard om de afstemming van de 

(BEP) COORDINEERT m.e.r.-procedures namens de bevoegde gezagen te coordineren. BEP is een 

samenwerkingsverband tussen de ministeries van EZ, VROM en LNV en heeft als doel de 

besluitvorming van grote energieprojecten te ondersteunen. BEP is ondergebracht bij 

SenterNovem, een agentschap van het ministerie van EZ. Genoemde bevoegde gezagen 

zullen naar verwachting onderling afstemming zoeken ten aanzien van de procedure en de 

beoordeling van het voomemen. 

' Zie voor toelichting het tekstkader in paragraaf J.4. 
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GEMEENTEN 

• Graafstroom 

• Papendrecht 

• Sliedrecht 

• Dordrecht 

• Blnnenmaas 

• Strljen 

• Relmerswaal 

RIJKSWATERSTAAT 

PROVINCIES 

Zuld-Holland 

Noord-Holland 

Commissie voor de milielieffectrapportage 

J)e m.e.r.-procedure en met name de rol van de Commissie voor de Milieueffectrapportage 

(hierna: Commissie m.e.r.) geeft alle belanghebbenden de garantie dat de besluitvorming 

een toetsbare weg doorloopt, waarbij inspraak en advies wezenlijke elementen zijn. De 

Commissie m.e.r. adviseert het bevoegd gezag in een "Ad vies voor Richtlijnen" welke 

onderwerpen in het MER aan de orde moeten komen. De Com.missie m.e.r. beoordeelt de 

inspraakreacties en ingebrachte adviezen en betrekt deze bij het opstellen van de richtlijnen. 

Na inspraak en advies op dit MER toetst de Commissie m.e.r. of het MER aan de richtlijnen 

voldoet. Haar bevindingen rapporteert zij in een toetsingsadvies. 

lnspraak 

Het MER wordt zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kan een ieder inspreken op dit 

rapport. In paragraaf 7.3 is een nadere toelichting op de procedure opgenomen. 

Inspraakreacties kunnen tijdens de tervisielegging van dit MER worden verzonden aan 

Bureau Energieprojecten (BEP). Dit bureau is de coordinator voor a.lie betrokken bevoegde 

gezagen en zal ook de inspraak coordineren. 

Schriftelijke inspraakreacties op dit MER kunnen worden verzonden naar: 

SenterNovem, Bureau Enel'gieprojecten (BEPl 

o. . v. Aardgastransportleiding Wijngaarden-0 sendrecht 

Po tbus 93144 

2509 A Den Haag 

ontactper oon: dhr. C.J.H. van den Bosch 
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LEESWIJZER 

Dit MER is ingedeeld in een A-deel en een B-deel. Deel A bestaat uit de hoofdstukken 1 t/m 

4 en bevat informatie die nodig is voor de besluitvorming zoals probleemanalyse, de 

voorgenomen activiteit en varianten en vergelijking van effecten. 

In deel B, bestaande uit de hoofdstukken 5 t/m 7, is alle onderbouwende basisinformatie 

beschreven zoals de onderbouwing van keuzes in altematieven en varianten, de 

referentiesituatie en effectbeschrijving, het beleidskader, leemten in kemtis en aanzet voor 

een evaluatieprogramma. 

Dee/A 

De aanleg van een aardgastransportleiding tussen Wijngaarden en Ossendrecht maakt deel 

uit van een groter geheel: het Noord-Zuid project. In hoofdstuk 2 wordt de achtergrond van 

het totale project toegelicht en wordt L11gegaa.11 op de reden waarom een nieuwe 

aardgastransportleiding noodzakelijk is. Tevens wordt ingegaan op de opsplitsing in 

meerdere deeltrajecten. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de doelstellingen en een aantal 

uitgangspunten en randvoorwaarden vanuit het beleid. Hiermee houdt Gasunie rekening 

bij de realisatie van haar nieuwe aardgastransportleidingen. 

In hoofdstuk 3 'Voorgenomen activiteit en technische varianten' worden de voorgenomen 

activiteit en de varianten toegelicht. Hier is te zien waar en hoe Gasunie de nieuwe 

aardgastransportleiding wil laten lopen en hoe deze tracekeuze tot stand is gekomen. 

In hoofdstuk 4 'Vergelijking van de altematieven en MMA' worden de effecten van de 

altematieven en varianten vergeleken met de referentiesituatie. Vervolgens is uit de 

vergelijking van de onderzochte locatie- en technische varianten het meest milieuvriendelijk 

altematief (MMA) ontwikkeld. 

Dee/B 

Hoofdstuk 5 'Gebieds- en effectbesu'1rijving vai"L de leiding' bevat de beschrijving van de 

omgeving (bestaand en autonoom). Daarnaast zijn de effecten als gevolg van de aanleg en 

hct gcbruik van de aardgastransportlciding bcschrcvcn en bcoordccld. 

In hoofdstuk 6 'Gebieds- en effectbeschrijving compressorstations en aanvoerleidingen' zijn 

alle aspecten behandeld die te maken hebben met de locatiekeuze en de bijbehorende 

effecten up de umgeving. 

In hoofdstuk 7 'Beleidskader, te nemen besluiten en procedures' is een beschrijving gegeven 

van relevant beleid op Europees, landelijk, provinciaal, gemeentelijk en waterschapsniveau. 

Daarnaast zijn te nemen besluiten, procedures en het interne veiligheids- en milieubeleid 

van Gasunie beschreven. 

In hoofdsh1k 8 'Kennisleemten en evaluatie' wordt ingegaan op de leemten in kennis die 

tijdens het MER onderzoek zijn geconstateerd en wordt tevens een aanzet voor het 

evaluatieprogramma gegeven. 

Verder is een separate samenvatting gemaakt. 

Bijlagen 

In dit document zijn de volgende bijlagen opgenomen: 

• Bijlage 1 Literatuurlijst. 

Bijlage 2 Verklarende vrnordenlijst. 

• Bijlage 3 Verklaring van N ationaal Belang. 

• Bijlage 4 Aanlegmethoden voor aardgastransportleidingen. 

• Bijlage 5 Overzicht van kruisingen in voorgenomen trace. 
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• Bijlage 6 Relatie richtlijnen en MER4
• 

• Bijlage 7 Maatgevende kerunerkenkaart. 

• Bijlage 8 Kaart Noord-Zuid project. 

• Bijlage 9 Overzichtskaart van stedelijke, natuur- en veengebieden. 

• Bijlage 10 Overzicht (ruwe) data natuur- en veengebieden. 

• Bijlage 11 Figuren effectbeoordeling. 

• Bijlage 12 Gelu.idscontour reduceerstation (voorbeeld). 

Daarnaast zijn belangrijke achtergronddocumenten bij dit MER in een apart bijlagendossier 

opgenomen. In de tekst van clit MER zal naar deze achtergrondd.ossiers worden. verwezen. 

Bet betreft: 

• Loca tiestLtdie Compressorstation 

• Achtergronch"apporten Bodem en water. 

• Achtergrondrapporten Natuur. 

• Achtergrondrapporten Archeologie 

• Achtergrondrapporten Externe velligheid. 

• Achtergrondrapporten Geluid . 

• Landschapsstudie gascompressorstation. 

Llte.ratuurverwijzingen wo.rden in hetMER met belmlp van een nu:mmer weergegeven: 

[1], [2], [3] et cetera. DiJ nummer correspondee.rt met de nummers in de Jiteratuudijst die is 

opgenomen in bijlage L 

' lnclu ief: Mem Externe v iligh id ii1 he t MER Hattem-FJ •v centrale en QRA's a lgemeen, kenmerk 

110623.000623, 4 juli 2007 

I 11002. 1m 211 •0006ZJ 
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HOOFDSTUK 

Achtergronden en 
doelstelling 

INLEIDING 

Zoals is hoofdstuk 1 is aangegeven, maakt het traject Wijngaarden-Ossendrecht deel uit van 

een groter project. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de achtergronden van het totale 

project. In bijlage 8 is de gewenste uitbreiding op kaart weergegeven. 

In paragraaf 2.2 wordt achtereenvolgens een nadere toelichting gegeven op het huidige 

gastransportnet en de algemene ontwikkelingen in de gasmarkt. 

In paragraaf 2.3 wordt de recente toename van de vraag naar transportcapaciteit beschreven 

en de wijze waarop de noodzakelijke additionele transportcapaciteit kan worden 

gerealiseerd. De in paragraaf 2.3.1 beschreven toename van de vraag is een zekere 

ontwikkeling. Ter bepaling van de wijze waarop de additionele vraag naar 

transportcapaciteit kan worden gerealiseerd, heeft Gasunie drie verschillende traces 

onderzocht. In paragraaf 2.3.2 zijn de resultaten van dit onderzoek opgenomen en is het 

gekozen trace op hoofdlijnen beschreven. Bij dit onderzoek is rekening gehouden met de 

doelstellingen en de randvoorwaarden, zoals beschreven in paragraaf 2.6. 

Naast de zekere ontwikkelingen zoals beschreven in paragraaf 2.3 noodzaken ook diverse in 

de planningsfase verkerende projecten tot uitbreiding van het transportsysteem. In 

paragraaf 2.4 wordt beschreven hoe het gekozen trace kan worden uitgebreid voor deze in 

de planningsfase verkerende projecten. Bovendien wordt beargumenteerd waarom het, op 

basis van de zekere ontwikkelingen gekozen h·ace, ook voor de in de planningsfase 

verkerende projecten de meest optimale oplossing biedt. 

In paragraaf 2.5 wordt de integrale oplossing beschreven, rekening houdend met de zekere 

ontwikkelingen en met de in de planningsfase verkerende projecten. Deze integrale 

oplossing wordt opgesplitst in deeltrajecten, waarbij per deeltraject een m.e.r.-procedure zal 

worden doorlopen (zie kader in paragraaf 1.1). 

In paragraaf 2.6 worden de voorgenomen activiteiten en doelstellingen voor het project 

Wijngaarden-Ossendrecht toegelicht. 
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GASTRANSPORTSYSTEEM EN ONTWIKKELING GASMARKT 

BESTAAND GASTRANSPORTSYSTEEM 

In het landelijke gastransportnet van in totaal circa 12.000 km is een deel van de leidingen 

bestemd voor transport van gas met Slochteren kwaliteit en een deel bestemd voor transport 

van zogenaamd hoogcalorisch gas. De druk in dit systeem varieert tussen 43 en 79,9 bar(e). 

Jaarlijks wordt circa 84 miljard m3 aardgas door het hoge druk systeem getransporteerd. In 

navolgende figuur is een geografisch overzicht weergegeven van het hoge druk systeem. 

Het gastransportsysteem heeft a.ls functie: 

• Levering van gas uit de Nederla:ndse gasvelden naar binne:nlandse en buitenlandse 

afnemers. 

• Levering van hoogcalorisch gas van binnenlandse en buitenlandse aanbieders naar 

Nederla:ndse afnemers. 

• Doorvoer van gas van buitenlandse aanbieders naar afnemers in het bin:nenland en 

buitenland, hiervoor heeft Gasunie uitstekende verbindingen met buitenlandse 

tra:nsportsystemen. 

Bin:nen het gastransportsysteem zijn o:nder andere de volgende ftmcties te onderscheiden: 

• Entry punt, voedingstation voor het gastransportsysteem: Aansluiting op het 

transportsysteem waar het gas het systeem bitrnenkomt. Dil k.an van een gasproducent 

zijn of een buite:nlands gastransportsysteem. 

• Exit ptmt, leveringsstation van het gastransportsysteem a.an afnemers: Aansluiting op het 

gastransportsysteem waar het gas het systeem verlaat. 

• Exit/ entry punt: Dit is een aansluiting waar het gas in twee richtingen kan stromen. De 

richting is afhankelijk van vraag en aanbod. 

• Reduceerstation: Bij een reduceerstation wordt de druk in de aardgasleiding 

stroomafwaarts van het reduceerstation verlaagd. Meestal is dit nodig omdat het 

transportsysteem stroomafwaarts niet tegen een te hoge druk bestand is. 

• Compressorstation: Bij een compressorstation wordt de druk in de aardgasleiding 

stroomafwaarts vcrhoogd om ccn minimaal gcwenste druk te handhaven. 

• Shipper: Een bedrijf dat gas laat transporteren in het landelijk gastransportnet en dus een 

gastransportcontract heeft. 
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Schematische weergave van het 

huidige hoofdtransportnet 
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SC:HEUATISCHE WEERCAVE VAN HET NED.ERLANDSE HOOFDTRAN5PORTNET1 UL.TIMD .Z006 
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Meer dan veertig jaar geleden werd in de provincie Groningen een grote hoeveelheid 

aardgas aangetroffen. Deze vondst luidde het begin in van het aardgastijdperk in Nederland 

en in de rest van West Europa. In de loop der jaren is aardgas een van de belangrijkste 

energiebronnen op de Nederlandse en Europese energiemarkt geworden. Op dit moment 

voorziet aardgas voor de helft in de primaire energiebehoefte van Nederland en voor een 

kwart van de rest van West Europa. Het transport naar afnemers in Nederland en naar 

afnemers in de ons omringende landen vindt plaats door ondergrondse stalen 

aardgastransportleidingen. 
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Figuur 2.3 

Verwachte toename gasafzet: 

vraag naar aardgas per sector 

over de periode 1996-2020 

(realisatie en verwachting) in 

de 15 lidstaten van de 

Europese Unie [1] 

Figuur 2.4 
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Veranderingen op de Europese energiematkt 

Op initiatief van de Europese Unie is begonnen aan liberalisering van de energietnarkt. 

Hierdoor veranderen de omstandigheden op de Europese gasmarkt. Door de liberalisering 

van de energiemarkt en door de snelle groei van de afhankelijkheid van gasimport in 

Europa is er een toename in de intemationale handel in gas en een versterking van de 

onderlinge connecties tussen de gasmarkten. 
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De eigen productie in de Europese lidstaten neetnt af 

terwijl de vraag naar aardgas toeneemt. De 

afhankelijkheid van Europa van gasimport blijkt 

bijvoorbeeld uit het zodanig slinkert van de gasvootraden 

in Engeland dat import vanaf het continent noodzakelijk 

wordt. 

Recentelijk is het gastransportsysteem uitgebreid met een 

gastransportleiding naar Engeland (Balgzand-Bacton 

Line, BBL). Door deze activi.teiten wordt de Nederlandse 

positie op de Europese gasmarkt versterkt en worden de 

economische bedrijvigheid en werkgelegenheid in 

Nederland bevorderd. 

In onderstaande figuur is de additionele behoefte aan import van gas in Noordwest Europa 

tot en met het jaar 2015 gevisualiseerd. 
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Nederlandse gasmatkt 

Door de historisch sterk ontwikkelde gasinfrastructuur vanwege de vondst van het 

Gro.oingen gas en het klei.J\e veld en beleid heeft Nededand ll g een u1tiek en sterke positie 

in de gasvoorziening van Noord-West Europa. Het kleine velden beleid heeft ten doel om 

de opsporing van, en de winning tilt, kleine velden te stimuleren, en het Groningenveld te 

gebruiken als balansvoorraad. 

2) 
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ZEKERE ONTWIKKELINGEN OP DE NEDERLANDSE GASMARKT 

TOENAME VRAAG TRANSPORTCAPACITEIT GAS 

Een efficient werkende gasmarkt heeft een transportsysteem nodig dat voldoende capaciteit 

heeft om het gas van diverse aanbieders van gas bij de afnemers te brengen, zowel in 

Nederland als aan de grenzen van Nederland. Op grond van de Gaswet dient de 

netbeheerder van het landelijk gastransportnet (dochter GTS van Gasunie) te beschikken 

over voldoende capaciteit voor het transport van gas om te voorzien in de totale behoefte, 

nu en in de toekomst. GTS creeert hiermee de randvoorwaarde voor de aanvoer en doorvoer 

van gas. 

WETIELIJKE TAKEN GTS 

De landelijke netbeheerder, in Nederland GTS, heeft de volgende taken: 

Het op economische voorwaarden in werking hebben, onderhouden en ontwikke len van een 

gastransportnet. 

• Het zorgdragen voor voldoende transportcapaciteit om te voldoen aan de totale behoefte. 

• Het verstrekken van informatie aan andere netbeheerders zodat een veilig en doelmatig 

transport kan plaatsvinden. 

• Het verstrekken van inforrnatie aan gebruikers die nodig is voor een efficiente toegang. 

Het realiseren en onderhouden van koppelingen met andere netten. 

Het treffen van voorzieningen in het kader van leveringszekerheid (waaronder pieklevering 

en noodleveranties). 

Het in evenwicht houden van het gastransportnet. 

Het aanbieden van diensten op het gebied van flexibiliteit onder voorwaarden. 

• Kwaliteitsconversie. 

Het bewaken van de betrouwbaarheid, kwaliteit en veiligheid van het systeem. 

Missie: Het op onafhankelijke wijze aanbieden van gastransportdiensten ten behoeve van een 

goed functionerende vrije gasmarkt. 

GTS is verantwoordelijk voor het beheer, de werking en de ontwikkeling van het landel ijke 

transportnet op een economische basis. Zij zorgt voor voldoende transportcapaciteit, 

balancering van het net en aansluiting op andere netten. 

GTS toetst jaarlijks de behoefte van de markt aan transportcapaciteit. In 2005 heeft zij 

bovendien haar klanten, de shippers, gevraagd zich vast te leggen voor een mogelijke 

uitbreiding van het hoogcalorische gastransportnet. Er blijkt bij shippers en gebruikers van 

gas een grote behoefte te bestaan aan extra transportcapaciteit, bovenop de reeds 

beschikbare transportcapaciteit. Deze behoefte aan extra transportcapaciteit komt door de 

groeiende vraag naar gas, "de afname van het huidige binnenlandse gasaanbod" en de extra 

vraag naar transportcapaciteit voor doorvoer. 

De voorraad van het aardgas in het Slochteren veld is voor tweederde deel gebruikt. De 

Nederlandse regering heeft besloten om de import van aardgas naar Nederland te 

stimuleren en zo de Nederlandse voorraad te sparen. De minister van EZ heeft een 

productieplafond van 42,5 miljard m3 per jaar vastgesteld. Op deze wijze zal Nederland op 

termijn niet geheel afhankelijk zijn van buitenlandse gasleveranciers. Door een Nederlandse 

gasrotonde te maken wordt het aantrekkelijk voor gashandelaren om naar en via Nederland 
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AFNAME BINNENLANDS 

AANBOD 

PRODUCTIEPLAFOND 

GRONINGENVELD 

ADDITIONELE DOORVOER 
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gas te transporteren. Op deze wijze zijn we in de toekomst verzekerd van de levering van 

aardgas. 

Gasunie heeft de wettelijke taak om op basis van de marktvraag transportcapaciteit aan te 

bieden. In de consultatieronde van 2005 is gebleken dat het Nederlandse gastransportnet 

aanzienlijk moet worden uitgebreid, deze uitbreiding wordt de Noord-Zuid route genoemd. 

De vermindering van de capaciteit uit Groningen wordt gecompenseerd door Noors gas dat 

via Rysum binnenkomt en Russisch gas dat bij Oude Statenzijl Nederland binnenkomt. 

lJit gas is hoogcalorisch en kan dus niet door de buizen van het Slochteren gas worden 

vervoerd. 

In de vorige paragraaf is al beschreven dat de vraag in Europa toeneemt. Ook in Nederland 

is er sprake van een groeiende vraag. De groei van de vraag hangt samen met een toename 

van de inzet van aardgas voor elektriciteitsopwekking, zowel bij bedrijven als in centrales. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Flevocentrale en centrales op de Maasvlakte en in het 

Sloegebied. Voor de Flevocentrale wordt buiten het Noord-Zuid project om aanvullende 

toevoercapaciteit gerealiseerd. 

Gelet op de concentratie van industrie in het zuidwesten van Nederland zal het geen 

verbazing wekken dat met name in die regio de industriele vraag naar gas groeit. 

Niet alleen de toenemende vraag naar gas vraagt om extra transportcapaciteit, ook de 

verandering in het aanbod maakt het noodzakelijk dat er extra gastransportcapaciteit 

aangelegd wordt. Sinds het midden van de jaren tachtig kwam het grootste deel van het in 

Nederland geproduceerde gas uit kleine velden. Hiervan nam gas uit het continentaal plat 

een grout deei voor haar rekening. Hier is echter verandering in gekomen. De productie uit 

kleine velden is gaan dalen, een daling die zich de komende jaren voortzet. 

Door de daling van de productie van de kleine velden is het aanbod van gas in Noordwest

Nederland gedaald. lJeze "daling van aanbod in Noordwest-Nederland" moet worden 

gecompenseerd door aanvoer vanuit elders. 

Tengevolge van een wettelijk opgelegd productieplafond voor het Groningenveld neemt de 

capaciteit uit het Groningenveld af. Ook deze afname in capaciteit dient te worden 

gecompenseerd door aanbod vanuit alternatieve aanvoerpunten. 

Tijdens de inventarisatie van de transportbehoefte door GTS is gebleken dater een stijgende 

behoefte is aan doorvoercapaciteit. Hierbij wordt door de shippers het gas aangeboden in 

Rysum en Oude Statenzijl met het verzoek het gas te transporteren naar de binnenlandse 

markt en naar Bocholtz (doorvoer naar Duitsland), 's Gravenvoeren (doorvoer naar Belgie 

en Frankrijk) en Zelzate (doorvoer naar Belgie en Engeland). 

In de volgende figuur is de ontwikkeling van de additionele transportcapaciteit ten gevolge 

van de hierboven beschreven factoren weergegeven. 
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Figuur 2.5 Extra benodigde capaclteit H-gas systeem Noord-ZUld 
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De toenemende binnenlandse vraag, de afname van het binnenlandse aanbod en het 

productieplafond van het Groningenveld maakt de import van additioneel gas 

noodzakelijk. Dit additionele importgas is in de nabije toekomst alleen beschikbaar in 

Rysum en deels in Oude Statenzijl. Indien de Noord-Zuid route niet wordt gerealiseerd 

komt op termijn de energievoorziening in Nederland in gevaar. 

UITBREIDING AARDGASTRANSPORTNET VOOR ZEKE RE ONTWIKKELINGEN 

2012 

LEIDING RYSUM - MIDWOLDA Het gas dat additioneel moet worden gei:mporteerd in Rysum en Oude Statenzijl, deels ter 

- TRIPSCOMPAGNIE compensatie van de binnenlandse tekorten en deels voor doorvoer, moet in eerste instantie 

naar Midwolda en Tripscompagnie worden getransporteerd. Dit zijn namelijk knooppunten 

in het bestaande transportsysteem van waaruit verder transport kan plaatsvinden. 

Voor transport van Rysum naar Midwolda en Tripscompagnie dient een nieuwe leiding te 

worden aangelegd. Voor het hier besproken additionele aanbod in Oude Statenzijl is de 

capaciteit van het bestaande transportsysteem naar Midwolda nog voldoende. 

In aansluiting op het transport van Rysum en Oude Statenzijl naar Midwolda en 

Tripscompagnie dient het gas verder te worden getransporteerd naar het zuiden en westen 

van Nederland. 

Voor dit transport zijn drie oplossingsroutes door Nederland onderzocht: 

• Westelijke route: een nieuw leidingtrace gebundeld met bestaande 

aardgastransportleidingen van Noordoost Nederland via het IJsselmeer, Wieringermeer, 

Wijngaarden en Ossendrecht naar Zelzate. Tussen Wijngaarden en Ossendrecht ligt de 

leiding niet gebundeld met bestaande aardgastransportleidingen. 

• Oostelijke route: een nieuw leidingtrace gebundeld met de bestaande leidingen in Oost 

Nederland via Ravenstein in Noord-Brabant naar Zelzate. 

• Middenroute: een nieuw leidingtrace gebundeld met bestaande aardgastransportleidingen 

in Oost Nederland en daarna gebruik makend van de bestaande gasleiding door de 

Beh1we en van Wijngaarden naar Zelzate. Tussen Wijngaarden en Ossendrecht ligt de 
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leiding niet gebundeld met bestaande aardgastransportleidingen. Deze route is een 

combinatie van de oostelijke route en een klein deel van de westelijke route. 

WAAROM ANDERE ALTERNATIEVEN NiET WORDEN BESCHOUWD 

In de inspraakreacties en richtlijnen zijn vragen gesteld over of voorstellen gedaan voor andere 

mogelijke noord-zuid traces dan de hiervoor genoemde Westelijke, Oostelijke en Middenroute 

en compressorstationlocaties. Deze komen hier kort aan bod, met de argumenten waarom deze 

niet nader zijn beschouwd. Het betreft: 

• trace op bodem Noordzee (van Anna Paulowna naar Belgie) of via rivierbodems; 

• trace via de Maasvlakte (bij bestaande LNG opslag); 

het benutten van lege Defensieleidingen; 

• verJangen van bestaande leidingen; 

uitbreiding van het compressorstation Ommen; 

realisatie van een compressorstation in Oost Nederland. 

Een trace van Anna Paulowna naar Belgie via de Noordzee voldoet niet aan de doelstelling van 

het project (levering aardgas van Noordoost Nederland (Rysum) naar Zuidwest Nederland) en is 

daarmee geen realistisch alternatief. Ook wordt geen gebruik gemaakt van bestaande 

infrastructuur zodat niet aan de toenemende vraag in Nederland kan worden voldaan. 

Door de invloed op de scheepvaart tijdens de aanleg (langdurige stremmingen), de optredende 

ecologische effecten en kosten van de aanleg is een trace via de rivierbodems niet realistisch. 

Ook een trace via de Maasvlakte voldoet niet aan de doelstelling gastransport te verzorgen van 

Rysum naar de leverpunten (ender andere Zuidwest Nederland). 

De capaciteit van de bestaande Defensieleidingen is onvoldoende en ze zijn, voor zover de 

iigging bekend istkan ziJn, niet beschikbaar. Het vervangen van bestaande leidingen is even min 

aan de orde. Aangezien de gasleidingen een lange levensduur hebben zou dit kapitaal

vemietiging zijn. Voor de benodigde capaciteit is een 48 inch leiding nodig. De bestaande 

leidingen zijn ook hard nodig om de aan de huidige capaciteit te voldoen, vervangen is dus niet 

aan de orde. 

Compressie van gas op het bestaande compressorstation Ommen dient heel specifiek uitgebreid 

te worden om het Noord-Zuid project te bedienen. Een be!angrijk nadeel van aanpassing van 

het compressorstation Ommen is dater niet voldoende druk kan warden gerealiseerd om het 

gas helernaal naar Zeeuws Vlaanderen (Zelzate) te transporteren. Verder stroomafwaarts is dus 

altijd nag een compressorstation nodig. Oak als een compressorstation in Oost Nederland 

gerealiseerd zou warden, blijft een station bij Wijngaarden (middenroute) of een uitbreirling 

van het station Alphen (bij oostelijke route) noodzakelijk. 

Deze alternatieve locaties beantwoorden dus oak niet aan de doelen die aan het Noord-Zuid 

project gesteld zijn. Daarmee zijn het geen reele alternatieven. 

Op basis van de doelstellingen en randvoorwaarden die gelden vanuit het beleidskader, zijn 

in het vervolg van deze paragraaf drie alternatieve traces op hoofdlijnen uitgewerkt. 
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Figuur2.6 

Onderzochte trac~opties: 

• Westelfjke route (rood) 

• Oo~ eli1ke ro111e (geel) 

- Midden route (groetl} 

Tabel 2.3 

Nreuw aan te 1<!9gen trace ver.;us 

be5taande leiding 
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Zuldelljk deel trace 

Westelijke route 

Middenroute 

Oostelijke route 

Westelijke route 

• • ! I ,.. l ' f 

Nieuw aan te leggen leiding Bestaande leiding 

420,1 km Okm 

334,0 km 69,7 km 

381,5 km Okm 

• De uitbreiding via de westelijke route bestaat uit de volgende traces en 

compressorstations: 

• Rysum-Midwolda-Tripscompagnie. 

• Compressorstation Midwolda. 

• Uitbteiding compressorstation Grijpskerk. 

• Birstum-Workum. 

• Uitbreiding compressorstation Wieringermeer ofBeverwijk. 

• Koedijk-Beverwijk. 

• Beverwijk-Wijngaarden. 

• Compressorstation Wijngaarden. 

• Wijngaarden-Ossendrecht-Zelzate. 

• Ravenstein-Odiliapeel. 
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Jn het geval dat er zou worden gekozen voor de westelijke route levert dat de volgende 

voordelen op: 

• De nieuwe aardgastransportleiding wordt tussen Oude Statenzijl en Wieringermeer 

gebundeld met de bestaande leiding. 

• Het nieuwe trace tussen Wijngaarden en Zelzate vormt een voordeel, omdat hiermee een 

verbinding tussen bestaande leidingen in West -en Zuidwest-Nederland wordt 

gecreeerd. Hierdoor wordt de ontsluiting van de markt in de regio Zuid-Holland 

verbeterd. 

NADELEN WES TE LUKE ROUTE De nadelen van de westelijke route zijn de volgende: 

• De westelijke route gaat in de provincies Noord- en Zuid-Holland voornarnelijk door 

stedelijk gebied. De dichte bebouwing in het stedelijk gebied vormt een belemmering 

voor de realisatie van een aardgastransportleiding en voor de verdere ruimtelijke 

ontwikkelingen in deze regio; een gebied waar ruirnte toch al heel schaars is. 

• De bodem in deze provincies bestaat voor een groot deel uit een dik veenpakket. Er zijn 

veengebieden met een veenpakket tot -7 m NAP. De westelijke route heeft meer 

kilometers door veengebied dan de oostelijke route of middenroute. Een dergelijke 

bodemopbouw maakt het lastig een aardgastransportleiding aan te leggen, zonder 

vergaande maatregelen en grote wateronttrekkingen. Dit betekent niet dat de aanleg van 

aardgastransportleidingen orunogelijk is, maar wel dater maatregelen nodig zijn in 

verband met: 

o Het kunnen betreden van het terrein met zwaar materieel. 

o Het inklinken van de ontgraven grond bij aanleg in den droge (veen oxideert door 

blootstelling aan lucht) waardoor een tekort aan grond ontstaat wat aangevuld client 

te warden. 

o Het risico op de omgeving (zetting) bij bemaling in veenrijke gebieden. 

o Het behoud van de stabiliteit van de te graven sleuf (bijvoorbeeld door het plaatsen 

van darnwanden). 

o Het hersteilen van de waterkeringen die bij aanleg in den natte worden gekruist. 

• Zeer hoge aanlegkosten per kilometer voor het leggen van de aardgastransportleidingen, 

met name in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. 

• Het aantal kilometers nieuw aan te leggen leiding en de daarmee gepaard gaande 

aanlegkosten zijn relatief hoog ten opzichte van de overige routes. 

Om inzichtelijk te maken waar de westelijke route stedelijk gebied, veengebied en 

natuurgebied doorkruist, is in bijlage 9 een detailkaart met deze gebieden opgenomen. Zoals 

op de kaart is te zien, gaat de westelijke route door dicht stedelijk gebied in de provincie 

Noord-Holland. De aardgastransportleiding zal hier onder meer de steden Alkmaar, 

Beverwijk, Haarlem en Hoofddorp kruisen. Na Hoofddorp gaat de leiding in de provincie 

Zuid-Holland door het veengebied ten noordoosten van Leiden. Tenslotte gaat de westelijke 

route van Bleiswijk tot Dordrecht door stedelijk gebied, afgewisseld met natuur- en 

veengebied. Het trace doorsnijdt hier het veengebied van de Krirnpenerwaard en 

Alblasscnvaard (hct Groene Hart) met de daarbij behorende natuurwaarden. 

Jn navolgend figuur is een uitsnede van bijlage 9 opgenomen. Hierbij is ingezoomd op het trace 

van Alkmaar tot Dordrecht. 
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Figuur 2.7 

Uitsnede westelijke route van 

Alkrnaar tot Dord1echt 
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Bebouwing 

Natuur 

- Veengebieden 

Realisatie van de dergelijke grote aardgastransportleiding in de dichtbevolkte Randstad 

betekent een grote inbreuk op het gebied en vormt tevens een belemmering voor de verdere 

ruimtelijke ontwikkeling ervan. Derhalve acht Gasunie het niet wenselijk om een dergelijke 

ingreep in dit deel van Nederland te realiseren, omdat elders mogelijkheden zijn om de 

benodigde leiding met geringere belemmeringen voor de verdere ruimtelijke ontwikkeling 

aan te leggen. 

Ooste/ijke route 
De oostelijke route bestaat uit de volgende traces en compressorstations: 

• Rysum-Midwolda-Tripscompagnie. 

• Compressorstation Midwolda. 

• Midwolda/Meeden-Ommen. 

• Ommen-Angerlo. 

• Angerlo-Beuningen. 

• Beuningen-Ossendrecht. 

• Uitbreiding compressorstation Alphen. 

• Ossendrecht-Zelzate. 

• Ravenstein-Odiliapeel. 

• Odiliapeel-Bocholtz/'s Gravenvoeren. 
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De oostelijke route heeft de volgende voordelen: 

• De route is volledig gebaseerd op bundeling met bestaande leidingtraces. Naar 

verwachting is hierdoor het verkrijgen van de benodigde vergunningen relatief 

eenvoudig. 

• De nieuw aan te leegen aardgastransportlciding levert grotendeels geen aanvullende 

belemmering op de ruimtelijke ontwikkelingen in het te doorkruisen gebied gezien de 

structuur van dit gebied. 

• De bodemgesteldheid is gunstig voor de aanleg van de nieuwe aardgastransportleiding. 

De oostelijke route heeft de volgende nadelen: 

• De route doorkruist vanaf Ravenstein een relatief groot aantal nahmrgebieden zoals 

aangewezen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), dit is weliswaar niet 

onoverkomelijk maar wel extra belastend voor de natuur. 

• Om de industrie in het zuidwesten van Nederland te kunnen ontsluiten moeten lange 

aansluitleidingen worden aangelegd, waarvoor ook delen zonder bundeling aangelegd 

moeten worden. 

• Het aantal kilometers nieuw aan te leggen leiding is relatief hoog. 

Middenroute 
De middenroute is ontwikkeld vanwege de nadelen van de westelijke en oostelijke route. De 

route volgt het bestaande trace vanaf Groningen tot Beuningen (vergelijkbaar met de 

oostelijke route). Daarna wordt gebruik gemaakt van een bestaande leiding door de Betuwe, 

zonder een nieuwe leiding te realiseren. Dit is mogelijk door de stroomrichting in de leiding 

om te keren. In de bestaande Beh1weleiding stroomt het gas van west naar oost. Met de 

realisatie van de middenroute zal het gas van oost naar west stromen. Vanaf Wijngaarden 

tot Ze1zr1te wordt de 1".restelijke route verder gevolgd. 

• De uitbreiding bestaat uit de volgende traces en compressorstations: 

• Rysum-Midwolda-Tripscompagnie. 

• Compressorstation Midwolda. 

• Midwolda-Meeden-Ommen. 

• Ommen-Angerlo. 

• Angerlo-Beuningen. 

• Compressorstation Wijngaarden. 

• Wijngaarden-Ossend recht-Zelzate. 

• Ravenstein-Odiliapeel. 

• Odiliapeel-Bocholtz/'s Gravenvoeren. 

VOORDELEN MIDDENROUTE De keuze voor de aanleg van de middenroute heeft de volgende voordelen: 

• De route is grotendeels gebaseerd op bundeling met bestaande leidingtraces. 

• Het aantal kilometers nieuw te leggen leiding is minder in vergelijking met de westelijke 

en oostelijke route doordat het deel van het trace door de Betuwe kan worden 

gefaciliteerd door gebruik te maken van een reeds bestaande leiding. 

• De nieuw aan te leggen aardgastran.sportleidi..'lg vormt grotendeels geen aanvullende 

belemmering op de ruimtelijke ontwikkelingen in het te doorkruisen gebied doordat het 

gebundeld wordt aangelegd. 
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• De hoogste additionele capaciteit tegen de laagste kosten en naar verwachting de 

geringste milieueffecten. 

• Goede ontsluitingsmogelijkheden van Zuidwest-Nederland doordat de stroomrichting 

van het gas in de bestaande leiding door de Betuwe kan worden aangepast. 

• De middenroute is uitbreidbaar met de faciliteiten nodig voor de inpassing van de 

additionele aanvoer van Noors gas, Russisch gas en gas van de LNG terminals. 

• Een relatief korte doorsnijding van bebouwd gebied. 

Afweging routes 

Bij het kiezen van een route op hoofdlijnen spelen niet alleen milieuaspecten en ruimtelijke 

ordening een rol, maar wordt een algehele afweging gemaakt tussen ruimtelijke ordening, 

milieu-, technische en commerciele aspecten. Bij de selectie van de route zijn de kosten, de 

mogelijkheid van verdere uitbreiding van transportcapaciteit, haalbaarheid van de route, 

het aantal nieuw aan te leggen kilometers leiding en de positionering ten opzichte van de 

markt (de strategische waarde) beoordeeld. In onderstaande tabel worden de westelijke 

route, de oostelijke route en de middenroute met elkaar vergeleken en beoordeeld. 

Legend a 
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0 voldoet gemiddeld 

voldoet slecht 
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bestaande traces 
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transportleiding 
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parallel aan Gasunie leidingen echter 

grotendeels parallel aan infrastructuur 

van derden. 

- + De middenroute maakt gebruik van 

bestaande leidingen door de Betuwe 

waardoor het aantal kilometers nieuw 

aan te leggen leiding beperkt is. 

+ + Mogelijkheid per jaar een deel van de 

totale transportcapaciteit beschikbaar 

te maken. 

- 0 Vanwege de bebouwingsdichtheid in 

West-Nederland is een trace moeilijk 

inpasbaar. 

- + lnvesteringskosten per capaciteit (m'/h). 

+ + De Oostelijke route passeert niet Zuid-

Holland en Moerdijk. 

- + Exits naar het buitenland zijn Oude 

Statenzijl, Zelzate en Bocholtz/-'s 

Gravenvoeren . 

+ Moeilijke traces door Friesland, 

IJsselmeer en Rijndijk-Wijngaarden. 
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(toekomstige) scenario's zijn die leiden 

tot een minder effectieve bezetting van 

het voorliggende transportsysteem. Een 

belangrijke uitbreidbaarheid is een 

verzwaring in Brabant-Limburg richting 
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Aspect Criterium Oost West Midden Toelichting 

route route Route 

meer investeringen noodzakelijk maakt 

en qua kosten dit a!ternatief relatief 

duur maakt. 

Bod em Risico's grondslag + - 0 Aard van de bodemgesteldheid. 

Ruimtelijke Dichtheid + - 0 

ordening woonbebouwing 

lnfrastructuur Dichtheid 0 - 0 

infrastructuur 

(exclusief 

bebouwing) 

Natuur Ecologische - - 0 Traces doorsnijden gebieden die zijn 

hoofdstructuur aangemerkt als natuurgebied in de 

EHS. 

Om de voor- en nadelen in cijfers te kunnen uitdrukken, is per trace gekeken naar het aantal 

kilometers te doorsnijden natuur- en veengebieden. De ruwe data daarvan is opgenomen in 

bijlage 9. Onderstaande tabel geeft per trace inzicht in hoeveel kilometers aan gebieden met 

verschillende natuurwaarden wordt doorsneden. 

_Trace EHS Vogel- Habitat- Natuur- Veengebied _ 

richtlijn- richtlijn- beschermings 

- gebied gebied- wet-gebied 

Westelijke route 37,0 14,5 9,3 5,3 41,8 

Oostelijke route 49,3 7.4 4.4 1.7 1,5 

M iddenroute 19,8 9,::J 6.4 4,0 9, 5 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de westelijke route veruit de meeste veengebieden 

orsnijdt, circ11 41,8 km . m de oost 1.i.jke route w rdt uog geen 2 kifomet r v engebi 

doorsneden. De aanleg van de aardgastransportleiding in de veengebieden vergt derhalve 

bij de westelijke route vergaande maatregelen voor materiaaltransport, inklinken, zetting, 

sleufstabiliteit en herstel van waterkeringen. Ook zal sprake zijn van een aanzienlijke 

grondwateronttrekking (zie ook eerdere toelichting onder kopje "Westelijke route"). 

Een andere conclusie die op basis van de gegevens in bovenstaande tabel getrokken kan 

worden, is dat de oostelijke route het meeste aantal kilometers EHS doorsnijdt, circa 49,3 

km. De westelijke route doorsnijdt circa 37 kilometer EHS. In vergelijking met de andere 

routes doorsnijdt de oostelijke route echter de overige natuurgebieden over een kleinere 

afstand. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de oostelijke route zoveel mogelijk 

gebundeld wordt met bestaande leidingtraces die de EHS reeds kruisen, waardoor bij de 

uitvoering de aantasting van EHS minder zal zijn. De middenroute doorsnijdt de minste 

natuurgebieden. De voornaamste reden hiervoor is dat de middenroute gebruik maakt van 

de bestaande Betuweleiding. Hierdoor wordt relatief weinig EHS aangetast. 

I: 10623'CE7t2J1/000623 
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CN'ELl..E A,D t.JS3EL 

kRIM'PEN ~ USSE'-' ,.,I 

0 2 4 8 12 16 20 ---===---==--Kilometers 
11111 Natuurbeschermingswet gebieden 

Ecologische hoofdstructuur 

~ Stedelijk 

Oostelijke route Okm 

Uit de beoordeling van de route blijkt dat de middenroute bijna op alle criteria beter scoort 

dan de twee andere routes. Alleen qua bebouwingsgevoeligheid blijkt de oostelijke route 

iets beter te scoren. Dit verschil wordt veroorzaakt door het deel van de route ten zuiden 

van Wijngaarden. Het maken van deze verbinding is echter dusdanig belangrijk voor de 

ontsluiting van Zuidwest-Nederland, door het koppelen van de leidingnetten in West- en 

Zuidwest- Nederland, dat dit nadeel van de middenroute acceptabel geacht wordt. Het 

aantal kilometers nieuw aan te leggen leiding is bij de rniddenroute aanzienlijk kleiner dan 

ARCADIS SS 



NOODZAKELIJKE 

UITBREIDINGEN 

2.4 

M llltUtrrt\..I KAPPUK I AMLtG AARDG~1S Ti<Ai~SPuR fLEiuiNG ifv'UNGAAiiDEi~-GSSti~DRECHT 

bij de oostelijke en westelijke route doordat de bestaande leiding door de Beh1we kan 

worden benut. Hierdoor is de omvang van de ingreep kleiner, en zijn de gevolgen voor de 

omgeving er gering in vergelijking met de westelijke- en oostelijke route. 

Voor de uitbreiding van het transportsysteem is besloten tot nieuwe leidingtraces via de 

middenroute tot Zelzate en vanaf Beuningen via Ravenstein en Schinnen een aftakking naar 

Bocholtz/'s Gravcnvocrcn. 

Voor het realiseren van de additionele transportcapaciteit op basis van de zekere 

ontwikkelingen op de Nederlandse gasmarkt, zoals beschreven in paragraaf 2.3.1, moeten iil 

het middemoute leidingtrace de volgende faciliteiten worden verwezenlijkt: 

• 48" leiding van Rysmn via Midwolda naar Tripscompagnie. 

• Compressorstation Midwolda. 

• 48" leiding van Midwolda naar Ommen. 

• 48" leiding van Ommen naar Angerlo. 

• 48" leiding van Angerlo naar Beuningen. 

• 48" leiding van Ravenstein naar Odiliapeel. 

• 48" leiding van Odiliapeel naar Bocholtz/'s Gravenvoeren. 

• Compressorstation Wijngaarden. 

• 48" leiding van Wijngaarden via Ossendrecht naar Zelzate. 

IN PLANNINGSFASE VERKERENDE PROJECTEN EN VEREISTE TRANSPORTCAPACITEIT 

Momenteel worden door derden diverse projecten ontwikkeld voor de aanvoer en afname 

van additioneel gas. Deze projecten behelzen onder meer de bouw van LNG terminals in de 

Eemshaven en op de Maasvlakte, projecten voor de aanvoer van Noors gas in de kop van 

Noord-Holland en voor Russisch gas in Oude Statenzijl. Het gas aangeboden in de hier 

gcgcvcn projecten is deels besternd voor het wegvallende binnenlandse aanbod en deels 

voor doorvoer naar de exportstations in Bocholtz, 's Gravenvoeren en Zelzate in Zuid 

Nederland. Dit additionele gas noodzaakt -op termijn- tot een verdere vergroting vfln de 

transportcapaciteit op de Noord-Zuid route. 

2.4_. -_1 _ __ ~--------- VERDj:R!;._!)l_TBREIDl!':t§AARDGASTRANSPORTNET VOOR DE PROJECTEN IN 

PLANNINGSFASE 

Het Noorse gas dat kan worden aangevoerd in de kop van Noord-Holland, het Russische 

gas dat wordt aangevoerd in Oude Statenzijl en LNG uit de Eemshaven kunnen via het 

Noord-Zuid systeem in Oost Nederland het snelst worden afgevoerd. Hierbij dient vermeld 

te worden dat aanvankelijk werd verwacht dat de Noorse regering dit jaar een beslissing 

over een leiding naar Noord-Holland zou nemen; deze beslissing is echter enige jaren 

uitgesteld. Het aanlandingspunt in Noord-Holland blijft relevant omdat <lit een van de 

weinige verbindingspunten is waar offshore leidingen in Nederland mogen aanlanden. 

Momenteel wordt in Noord-Holland gas vanuit de Noordzee aangevoerd. De capaciteit van 

de nieuwe 48" leiding van Midwolda naar Ommen, van Ommen naar Angerlo en van 

Angerlo naar Beuningen, zoals beschreven in paragraaf 2.3.2, is echter onvoldoende. Dit 

additionele gas maakt daarom in totaal twee 48" leidingen over het hele trace van 

Midwolda naar Beuningen noodzakelijk. Bovendien moet voor de aanvoer var1 het Russisch 

gas via Oude Statenzijl ook het bestaande transportsysteem van Oude Statenzijl via 

Midwolda naar Tripscompagnie worden uitgebreid met een additionele 48" leiding. Deze 
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capaciteitsvergroting noodzaakt ook tot een verdere vergroting van de geplande 

compressiefaciliteiten tussen Rysurn en Tripscompagnie. 

In het transportsysteem zoals beschreven in paragraaf 2.3 zijn op het traject tussen 

Beuningen en Bocholtz/'s Gravenvoeren slechts relatief kleine aanpassingen noodzakelijk, 

namelijk een leiding tussen Ravenstein en Odiliapeel. Het additionele Noorse en Russische 

gas en het gas uit de twee LNG terminals, LNG Gate en Lyon Gas, maken een 48" leiding 

over het hele trace noodzakelijk, samen met de uitbreiding van de compressie faciliteiten op 

Ravenstein. Om de vereiste transportcapaciteit te kunnen genereren zal op dit leidingtrace 

de 48" leiding tussen Ravenstein en Schinnen worden uitgevoerd met een ontwerpdruk van 

79,9 bar. Compressorstation Ravenstein zal worden uitgebreid. 

OPTIMALE TRACE 

De gekozen middenroute, zoals beschreven in paragraaf 2.3.2, heeft onder meer als grote 

voordeel dat deze uitbreidbaar is met de faciliteiten nodig voor de inpassing van de 

additionele aanvoer van Noors gas, Russisch gas en gas van de LNG terminals. 

Russisch gas 

Het additionele Russisch gas dat zal worden aangevoerd in Oude Statenzijl sluit via de 

nieuwe 48" leiding van Oude Statenzijl naar Midwolda en Tripscompagnie aan op de 

middenroute. Via de uitbreiding van de middenroute met additionele leidingen kan het gas 

dan verder worden getransporteerd naar het westen van Nederland, naar het zuidwesten 

voor export naar Belgie en verder naar Engeland, naar het zuidoosten voor export naar 

Belgie en verder naar Frankrijk of naar Duitsland. Voor export naar Belgie en Duitsland via 

het zuidoosten is nog wel uitbreiding van het leiding trace van Beuningen naar Bocholtz en 

's Gravenvoeren nodig. 

Noorsgas 

Het Noorse gas dat gepland waste worden aangevoerd in Julianadorp zou via een nieuw 

aan te leggen leiding naar het bestaande compressorstation Wieringermeer worden 

getransporteerd. De Noren hebben deze beslissing uitgesteld. 

LNG terminal gas 

Gas van de LNG terminal in de Eemshaven kan via een korte nieuw aan te leggen leiding 

naar het bestaande compressorstation in Spijk worden getransporteerd en van daar, via 

bestaande leidingen naar Midwolda, het beginpunt van de middenroute. Verder transport 

verloopt analoog aan dat van Noors en Russisch gas. 

Gas van de LNG terminals op de Maasvlakte kan via Pernis naar Wijngaarden worden 

getransporteerd waar het aansluit op het bestaande h·ansportsysteem. Vanuit Wijngaarden 

kan het naar de diverse exit punten worden getransporteerd. 

INTEGRALE OPLOSSING NOORD-ZUID PROJECT 

Het gehele Noord-Zuid project, inclusief de compressorstations, van Gasunie is aangemerkt 

door het Ministerie van Economische Zaken als een zogenaamd project van nationaal belang 

[2]. Deze brief is opgenomen als bijlage 3. 
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De zekere ontwikkelingen in de Nederlandse gasmarkt, zoals beschreven in paragraaf 2.3.1, 

vereisen samen met de benodigde transportcapaciteit voor toekomstige projecten, 

beschreven in paragraaf 2.4.1, de volgende uitbreiding van het transportsysteem: 

• 48" leiding van Rysum via Midwolda naar Tripscompagnie. 

• 48" leiding van Ou de Statem:ijl via Midwolda naar Tripscompagnie. 

• Compressurstatiun Midwolda mel een gei:nslalleerd vennogen van 96 MW. 

• Twee 48" leidingen van Midwolda via Ommen en Angerlo naar Beuningen. 

• 48" leiding van Beuningen via Ravenstein, Odiliapeel, Hommelhof en Schinnen naar 

Bocholtz (van Ravenstein tot Schinnen met een ontwerpdruk van 79,9 Bar). 

• 48" leiding van Schinnen naar 's Gravenvoeren. 

• Uitbreiding compressorstation Ravenstein met 112 MW. 

• Compressorstation nabij Wijngaarden met een gemstalleerd vermogen van 40 MW. 

• 48" leiding van Wijngaarden via Ossendrecht naar Zelzate. 

Deze onderdelen vormen tezamen het Noord-Zuid project. De eindsituatie van het Noord

Zuid project vormt de basis voor de verschillende m.e.r.-procedures die in hoofdstuk 1 

benoemd zijn. Het Noord-Zuid project bevat ook nog enkele niet m.e.r.-plichtige 

activiteiten, zoals een leiding van de Eemshaven naar het compressorstation Spijk, een 

leiding van de Maasvlakte naar Pemis en de capaciteitsuitbreiding van het 

compressorstation Grijpskerk. Voor de eventuele aanvoer van Noors gcis is ook een leiding 

nodig van het aanlandingspunt in J ulianadorp naar het compressorstation in Wieringermeer 

met aanlandingsfaciliteiten in Anna Pauwlona. Deze leiding en aanlandingstaciliteiten 

maken deel uit van de m.e.r.-procedure voor de leiding van Noorwegen naar Nederland. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN DOELSTELLINGEN NOORD-ZUID PROJECT 

Hieronder wordt ingegaan op de voorgenomen activiteit en de doelstellingen vaI1 het 

Noord-Zuid project. 

De voorgenomen activiteit luidt: 

"Het realiseren van een additionele entry- en transportcapaciteit ter compensatie van het 

afnemende bestaande aanbod van gas uit birmenfandse gasvd<len (o.a. Slochteren) €ft om 

nieuwe exits van gas te voorzien." 

Met de voorgenomen activiteit worden de volgende doelstellingen bereikt: 

• Het continueren van de leveringszekerheid van gas in Nederland. 

• Het realiseren van een adequate aansluiting op het grensoverschrijdende gasnetwerk 

(zowel iimame als levering). 

• Toename van de economische mogelijkheden voor Nederlandse gassector. 

• Bevordering van de Europese energiehandel, dit past binnen het EU-beleid van vrije 

handel in energie. 

Vanwege de beschikbaarheid van voldoende gas van voornamelijk Noorse oorsprong is de 

belangrijkste entry gelokaliseerd in het noordoosten van Nederland. De belangrijkste 

nieuwe exit is gelokaliseerd in het zuidwesten van Nederland. Hierdoor moet het gehele 

transportsysteem van noordoost naar zuidwest Nederland verzwaard worden. Door de 

omvang van het project, cirrn 470 km leiding en :l compressorstations, wordt het gefaseerd 

uitgevoerd. 
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De realisatie van het project zal plaatsvinden met i.nachtname van de volgende 

maatschappelijke en milieubelangen: 

• Duurzaam veilige Jigging van de aa.rdgastnmspo.rtleiding ten opzichte van de omgeving, 

binnen de vigerende regelgeving. 

• Mi:nima.lisatie van het ruimtebeslag en optimale beheersbaarheid door bundeling met 

bestaan.de aardgastransportlei.dingen en andere infrastrnctuu.r. Oat betekent dat het 

streven is om de nieuwe leiding naast bestaande aardgastransportleidingen te realiseren. 

• Aanleg en bedr.ijfsvoering binnen de ge!dende rnilleuwetgeving (zie paragraaf 2.4). 

Onderdeel van het Noord-Zuid project is het traject Wijngaarden-Ossendrecht. 

Voorliggend MER heeft betrekking op dit traject en het compressorstation nabij 

Wijngaarden. Deze voorgenomen activi.teit is verdet toegellcht i.n hoofdstLLk 3. 
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HOOFDSTUK 

Voorgenomen 
activiteit en technische varianten 

INLEIDING 

Uit hoofdstuk 2 blijkt dat uitbreiding van het transportsysteem noodzakelijk is. Er is een 

nieuwe aardgastransportleiding nodig tussen Wijngaarden en Ossendrecht. 

In hoofdstuk 3 wordt uitgelegd waar de Gasunie de aardgasleiding en het compressor

station precies wil aanleggen en welke alternatieven en varianten daarbij in beschouwing 

zijn genomen. 

In paragraaf 3.2 van dit hoofdstuk is een korte introductie gegeven van de voorgenomen 

activiteit. Vervolgens wordt in paragraaf 3.3 aangegeven met welke uitgangspunten 

rekening is gehouden om tot een nieuw trace tussen Wijngaarden en Ossendrecht te komen 

en op welke manier varianten ontwikkeld worden. In paragraaf 3.4 is het voorgenomen 

trace tussen Wijngaarden en Ossendrecht op hoofdlijnen toegelicht. 

Paragraaf 3.5 geeft een beschrijving van de varianten en aandachtsgebieden van het trace. 

Paragraaf 3.6 beschrijft het beoogde compressorstation en in deze paragraaf wordt ingegaan 

op de locaties die hiervoor mogelijk geschikt zijn. Tenslotte worden in paragraaf 3.7 de 

alternatieven en varianten, die op hun milieueffecten zijn beoordeeld in hoofdstuk 5, 

samengevat. 

Bijlage 4 geeft een nadere toelichting op de mogelijke technische uitvoeringswijzen voor het 

aanleggen van een aardgastransportleiding. Hierbij is onderscheid gemaakt in de systemen 

voor de aanleg van een aardgastransportleiding op land en de aanlegmethoden om 

bestaande infrastructuur te kruisen. 

VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

"Het realiseren van additionele transportcapaciteit door de aanleg van: 

• Een nieuwe aardgastransportleiding van 120 cm ( 48 inch) van Wijngaarden naar 

Ossendrecht. De afstand bedraagt circa 75 km. 

• De realisatie van een compressorstation om het gastransport mogelijk te maken. 

• Het uitbreiden van de bestaande afsluiterlocatie Westerschelde-Oost met een 

reduceerstation en het bouwen van nieuwe afsluiterlocaties." 

De nieuwe aardgastransportleiding wordt op het aanlandingspunt bij Ossendrecht en 

Wijngaarden verbonden met de bestaande leidingen. De functie van een compressorstation 

is het comprimeren en distribueren van gas. In een gasnetwerk is om de circa 100 kilometer 

een compressorstation nodig om de einddruk en dus de capaciteit bij de afnemer van het 
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gas, op peil te houden. Afsluiterlocaties binnen het gasnetwerk dragen bij aan de veiligheid 

van de aardgastransportleiding, doordat in het geval van calamiteiten de toevoer van gas 

kan worden stopgezet. Een reduceerstation regelt de druk in de gasleiding, en maakt het 

mogelijk meerdere gasleidingen waarin de hoogte van de druk verschillend is, met elkaar te 

verbinden. De leiding wordt bedreven op een maximale druk van 79,9 bar. 

UITGANGSPUNTEN BU TRACERING E VARIANTENONTWIKKELING 

3.'.1.1 ______ _,_TRACER ING 

KORT MAAR GOED 

INGEPAST TRACE 

Gasunie hanteert bij de tracering en aanleg van een aardgash·ansportleiding een aantal 

uitgangspunten: 

• Het is het streven van Gasunie om de lengte van de nieuw aan te leggen leiding zo kort 

mogelijk te houden (dat is vanuit economisch en energetisch oogpunt aantrekkelijk) en 

het trace zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. 

REKENING HOU DEN MET DE • Bestaande en geplande woonbebouwing en bedrijfspanden vallen zoveel mogelijk buiten 

OMGEVING de tracering. 

• De aardgastransportleiding wordt waar mogelijk conform het overheidsbeleid gebundeld 

RUIMTEBESLAG zo KLEIN aangelegd met bestaande leidingen. Compressorstations en afsluiterlocaties sluiten waar 

MOGELIJK HOU DEN mogelijk aan op bestaande Gasunie-locaties om het ruimtebeslag zo klein mogelijk te 

houden. 

BEPERKEN VAN DE 0 Een aardgastransportleiding kan met behulp van verschillendc tcchnieken worden 

EFFECTEN OP DE OMGEVING gerealiseerd. Gasunie streeft er naar aanlegmethoden toe te passen waarbij bij de aanleg 

van de leiding eventuele negatieve effecten op de omgeving beperkt blijven of kunnen 

worden voorkomen. 

AANU:G 5UITEN KRIT!SCHE 

PERIOD EN 

MAATWERK BIJ 

KNELPUNTEN 

• Gasunie streeft er naar de aardgasleiding buiten de kritische perioden 

(vogelbroedseizoen, vroege voorjaar) aan te leggen om negatieve effecten voor broedende 

vogels, paddentrek en waardevolle flora te voorkomen. Mocht de situatie zich voordoen 

dat de aanleg binnen de kritische perioden moet plaatsvinden, dan zullen aanvullende 

ontlastende maatregelen worden genomen. 

Bij de tracekeuze is een inventarisatie uitgevoerd waarbij mogelijke knelpunten Ln het trnce 

zijn benoemd. Bij knelpunten is gekeken naar de volgende oplossingen: 

Technische oplossingen: het toepassen van technische varianten (boren in plaats van 

ontgraven). 

Praktische oplossingen: bij gebrek aan ruimte voor de aanleg van de pijpleiding kan 

worden gezocht naar alternatieve traces. 

Ruimtelijke oplossingen: op basis van vigerend beleid kan een alternatieve locatie beter 

voldoen. 

Voor de knelpunten in het trace zijn oplossingen aangedragen die geleid hebben tot 

varianten in het trace (zie hst. 4). De gekozen oplossingen zijn realistisch en voldoen aan de 

doelstelling zoals geformuleerd in de voorgenomen activiteit. 
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AANLEG IN DEN DROGE 
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AANLEG 

Aardgastransportleidingen kunnen op verschillende methoden worden aangelegd. In 

bijlage 4 is een uitgebreide toelichting opgenomen over de wijzen van aanleg van 

aardgastransportleidingen. In deze paragraaf wordt kort ingegaan op de voornaamste 

aanlegprincipes die van belang zijn voor het bepalen van de effecten die kwmen optreden 

als gevolg van de aanleg van de aardgastransportleiding. Daarnaast worden lokaal speciale 

technieken toegepast indien er weinig ruimte beschikbaar is of belangrijke waarden 

gespaard kunnen worden. 

De aanleg van het gehele trace gebeurt in het project Wijngaarden-Ossendrecht in principe 

"in den droge". Dit betekent dater een sleuf gegraven wordt die droog gehouden wordt 

door het toepassen van bemaling. In deze ( droge) sleuf wordt vervolgens de leiding gelegd. 

Naast aanleg in den droge is het ook mogelijk de leiding in den natte aan te leggen, maar 

deze techniek wordt op dit trace niet toegepast. 

HOE GAAT AANLEG IN Voor de aanleg van een 48" leiding is een werkstrook nodig van 40 meter breed. 

DEN DROGE IN ZIJN WERK? De werkstrook wordt eerst afgerasterd en daarna wordt van de gehele werkstrook de 

teelaarde (inclusief zoden) afgezet en apart in depot gezet. Binnen de werkstrook wordt een 

tijdelijke rijbaan aangelegd. Zodra de rijbaan gereed is, worden de pijpen uitgereden en 

aaneen gelast. Naast de pijpen wordt een sleuf gegraven (zie schematisch plaatje). 

Figuur 3.9 

Voorbeeld dwarsdoorsnede 

van de werkstrook met 

daarbinnen de rijbaan, sleuf en 

gronddepots 

BODEMOPBOUW WORDT 

HERSTELD 
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De ondergrond ter plaatse van de sleuf word t ontgraven en per bodemlaag gescheiden in 

depot gezet. Het talud van de sleuf is 1:1,5 of steiler. De breedte van de sleuf op 

maaiveldniveau is voor een 48" leiding ongeveer 6,5 meter'. De gronddekking van de 

leiding bedraagt minimaal 1,25 meter. Dat betekent dat het aanlegniveau op circa 2,7 m-mv 

ligt. De sleuf wordt, indien nodig, bemalen. Waar mogelijk zal door het toepassen van 

horizontale bemaling (sleufdrainage) de wateronttrekking worden geminimaliseerd. 

Met draadkranen of sidebooms wordt "de streng" met aaneen gelaste pijpen in de sleuf 

gelegd. De sleuf wordt daarna eerst gedeeltelijk aangevuld met het zand van de rijbaan. 

Vervolgens wordt de in depot gezette ondergrond in omgekeerde volgorde van ontgraven 

5 De breedte van de sleuf op aanlegniveau is ongeveer 2,2 meter. Vanwege de gronddekking en het 

talud van de sleuf, is de breedte van de sleu f op maaiveldniveau ongeveer 6,5 meter. 
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label 3.7 

Technische gegevens bij aanleg 

aardgastransportleiding in den 

droge 

AANLEG IN DEN NATIE 

Tabel 3.8 

Karakteristieken aanleg 

aardgastransportleiding 
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teruggeplaatst, waarbij de oorspronkelijke bodemopbouw zoveel mogelijk wordt hersteld. 

Bij akkerbouwpercelen wordt de bodemopbouw hersteld met behulp van een 

groenbemester en bij graslandpercelen met blijvend gras. Als laatste wordt de teelaarde 

teruggebracht en wordt het trace afgewerkt en ingezaaid. In de praktijk is zelden sprake van 

overtollige grond maar vrijwel altijd van grondtekort. 

Met de grondeigenaren en grondgebruikers maakt Gasunie afspraken over het uit gebruik 

nemen van de werkstrook voor (meestal) een volledig groeiseizoen. Hierbij worden de 

grondgebruikers volledig schadeloos gesteld door Gasunie, conform afspraken met LTO

Nederland. In de onderstaande tabel zijn een aantal belangrijke gegevens die relevant zijn 

bij de aanleg van de aardgastransportleiding op een rijtje gezet. 

Omschrljving Gegevens 
-- - - -

Afmeting buisdiameter 48inch 
Minimale gronddekking 1,25 meter 
Diepte sleuf 2,7 meter-mv 
Breedte sleuf (1 *48") 6,5 meter 
Breedte rijbaan 5 meter 
Breedte werkstrook (1 *48") 40 meter 
Tijdsduur aanleg (afzetten werkstrook Gemiddeld 10 weken, met uitloop tot een jaar bij 
t/m moment van terugzetten slechte weersomstandigheden in de winterperiode 
teelaarde/afwerken/ inzaaien) waardoor het werk stil ligt. 
Tijdsduur bemaling van veldstrekking Gemiddeld 10 dagen 
Tijdsduur bemaling van kruising Gemiddeld 15 dagen 

De andere methode om een aardgash·ansportleiding aan te leggen is 'aanleg in den natte'. 

Deze techniek wordt toegepast in (veen)gebieden met een hoge grondwaterstand waar het 

niet mogelijk is te bemalen en in gebieden waar men de ruimte niet heeft om lange, van te 

voren in elkaar gelaste pijpleidingen te transporteren. Belangrijke nadelen van deze 

methode ten opzichte van aanleg 'in den droge' zijn: 

• Verslechtering van de kwaliteit van de bodemstructuur na oplevering: de sleuf wordt 

opgevuld met omgevingseigen materiaal, eventueel aangevuld met flii.gzand, waardoor 

de bodemstructuur verandert. 

• Verslechtering van de landbouwgrond na oplevering: door het inklinken van de bodem 

wordt flii.gzand aangevoerd om het tekort op te vullen. 

• Grater ruimtebeslag door een brede werkstrook. 

In onderstaande tabel zijn enkele karakteristieken van de wijzen van aanleg op land (aanleg 

in den droge en aanleg in den natte) weergegeven. 

Droge sleuf Natte sleuf 
Omschrijving Sleuf graven, waar nodig Sleuf graven, geen bemaling, 

bemaling toepassen, aardgastransportleiding indrijven, afwerken. 
aa rdg a st ran sport I eid ing 
aanleqgen, afwerken. 

Toepassings- 90 tot 95% van de normale Als het technisch onmogelijk is om de te 
Gebied situaties. graven sleuf droog te pompen en transport 

van pijpen onmoqeliik is. 
Stand der Uitstekend, veel toegepast. Toegepast in venige grand. 
Techniek 
Milieu- Bij bemaling plaatselijk en Werkstrook ongeveer 50 meter. 
aspecten tijdeiijk verdroging. Werkstrook 

40 meter. 
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KRUISEN VAN OBSTAKELS Voor het passeren van obstakels (wegen, watergangen, spoorlijn, waardevolle objecten, 

waardevolle gebieden en dergelijke) kan gebruik worden gemaakt van geboorde methoden. 

In Tabel 3.9 zijn enkele karakteristieken van de wijzen van kruisen van obstakels 

weergegeven. 

Tabel 3.9 

Karakteristieken van de 

wijzen van aanleg bij 

kruising met infrastructuur 

lngreep 

Kruising met 

bemallng van putten 

en tussenliggende 

zone (in den droge) 

Krulsing met 

bemallng van alleen 

de putten 

Kruising zonder 

bemaling 
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Kru isingstechn iek 

Open Front 

Techniek (OFT) 

Droge zinker 

Open ontgraving 

Pneumatische 

Boortechniek (PBT) 

(Raketten) 

Gesloten Front 

Techniek (GFT) 

(Schild boring) 

Horizontaal 

gestuurde boring 

(HOD) 

Natte zinker 

Sleepzinker 

Eigenschappen en 

toepassfngsgebied 

Pijp met iets grotere snijring aan 

de voorkant. Deze techniek is 

geschikt voor overbrugging van 

beperkte lengte. 

Wordt gebruikt bij kruising van 

objecten waar bemaling is 

toegestaan (bestaande leidingen 

en dergelijke). 

Wordt toegepast bij 

kleinschalige watergangen, 

wegen en kades 

Wordt gebruikt bij kruising van 

relatief kleine wegen en 

passeren van kleine/korte 

objecten. 

Wordt toegepast bij het passeren 

van grote wegen en 

watergangen waarbij er geen 

bemaling nodig is onder het te 

kruisen object. 

Er is een bemalen bouwkuip 

nodig en er is praktisch geen 

belasting van het grondwater en 

bovengrond boven het geboorde 

land. 

Wordt toegepast bij het passeren 

van kanalen en grote 

watergangen als er niet bemalen 

mag worden. 

Is een variant voor de kruising 

met het Hollands Diep. Deze 

wordt alleen toegepast indien 

kruising via de 

buisleidingentunnel niet 

mogelijk is. 

Kenmerken 

. Bouwput perszijde: . lxb: 30x7 m . Bemaling: 15-20 dagen . . Bouwput ontvangstzijde: . lxb: 12x7 m . Bemaling: 15-20 dagen . . Max. diepte borinq: 2,6 m-mv . Afmeting bouwput 

afhankelijk van te kruisen 

object. Max. diepte leiding: 1 

tot 1.5 meter-bodemniveau. . Geen bouwput, wel 

bemaling: 2 weken. 

. Bouwput perszijde: . lxb: 30x7 m . Bemaling: 15 dagen . . Bouwput ontvangstzijde: . lxb: 12x7 m . Bemaling: 15 dagen . . Max. diepte leiding: 2,6 m-mv 

(1x 3,6 m-mv). . Bouwput perszijde: . lxb: 30x7 m. . Bemaling: 20-30 dagen . . Bouwput ontvangstzijde: . lxb: 12x7 m . 

• Bemaling: 15-30 dagen . . Bouwput intredezijde: . lxb: 5x5 m . Bemaling: 5 dagen . . Bouwput uittredezijde: . lxb: 5x5m . Bemaling: 5 dagen . . Wei bouwputten met 

bemaling ten behoeve van 

aansluiting: 15 dagen. Geen 

bemaling in de watergang. . Wei bouwputten met 

bemaling ten behoeve van 

aansluiting: 15 dagen. Geen 

bemaling in de watergang. 

65 



3.3._3 

3.4 

HET TRACE STAAT OP 

KAART IN BIJLAGE 7 

Figuur 3.10 

Globaal trace 

Wijrigdar den-Ossendr echt 
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AANLEGPERIODE 

De aanleg van de aardgastransportleiding van Wijngaarden naar Ossendrecht is gepland in 

het tweede kwartaal van 2009 t/m het derde kwartaal van 2010. De planning is gebaseerd 

op basis van de beschikbare gegevens en de verwachte planning van de te doorlopen 

procedures en ontwerpactiviteiten. 

In de planning wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de beperking van de 

constructie activiteiten in het vogelbroedseizoen (half maart tot half juni). W anneer in het 

broedseizoen gewerkt wordt, zullen aanvullende maatregelen genomen worden om 

nadelige effecten te voorkomen. 

HET VOORGENOMEN TRACE 

In bijlage 7 is een zogenaamde maatgevende kenmerkenkaart (MKK) opgenomen. Hierop 

zijn de bestaande aardgastransportleidingen en de nieuw te realiseren 

aardgastransportleiding in schaal 1:20.000 aangegeven. 

Ook zijn de maatgevende omgevingskenmerken waar tijdens de tracering rekening mee is 

gehouden, zoals huidige bebouwing, toekomstige ruimtelijke plannen, natuurwaarden en 

archeologische waarden weergegeven. 

-RQOSUIDl\llL 

;..L: ' MOyu ,,JK· 

Hieronder wordt het trace van noord naar zuid op hoofdlijnen toegelicht. 

-=-

Het traject Wijngaarden-Ossendrecht start bij de afsluiterlocatie Wijngaarden, behorende tot 

het bestaande gastransportsysteem van Gasunie (zie onderstaande figuur). In de startnotitie 

is een compressorstation voorzien op deze locatie. De volgende paragraaf gaat specifiek in 
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Figuur 3.11 

Begin trace 

aardgastransportleiding : 

Afsluiterlocatie en beoogd 

compressorstation 

Wijngaarden 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

op het beoogde compressorstation en de sinds de startnotitie in beeld gekomen alternatieve 

locaties. 

Vanaf de huidige afsluiterlocatie in de gemeente Graafstroom tot de nieuwbouwlocatie 

Baanhoek-West in de gemeente Sliedrecht ligthet trace gebundeld met een bestaande 

leiding van Gasunie. Aansluitend kruist het trace de Betuweroute en ligt het vervolgens een 

paar honderd meter parallel aan de noordzijde van de rijksweg 15 en de in ontwikkeling 

zijnde gemeentewerf van Sliedrecht. Daarna wordt de AlS gekruist. Na de kruising met de 

AlS ligt het trace aan de rand van het plangebied van Baanhoek-West. Het trace wordt 

gebundeld met de spoorbaan van Elst naar Dordrecht en kruist de Beneden Merwede. 

Na de Beneden Merwede kruist het trace het golfterrein Crayestein en gronden van 

recreatieschap De Hollandse Biesbosch in de gemeente Dordrecht. Het ligt vervolgens 

gebundeld met een bestaande stikstofleiding (Air Liquide) ten oosten en ten zuiden van de 

stad Dordrecht, niet ver van de Biesbosch. Het beoogde trace tussen de Beneden Merwede 

en de Dordtsche Kil doorkruist drie voormalige vuilstortplaatsen Crayenstein, Oude 

Veerweg en Transberg. Crayenstein en Transberg zijn aangemerkt als nazorglocatie. Oude 

Veerweg is een saneringslocatie. Het trace kruist tevens het Eiland van Dordrecht, tussen 

het Wantij en de A16. 

Voordat de leiding in de buisleidingenstraat van de Stichting Buisleidingenstraat Nederland 

(zie blauwe tekstkader "Buisleidingenstraat versus buisleidingenstrook") komt te liggen, 

worden achtereenvolgens de spoorverbinding Dordrecht-Breda, de A16, de Dordtsche Kil 

en de Hoge Snelheidslijn gekruist. 

Het trace maakt grotendeels gebruik van de ligging in deze leidingenstraat van Stichting 

Buisleidingenstraat Nederland (SBN). De leidingenstraat ligt voor dit trace vanaf de 

gemeente Cromstrijen tot in de gemeente Woensdrecht. In bestaande tunnels van de 

buisleidingenstraat worden het Hollands Diep en het spoor bij Roosendaal-Vlissingen 

gepasseerd. Aangezien de 48" leiding niet past in de tunnels door de Mark/Dintel en de 

Roosendaalse Vliet, wordt de aardgastransportleiding daar buiten de tunnels gerealiseerd. 

De rijkswegen A4, A58 en A59 kunnen worden gekruist door middel van de aanwezige 

overkluizingen in de weg. Dit zijn op palen gefundeerde weggedeelten, met geen of 

beperkte vrije hoogte. 

Het trace eindigt tenslotte op de bestaande Gasunie afsluiterlocatie Westerschelde-Oost in 

de Anna Mariapolder in de gemeente Reimerswaal. De nieuw aan te leggen 
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Figuur 3.12 

Voorbeeld van een 

afsluiterlocatie 
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aardgastransportleiding wordt hier gekoppeld aan het bestaande gastransportsysteem van 

Gasunie. 

BUISLEIDINGENSTRAAT VERSUS BUISLEIDINGENSTROOK 

Een /eidingenstraatis een buisleidingenstrook met een bijzondere status omdat de grand is 

verworven en kunstwerken zijn aangelegd. De betreffende gronden zijn primair en a Ileen 

bestemd voor buisleidingen. Er is maar een buisleidingenstraat in Nederland, deze wordt 

beheerd door de Stichting Buisleidingenstraat Nederland. 

Een te1dingenstrook is een strook grond met een breedte van 35 tot 70 meter, die ais zodanig is 

vastgelegd in provinciale streekplannen en gemeentelijke bestemmingsplannen. De betreffende 

gronden zijn naast hun primaire bestemming planologisch mede bestemd voor buisleidingen. De 

leidingenstrook heeft vaak een dubbelbestemming; niet a Ileen bestemd voor buisleidingen, 

maar vaak oak bestemd ten behoeve van de landbouw. 

Afsluiterlocaties en andere stations 

In bijgaande figuur is een voorbeeld gegeven hoe een afsluiterlocatie er uitziet. 

Op het trace Wijngaarden-Ossendrecht worden een zestal nieuwe afsluiterlocaties 

gerealiseerd, zie onderstaand figuur. De afsluiterlocatie op het Eiland van Dordrecht zal, 

zoals gebruikelijk voor een afsluiterlocatie voor een enkele leiding, maximaal 15 bij 20 meter 

groot zijn. De overige vijf afsluiterlocaties worden gerealiseerd binnen de 

Buisleidingenstraat. Deze afsluiterlocaties worden gebouwd bij de reeds de bestaande 

afsluiterlocaties van andere leidingen. Deze locaties zullen zo efficient mogelijk worden 

ingericht en optimaal worden ingepast in de Buisleidingenstraat. 
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Figuur 3.13 

Overzicht van de ligging van de 

afsluiterlocaties 
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OUCl-llEIJERLANO 
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In Reimerswaal wordt het bestaande afsluiterstation Westerschelde Oost, nabij het Kreekrak, 

uitgebreid met een reduceerstation. De locatie wordt naar verwachting in noordwestelijke 

richting uitgebreid. Het reduceerstation zorgt in de eerste plaats voor voeding aan het 

bestaande Gasunie netwerk. Reductie is nodig omdat deze netwerken een lagere 

bedrijfsdruk hebben. Het reduceerstation regelt de druk in de gasleiding, en maakt het 

mogelijk meerdere gasleidingen waarin de hoogte van de druk verschillend is, met elkaar te 

verbinden. Daarnaast zorgt het reduceerstation voor drukbeveiliging. Deze drukbeveiliging 

voorkomt dat de toegestane ontwerpdruk van de bestaande Gasunie leidingen wordt 
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Figuur 3.14 

Voorbeeld reduceerstation 

3.4.1 
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overschreden. Verder zorgt het reduceerstation voor een druk-/flowregeling. Door middel 

van een druk-/ flowregeling kan een gecontroleerde hoeveelheid gas over stromen van het 

hogere druksysteem naar het deel van het systeem waar de druk lager is. 

In navolgende figuur is een voorbeeld van een reduceerstation opgenomen. 

=:--) 
~~ 

Een reduceerstation produceert een beperkte hoeveelheid geluid en kan daarmee enige 

geluidhinder in de omgeving veroorzaken. In bijlage 12 is als voorbeeld de geluidscontour 

voor het geplande reduceerstation in Hemen (gemeente Beuningen) getoond. 

TRACEVARIANTEN EN AANDACHTSGEBIEDEN VOOR DE LEIDING 

Hieronder wordt ingegaan op enkele belangrijke passages op het traject Wijngaarden

Ossendrecht. Per passage zijn de in de startnotitie geconstateerde knelpunten toegelicht en 

wordt aangegeven of er (lokale) varianten mogelijk zijn. 

Doorkruising gro11dwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone 

Op het trace Wijngaarden-Ossendrecht worden twee gebieden doorsneden die in de 

Provinciale milieuverordening van Zuid-Holland zijn aangewezen als 

grondwaterbeschermingsgebied of boringsvrije zone. In deze zones gelden specifieke 

voorwaarden voor uitvoeringswerkzaarnheden om de kwantiteit en kwaliteit van het 

grondwater te beschermen. De provincie Zuid-Holland vraagt in haar Richtlijnen om reeel 

in beschouwing te nemen alternatieven om deze gebieden te vermijden. Het betreft 

ondermeer het trace vanaf de Dordtsche Kil tot vlakbij de HSL. Op dit deel is verderop in 

deze paragraaf ingegaan. 

Voor het andere tracedeel, dat door een boringsvrije zone gaat, geldt dat het trace 

gebundeld uitgevoerd wordt met een bestaande stikstofleiding en deels met waterleidingen. 

Hier van afwijken is strijdig met het bundelingbeginsel en veroorzaakt extra doorsnijding 

van de percelen (zie paragraaf 3.3.1). Bovendien is de ingreep in de gebieden relatief beperkt 

van omvang. Van de bemaling tijdens de aanleg zijn tijdelijke effecten op de 
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grondwaterstand te verwachten. Ook de invloed op de bodemopbouw is gering, doordat 

aangesloten wordt op een reeds verstoorde strook van de bestaande waterleidingen. 

Daarom is er voor gekozen geen alternatieve traces te benoemen. Wel vraagt dit tracedeel 

extra aandacht in de vergunningsfase. 

Baanhoek-West 

Tussen Papendrecht en Sliedrecht en ten zuiden van de A15 wordt een nieuw woongebied 

ontwikkeld, Baanhoek-West. Het trace van de aardgastransportleiding is gepland langs de 

plangrenzen van Baanhoek-West en wordt daarom beschouwd als aandachtsgebied. Na het 

kruisen van de Betuweroute komt het trace parallel aan de Noordzijde van de A15 te liggen. 

Na enkele honderden meters wordt de A15 gekruist en komt de leiding uit in de noordoost 

hoek van het plangebied. Vervolgens ligt het trace langs de westzijde van de spoorbaan Elst

Dordrecht (Westelijke Betuwelijn}. Ter hoogte van de hoogspanningsleiding wordt de 

spoorbaan gekruist en komt het leidingtrace te liggen aan de oostzijde van de spoorbaan. 

Deze ligging heeft technisch de voorkeur. Een ligging volledig aan de oostzijde van de 

spoorbaan (verschuiving trace van 50 meter) is nog onderwerp van studie. Gekeken wordt 

of deze ligging technisch mogelijk is. Qua effecten op de omgeving is de westelijke ligging 

vergelijkbaar met oost. De realisatie van de leiding parallel aan het spoor zal plaatsvinden in 

een sleuf, waarbij damwanden aan weerszijden bemvloeding van de omgeving beperken. 

In de startnotitie is aangegeven dat de voorgestelde ligging ten zuiden van de A15 langs de 

plangrens van Baanhoek-West nog nader werd beschouwd. Uit deze beschouwing is 

gebleken dat het technisch niet mogelijk is om parallel te liggen aan de zuidzijde van de A15 

en langs de plangrens van Baanhoek-West. Daarom wordt een alternatief trace gevolgd. Het 

trace komt noordelijk te liggen van de A15 en doorkruist daarmee de in ontwikkeling zijn 

de milieustraat en het slibdepot van de gemeente Sliedrecht. Vervolgens kruist het trace de 

A15 ten westen van de spoorbaan Elst-Dordrecht. 
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Kruising Beneden Metwede I Golfterrein Crayestein/vuilstortlocatie 
AANDACHTSGEBIED KRUISING Het trace langs het spoor Elst-Dordrecht, de kruising van de Merwede, het golfterrein van 

BENEDEN MERWEDE Golfclub De Merwedelanden en de kruising van het W antij is moeilijk in te passen. 

Simpelweg door het gebrek aan ruimte. Hiernaast zijn de eisen van de betroffen partijen ook 

van invloed op de uitvoeringsmogelijkheden. Ruimte dient gespaard te worden, daarom 

wordt het trace aangelegd met een beperkte werkstrook 

Voor de kruisingmet de Beneden Merwede komt een gestuurde boring in aanmerking, 

mede door de kruising van de primaire dijken conform NEN-3651. De technische 

uitvoerbaarheid van een gestuurde boring is bevestigd in een grondonderzoek [3]. Het trace 

van de aardgastransportleiding kruist daarom met een gestuurde boring de Beneden 

Merwede naast de Baanhoekbrug. 

Het uittredepunt van de geshmrde boring aan de zuidzijde van de Beneden Merwede is 

onderwerp van studie. Ten zuiden van de Beneden Merwede ligt namelijk het golfterrein De 

Merwedelanden, gelegen op voorrnalige vuilstortlocatie Crayestein. De vuilstort is aan de 

bovenkani afgesloten door rn.iddel van een deklaag. De lengte van de gestuurde boring is 

daarmee van invloed op de voormalige vuilstort en de activiteiten op het golfterrein. 

In dit MER zijn de effecten van de gestuurde boring gebundeld met het spoor Elst

Dordrecht (voorkeurstrace) onderzocht. In dit MER is uitgegaan van een boring met een 

lengte van HOO meter. Door deze lengte te kiezen wordt de voormalige stortplaats niet 

beinvloed. 

Tussen de publicatie van het MER en de uitvoering wordt duidelijk waar het uittredepunt 

komt. De boring kan namelijk korter uitgevoerd worden, waardoor het uittredepunt in de 

voonnalige stortplaats ligt en de overlast voor het golftel'l'ein verminderd wordt. Indien dit 

uitgevoerd wordt, zal conform alle wettelijke vereisten worden gehandeld. Zo zal vervuild 
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grondwater wat bij bemaling wordt opgepompt, worden gezuiverd voor lozing of zal 

worden afgevoerd naar een zuiveringsinstallatie. 

Dordrecht-Zuid 

Na de passage met het Wantij zal het trace van Gasunie komen te liggen in "Eiland van 

Dordrecht" waar natuur- en recreatieontwikkeling is voorzien op basis van het te 

ontwikkelen plan "Strategisch Groenproject". Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat dit een 

aandachtsgebied is. De diepteligging van de leiding wordt tussen publicatie van het MER en 

de uitvoering verder afgestemd met de betrokken partijen. 

A-fwijking bundelingsprincipe 

In Dordrecht-Zuid wordt afgeweken van het bundelingsprincipe nabij Wieldrecht. Vanwege 

de lintbebouwing en het te realiseren nieuwbouwplan Smitsweg is gekozen om de leiding 

parallel aan de toekomstige landbouwweg te traceren. Een andere reden is de ontwikkeling 

van een bedrijventerrein (Kil IV) ten westen van de Al6. De nieuwbouwplannen aldaar 

vormen de derde reden. Het nieuwe trace blijft ten oosten van de A16 totdat de kruising met 

de Dordtsche Kil wordt gemaakt. Hierdoor vormt de aardgastransportleiding geen 

belemmering voor de oiltwikkeling van het bedrijventerrein. 

11 I0623/CE712J1/000623 

ARCA DIS 73 



Figuur 3.17 

Do1cJ1echt-Zu1d: afwijken van 

bundelrngsprrnc1pe 

(geie !ijn is het voa1genornen 

liace) 

(zie ook kaart 3 111 bij!age 7) 

GEEN VARIANTEN, WEL 

AANDACHTSGEBIED 

TWEE TRACEVARIANTEN 

KRUISING HSL 

M ILIE UEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDE N-OSSEND RECHT 

Transberglvoormalige vuilstortlocatie 
Het trace van de aardgastransportleiding passeert de voormalige stortplaats Transberg. 

Deze locatie bevindt zich tussen de A16 en de Dordtsche Kil. Transberg is een nazorglocatie. 

De vuilstort is aan de bovenkant afgesloten door middel van een scheidingsdoek en een 

deklaag. Bij de nadere uitwerking van de kruising van de Dordtsche Kil is besloten ook de 

Transberg met een gestuurde boring te kruisen. 

Kruising Dordtsche Kil 
De Dordtsche Kil wordt door middel van een gestuurde boring met een lengte van circa 750 

meter gekruist. Een alternatief voor dit trace is er niet. Aan weerszijden van de Dordtsche 

Kil liggen primaire waterkeringen die conform NEN-3651 gekruist dienen te worden. De 

Dordtsche Kil kan niet noordelijker of zuidelijker gekruist worden door planologische 

randvoorwaarden (het in ontwikkeling zijnde industrieterrein tussen de Dordtsche Kil en de 

~1\.16: "Kil III en Kil f\f"), de eisen die gelden voor de lc~uislng ert de rui.rr1te die nodig is voor 

de uitvoering. De benodigde rui.mte wordt voornamelijk ingegeven door de benodigde 

uitlegstrook van de leiding. Deze is voorzien aan de westzijde van de Dordtsche Kil. Door 

de rijksweg A16 en de spoorlijn Rotterdam-Breda is aan de oostzijde namelijk geen 

opstelruimte. De ligging van de boring wordt bepaald door de ruimte tussen het 

uittredepunt en de HSL. De opstelling van de ieiding voor het intrekken in het boorgat kan 

namelijk niet over de HSL gerealiseerd worden, omdat treinverkeer dan gedurende langere 

tijd gestremd is. 

Door bovenstaande en de lengte van de gestuurde boring komt het trace in een 

grondwaterwingebied uit. Door de beschreven beperkingen is het niet mogelijk het 

grondwaterwingebied of de omringende boringsvrije zone te vermijden. 

Kruising Hoge Sne/heidslijn 

Voor de kruising van de Hoge Snelheidslijn (HSL) zijn twee tracevarianten beschouwd: 

• (Gestuurde) boring. 

• Open ontgraving. 

Beide zijn hier toegelicht en in onderstaande figuur weergegeven. De ligging van beide 

traces is het gevolg van de locatie waar de Dordtsche Kil wordt gekruist (zie hiervoor). 

Hierdoor kan de boringsvrije zone niet ontzien worden. In dit MER zijn beide tracevarianten 

beschouwd. Een definitieve keuze tussen de varianten wordt in de vergunningsfase 

gemaakt. 
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De eerste variant is de HSL kruisen met een boring. De boring wordt gerealiseerd parallel 

aan de Boomdijk). Hoogstwaarschijnlijk wordt dit een gestuurde boring, een definitieve 

keuze wordt in de vergunningsfase gemaakt. De (gestuurde) boring gaat daarbij door een 

gebied dat is aangemerkt als boringvrije zone. Omdat de passage van de HSL een gevolg is 

van de locatie waar de Dordtsche Kil wordt gekruist (zie hiervoor), kan de boringsvrije zone 

niet ontzien worden. De (gestuurde) boring zal ongeveer 750 meter lang worden. 

De tweede variant is de aanleg van het trace door middel van open ontgraving. Deze 

passage zal plaatsvinden boven de tunnelconstructie van de HSL-tunnel ter hoogte van de 

secundaire waterkering (Wachtdijk). Afhankelijk van de uiteindelijke eisen van de 

vergunningverlener Prorail wordt de leiding al dan niet in een mantelbuis aangelegd voor 

het deel boven de tunnel. 

De tracelijn is zo gekozen dat de leiding tussen het tunnelgebouw en de secundaire 

waterkering komt te liggen. Hiermee ligt de leiding binnen de veiligheidszone van deze 

waterkering en dient het trace te voldoen aan NEN-3651. De HSL-tunnelconstructie ter 

hoogte van de aangegeven tracelijn maakt onderdeel uit van de waterkering. 

De effecten van de aanleg van de gasleiding boven de tunnelconstructie worden in de 

vergunningsfase in detail worden besproken met alle partijen. Dit zijn dan Provincie Zuid

Holland (brandweer), Prorail, gemeente Binnenmaas en het Waterschap Hollandse Delta. 

Voor de vergunningsfase zal duidelijk zijn wat de invloed van de gasleiding kan zijn op de 

tunnelconstructie van de HSL tijdens een calamiteit. 

Kroising Hollands Diep 

Het Hollands Diep wordt gekruist via de bestaande leidingtunnel van de Stichting 

Buisleidingstraat Nederland. Hierdoor treden alleen effecten op bij de in- en uitgang van de 

leidingentunnel. Of de leidingentunnel te realiseren is moet nog worden vastgesteld. Als 

altematieve uitvoeringswijze is gekeken naar een sleepzinker. In bijlage 4 is deze 

uitvoeringswijze beschreven. In dit MER worden beide uitvoeringswijzen beschouwd. 
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Kruising objecten 

In bijlage 5 is een definitief overzicht opgenomen met alle objecten die de 

aardgasttansportleiding kruist. Per kruising is aangegeven welke techniek wordt toegepast 

om het object (zoals een kanaal, een weg en spoorlijn) te passeren. 

COMPRESSORSTATION 

WAT IS EEN COMPRESSORSTATION 

De hoofdfunctie van een compressorstation is het comprimeren (het op druk brengen) van 

gas om doorsttoming van het gas te garanderen. Daarnaast kan een compressorstation een 

verdeelfunctie hebben. In het compressorstation Wijngaarden dient gas uit verschillende 

richtingen verdeeld en uitgezonden te worden. Het betteft gas uit de vier grote leidingen in 

Zuidwest-Nederland: 

• De leiding van/naar Noord-Holland (Beverwijk). 

• De leiding van/ naar de grote industriegebieden in de Randstad/Pernis. 

• De nieuwe leiding van/naar Ossendrecht en Zelzate. 

• De Betuweleiding van en naar het oosten van Nederland. 

Bij al deze aan- en afvoermogelijkheden speelt het compressorstation Wijngaarden een 

belangrijke rol. Vanuit Wijngaarden kunnen de gassttomen worden verdeeld naar de 

I 1106231CE712J1I000623 

ARCADIS 76 



Figuur 3.20 

Voorbeeld hoe een 

compressorstation er uit kan 

zien. 

M ILIE UEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDEN-OSSE ND RECHT 

diverse afzetgebieden. Flexibiliteit in schakelmogelijkheden in aan- en afvoerleidingen is 

hier essentieel. 

Het geplande compressorstation beslaat een oppervlak van ongeveer 9 hectare en zal 

bestaan uit: 

• Een utiliteitsgebouw. 

• Een generator gebouw. 

• Twee gebouwen voor de motorregeling met transformatoren. 

• Een transformatorgebouw voor de inkomende hoogspanning. 

• Een viertal omkastingen waarin de compressorunits zijn opgesteld. 

• Twee kleine gebouwtjes ten bate van de kwaliteitsmetingen. 

Verder is er een technische variant waar in lijn met de compressorunits 4 proceskoelers, 

inclusief motorkoeling, 1 recyclekoeler, 2 condensaattanks en een dieselolietank binnen de 

inrichting gerealiseerd worden. Tevens is er een variant onderzocht waarbij geen koeling 

toegepast wordt (zie ook paragraaf 4.8) . 

Er worden in totaal circa 5 gebouwen en 4 geluidsomkastingen met een maximale hoogte 

van 10 meter gerealiseerd. 

Dit leidt tot een bebouwd oppervlak van ongeveer 6500 m2 voor de gebouwen (inclusief de 

proceskoelers van ongeveer 2500 m)2. 

In onderstaande figuur is een voorbeeld van een compressorstation opgenomen. In dit 

voorbeeld zijn vijf compressorgebouwen getoond, met aansluitend de proceskoeling die in 

dit project in een van de technische varianten achterwege gelaten wordt. 

Gasturbines versus elektromotoren 
Er zijn twee mogelijkheden voor de aandrijving van het compressorstation: 

• Gasturbines. 

• Elektromotoren. 

Vrijwel alle compressorstations in Nederland werken met gasturbines. Gasunie zal voor dit 

station gebruik maken van aandrijving van de compressoren met elektromotoren. In 

vergelijking tot aandrijving met gasturbines veroorzaken elektromotoren een kleinere 

milieubelasting (emissies, geluid). 
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LOCA IESTUDIE 

Aanleiding en afllakening 

Voorafgaand aan de Startnotitie heeft Gasunie uitgebreid onderzoek verricht naar de locatie 

voor het compressorstation. Op basis daarvan is in de Startnotitie de locatie ten noorden van 

de woonkern Wijngaarden (locatie CSl) genoemd. Voor Gasunie waren er verschUJende 

overwegingen om in de Startnotitie deze locatie naar voren te brengen. Vanuit 

transporttechnisch oogpunt strookt deze locatie bijvoorbeeld met de wens dat het 

compressorstation zo dicht mogelijk in de buurt van het knooppunt komt. Dat is de meest 

effectieve plek om de drukverhoging voor het verdere transport op te bouwen, terwijl een 

knooppunt ook de logische plek is voor de genoemde verdeelfunctie. Op de locatie in 

kwestie is op dit moment een zogenoemde afsluiterlocatie ingericht, die in het grotere 

terrein voor het compressorstation kan warden opgenomen. De aanvullend benodigde 

gronden zijn in principe verwerfbaar. 

In inspraakreacties en bestuurlijk overleg na de publicatie van de Startnotitie zijn 

kanttekeningen bij de locatie CSl geplaatst, en zijn ook verschillende altematieve locaties 

aangedragen. Op grond daarvan is geconcludeerd dat het wenselijk is een nadere studie 

naar de meest geschikte locatie voor het compressorstation te verrichten. Gasunie beeft 

toegezegd een breed scala van locaties te onderzoeken. De betreffende locatiestudie is 

opgenomen als apart achtergronddocument bij dit MER. 

In onderstaande figuur zijn alle locaties weergegeven die in de locatiestudie zijn onderzocht. 

Deze locaties zijn naar voren gekomen via eigen onderzoek, en via inspraak en overleg. Het 

betreft 12 locaties, waarbij er bij 4 daarvan varianten mogelijk zijn. Het totale aantal concrete 

locaties (locatiealtematieven en eventuele varianten) komt daarmee uit op 18 stuks. Dit 18-

tal i b -d1ouwen als - n soort 'vloots houw': rger.s op een van d :z Jocati m -t h- t 

noodzakelijke compressorstation gerealiseerd warden. 

Eerste schifting 

Om te beginnen zijn er 5 locaties waar eenvoudigweg onvoldoende aaneengesloten ruimte 

beschikbaar is om een compressorstation van 9 hectare te realiseren. Dit geldt voor: 

• Locatie CS2: polder Matena Noord. 

• Locatie CS3a: Dupont. 

• Locatie CS3b: GEVUDO. 

• Locatie CS3c: Afvalstortplaats 3e Merwedehaven. 

• Locatie CS5: nabij industriegebied Papendrecht-Alblasserdam. 
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Uitgangspunt bij de aanleg van een compressorstation is dat de afstand tot bestaande of 

toekomstige aaneengesloten woonbebouwing ten minste 300 meter bedraagt. Op grond 

hiervan valt de volgende locatie af: 

• Locatie CS8: Hendrik Ido Ambacht. 

Ten slotte is er een locatie die niet in aanmerking komt omdat deze ligt in de Ecologische 

Hoofdstructuur en in een stiltegebied. Dit betreft: 

• Locatie CSll: mond leidingtunnel. 

Van de 18 locaties nit de vlootschouw, zijn er 7 die om uiteenlopende redenen bij een eerste 

schifting afvallen. Binnen de resterende 11 locaties valt een tweedeling te maken. 

Aan de ene kant zijn er 6 locaties in de nabijheid van het knooppunt bij Wijngaarden. Deze 

locaties liggen in het Groene Hart. Bij deze locaties is het oorspronkelijk geplande trace 

Wijngaarden-Ossendrecht realiseerbaar. Het gaat om: 

• CSl: Wijngaarden (de locatie uit de Startnotitie). 

• CSla: nabij Wijngaarden. 

• CS2a: noordoost van Polder Matena Noord. 

• CS2b: noordwest van Polder Matena Noord. 

• CS4: Sophia spoortunnel tegen de AlS. 

• CS4a: noordwest van Sophia spoortunnel. 

Aan de andere kant zijn er 5 locaties ten westen van Hendrik Ido Ambacht. Deze locaties 

liggen buiten het Groene Hart, maar binnen gebieden waar ambities voor natuur en 

recreatie tot realisatie gebracht moeten worden. Deze locaties vereisen dat het 

oorspronkelijk geplande trace Wijngaarden-Ossendrecht westwaarts verschuift, hetgeen 

aanzienlijke extra kosten met zich meebrengt. De betreffende locaties zijn: 

• CS6: tussen Rhoon en Smitshoek, ten zuiden van de AlS. 

• CS7: Strevelshoek tussen Barendrecht en Rijsoord. 

• CS9: NAM Ziedewij. 

• CSlO: NAM Barendrecht Kilweg. 

• CS12: Benelux-ster, bos Valkestein6
• 

Kijken we naar de zwaar wegende aandachtspunten, dan wordt duidelijk wat de kernvraag 

is: 

• de ruimteclaims en ambities van de betrokken overheden (criterium Rl) en de 

bedrijfseconomische invalshoek van Gasunie (criterium Fl) aan de ene kant. 

• het Groene Hart aan de andere kant (criterium Ll); 

De overgebleven criteria nader toegelicht 

Criterium ruimte: invloed op bestaande of toekomstige functies van het gebied 
Het criteriwn Ruimte (invloed op bestaande of toekomstige functies van het gebied) is 

zwaar wegend voor de locaties CS6, CS7, CS9, CSlO en CS12. Deze locaties bevinden zich in 

het plangebied van het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020. Dit plan is in 2005 door de 

provincie Zuid-Holland vastgesteld als Streekplan, en door de Stadsregio Rotterdam als 

Regionaal Structuurplan. Deze planvorming sluit aan op de afspraken om - als onderdeel 

' Deze locatie heeft al een belangrijke natuurlijke en recreatieve functie voor haar directe leefomgeving. 
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van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam - in Midden-IJsselmonde 600 hectare 

natuur- en recreatieterrein te realiseren. De ruimtelijke ambities van de betrokken 

overheden komen er in essentie op neer dat er alhier meer ruimte voor natuur en recreatie 

moet komen voor de huidige en toekomstige bewoners. Alle betreffende locaties hebben in 

de relevante ruimtelijke plannen op dit moment een bestemming die is toegespitst op 

'naluur', 'groen', 'recreatie' (waarondt::r svurt), t::n:wvuurt. Dt:: upzt::t is dat t::r vuur dt:: 

bevolking van Rotterdam en buurgemeenten een groot, openbaar toegankelijk 

'uitloopgebied' tot stand gaat komen. 

Criterium financieel: extra investeringen vanwege omleggen trace 
Omdat het compressorstation gas moet kunnen ontvangen uit de bestaande leidingen 

vanuit west, oost en noord, en het gas naar het noorden en naar het zuiden moet kunnen 

pompen, zijn bij dke locatie buiten het knooppunt Wijngaarden aanvoer- en retourleidingen 

naar dit knooppunt nodig. Bij de locaties ten westen van Hendrik Ido Ambacht wordt de 

afstand tot dit knoopptmt te groot en moet het oorspronkelijk geplande trace worden 

omgelegd. Het trace wordt dan circa 12 kilometer langer. Uit een kostenberekening van 

Gasunie blijkt dat dit neerkomt op een extra investering van 50 rniljoen euro. Ter referentie: 

de kostprijs van een compressorstation bedraagt circa 100 miljoen euro. Een locatie ten 

westen van Hendrik Ido Ambacht zou betekenen dat de 'normale kosten' ruwweg anderhalf 

keer zo hoog worden. 

Condusie 

Vanuit het geplande ruimtegebruik en vanwege de financiele consequenties van de extra 

leidingaanleg blijken er geen realistische mogelijkheden buiten het Groene Hart te zijn. 

Criterium het Groene Hart - "nee, tenzij ... " 
Het criterium 'ligging in het Groene Hart' is van belang voor de locaties CSl, CS la, CS2a, 

CS2b, CS4 en CS4a. Op 7 september 2007 heeft de heer drs. J.C. de Groot, directeur 

Energiemarkt van het Ministerie van Economische Zaken, een brief (b1jlage 30) verzonden 

aan Gasunie waarin het volgende wordt gesteld: "Jn antwoord op Kamervragen over lzet 

compressorstation Wijngaarden is reeds door de minister van VROM, mede namens de minister van 

EZ, aangegeven dat de aanleg van de Noord Zuid-verbinding, inclusief compressorstations, van 

nationaal belang is in het kader van de leverings- en voorzieningszekerheid van aardgas. Dit bevestig 

ik nogmaals. Zoals in de beantwoording van de Kamervragen is aangegeven, kan van het 

uitgangspunt uit de Nota R11imte (geen nieuwe grootschalige infrastructurele projecten in Nationale 

Landsclzappen) afgeweken worden voor projecten van groot openbaar belang, zoals de Noord Zuid

vcrbinding (inclusief compressorstations). Bij deze grootsclzalige infrastructurele projecten in 

Nationale Landschapen dienen wel mitigerende en compenserende muatregelen, zoals inpassingen en 

grote aandacht voor ontwerpkwaliteit, genomen te worden." 

Voor het compressorstation in het Groene Hart geldt blijkens de Ministeries van EZ en 

VROM het 'nee, tenzij-beginsel', omdat dit project van groot openbaar belang is. 

In combinatie met het feit dat buiten het Groene Hart het compressorstation niet 

gerealiseerd kan warden, is de komst van het compressorstation in het Groene Hart 

onontkoombaar. 

Daarmee blijven zes locaties over, die alle in het Groene Hart liggen: locaties 1, lA, 2a, 2b, 4 

en 4a (zie ook de kaart in bijlage 1). Zijn dit nu allemaal realistische alternatieven, en is het 

zinvol deze alle in het MER gedetailleerd mee te nemen? 
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Om deze vraag te beantwoorden is het volgende cruciaal: Biedt iedere locaties een reele 

mogelijkheid om tot Meest Milieuvriendelijk Altematief te worden aangewezen, danwel tot 

voorkeursalternatief. In praktijk blijkt dat niet het geval voor de locaties 2a en 2b. 

Uit tabel 4.2 blijkt dat de locatie CS2b over de gehele linie nadeliger uitvalt dan de locaties 

CSl, CS la, CS2a, CS4 en CS4a. Iedere andere locatie heeft ook meerdere nadelen en 

problemen, maar bij locatie 2b komen al deze problemen bij elkaar met: 

1 Ligging in het Groene hart en bovendien midden in de transformatiezone; 

2 Archeologische verwachtingswaarden; 

3 dicht bij de woonbebouwing aan de zuidzijde; 

4 een hoogspanningsverbinding die de mogelijkheden sterk inperkt om de exacte 

ligging van de locatie te optimaliseren; 

5 plannen voor windmolens en 

6 de nodige technische en financiele nadelen. 

Ieder punt afzonderlijk is misschien nog wel oplosbaar of in te passen, maar alles 

gezamenlijk maakt deze locatie toch weinig interessant en zal deze locatie in een vervolgfase 

zeker afvallen als potentieel meest milieuvriendelijk altematief. Bovendien zal deze locatie 

om deze redenen ook nooit het voorkeursaltematief van Gasunie worden. 

Locatie CS2a heeft niet zozeer de stapeling van problemen van locatie CS2b, hoewel ook 

hier geldt dat de hoogspanningsleiding de exacte ligging van het station bepaalt in dit 

gebied. Locatie CS2a ligt helemaal open in het Groene Hart, is landschappelijk niet 

inpasbaar en leidt daardoor tot een grote inbreuk op dit deel van het Groene Hart. De 

andere locaties die alle meer beschutting hebben door hun ligging tegen infrastructuur 

(zoals locatie 1 en lA) en/ of bosrand (1 en 4) of geheel omsloten door het bos ( 4A), hebben 

een wezenlijk kleinere impact op de openheid van het landschap. Het is dus ook uitgesloten 

dat de locatie CS2a het meest milieuvriendelijk alternatief kan worden. 

Dit betekent, concluderend, dat de vier volgende locaties in aanmerking komen voor nadere 

uitwerking in het MER: CSl, CS la, CS4 en CS4a (zie ook navolgende paragraaf). 

Voor Gasunie is er, al met al, voldoende aanleiding om in de milieueffecb·apportage deze 

vier locaties nabij het knooppunt Wijngaarden verder mee te nemen. Speciale aandacht in 

deze m.e.r. zal uitgaan naar de vereisten die al eerder uit de brief namens de betrokken 

Ministeries (EZ en VROM, zie paragraaf 4.3 en bijlage 30) geciteerd zijn: "Bij deze [ ... ] 

projecten [ ... ] dienen wel mitigerende en compenserende maatregelen, zoals inpassingen en grate 

aandacht voor ontwerpkwaliteit, genomen te warden." 

VIER MOGELIJKE LOCATIES VOOR HET COMPRESSORSTATION 

In hoofdstuk 6 zijn van de volgende locaties met daarbij behorende leidingentrace een 

volwaardige beschrijving van de ingreep en het effect op het milieu gegeven (zie 

onderstaande figuur): 

• Locatiealternatief 1: op het bestaande afsluiterstation Wijngaarden. 

• Locatiealtematief lA. 

• Locatiealtematief 4. 

• Locatiealternatief 4A. 
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Resulterende 

locatieal lernatieven 

compressorstat1on 

Wljngaarden 
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In deze paragraaf volgt een beschrijving van iedere locatie, een voorstelling hoe omgegaan 

kan worden met de landschappelijke inpassing en een toelichting op de benodigde extra 

leidingen bij de locaties 1, lA, 4 en 4A. 

=-3=.5""'.4"'--------=L~MilDSCHAPSVIS E 

Het gascompressorstation komt op alle vier de locaties in het veenweidegebied te liggen. 

Het station vormt een vreemd element in deze grote groene open ruimten. Het station dient 

landschappelijk te worden ingepast om een overgang te creeren vanuit het landschap naar 

deze (grootschalige) bedrijfsmatige activiteit. Voor de landschappelijke inpassing zijn een 

aantal verschillende planconcepten mogelijk. Deze zijn in de separate landschapsstudie (zie 

bijlagerapport) toegelicht. fu de uitwerking is met name gebruik gemaakt van twee 

inpassingsvisies die onderstaand nader worden uitgewerkt. 

1Energie in strokenlandschap1 

De langgerekte strokenverkaveling en het slotenpatroon zijn inspiratiebronnen om de 

locatie en de omgeving als een geheel vorm te geven. Ruimtelijk kan het station worden 

ingepast door te varieren met de beplantingen en landschappelijke bouwstenen die ook in 

het gebied voorkomen. Hierdoor vindt een overgang plaats van de massa's van de nieuwe 

gebouwen, naar de massa's van bij het gebied horende beplantingen en de open ruimten. 

Als landschappelijke bouwstenen denken we aan; 

• Water. 

• Riet/moeras. 

• Griend/hakhout van wilgen of elzen. 

• Bomenweide (onder transparant). 

• Bos. 

• Kavelgrensbeplanting van els/wilg. 

• Extensief beheerd gras- en hooiland. 

I 
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Figuur 3.23 - --- --
Luchtfoto met locatie 1 

geprojecteerd 

Figuur 3_.2_4 _____ _ 

Visie met bosrand 
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Nevenfuncties van de landschappelijke inrichting zijn onder andere natte 

natuurantwikkeling, passend bij het veenweidelandschap, een bijdrage aan waterberging en 

eventuele recreatieve routes. 

Kenmerkend van de linten zijn de 'rafelige' randen, die ook een inspiratie kunnen zijn voor 

de aanhaking van het station op haar omgeving. In de open polders zien we ook een 

subtiele geleding door kavelgrensbeplantingen van bijvoorbeeld els en wilg. 

1/erbergen' 

Een andere manier van landschappelijke inpassing is om het gascompressorstation zo min 

mogelijk zichtbaar te maken door het station random geheel in te planten met dichte 

begraeiing in de vorm van bos. Deze bosontwikkeling is echter niet streekeigen voor het 

veenweidegebied, waar natuur- en landschapsontwikkeling eerder dienen aan te sluiten bij 

natte biotopen of bij de (cultuur)historische situatie van enkele eeuwen terug, zoals riet, 

water, moeras, grienden en kavelgrensbeplantingen. 

Navolgend zijn de belangrijkste beelden gepresenteerd die voor de vier locaties zijn 

gemaakt, volgens beide ontwerpfilosofieen. Dit zijn nadrukkelijk nog geen definitieve 

ontwerpen, maar aanzetten om een beeld te krijgen hoe het station, op iedere locatie eruit 

zou kunnen zien. 

INRICHTINGSCHET EN PER LOCATIE 

Locatiealterna'tief 1 

De polder Wijngaarden is een graen, open 

en leeg gebied. Door de wegbeplanting en 

de natuurzone langs de N214, het 

Alblasserbos en de lintbebouwing van 

Wijngaarden, bestaat er een 

landschapskamer. Dit is een ruimtelijke 

kwaliteit. 

De impact van een gascompressorstation in 

dit landschap is relatief groot. Niet alleen de 

maat en schaal zijn gebiedsvreemd, ook de 

verschijningsvorm van de gebouwen, de 

installaties en het hekwerk zijn niet gering. 

Om dit nader te onderzoeken is er een beeldmontagestudie verricht naar de 

verschijningsvorm van een dergelijk station in het scenario ' verbergen' . Deze is in de 

landschapsstudie (zie separate bijlagenrapport) opgenomen. Daarbij is een voorstel om een 

bosrand te realiseren rand het station. Om de storende werking van het station op de open 

omgeving te verkleinen is het station geheel omzoomd door nieuw bas. 

11106231CEWJl'000623 
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Door de bosrand maat en betekenis te 

geven, is deze meer dan een graene 

omlijsting. 

Er ontstaat een nieuwe bosrand met 

wandelpaden die aansluiten op het 

bestaande padensysteem. Er wordt 

een extra lus toegevoegd. De 

bospercelen volgen het ritme en de 
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Figuur 3.25 

Locatie 1 i11passing 'verbergen' 

Figuur 3.26 

Locatie 1 open inpassing 
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richting van het slagenlandschap, met de 55 m brede kavels. De bospercelen zijn een factor 2 

grater, ruirn 100 m breed, en bestaan voornamelijk uit gebiedseigen maar pollenarme 

[vanwege de luchtkoelers] boomsoorten: populier, eik en es. Zo blijft het station relatie 

houden met het landschap. Aan de zijde van de provinciale weg opent de bosrand zich, en 

is het station waar te nemen. Hier is ruirnte voor het vergroten van het wateroppervlak, en 

de onlwikkeling van riel en andere walermi.trnende grassen en planlen. De groene 

verbinding langs de N214 wordt hiermee versterkt. Onderstaand figuur geeft een 

schetsmatige invulling van de voorgestelde landschappelijke inpassing volgens het model 

'verbergen'. 

Om mccr aansluiting tc vinden 

bij het open polderlandschap en 

de oorspronkelijke natuur en 

cultuurgewassen, die van 

oudsher in het veenweidegebied 

voorkwamen, is een tweede 

variant van locatie 1 opgesteld. 

Het compressorstation ligt in 

deze opzet herkenbaar in het 

landschap, maar is wel ingepast 

met streekeigen 

landschapselementen. Deze 

ontnemen van veraf het zicht op 

de grootste opgaande 
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Luchtfoto met locatie 1 A 

geprojecteerd 

Figuur 3.28 

Locatie 1 a, lnpassing 
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gebouwen. Van dichtbij ontstaan doorzichten op en over het station, waardoor de functie 

afleesbaar is. 

Het station ligt in het water, waardoor het als geheel herkenbaar is en los ligt van haar 

omgeving. Het is ingepast met diverse streekeigen landschapselementen, die gebruik maken 

van de huidige kavelinrichting. Aan weerzijden is met lange grienden een overgang 

gemaakt naar het bos in het westen en het open weidelandschap in zuidoostelijke richting. 

Het station presenteert zich naar de provinciale weg met een voorzijde en Hgt afwisselend in 

het zicht. 

gemakkelijk aangetast kan worden. 

De polder Zuidzijde, ten zuiden 

van het lintdorp Oud-Alblas, is 

evenals de polder Wijngaarden 

een gave open veenweidepolder, 

met de bekende 

ontginningspatronen van 

langgerekte smalle kavels. Door 

de natuurzone langs de N214, het 

Alblasserbos en de lintbebouwing 

van Oud-Alblas, is hier sprake 

van een ruimtelijk begrensde 

'landschapskamer'. Dit is een 

ruimtelijke kwaliteit die 

Deze locatie ligt midden in de open polder (aan drie zijden open) en is daardoor alleen met 

een zeer ruime natuur- en landschapsontwikkelingszone in te passen. Anders werkt deze 

locatie zeer storend op de open polder. In het ontwerp van het terrein kan de oostzijde als 

voorkant worden vormgegeven. 

De voorgestelde landschapsontwikkeling bestaat ook hier uit water, rietvelden, opgaand 

bos en diverse kavelgrensbeplantingen, welke samen een ruimtelijke afwisseling geven aan 

het oude verkavelingspatroon. Zij kunnen worden gezien als een landschapspark met een 

afwisselend open en half open karakter, welke een aanvulling vormt op het Alblasserbos. 

Door het landschapspark kan een afwisselende wandelroute worden aangelegd, van waaraf 

ook de open polder beleefbaar is. Deze landschapsontwikkeling draagt bij aan de realisatie 

van de groen-blauwe Merwedezone. 
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Figuur 3.29 

Luchtfoto met locatie 4 

geprojecteerd 

Figuur 3.30 

Locatie 4, inpassing 
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Locatiealternatief 4 

Deze locatie ligt geheel aan de zuidwestzijde van Polder Zuidzijde in de gemeente 

Graafsh·oom. Het 

gascompressorstation ligt ten 

westen van de Veerweg en grenst 

aan het Alblasserbos. Polder 

Zuidzijde vormt een gave open 

veenweidepolder met de bekende 

copeontginning van lange smalle 

kavels. Door de boombeplanting 

langs de Veerweg wordt de 

polder wel geleed. Aan de 

zuidzijde van Oud-Alblas zijn 

vele kavelgrensbeplantingen 

aanwezig tot aan de 

Middelweteru1g. 

De locatie is toegankelijk via een verlening van de bestaande weg aan de zuidzijde. V anaf de 

A15 ontstaat een duidelijk zicht op het station met een representatieve voorzijde. Het is 

afleesbaar dat zich een bedrijfsmatige activiteit afspeelt. De rietkavels aan de zuidzijde 

versterken het ritme van de polderkavels en dragen bij aan de natte natuurontwikkeling. 
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rietmoerassen zorgen voor de 

landschappelijke inpassing van 

het station. De beplanting van 

deze elementen is lager dan het 

populierenbos, waardoor het 

bestaande bos de hoofdruimte 

bepaalt. De nieuwe 

landschapselementen begrenzen 

de fraaie open ruimten vanuit het 

noorden en het oosten. 
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Figuur 3.31 

Luchtfoto met locatie 4A 

geprojecteerd 

Figuur 3.32 

Locatie 4A, inpassing 
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Alternatief 4a 

Locatie 4A ligt in het Alblasserbos ten 

zniden van het bebouwingslint langs de 

Nauwe Alblas. Dit bebouwingslint Hgt 

tnssen Alblasserdam aan de westzijde en 

de kern Oud-Alblas aan de oostzijde. 

Het Alblasserbos heeft in het streekplan 

een recreatieve bestemming. Het is 

grotendeels gelegen in de gemeente 

Graafstroom. Aan de noordwestzijde ligt 

een sportcomplex voor diverse 

buitensporten, zoals voetbal, hockey en 

paardensport. 

Het bos heeft een rafelige blokvormige begrenzing aan de noordzijde. 

De middelste open ruimte loopt diep door in het bos. Hier zijn kavelgrensbeplantingen 

aanwezig van onder andere knotwilgen. Het bos bestaat onder andere uit populierenbos. 

Midden door het bos loopt de Middelwetering. Aan de zuidzijde van het bos ligt de Al5. De 

Betuwelijn ligt juist ten zuiden van het bos ondergronds. 

Deze locatie beslaat een nu open groene kamer in het Alblasserbos. Dit bos heeft een 

landschappelijke, recreatieve en natuurfunctie. Het terrein en haar bebouwing is vanuit de 
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noordkant met de lintbebouwing 

ingepast met enkele forse 

bospercelen. 

Het gascompressorstation is op 

deze locatie niet zichtbaar vanuit 

de omgeving. Zij heeft echter wel 

een grote impact op de 

(recreatieve) beleving van het 

bosgebied en op de aanwezige 

ecologische en landschappelijke 

samenhang. 
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Tabel 3.10 
~~~~~~~~-

Locaties aansluitleidingen 

M ILIE UEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAA RDEN-OSSENDRECHT 

EXTRA AAN- EN AFVOERBEWEGINGEN 

Bij keuze voor een alternatieve locatie lA, 4 en 4A zijn extra aan- en afvoerleidingen nodig 

naar het kruispunt van leidingen bij Wijngaarden. Locatie 1 ligt op het kruispunt van de 

leidingen, dus daar zijn deze aansluilleidingen niel van Loepassing. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aansluitleidingen bij locaties lA en 4. 

Alternatief Aansluiten op: Wijze van kruisen 

CS Wijngaarden (voorkeurslocatie CS HOD Trace 

Wijngaarden) 

Locatie 1 S-241 

Locatie lA S-241 /locatie 1 lx 48" / 380m + 530m* 48" 

1x 36" / 380m + 530m* 36" 

Locatie 4 S-241/locatie 1 lx 48" / 380m + 4500m* 48" 

lx 36" / 380m + 1000m* 42" 

+ 4500m* 36" 

Locatie 4A S-241 /locatie 1 2x 48" / 380m + 550m + 3650m* 48" 

2x 36" I 380m + 550m + 1 OOOm * 42" 

+ 3650m* 36" 

*Dit is inclusief de boringen van 380 meter van locatie 1 naar lA en 550 meter van locatie 4 naar 4A. 

Locatie 1A 

Van locatie lA word en een 48" en een 36" leiding aangelegd naar locatie 1. De beide 

leidingen moeten de provinciale weg N214 kruisen en het Alblasserbos. Gezien het belang 

dat toegekend wordt aan het Alblasserbos is in dit stadium gekozen voor twee gestuurde 

boringcn. De lengte per gestuurde boring is ca 380 meter. 

Locatie 4 

N aar locatie 4 moet ook een procesleiding terug gelegd worden naar de bestaande Gasunie 

afsluiterlocatie (locatie 1) en twee procesleidingen gekoppeld worden met de bestaande 

Gasunieleidin.gnctwerk. In het trace voor de twee leidingen die terug gelegd moeten 

worden naar de Gasunie afsluiterlocatie 1 zullen twee boringen moeten worden uitgevoerd. 

Gerekend vanaf de locatie zal eerst de Veerweg gekruist moeten worden door middel van 

een boring. De tweede boring is gelijk aan de benodigde boring beschreven bij locatie lA. 

Hierbij moet de provinciale weg N214 en het Alblasserbos bij Wijngaarden gepasseerd 

worden. Het overige deel van het trace zal aangelegd worden in open ontgraving (in den 

droge) waarbij veel kavelwatergangen gepasseerd moeten worden. De natte en venige 

ondergrond leidt ertoe dat de werkstrookbreedte voor beide leidingen geschat wordt op 100 

meter. 

Locatie 4A 

Extra leidingen die aangelegd moeten worden voor locatie 4A komen grotendeels overeen 

met die van locatie 4. Verschil is dat aan het einde van dit trace een extra gestuurde boring 

toegepast moet worden onder het Alblasserbos. De lengte van deze HDD-boring is 550 

meter. Het gaat hier zowel om een 48" als een 36" leiding. 

I 110o231CEN111000623 
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TECHNISCHE KEUZES BIJ COMPRESSIE 

In het ontwerp zijn op meerdere punten keuzemogelijkheden (los van de locatiekeuze). In 

deze paragraaf zijn deze keuzes beschreven, eindigend met een overzicht van de technische 

varianten die realistisch zijn en ook meegenomen worden in het MER. De volgende zaken 

zijn afgewogen: 

1. Verdiepte ligging versus ligging op maaiveld. 

2. Wijze van beveiliging (infrarood/zichtbaar licht). 

3. Koeling van het gas. 

4. Geluidreducerende maatregelen. 

Verdiepte figging versus maaiveldligging 
V anuit landschappelijk oogpunt zou het wenselijk kunnen zijn het compressorstation 

Wijngaarden verdiept aan te leggen. Gasunie heeft hier ook invulling aan gegeven door een 

zo groot mogelijk deel van de installaties ondergronds te realiseren. Het totale benodigde 

oppervlak is zo'n 8 hectare voor gebouwen, leidingen, afsluiters, etc. Hierbij worden, anders 

dan de gangbare praktijk uit het verleden, zoveel mogelijk installaties ondergrond 

gerealiseerd. Overall is zo'n 5% (4.000 m2
) van het totale terrein bezet met gebouwen. 

Gasunie kiest niet voor het verdiept aanleggen van de volgende gebouwen bij het 

compressorstation: utiliteitsgebouw, generator, transformatorregeling en de transformator 

zelf en de compressorten. Redenen hiervoor zijn: 

• Plaatsing van elektrotechnische hoogspannings- componenten onder het maaiveld brengt 

een verhoogd risico mee waarbij open spanningsvoerende delen in aanraking kunnen 

komen met vocht en/ of water. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren. 

• Naast de veiligheidsrisico's kan bij aanraking van de hoogspanningsinstallatie met 

water /vocht een aardsluiting of meerfasen kortsluiting ontstaan waardoor de spanning 

wordt afgeschakeld door de beveiligingen. Hierdoor komt de betrouwbaarheid en 

leveringszekerheid van het compressorstation en de gasvoorziening in gevaar. 

• Ontruiming van het compressorstation bij een verdiepte ligging duurt langer dan bij een 

niet-verdiepte ligging. 

• De temperatuur huishouding van ondergronds geplaatste transformatoren, en daarmee 

de elektrotechnische belasting, is afhankelijk van geforceerde koeling. Bij een 

bovengrondse opstelling kan gebruik gemaakt worden van natuurlijke luchtcirculatie 

hetgeen uit oogpunt van efficiency en leveringsbetrouwbaarheid te prefereren is. Bij 

verdiepte opstelling dienen hiervoor extra maatregelen getroffen te worden. 

• Hogere projectkosten (hogere bouwkosten door ondergrondse bouw en evt. 

saneren/ afvoeren grond) en hogere onderhoudskosten (hoger wegens moeilijke 

bereikbaarheid). 

• De machines (compressoren, transformatoren etc.) op het station worden gekoeld. Ook 

het gas wordt-in principe- gekoeld, waarbij het een technische variant is om deze 

koeling achterwege te laten. Koeling moet altijd bovengronds plaatsvinden. 

Wijze van bevei/iging (infrarood/zichtbaar licht) 
Er zijn twee soorten verlichting, te weten hekverlichting en terreinverlichting. Gasunie kiest 

voor de mogelijkheid van infrarood als vervanger van hekverlichting. Hier wordt in 

hoofdstuk 6 nader op ingegaan. De terreinverlichting gaat alleen aan bij werkzaamheden op 

het terrein. 
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Koeling van het gas 
Gasunie heeft de vragen over de koeling onderzocht en een studie laten uitvoeren naar de 

mogelijkheden van het splitsen of grotendeels weglaten van de proceskoeling. Het elders 

plaatsen van de koeling is een omslachtige methode, bovendien blijkt dat langs het 

pijpleiding trace geen goede plaats aanwezig is om de gaskoelers te bouwen. 

Ook is gestudeerd op de optie om de gaskoeling voor een groot deel weg te laten. Dan 

verdwijnen de hoge koelers en blijven een paar veel lage koelerbanken over die alleen bij 

opstarten en bijzondere transportsituaties nodig zullen zijn. Het belangrijkste knelpunt 

hierbij is de kruising met opgewarmd gas van het Hollands Diep via de leidingtunnel. Uit 

de studie en sterkteberekeningen is gebleken dat door het aanbrengen van constructieve 

voorzieningen bij de tunnel, de temperatuurwisselingen van de gasleiding kunnen worden 

opgevangen. Het grotendeels weglaten van de koeling veroorzaakt echter wel dat het gas 

het compressorstation met een hogere temperatuur het station verlaat. Hierdoor gaat 

transportcapaciteit verloren en worden hogere kosten voor compressie gemaakt. Daar 

tegenover staat dat de 10 meter hoge koelers een industriele uitstraling hebben. Door het 

grotendeels weglaten van de koeling wordt het zicht op het station vriendelijker en neemt 

het oppervlak met gebouwen afvan ongeveer 6500 m2 tot ongeveer 4000 m'. 

Geluidreducerende maatregelen 
Bij het ontwerp van het compressorstation is het aspect geluid een belangrijk thema. De 

basis vormt het toepassen van de best available practices om zoveel mogelijk 

geluidsreductie te verkrijgen. Soms zijn er naast geluidsreducerende maatregelen andere 

randvoorwaarden waarmee rekening moet worden gehouden bijvoorbeeld: 

1. De geluidsomkasting van de compressonmits moet demontabel zijn ten behoeve van 

onderhoud of reparatie van de machine. 

2. Dempers op afblaasveiligheden die in voorkomende gevallen het gehele station drukvrij 

maken, kunnen gevaar opleveren door verspreiding van gas terwijl het gas juist omhoog 

geblazen moet warden (dit betreft alleen incidentele situaties, gemiddeld circa 1 a 3 maal 

per jaar). 

3. Transformatoren moeten af kunnen koelen en moeten daartoe in verbinding met de 

buitenlucht staan. 

4. Ingeval van geluidsisolatie op leidingen is er gevaar van het verschijnsel van corrosie 

onder isolatie. 

Uit bovcnstaandc wordt duidclijk dat in geval van tegcnstrijdigc eiscn er ccn gocd 

compromis moet worden gevonden. Een goed voorbeeld van optimale geluidsreducerende 

maah·egelen is het zojuist gerealiseerde compressorstation te Anna Paulowna. Wat betreft 

capaciteit ligt dit station in dezelfde orde van grootte. De resultaten van de geluidsmetingen 

van dit nieuwe compressorstation zijn mede gebruikt voor berekening van de 

geluidscontouren. Dit borduurt voort op de ervaring van Gasunie om door middel van trial 

and error tot acceptabele resultaten te komen. 

Ten aanzien van het compressorstation te Anna Paulowna kan worden opgemerkt dat deze 

trial and error aanpak ondertussen heeft geleid tot enkele aanpassingen te weten: 

1. Het plaatsen vai< dempers op kleirte afblazen die voor het opvullen met aardgas nodig 

zijn. 

2. Het vervangen van de aandrijving van de koeling van de machines (nu nog een 

aandrijfriem). 
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Figuur 3.33 

Locaties compressorstation 

MILIEUEFFEGRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Bovenstaande ervaringen zullen tevens worden meegenomen in het ontwerp van het 

compressorstation nabij Wijngaarden. 

In eerste instantie is gekeken naar bronaanpak (waar mogelijk) te weten: 

1. Elektrische aandrijving van de compressor in plaats van een gasturbine - geen luchtinlaat 

en schoorsteen, die geluid naar de omgeving af stralen. 

2. Toepassing van magnetische lagers waardoor tandwielkasten achterwege blijven. 

3. Door integratie van compressor en motor I afwezigheid van afblaaspurges. 

4. Toepassing van low noise koelers. 

5. Leidingwerk zoveel mogelijk ondergronds. 

Vervolgens het toepassen van geluidbeperkende maatregelen te weten: 

1. Een geluidsomkasting random de compressorunit - wat betreft geluid gegevens zijn 

alleen gegevens bekend uit geluidmetingen op een bepaalde afstand van de omkasting. 

Dit vormt de input voor de geluidberekeningen. 

2. Plaatsing van de transformatoren in een gebouw. 

3. De toepassing van dempers op de afblazen (luchtgestuurde/ gasgestuurde apparatuur) . 

4. Plaatsing van de no-break installatie in een gebouw. 

5. Plaatsing van de VSDS (elektronische toerenregeling) in een gebouw. 

Een en antler is verder uitgewerkt in een rapport beschikbaar als achtergrond document. In 

het rapport is gewerkt met gegevens zoals tot op heden bekend. In de fase van detail 

engineering en het aanvragen van de geluidsvergunning zal een en antler verder worden 

uitgewerkt en onderzocht in overleg met het bevoegd bezag. 

VARIANTEN VOOR HET COMPRESSORSTATION 

Er zijn vier mogelijke locaties waar het compressorstation kan worden gerealiseerd, zoals 

weergegeven op onderstaande kaart. Iedere locatie is gelijkwaardig in de effectbeschrijving 

meegenomen. 
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Landschappe/ijke inpassing 
De landschappelijke inpassing heeft consequenties voor de effectbeoordeling op het aspect 

landschap en cultuurhistorie. Dit wordt ook als zodanig beschreven in hoofdstuk 6. 

De volgende landschapsplannen zijn beoordeeld: 

• Locatie 1: - 'versloppen' 

- 'open' 

• Locatie lA: - 'open' 

• Locatie 4: - 'open' 

• Locatie 4A: - 'verstoppen' 

Deze modellen zijn alleen voor de aspecten landschap en cultuurhistorie van belang. 

Koeling van het gas. 
Uit de technische ontwerpen is gebleken dat wel of geen koeling technische varianten zijn 

die onafhankelijk van de locatie kunnen worden toegepast. De consequenties van koeling 

hebben betrekking op: 

1. Bodem en water: opwarming van de bodem. 

2. Geluid: verrnindering van de geluidsproductie. 

3. Landschappelijke impact: het scheelt per locatie een grote koelerbank per 

compressoreenheid (dus vier grote' technische gebouwen'). 

4. Techniek in de hmnel. 

Het laatst genoemde aspect: technische aanpassingen in de tunnel onder het Hollands diep 

heeft geen milieuconsequenties, dus blijft buiten beschouwing in dit MER. De overige 

aspecten staan in hoofdstuk 6 beschreven. 

Geluidreducerende maatregelen 
In hoofdstuk zes zijn de consequenties van geluidreducerende maatregelen in beeld 

gebracht. 

ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN IN DIT MER 

Uit de voorgaande paragrafen komen de te onderzoeken altematieven en varianten naar 

voren. In deze paragraaf is een kort overzicht gegeven va11 de alternatieven en varianten 

waarvan de effecten worden vergeleken in hoofdstuk 4. 

Nulalternatief 
Het nulaltematief is het niet uitvoeren van de uitbreiding van het gastransportsysteem van 

Wijngaarden naar Ossendrecht. 

Dit betekent dat het bestaande aardgastransportleidingennet niet wordt aangepast. Op 

hoofdlijnen heeft dit de volgende consequenties: 

• Geen extra milieueffecten. 

• Zonder aanpassingen heeft het bestaande aardgastransportleidingennet onvoldoende 

capaciteit om de gevraagde capaciteit te transporteren. 

• Afnemende betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de levering van aardgas voor 

Nederland. 

Het nulaltematief is daarmee strijdig met de doelstelling en dient derhalve alleen als 

referentie om de (milieu)effecten van de andere altematieven mee te vergelijken. 
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Voorgenomen trace 
Het voorgenome:n trace voor de aanleg van de aardgastransportleiding van Wijngaarden 

naar Ossendrecht en de mogeHjke locaties voor het compressorstation Wijngaarden vormen 

de basis voor de effectbeschrijving. Het voorge.nomen trace en de .locaties van het 

compressorstation zijn toegeHcht in voorgaande paragrafen. 

Varian ten 
De vadanten en aandachtsgebi den van het leiclingtrace zijn in paragraaf 3.5 weergegeven. 

De locatiealte natieven voor het compressorstation zijn opgenomen in paragraaf 3.6.3. 

In dit MER worden concreet de volgende tracevari.anten en locatlealtematieven voor het 

compressorstation op hun milieueffecten vergeleken: 

Tracevarianten 
• Kruising Hoge Snelheidslijn: 

- HSU: De kruising vindt plaats door middel van een boring parnJlel aan de Boomdijk. 

- HSL2: De kruising vindt boven langs plaats. 

Uitvoeringsvarian ten 

• I<ruising Hollands Diep: 

- H Dl: De krnising vtndt pJaat via de bestaande leidingentunnel (011derdeel 

voorkeurstrace). 

- HD2: De kruising wordt uitgevoerd met een sleepzinker. 

Locatiea/tematieven compressorstation 

• Locatiealtematieven compressorstation Wijngaarden: 

- Locatiealternatief 1: op het bestaande afsluiterstation Wijngaarden. 

- Locatiealternatief lA. 

- Locatiealternatief 4 

- Locatiealternatief 4A. 
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4.1 

UITGANGSPUNT 

EFFECTBEOORDELING 

Bundeling betekent dater in 

het verleden ook al 

gasleidingen of andere 

buisleidingen zijn aangelegd. 

4.2 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

HOOFDSTUK 

Vergelijking van de 
alternatieven en het MMA 

INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt het voorkeursalternatief van de aardgastransportleiding tussen 

Wijngaarden en Ossendrecht, de kruisingvarianten met de Hogesnelheidslijn en het 

Hollands Diep en de locatie-alternatieven voor het compressorstation vergeleken met de 

referentiesituatie (huidige situatie en autonome ontwikkeling). 

Uitgangspunt bij de effectbeoordeling is dat de nieuwe gasleidingen zoveel mogelijk 

worden aangelegd naast bestaande infrastructuur (het bundelingsprincipe). In het verleden 

zijn er op een deel van het nieuwe trace ook al leidingen aangelegd. Hierdoor is het 

bodemprofiel destijds al verstoord. De effecten zijn hierdoor minder negatief dan wanneer 

de leidingen in zogenaamd 'nieuw ongeschonden gebied' worden aangelegd. De 

effectvergelijking is gebaseerd op de meer gedetailleerde effectbeschrijving uit hoofdstuk 5 

(leiding en varianten) en hoofdstuk 6 (compressors ta ti.on) in deel B van dit MER. 

Dit hoofdstuk bevat drie delen: Paragraaf 4.2 tot en met 4.5 omvat de effectvergelijking en 

definitie van het MMA voor de leidingen en kruisingen (inclusief mitigatie en compensatie). 

Paragraaf 4.6 tot en met 4.8 de effectvergelijking en MMA voor het compressorstation. Tot 

slot is in paragraaf 4.9 een overzicht gegeven van de effecten per gemeente. 

VERGELIJKING MILIEUE FECTEN LEIDINGTRACE 

In onderstaande tabel zijn de effectscores op alle beoordelingscriteria opgenomen die 

betrekking hebben op de aardgastransportleiding. De effecten zijn vooral kwalitatief 

beoordeeld, waarbij de volgende zevenpuntsschaal is toegepast: 
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Score Omschrljvlng 

+++ Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie 

++ Positief ten opzichte van de referentiesituatie 

+ Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie 

0 Neutraal --
- Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie - -. - Negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

--- Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

De referentiesituatie is de bestaande situatie z6nder aanleg van de gasleiding Wijngaarden

Ossendrecht en -waar relevant- rekening houdend met autonome ontwikkelingen, zoals 

vastgestelde plannen. 

Uit de effectvergelijking blijkt dat er op bepaalde criteria wel en op bepaalde criteria geen 

milieueffecten optreden bij de aanleg van de aardgastransportleiding tussen Wijngaarden en 

Ossendrecht ten opzichte van de referentiesituatie. Bij de criteria waarbij wel effecten 

optreden, kan onderscheid gemaakt worden in de ernst van het effect ( een licht negatief of 

een negatief effect). De criteria waarbij geen effecten optreden, komen in dit hoofdstuk niet 

aanbod. 
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Tabel 4.11 

lntegrale effectve1 gelijking 

leidingtrace 

T: Tijdelijk effect 

P: Permanent effect 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN·OSSENDRECHT 

Crlterium Referentlesituatie Voorkeursalternatief 

Bodem en water 

Verandering grondwaterstand (T) 0 n.v.t. 

letting (P) 0 -
Doorsnijding van afsluitende lagen (PIT) 0 0 

Verandering stabiliteit infrastructuur en bebouwing (P) 0 -
Verandering grondwaterstroming (T) 0 -
Beinvloeding waterbodemmilieu en waterkolom (T) 0 -
Beinvloeding bodemkwaliteit door boorvloeistof (P) 0 -
Aantasting grondwater- en milieubeschermingsgebieden (PIT) 0 0 

se·1nvloeding bodem- en grondwaterverontreiniging locaties (T) 0 -
Warmteinvloed trace op omgevingstemperatuur (P) 0 0 

Natuur 

Bernvloeding beschermde gebieden 

Natura 2000 (T) 0 -
EHS/EVZ (T) 0 -

Beinvloeding soorten 

Flora (T) 0 0 

Fauna (T) 0 --
Geomorfologien en cultuurhistorie 

Aantasting GEA-objecten en overige waardevolle 0 -
geomorfologische vormen (P) 

Aantasting cultuurhistorische waardevolle gebieden en 0 -
cultuurhistorisch waardevolle structuren en patronen (P) 

Archeologie 

Aantasting archeologische monumenten en vindplaatsen (P) 0 0 

Potentieel archeologisch waardevol en zeer waardevol gebied (P) 0 -
Rulmtelljke omgevlng 

Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige woongebieden (P) 0 0 

Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige werkgebieden (P) 0 0 

Ruimtebeslag op landbouwgebied (T) 0 -
Ruimtebeslag op recreatiegebieden (PIT) 0 0 

Doorsnijding infrastructuur (T) 0 0 

Exteme veiligheid 

Plaatsgebonden risico (P) 0 0 

Groepsrisico (P) 0 0 

Woningen binnen bebouwingsafstand (P) 0 0 

Geluid, trillingen en lucht 

Geluidshinder aanlegfase (T) 0 -
Trillingen (T) 0 0 

Luchtkwaliteit (TIP) 0 0 
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NEGATIEVE EFFECTEN --

Natuur 

Fauna 
Als gevolg van de aanleg van de leiding door het veenweidegebied ten noorden van de 

Merwede wordt het leefgebied van de Heikikker aangetast, maar deze aantasting is tijdelijk. 

Na afronding van de werkzaamheden wordt het landschap in oorspronkelijke staat hersteld. 

De aanleg vindt daarnaast plaats in een aantal gebieden die voor vogels van groot belang 

zijn. Broedende en foeragerende vogels (weidevogels en de nachtzwaluw) in de omgeving 

van het trace kunnen verstoord worden. Dit wordt als negatief (- -) beoordeeld. 

LICHT NEGATIEVE EFFECTEN -

Bodem en water 

Zetting 
Zetting treedt op wanneer de waterdruk door tijdelijke bemaling lager wordt dan de van 

nature laagste waterdruk (GLG). Ingeschat is dat plaatselijk en in een worst case sihrntie tot 

170 mm zetting kan optreden aan de rand van de werkstrook. Het effect is daarom 

beoordeeld als licht negatief (-). 

Verandering stabiliteit infrastructuur en bebouwing 
Door zetting van de bodem en tijdelijke grondwaterstanddaling kan schade optreden aan 

gebouwen en infrastructuur. Voor alle objecten geldt dater geen groot risico bestaat op 

schade als gevolg van zetting en/ of grondwaterstandsdaling. Het effect is om die reden als 

licht negatief beoordeeld (-). 

Verandering grondwaterstroming 
De ingreep in het grondwatersysteem als gevolg van bemaling en vergraving is tijdelijk. Er 

worden geen permanente obstructies in het watervoerend pakket gebracht. Eventuele 

darnwandcn voor de stabiliteit van bouwputten bij kruisingen worden na de aanleg 

verwijderd, met uitzondering van damwanden die onder de leiding zitten. De damwanden 

bij Sliedrecht blijven in de bodem aanwezig. Er vindt aanleg in den droge plaats, waarbij de 

dcklaag wordt hersteld. Wel kan de ecohydrologische situatie tijdelijk worden be"invloed. 

Om deze reden scoort de activiteit licht negatief (-). 

Bei"nvloeding waterbodemmilieu en waterkolom 
Door de baggeractiviteiten bij de aanleg van een natte zinker kan de waterbodem en de 

waterkwaliteit tijdelijk worden be"invloed. Daarom is dit aspect als licht negatief beoordeeld. 

Bei"nvloeding bodemkwaliteit door boorv/oeistof 
Infrastructuur wordt bij de aanleg van het trace gekruist door middel van boringen waar 

gebruik wordt gemaakt van de boorvloeistof bentoniet (een kleisoort). Dit niet

verontreinigend, maar wel bodemvreemd materiaal zal deels achterblijven in de bodem na 

het uitvoeren van de boring. Om deze red en is dit aspect als licht negatief beoordeeld (-). 

Bei"nvloeding bodem- en grondwaterverontreiniging locaties 

Het mogelijk bemvloeden van aanwezige grondwater verontreinigingen langs het trace is als licht 

negatief (-) beoordeeld. Van verontreinigingen alsmede nog te inventariseren historisch 
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verdachte locaties in de omgeving zal in een vervolg nader moeten worden bepaald of deze 

door de aanleg van de gasleiding worden bemvloed en zo ja welke compenserende 

maatregelen hiervoor mogelijk zijn. 

Natuur 

Beinvloeding beschermde Natura 2000 gebieden 
Aangezien het trace de Biesbosch, Hollands Diep en het Markiezaatmeer alleen passeert en 

niet doorsnijdt, zijn de effecten op deze gebieden gering. De effecten die optreden zijn het 

gevolg van geluidverstoring door de werkzaamheden op de leidingenstrook. 

De effecten op de Brabantse Wal zijn groter omdat dit gebied wel doorsneden wordt door 

het trace. Het trace ligt hier echter in de bestaande buisleidingenstraat. De gevolgen bestaan 

uit negatieve effecten als gevolg van vergraving en verstoring. De totaalscore van het aspect 

is licht negatief (-). 

Beinv/oeding beschermde EHSIEVZ gebieden 
Op verschillende plaatsen worden gebieden doorsneden die onderdeel uitmaken van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Hierdoor zijn licht negatieve effecten te verwachten als 

gevolg ruimtebeslag, vergraving, verstoring en versnippering (-) . 

Geomorfologie en cultuurhistorie 

Aantasting GEA-objecten en overige waardevo//e geomorfologische vormen 
Op de plekken waar het trace een GEA-objecten doorsnijdt, bevindt het nieuwe trace zich in 

de leidingenstraat. Hierdoor heeft reeds verstoring van de ondergrond plaatsgevonden. De 

verwachting is dat over de hele lengte en breedte van de leidingenstraat reeds verstoring 

van de ondergrond en/ of het relief heeft plaatsgevonden. 

Om inzicht te kunnen krijgen of ter hoogte van het nieuwe trace nog waarden aanwezig 

zijn, zal de gaafheid van de huidige situatie op maaiveldniveau bepaald moeten worden 

door een aardkundig specialist. lndien de GEA-objecten ter hoogte van de leidingenstraat 

reeds ernstig verstoord zijn, dan is het effect neutraal (0). Zijn de objecten, of delen van de 

objecten ter hoogte van het nieuwe trace, nog gaaf, dan zal een licht negatief effect optreden 

door vergraving (-). 

Aantasting cu/tuurhistorische waardevolle gebieden en cultuurhistorisch waardevol/e 
structuren en patronen 
Alle als cultuurhistorisch waardevol aangeduide, elementen en patronen worden op het 

geplande trace van Wijngaarden naar Hollands Diep gekruist met een open ontgraving. De 

elementen en patronen zullen door de ingreep licht negatieve effecten ondervinden. 

Vanaf het Hollands Diep tot aan de gemeentegrens van Reimerswaal maakt het geplande 

trace deel uit van de leidingenstraat. Deze brede strook is dwars over alle 

landschapsstructuren gelegd waarmee de eens aanwezige cultuurhistorische waarden en 

samenhang veelal zijn vernietigd. 

Nog aanwezige waardevolle lijnvormige elementen als dijken en wegen worden veelal 

gekruist door middel van reeds aanwezige buizen of een boring. 

Daar waar de leidingenstraat het Belvederegebied Brabantse Wal doorsnijdt is het mogelijk 

dat nog licht negatieve effecten optreden op het aanwezige relief en de steilrand. Het aspect 

is in zijn totaliteit als licht negatief beoordeeld (-). 
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Archeologie 

Potentieel archeologisch waardevol en zeer waardevol gebied 
Het trace doorsnijdt gebieden die volgens de IKA Ween hoge trefkans bevatten op 

archeologische vindplaatsen. De gebieden zijn geclassificeerd als archeologisch waardevol 

tot zeer waardevol gebied. In nader uitgevoerd onderzoek zijn diverse archeologische 

vindplaatsen en een archeologisch monument gelokaliseerd die zich bevinden in de 

nabijheid van het trace, maar die niet worden doorsneden bij de aanleg van de leiding. Om 

deze reden is het aspect licht negatief beoordeeid t-). 

Ruimtelijke ontwikkeling 

Ruimtebeslag op landbouwgebied 
De aanleg van de aardgash·ansportleiding heeft tijdelijk ruimtebeslag van maximaal 375 ha 

landbouwgrond tot gevolg. Ook kan de tijdelijke grondwaterstandsverlaging invloed 

hebben op de landbouwgewassen. V anwege het tijdelijke karakter van de effecten is de 

invloed licht negatief beoordeeld (-). 

Geluid, trillingen en lucht 

Geluidshinder aanlegfase 
Het aantal woningen dat binnen de zone ligt waar mogelijk tijdelijk een geluidsbelasting 

van meer dan 60 dB(A) zal voor komen als gevolg van werkzaamheden aan de leiding 

bedraagt 280 stuks. V anwege het tijdelijke karakter van de mogelijke overschrijdingen van 

de geluidsbelasting is het aspect beoordeeld als licht negatief (-). 

VERGEUJKING MIUEUEFFECTEN KRUISINGSVARIANTEN 

In deze paragraaf worden eerst de kruisingsvarianten kort beschreven. Daarna volgt de 

effectvergelijking waarbij wordt ingegaan op de onderscheidende effecten van de 

kruisingsvarianten (zowel ten opzichte van de referentiesituatie als ten opzichte van elkaar). 

De effectbeschrijving uit hoofdstuk 5 vormt de basis van de vergelijking van de varianten. 

Varianten kruising HSL 
Voor het kruisen van de Hogesnelheidslijn (IISL) zijn twee varianten ontwikkeld. De eerste 

variant (HSLl) is de geboorde kruising onder het spoor door. De (gestuurde) boring zal 

ongeveer 750 meter lang worden. 

De tweede variant (HSL2) is de aanleg van het trace door middel van open ontgraving. Deze 

passage zal plaatsvinden boven de tunnelconstructie van de HSL-tunnel ter hoogte van de 

secundaire waterkering (Wachtdijk). Afhankelijk van de uiteindelijke eisen van de 

vergunningverlener Prorail wordt de leiding al dan niet in een mantelbuis aangelegd voor 

het deel boven de tmmel. 

Varianten kruising Hollands Diep 

Voor het kruisen van het Hollands Diep zijn twee varianten ontwikkeld. ln de eerste variant 

(HDl) wordt het Hollands Diep gekruist via de bestaande leidinghmnel van de Stichting 

Buisleidingenstraat Nederland. Hierdoor treden alleen effecten op bij de in- en uitgang van 

de leidingentunnel. 
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Vergelijki11g van variante11 HSL 
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Als alternatieve uitvoeringswijze voor het kruisen van het Hollands Diep is gekeken naar 

het toepassen van een sleepzinker (variant HD2). In bijlage 4 is deze uitvoeringswijze 

beschreven. 

EF ECTVERGELIJKING VARIANTEN HSL 

In onderstaande tabel zijn de effecten van de kruisingsvarianten van het spoor van de HSL 

ten opzichte van de referentiesituatie (de bestaande situatie waarin de gasleiding niet wordt 

gerealiseerd) opgenomen. Na de tabel volgt een toelichting op de effecten. 

Referentie- HSL1 HSL2 
Crlterium 

situatie (boring) (open ontgrwlng) 

Bodem en water 

Verandering grondwaterstand (T) n.v.t. n .v.t. n.v.t. 

letting (P) 0 0 -
Doorsnijding van afsluitende lagen (P) 0 0 0 

Verandering stabiliteit infrastructuur en bebouwing 0 0 0 

(P) 

Verandering grondwaterstroming (T) 0 0 0 

Beinvloeding watermilieu en waterkolom (T) 0 0 0 

Beinvloeding bodemkwaliteit door boorvloeistof (P) 0 - 0 

Aantasting grondwater- en 0 - 0 

milieubeschermingsgebieden 

Beinvloeding bodem- en grondwaterverontreiniging 0 0 0 

locaties (T) 

Natuur 

Beinvloeding beschermde gebieden (T) 0 0 0 

Natura 2000 (T) 0 0 0 

EHS/EVZ (T) 0 0 0 

Beinvloeding soorten 

Bei"nvloeding flora (P) 0 0 0 

BeTnvloeding fauna (P) 0 0 0 

Geomorfologie en cultuurhlstorie 

Aantasting GEA-objecten en overige waardevolle 0 0 0 

geomorfologische vormen (P) 

Aantasting cultuurhistorische waardevolle gebieden 0 0 0 

en cultuurhistorisch waardevolle structuren en 

patronen (P) 

Archeologle 

Aantasting archeologische terreinen en bekende 0 0 0 

vindplaatsen (P) 

Potentieel archeologisch waardevol en zeer 0 0 0 

waardevol gebied (P) 

Rulmtelljke omgeving 

Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige 0 0 0 

woongebieden (P) 

Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige 0 0 0 

werkgebieden (P) 

Beinvloeding landbouw en landbouwgronden (P) 0 0 0 

Exteme velllgheid 

Plaatsgebonden risico (P) 0 0 0 

G roepsrisico (P) 0 0 0 
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Referentie- HSL1 HSL2 
Criterium 

{boring) (open ontgravlng) situatie 

Geluid, trilllngen en lucht 

Geluidshinder (TIP) 0 - 0 - -
Trillingen (T) 0 0 0 

Luchtkwaliteit (TIP) 0 0 0 

Licht negatieve effecten (-) 

Bodem en water 

Zetting 
Bij toepassing van de HOD als kruisingtechniek in variant HSLl is geen bemaling van het 

trace benodigd en treedt er geen zetting op. De effectscore is daarom neutraal beoordeeld 

(0). De zetting die optreedt vanwege bemaling in variant HSL2 wordt voor zowel de 

kruisingen als de strekking licht negatief (-) beoordeeld. 

Verandering infrastructuur en bebouwing 
Voor variant HSLl bestaat geen risico van negatieve invloed op de spoorbaan van de HSL 

vanwege zetting, omdat deze ten noorden van de tunnel op een zettingsvrije plaat is 

gefundeerd. Deze invloed is neutraal beoordeeld (0). Ook bij variant HSL2 treedt zetting op. 

Door de ligging van de leiding boven de tunnel van de HSL is er evenmin sprake van 

invloed op de HSL (0). 

Beinvloeding bodemkwaliteit door boorvloeistof 
De invloed van HSLl bestaat uit het achterblijven van op de locatie bodemvreemd. maar 

niet verontreinigend materiaal (bentoniet). Deze invloed is licht negatiefbeoordeeld (-). 

Aantasting grondwater- en milieubeschermingsgebied 
Beide varianten va.'l de HSL lopen door een bori.'l.gsvrije zone, nabij een 

grondwaterbeschermingsgebied. Door de diepere ligging van de boring (HSLl) ten opzichte 

van de ligging van de open ontgraving (HSL2), verstoort HSLl de boringsvrije zone sterker. 

Deze invloed is licht negatief beoordeeld (-).De beperkte invloed van de open ontgraving is 

neutraal beoordeeld (0). 

Geluicl trillingen en /ucht 

Geluidshinder 
Het aanleggen van de leid ing kan mogelijk tot geluidsoverlast bij omwonenden leiden. 

Bij variant HSLl (HDD) ligt een woning binnen een afstand van 120 meter. Deze woning zal 

geluidhinder van de realisatie ondervinden. Indien variant HSL2 (open ontgraving) 

gerealiseerd wordt, zal de geluidbelasting van de aanlegwerkzaamheden waarschijnlijk 

minder zijn door de grotere afstand tot de woning. Hierdoor is HSLl licht negatief (-) 

beoordeeld en HSL2 neutraal (0). 

EFFECTVERGELIJKING VARIANTEN HOLLANDS DIEP 

In onderstaande tabel zijn de effecten van de kruisingsvarianten van het Hollands Diep ten 

opzichte van de referentiesituatie opgenomen. Na de tabel volgt een toelichting op de 

effecten. 
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Vergelijking van de varianten 

Hollands Diep 
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Referentie- HDl HD2 
Criterium 

situatie (buisleidlngentunnel) (sleepzinker) 

Bodem en water 

Verandering grondwaterstand (T) n.v.t . 0 0 

Doorsnijding van afsluitende lagen (T) 0 0 -
Verandering stabiliteit infrastructuur en bebouwing 0 0 0 

(P) 

Verandering grondwaterstroming (T) 0 0 -
Beinvloeding watermilieu en waterkolom 0 0 -
Beinvloeding bodem- en grondwaterverontreiniging 0 0 0 

locaties (T) 

Natuur 

Beinvloeding beschermde gebieden (T) 0 0 -
Beinvloeding flora (P) 0 0 0 

Beinvloeding fauna (P) 0 0 . 
Geomorfologle en cultuurhistorie 

Aantasting GEA-objecten en overige waardevolle 0 0 . 

geomorfologische vormen (P) 

Aantasting cultuurhistorische waardevolle gebieden 0 0 0 

en cultuurhistorisch waardevolle structuren en 

patronen (P) 

Archeologle 

Aantasting archeologische terreinen en bekende 0 0 0 

vindplaatsen (P) 

Potentieel archeologisch waardevol en zeer 0 0 0 

waardevol gebied (P) 

Ruimtelljke omgeving 

Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige 0 0 0 

woongebieden (P) 

Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige 0 0 0 

werkgebieden (P) 

Bei'nvloeding landbouw en landbouwgronden (P) 0 0 0 

Exteme veillgheld 

Plaatsgebonden risico (P) 0 0 0 

Groepsrisico (P) 0 0 0 

Geluid, trilllngen en lucht 

Geluidshinder (TIP) 0 0 0 

Trillingen (T) 0 0 0 

Luchtkwaliteit (TIP) 0 0 0 

Licht negatieve effecten (-) 

Bodem en water 

Doorsnijding van afsluitende /agen 

Door het graven van de (tijdelijke) sleuf voor de kruisingsvariant HD2 met het Hollands 

Diep wordt de waterbodem volledig doorsneden, waardoor de grondwaterstroming tussen 

de rivier en het onderliggende watervoerende pakket bei:nvloed kan warden. Door de 

baggerwerkzaamheden onder water is herstel van het bodemprofiel moeilijker te realiseren 

en is ter plaatse van de sleuf een zeer locale afname van de hydraulische weerstand 

mogelijk. Dit is echter een tijdelijk effect dat door sedimenttransport na verloop van tijd 

weer zal herstellen. De variant HD2 is licht negatief beoordeeld (-) ten opzichte van de 

variant HDl waar geen effecten te verwachten zijn en de effectscore neutraal is beoordeeld 

(0). 
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Verandering grondwaterstroming 
De effecten op het grondwater kunnen vooral de kwel- en infiltratiesituatie rond het 

Hollands Diep tijdelijk bei'nvloeden. De variant HD2 scoort ongunstig doordat tijdelijk de 

weerstand van de waterbodem afneemt waardoor de kwel die aanwezig is van het Hollands 

Diep naar de omliggende polders tijdelijk toeneemt. Omdat de waterbodem door 

:;euiruenttransvort naar veduuv vaI1 tiju weer her:;tekl zal zijn i:; c.lit effect niet vennanent. 

Het effect wordt daarom licht negatief beoordeeld (-).Variant HDl leidt niet tot effecten en 

wordt daarom neutraal beoordeeld (0). 

Beinvloeding watermilieu en waterkolom 
Bij het realiseren van de sleepzinker (HD2) kan tijdelijk een zuurstoftekort in het water 

ontstaan en zullen (mogelijk verontreinigde) slib en/ of zanddeeltjes zich verspreiden. De 

variant HD2 is daarom als licht negatief beoordeeld (-). Tijdens de graafwerkzaamheden 

voor hct aanlcggcn van de zinkcr zal zodanig nauwkcurig wordcn gcwcrkt dat zich zo min 

mogelijk slib /zanddeeltjes verspreiden. Variant HDl leidt niet tot effecten en wordt daarom 

neutraal beoordeeld (0). 

Natuur 

Beinvloeding beschermde gebieden 
Het Vogel- en Habitatrichtlijngebied Hollands Diep wordt over een lengte van 1800 meter 

vergraven bij variant HD2. Daarnaast worden ook de oevers vergraven. De noordoever 

maakt onderdeel uit van het Habitatrichtlijngebied en de zuidoever valt gedeeltelijk binnen 

het Vogelrichtlijngebied. De effecten van het baggeren van de sleuf in het water van het 

Hollands Diep voor de sleepzinker zijn tijdelijk. Het aanleggen van de werkstrook kan 

leiden tot permanente aantasting van kwalificerend habitat. 

Aan weerszijden van de leidingenstraat komt zachthoutooibos voor. De ligging van de sleuf 

en de werkstrook buiten de leidingenstraat leidt tot aantasting van het bos. Een deel van het 

bos ( diep wortelende beplanting) zal niet meer terug mogen komen, aangezien het binnen 

de beplantingsvrije zone komt te liggen. Het bos maakt zowel onderdeel uit van de EHS als 

van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied. 

De oevers kunnen onderdeel uitmaken van het leefgebied van de Noordse woelmuis. De 

Noordse woelmuis is een van de soorten waarvoor het Hollands Diep is aangewezen als 

Habitatrichtlijngebied. Het baggeren van de sleuf voor de sleepzinker kan leiden tot extra 

verstoring. De soorten waarvoor het Hollands Diep is aangewezen als Vogelrichtlijngebied 

gebruiken het gebied voomamelijk in de winterperiode. De verstoring van andere 

kv,ralificerende natuurwaarden blijft bepcrkt. De variant HD2 is daarom als licht negatief 

beoordeeld (-)ten opzichte van de variant HDl, waarbij geen effecten optreden en daarom 

als neutraal is beoordeeld (0). 

Beinv/oeding fauna 

Het vergraven van de oevers in variant HD2 kan leiden tot aantasting van leefgebied van de 

Noordse woelmuis. De werkzaamheden kunnen leiden tot verstoring van Noordse woelmuis en 

vogels. Doordat de werkzaamheden waarschijnlijk gedeeltelijk binnen het broedseizoen 

plaatsvinden, scoort de variant HD2 vanwege verstoring licht negatief (-).Variant HDl heeft geen 

invloed op bescherrnde soorten en rode lijst soorten en is daarom als neutraal beoordeeld (0). 

Geomorfologie en cultuurhistorie 

Aantasting GEA-objecten en overige waardevol!e geomorfo/ogische vormen 
De sleepzinker (HD2) wordt gerealiseerd ter hoogte van de Esscheplaat en gorsen langs de 

dijk, een GEA-object mel regionale waafde. DoOf de aanleg van een sleepzinke1· lfeden op 
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dit GEA-object negatieve effecten op. Deze inv loed is als licht negatief beoordeeld (-). 

Variant HDl leidt niet tot aantasting van GEA-objecten en overige waardevolle 

geomorfologische vormen en wordt daarom neutraal beoordeeld (0). 

VOORKEURSALTERNATIEF EN MEEST MIUEUVRIENDEUJK ALTERNATIEF LEIDING EN. 

KRUISINGEN 

Op basis van de effectbeschrijving en -vergelijking die in hoofdstuk 5 en 6 is uitgewerkt, is 

een meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) en een voorkeursalternatief samengesteld uit 

de onderzochte tracevarianten. 

4 .-..~·4~.1~---------H~ET MEEST MILIEUVRIENDELIJK ALTERNATIEF 

Het MMA is het alternatief dat bestaat uit het voorgenomen trace met de vanuit 

milieuoogpunt gunstigste kruisingsvarianten en met aanvullende mitigerende en 

compenserende maatregelen die zinvol kunnen zijn om eventuele nog resterende negatieve 

milieugevolgen te compenseren. Voorwaarde is dat het MMA, enerzijds de meest 

milieuvriendelijke oplossing is, maar anderzijds wel een technisch en financieel realistische 

oplossing vormt. 

Het MMA voor het trace Wijngaarden-Ossendrecht bestaat uit: 

• Het voorkeurstrace. 

• Kruisingsvariant HSL2 (de open ontgraving). 

• Kruisingsvariant HDl (ligging in de bestaande leidingtunnel van de Stichting 

Buisleidingenstraat Nederland). 

• Locatie 1 Compressorstation Wijngaarden. (zie paragraaf 4.7) 

Keuze kruisingsvarianten 
Kruisingsvariant HSL2 is het Meest Milieuvriendelijk altematief. De verschillen met HSLl 

zijn niet groot en betreffen voomamelijk bodem en water. HSLl (boring onder de HSL) is 

technisch complexer in een boringsvrije zone. De open ontgraving scoort alleen iets 

ongunstiger op het criterium zetting in de toplaag b6ven de HSL. 

Kruisingsvariant Hollands Diep 1 heeft geen gevolgen voor milieu. De leiding komt in de 

bestaande leidingentunnel te liggen. De sleepzinker (HD2) heeft wel invloed op de 

omgeving, zoals in paragraaf 4.3 is toegelicht. 

Keuze compressorstationlocatie 
Het meest milieuvriendelijke alternatief voor wat betreft de locatie van het 

compressorstation is locatie 1. Op vier belangrijke aspecten, landschap, recreatie, 

leefbaarheid en archeologie, scoort deze locatie beter dan de andere locaties (zie ook 

paragraaf 4.6 en 4.7). 
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VOORKEURSALTERNATIEF 

Het voorkeursalternatief (VKA) is het alternatief dat het beste voldoet aan de wensen van 

Gasunie. Hierbij worden naast milieuafwegingen ook bedrijfseconomische afwegingen in 

ogenschouw gcnomcn. Voor Casunic is hct MMA tcvcns hct tc rcaliscrcn 

voorkeursalternatief (VKA). 

Het VKA voor het trace Wijngaarden-Ossendrecht bestaat uit: 

• Het voorkeurstrace. 

• Kruisingsvariant HSL2 (de open ontgraving). 

• Kruisingsvariant HDl (ligging in de bestaande leidingtunnel van de Stichting 

Buisleidingenstraat Nederland). 

• Locatie 1 Comp res orstation Wijngaarden.. 

~4=.5~-------~M~l~TIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN LEIDING EN KRUISINGEN 

4.5.1 ONDERSCHEID MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN 

Mitigerende maatregelen 
Mitigerende maatregelen zijn maatregelen die getroffen worden om de nadelige gevolgen 

van de voorgenomen activiteit te voorkomen of te beperken. Bij het ontwerpproces is reeds 

op verschillende manieren rekening gehouden met de milieueffecten en de impact op de 

omgeving. De keuzes en maatregelen waarmee de milieueffecten worden beperkt, zijn in 

deze paragraaf aangegeven. 

In paragraaf 4.5.2 is beschreven welke effectbeperkende maatregelen er getroffen zijn door 

de Gasunie ten tijde van de tracering van het trace. Ook is aangegeven wat de aanlegwijze 

van de leiding is en welke maatregelen er standaard genomen worden. Aanvullend hierop 

zijn nog aanvullende mitigerende maatregelen mogelijk ten behoeve van het Meest 

Milieuvriendelijk Altematief (MMA). 

In onderstaande figuur wordt het verschil tussen de begrippen voorkeurstrace, 

voorkeursalternatief en MMA schematisch weergegeven. 
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Figuur 4.34 

Voorkeurstrace 

Voorke ursa I tern atief 

MMA 

4.5.2 
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Voorkeurstrace 

Compenserende maatregelen 

Voorkeursaltematief 

Voorkeurstrace inclusief 

effectbeperkende 

mitigerende maatregelen 

+ keuze locatie 

compressorstation 

Compenserende maatregelen zijn maatregelen waarbij in ruil voor het aanbrengen van 

milieuschade op de ene plaats vervangende waarden elders worden gecreeerd. De wettelijke 

verplichting tot compensatie geldt alleen voor het aspect nahmr en - in het Groene Hart -

voor het aspect Landschap. Gasunie neemt echter ook voor andere aspecten compenserende 

maah·egelen, zoals later in de volgende paragraaf staat beschreven. 

Het compensatiebeginsel komt voort uit het Struchmrschema Groene Ruimte, de 

Habitatrichtlijn en de herziene Natuurbeschermingswet. De kern is dater geen netto verlies 

aan natuurwaarden mag optreden door een ingreep. Dit betekent dat bij ingrepen met 

significante gevolgen die op grond van het nee, tenzij beginsel mogen plaatsvinden, 

gewaarborgd moet zijn dat de aanwezige kenmerken en waarden respectievelijk de 

samenhang van het Natura 2000-netwerk behouden blijven. 

MITIGERENDE EN COMPENSERENDE MAATREGELEN IN VKA 

De effecten die optreden door het uitvoeren van de voorgenomen activiteit kunnen worden 

verminderd of worden voorkomen door het nemen van maatregelen. Gasunie neemt 

maatregelen waardoor effecten als gevolg van de aanleg van de aardgastransportleiding 

worden voorkomen, verminderd of gecompenseerd. De maah·egelen die in deze paragraaf 

genoemd zijn maken onderdeel uit van het voorkeursalternatief. Bij de tracering van de 

aardgastransportleiding heeft Gasunie een aantal uitgangspunten gehanteerd die een 

effectbeperkende werking tot gevolg hebben. 

Algemene uitgangspunten Gas1mie bij de aanleg van de aardgastransportleiding: 

• Het is het streven van Gasunie om de lengte van de nieuw aan te leggen leiding zo kort 

mogelijk te houden (dat is vanuit economisch en energetisch oogpunt aantrekkelijk, het 

duurzaamheidprincipe) en het trace zo goed mogelijk in te passen in de omgeving. 

• Bestaande en geplande woonbebouwing en bedrijfspanden vallen zoveel mogelijk buiten 

de tracering. 

• De aardgastransportleiding wordt waar mogelijk conform het overheidsbeleid gebundeld 

aangelegd met bestaande leidingen. Compressorstations en afsluiterlocaties sluiten waar 

mogelijk aan op bestaande Gasunie-locaties om het ruimtebeslag zo klein mogelijk te 

houden. 

• Een aardgastransportleiding kan met behulp van verschillende technieken worden 

gerealiseerd. Gas1mie streeft er naar zodanige aanlegmethoden toe te passen dat 

eventuele negatieve effecten op de omgeving beperkt blijven of kunnen worden 

voorkomen. 
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• Gasunie streeft er naar de aardgasleiding buiten de kritische perioden 

(vogelbroedseizoen, vroege voorjaar) aan te leggen om negatieve effecten voor broedende 

vogels, paddentrek en waardevolle flora te voorkomen. Mocht de situatie zich voordoen 

dat de aanleg binnen de kritische perioden moet plaatsvinden, dan zullen aanvullende 

ontlastende maatregelen worden genomen. 

Mitigerende maatregelen (onderdeel van de voorgenomen activiteit) 
In de vergunningsfase kunnen -naast de genoemde maatregelen- nadere afspraken worden 

gemaakt over aanvullende maatregelt!n. 

Binnen de buisleidingenstraat gelden afspraken over hoe werkzaamheden uitgevoerd 

dienen te worden. Deze afspraken gelden voor archeologie met de provincie Noord-Brabant 

en voor flora en fauna met LNV. Gasunie legt de leiding binnen de buisleiding aan conf01m 

deze afspraken. 

Bodem en water 

• Bouwputten die aangelegd worden bij kruisingen dieper dan 4 meter worden voorzien 

van een damwand. 

o Ter plaatse van de werkstrook zal het grondtekort, dat is ontstaan door zetting, 

worden aangevuld. 

c De oorspronkelijke bodemopbouw zal zoveel a.ls mogelijk worden hersteld. 

,, De boorspoeling wordt aan het maaiveld afgevoerd. 

o Mobiele grondwaterverontreinigingen die binnen het invloedsgebied van de 

onttrekking liggen en niet mogen verspreiden, worden door retourbemaling 

hydrologisch ge1soleerd. 

o Bij een aanwezige bodemverontreinigi.ng binnen het bemalingsgebied worden 

waterremmende maatregelen, zoals het aanbrengen van damwanden en dichten van 

de bodem van de bouwputten met bijvoorbeeld onderwaterbeton, genomen om 

verspreiding van de verontreiniging te voorkomen. 

Natuur 

• Het dichten van de sleuf zal in omgekeerde volgorde als de ontgraving plaatsvinden en 

in evenveel lagen. Door deze wijze van aanvullen wordt de oorspronkelijke 

profielopbouw zo goed mogelijk hersteld. 

• Na afronding van de werkzaamheden wordt het oorspronkelijke grondgebruik 

voortgezet. 

• De aanleg van de leiding in kwetsbare gebieden vindt zoveel als mogelijk plaats buiten 

de gevoelige perioden, zoals de broed- en overwinteringsperiode van vogels. In de 

andere gebieden wordt door het nemen van maah·egelen op het terrein voorkomen dat 

vogels tot broeden komen. 

• Gebouwen en (oudere) bomen worden zoveel mogelijk ontzien. Op deze wijze wordt 

schade aan verblijfplaatsen voor fauna voorkomen. 

• In de Natura 2000-gebieden Biesbosch en Markiezaatsmeer vinden geen ingrepen plaats. 

Landschap 

• Na de aanleg van de gasleiding zal de oorspronkelijke laagopbouw en relief van de 

werkstrook, sleuf en bouwputten (bij boringen) zoveel mogelijk worden hersteld. 

• Cultuurhistorisch waardevolle elementen zoals rijks- en gemeentelijke monumenten zijn 

bij de tracekeuze buitengesloten. 

• Cu lt11urhistorisch waardevolle lijnen en structuren, bijvoorbeeld watergangen en 

greppels, worden na de ingreep weer in oorspronkelijke staat hersteld. 
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• Kruisingen met historische dijken, kanalen, wegen en/ of bebouwingslinten worden 

zoveel mogelijk aangelegd rniddels een boring. Bij het toepassen van een boring blijven 

cultuurhistorische elernenten, patronen en/of structuren gehandhaafd. 

Archeologie 
• Bij de aanleg van de gasleiding kunnen archeologische waarden negatief worden 

be'invloed door het vergraven van de bodern en veranderingen van de grondwaterstand. 

Boringen worden toegepast om negatieve effecten te voorkornen. 

• Voor de p1irnaire dijken wordt door Gasunie de leiding aangelegd conform NEN 3651. 

Ruimtelijke omgeving 
• Tijdens de werkzaarnheden zal het werkverkeer in de nabijheid van het trace en op de 

wegen van en naar het trace toenernen. Orn verkeershinder te rninirnaliseren worden 

lokale ontsluitingsplannen opgesteld. In overleg met de gemeente en de aannemer zal 

voorafgaand aan de werkzaarnheden een wegenplan worden opgesteld. 

Milieu 

• De ontwerpfactor van de leiding wordt voor het deel van het trace in Sliedrecht verlaagd. 

Dit resulteert in een grotere wanddikte van de leiding en daarmee een verbeterde 

veiligheid. Ook worden damwanden aangebracht. Zo voldoet het hele trace aan de 

wettelijke veiligheidsvereisten. 

• Voorafgaand aan de uitvoering zal op basis van dan geldende inzichten de lokale sihiatie 

nader worden beoordeeld en zonodig maatregelen worden getroffen, zoals geluidsarm 

rnaterieel en/ of rnethode. 

• Voorafgaand aan de uitvoering wordt op basis van dan geldende inzichten de lokale 

situatie nader beoordeeld en worden zonodig lokale maatregelen getroffen om evenhiele 

trillingshinder te rninirnaliseren. Denk hierbij aan het trillingsarm inbrengen van 

damwanden. 

• De sleuf wordt zo snel mogelijk gedicht nadat de leiding is geplaatst. 

Compenserende maatrege/en 

Bodem en water 
Schade aan bebouwing in de nabijheid van het trace als gevolg van werkzaamheden om 

de aardgastransportleiding aan te leggen zal door Gasunie worden gecornpenseerd. 

Ruimtelijke omgeving 
Gasunie zal rnonitoren of er droogteschade aan landbouwgewassen optreedt. Eventuele 

opbrengstderving als gevolg van werkzaamheden zal door Gasunie worden vergoed. 

Natuur 
• Er dient gecornpenseerd te worden. 

Landschap 
• De invloed op landschap in het Groene Hart door het realiseren van het 

cornpressorstation dient gecornpenseerd te worden. 

AANVULLENDE MITIGERENDE MAATREGELEN IN HET MMA 

Alle mitigerende maatregelen die benoernd zijn in paragraaf 4.6.2 rnaken onderdeel uit van 

het MMA. Hieronder zijn de aanvullende maatregelen benoemd, die onderdeel uit kunnen 

rnaken van het MMA [nader te bepalen] . 
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Bodem en water 

Het beperken van de grondwateronttrekking door het toepassen van waterremrnende 

maatregelen zoals het aanbrengen van damwanden en in bijzondere gevallen dichten 

van de bodem van de bouwputten met bijvoorbeeld onderwaterbeton. 

Het tegengaan van de effecten door hydrologische compensatie in de vorm van 

retourbemaling. 

Het aanleggen van de leiding in den natte waarbij de leiding in een natte sleuf 

ingedreven wordt. 

Bij een aanwezige bodemverontreiniging binnen het bemalingsgebied wordt de leiding 

in den natte aangelegd. 

Natuur 

Ten einde verstoring van vleermuizen te voorkomen, zou gedurende de nachtelijke 

uren geen werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Gezien de tijdsperiode 

waarbinnen het trace gerealiseerd dient te worden en operationeel dient te zijn, is het 

niet realistisch te verwachten dat de werkzaamheden nooit gedurende de nachtelijke 

uren plaats vinden. Wel gaat het MMA uit van een optimalisatie van de 

werkzaamheden ten einde verstoring van vleermuizen te voorkomen. 

Bij werkzaamheden binnen leefgebieden van reptielen worden rnaatregelen getroffen 

om de invloed op deze dieren te minimaliseren. 

Om de invloed op natuur te beperken kan een ecoloog de werkzaamheden begeleiden. 

Archeologie 

Om de invloed op (potentiele) archeologische waarden te beperken kan een archeoloog 

de werkzaaiTLheden begeleiden. 

VERGEUJKING MIUEUEFFECTEN COMPRESSORSTATIONLOCATIES 

INLEIDING 

Startpunt van deze leiding, en sluitstuk van dit MER is de ontwikkeling en aanduiding van 

een meest milieuvriendelijke oplossing voor het compressorstation. Daarnaast stelt Gasunie 

een vuurkeursoplussing vast vuur het cumpressurstatiun. In de vVet is vuurgeschreven dater 

een meest milieuvriendelijk alternatief moet worden benoemd in ieder MER. Dit is het 

alternatief dat overall het beste scoort op milieuaspecten en dat daarnaast ook realiseerbaar 

moet zijn. 

Gasunie heeft in een uitgebreid locatieonderzoek (zie bijlagendossier) een groot aantal 

potentiele locaties beschouwd en daaruit een zorgvuldige selectie gemaakt van realistische 

alternatieven. Dat zijn de locaties 1, lA, 4 en 4A. Alleen deze zijn in het MER uitgewerkt in 

concretere inrichtingsvoorstellen en onderzocht op het gehele scala van rnilieuaspecten. 

Deze vier locaties vormen tevens het vertrekpunt bij de ontwikkeling en de vaststelling van 

het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA). 

De keuze voor een MMA is eenvoudig als er een alternatief is dat op alle fronten het beste 

eruit springt. Helaas is dat bij de afweging van mogelijke locaties voor dit cornpressorstation 

niet zo eenduidig. Elke locatie heeft specifieke voor- en nadeien. Om toch tot een afgewogen 

oordeel te komen is het MMA in vijf stappen tot stand gekomen: 

1. Welke thema's zijn in essentie van belang om een MMA op te baseren? 

2. Optirnalisatie naar meest milieuvriendelijke locatie. 

I, 105/3.CENJ1 ·JCJ52J 

ARCADIS 110 



4.6.2 

Tabel 4.14 - ------
lntegrale effectvergelijking 

com pressorstations 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

3. Vergelijk de locaties met elkaar op essentiele milieuthema's (rangorde) om te komen tot 

een meest milieuvriendelijke locatie. 

4. De dominant beste locatievariant is de meest milieuvriendelijke locatie. 

5. Optimaliseer deze locatie door inrichting en landschapsinpassing tot een meest 

milieuvriendelijk alternatief. 

VERGELIJKING MILIEUEFFECTEN COMPRESSORSTATIONLOCATIES 

In deze paragraaf worden de effecten van de vier mogelijke locaties voor het 

compressorstation vergeleken, inclusief de aan- en afvoerleidingen die specifiek ten behoeve 

van een alternatieve locatie moeten worden gerealiseerd. Onderstaande tabel bevat daartoe 

een beoordeling op alle beoordelingscriteria die in hoofdstuk 6 beschreven zijn. 

Refere cs 1* CS 1A cs 4 

Criterium ntie-

situ a tie 

Bodem en water 
Verandering grondwaterstand 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Zetting (T) 0 0 - --
Doorsnijding van afsluitende lagen {T) 0 0 0 -

Be'invloeding gebouwen en infrastructuur {P) 0 0 0 0/-

Verandering grondwaterstroming (T) 0 0/- 0/- 0/-

Be"invloeding watermilieu en waterkolom (T) 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Be"invloeding bodemkwaliteit door boorvloeistof {P) 0 0 - -
Be"invloeding grondwater- en milieubeschermings 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

locaties {T) 

Be"invloeding bodem- en grondwaterverontreiniging 0 0/- 0 0 

locaties (T) 

Warmte-invloed trace op omgevingstemperatuur {P) 

- zonder koeling {"warme leiding") 0 - - -
- met koeling ("koude leiding") 0 0 0 0 

Natuur (Beschermde qebleden) 
Ruimtebeslag Groene Hart {P) 0 - - -- --
Aantasting openheid {P) 0 - - -
Directe aantasting EHS (P) 0 0 0 0 

Verstoring EHS (P) 0 0 0 0 

Verdroging {T) 0 0 0 0 

Vernietiging (P) 0 0 0 0 

Versnippering (P) 0 0 0 0 

Natuur (Flora) 
Vergraving (P) 0 0 0 0 

Verstoring (P) 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Verdroging (T) 0 0 0 0 

Versnippering (P) 0 0 0 0 

Natuur (Fauna) 
Vergraving {P) 0 -- 0 --

Verstoring (P) 0 - - -- --
Verdroging (T) 0 0 0 0 

Versnippering (P) 0 -- 0 --
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LOCATIES ZIJN 

ONDERSCHEIDEND 

VANWEGE DE EXTRA 

LEIDING NAAR LOCATIE 4 

EN 4A DOOR H ET 

VEENWEIDEGEBIED. 

MILIEUE FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

Refere cs 1* CS 1A cs 4 CS 4 

Criterium ntie-

situatie 

Geomorfologie, cultuurhistorie en visueel ruimtelijke 

kenmerken 
Aantasting GEA-objecten en overige waardevolle 0 - - . . - --
geomorfologische vormen (P) 

Aantasting cultuurhistorische waardevolle gebieden 0 --- -- -- - -
(P) 

Aantasting cultuurhistorisch waardevolle structuren - - - -
en patronen (P) 

Visueel ruimtelijke kenmerken 

Vanuit landschappelijk perspectief 0 --- -- --- - --
Vanuit zichtlijnen bewoners 0 - -- -- - --
Vanuit zichtlijnen overige gebruikers (recreanten) 0 - - -- - ---
Archeologie 

Aantasting archeologische waarden (CS locaties) (P) 0 - . - - - - --
Aantasting archeologische waarden (trace) (P) 0 0 - - -
RuimteliJke omgeving 

Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige 0 0 0 0 0 
woongebieden (P) 

Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige 0 0 0 0 0 

werkgebieden (P) 

Be'invloeding landbouw en landbouwgronden (P) 0 - - -- -· 
Be'invloeding recreatie en recreatiegebieden (P) 0 0 0 0 --
Be'invloeding infrastructuur (P) 0 0 0 0 0 

Externe velligheld 
Plaatsgebonden risico (P) 0 0 0 0 0 

Groepsrisico (P) 0 0 0 - -
Geluid, trillingen, lucht en lictrt 

Geluidshinder** (T/P) 0 - - - - - - --
Trillingen (T) 0 0 0 0 0 

Luchtkwaliteit (T/P) 0 0 0 0 0 

Verandering donkerbeleving (P) 0 - - 0 0 

*Met in de linker subkolom de scores van de 'verstopte' variant, in de rechter subkolom de open variant 

** koeling scheelt gemiddeld 2 dB(A) in effecten. Dit leidt niet tot andere scores van de locaties (zie H6), 

maar het achterwege laten van de koeling is vanuit geluidsperspectief wel gunstig. 

Bodem en water 
De vier locaties op zichzelf zijn voor het aspect bodem en water nauwelijks tot niet 

onderscheidend. In alle locatiealtematieven wordt het compressorstation gerealiseerd in het 

Groene Hart, met klei/veen tot meer dan 10 meter diepte en het grondwater net onder het 

maaiveld. 

Onderscheid tussen de locaties wordt gemaakt door de constructie van twee leidingen die 

over een lengte van 4 tot 5 kilometer door het veengebied moeten worden gerealiseerd. Een 

moeilijke kl us, ook vanwege de slechte bereikbaarheid van het gebied voor het zware 

materieel. De tijdelijke impact van deze leidingaanlegactiviteiten zijn in deze omgeving 

groot door de brede werkstrook (100 meter), de grote hoeveelheden grondwater die 

onttrokken moet worden, de grondtekorten die aangevuld moeten worden en alle 

maatregelen om het materieel het veld in te brengen. Locatie 4 en 4A scoren op dit punt 

duidelijk veel slechter dan 1 en lA die praktisch gelijkwaardig zijn. Locatie 1A ligt naast 
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LANDSCHAPPELIJKE 

INPASBAARHEID VAN DE 

LOCATIE IN HET GROENE 

HART 

MIUEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN·OSSENDRECHT 

locatie 1, waarbij het tussengelegen bosgebied met een horizontaal gestuurde boring kan 

worden gekruist. 

Wat betreft de koeling van het aardgas: Het achterwege laten van de koeling is voor bodem 

en water ongtmstig: bodemopwarming is merkbaar tot enkele tientallen kilometers van het 

compressorstation. Daar staat tegenover dater binnen het invloedsgebied van de leiding 

geen gewassen (zoals bollen) worden geteeld die gevoelig zijn voor opwarming van de 

bodem. Dit heeft voor alle locaties dezelfde type effecten. De variant met koeling of zonder 

koeling is voor de locaties daarom niet onderscheidend. 

Natuur 
Het aspect natuur is nauwelijks onderscheidend. De locaties die meer open in het groene 

gebied liggen scoren wat slechter op openheid (van belang voor bepaalde soorten 

weidevogels en de Kleine Zwaan). Naarmate de locatie meer door bos wordt omgeven 

scoort de locatie slechter voor bosvogels en vleermuizen, waarbij met name locatie 4A het 

minste scoort vanwege de besloten ligging in het bos. 

Voor locatie 4A moet een flinke strook bos gekapt worden van ongeveer 250 meter lengte 

om een toegangsweg naar het station te kunnen realiseren. Dit dient gecompenseerd te 

worden. 

Geomorfologie, cultuurhistorie en visueel roimtelijke kenmerken 
Een van de belangrijkste aspecten in de weging is de landschappelijke inpassing. Aile 

locaties liggen in het Groene Hart, in of nabij het Transformatiegebied Merwedezone. In de 

transformatiezones wordt gestreefd naar een robuuste herindeling vannatuur, recreatie en 

waterbeheer, waarbij de groen-blauwe kwaliteiten worden vergroot [Nota Ruimte] . Het 

Groene Hart staat vooral ook voor een sterk restrictief beleid, dat erop gericht is om het 

'open gebied tussen de steden' open te houden. Een restrictief beleid dat ervoor moet waken 

dat het typische Nederlandse cultuurlandschap van sloten en lage weilanden voor de 

toekomst behouden blijft 7
• Locaties die een serieuze inbreuk doen op dit beleid kunnen 

derhalve geen MMA zijn. 

Uiteindelijk scoort locatie 4, juist ten noorden van de spoortunnel en ten oosten van het bos 

(zie ook paragraaf 3.6.3) vanuit de landschaps-architectonische invalshoek en de inpassing 

in de landschapsstructuur het minst negatief. Deze locatie kan in de vormgeving en 

inpassing een relatie aangaan met de technische orngeving van de Sophiaspoortunnel en de 

Al5. De locatie kan vanaf de open polder met groen worden ingepast. Ze tast de open 

polder in de randsituatie aan, maar door een goede landschappelijke inpassing ontstaan er 

tevens nieuwe mogelijkheden voor natuur- en landschapsontwikkeling, passend bij het 

veenweidelandschap, met ondermeer een nieuw te realiseren recreatieve route. Mogelijk 

effect op lange termijn van deze locatie is dat door de koppeling van het terrein aan de 

noordzijde van de A15 en de Betuwelijn, deze bundeling ook andere ontwikkelingen in deze 

randzone van het Groene Hart zou kunnen aantrekken. Hierdoor zou de zuidzijde van de 

polder op den duur toch worden aangetast. Dit is echter afhankelijk van het planologische 

beleid van de betreffende overheden. 

' Wiin Derksen (directeur van het Ruiintelijk Planbureau en Nico Pieterse, projectleider Groene Hart bij 

het RPB, Het Financieel Dagblad, 2007. 
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Locatie 1 scoort in een half open inpassing als tweede locatie vanuit de landschapsaspecten. 

Ze ligt in een gave polder in het Groene Hart, maar kan met de landschappelijke inpassing 

aansluiten bij de oksel van het Alblasserbos en de royale beplantingen en natuurzone langs 

de provinciale weg (zie ook paragraaf 3.6.3) zonder de open polder in zijn fundamentele 

waarde aan te tasten. Met een ruime nahrnr en landschapsontwikkeling, kan aansluitend 

aan het Alblasserbos -mits goed ingepast- een nieuwe landschapszone ontstaan, die 

meerdere functies dient, zoals natuur- en landschapsontwikkeling, passend bij het 

veenweidelandschap, waterberging en recreatief medegebruik. De gei:soleerde ligging in het 

buitengebied komt voort uit de ligging op het knooppunt van de leidingen. Deze 

gei:soleerde ligging kan een inspiratie vormen voor de uitwerking van het planconcept van 

de landschappelijke inpassing. 

Locatie lA ligt ruimtelijk veel kwetsbaarder dan locatie 1. Deze locatie is alleen goed in te 

passen met een zeer ruimte natuur- en landschapsontwikkelingszone in het open 

polderlandschap. Anders werkt deze locatie zeer storend op de open polder. De 

landschapsontwikkeling kan wel bijdragen aan de voorgenomen groene ontwikkeling van 

de Merwedezone. 

Locatie 4A ligt in een open locatie, omgeven door bos. Het bos wordt daardoor een soort 

omheining voor het compressorstation. Dit werkt verstorend op de nahrnr-, landschaps- en 

recreatieve waarden van het bestaande bos. Ze ligt als een bedrijventerrein midden in deze 

semi-natuurlijke omgeving, waardoor de beleving van dit bosgebied niet meer voldoet aan 

de doelstelling van ontspanning. Bovendien neemt ze de lange lijn van de open ruimte weg 

vanaf 11et bebouwingslird en vice versa. Gezien deze naar binr1en gerichte, relatief 

kleinschalige groene bosomgeving, zal het compressorstation met haar grote schaal en maat 

en haar bebouwing als zeer storend worden ervaren door bewoners en recreanten en past zij 

niet in dit boslandschap. 

Tot slot enkele aandachtspLU1ten rond geomorfologie. 

Locatie 1 scoort van de vier locaties het minst negatief op aantasting van geomorfologisch 

waardevolle patronen. Locatie 1 en locatie lA doorsnijden een donk (een zandhoogte) die 

ter piaatse van iocatie 1 niet zichtbaar is, terwijl deze op locatie lA wel zichtbaar is. Locaties 

4 en 4A doorsnijden een GEA-object (namelijk een stroomgondel van de Oud Alblas), dit is 

negatief gescoord. 

Archeologie 
Bij de beoordeling van effecten op archeologie is gekeken naar twee criteria: 

De locatie zelf van circa 9 hectare (voor leidingen en gebouwen). 

Het extra leidingtrace van en naar het bestaande kruispunt Wijngaarden-

Qua ligging van het station is duidelijk dat locatie lA het slechtste scoort en locatie 4 het 

beste. Op locatie 1 ligt een rivierduin in de ondergrond die (mogelijk) bewoond is geweest. 

Hier zijn dus effecten te verwachten maar plaats, aard en omvang is nog niet bekend (- -). 

Locatie lA ligt vrijwel pal bovenop een vindplaats met de status van een terrein met zeer 

hoge archeologische waarde. Vandaar dat deze locatie slecht scoort (- - -). 

Locatie 4 ligt in een gebied met middelhoge verwachtingswaarde zonder vindplaatsen in de 

nabijheid. Daarom worden op deze plaats weinig of geen effecten verwacht ( - ). 

Locatie 4A heeft een hoge(re) archeologische verwachtingswaarde (- -)-
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Extra leidingen zijn voor locatie 1 niet aan de orde (score 0), maar voor alle andere locaties 

ligt het trace in een gebied waar ondergronds rivierduinen kunnen worden verwacht (score 

-). Nader onderzoek zal moeten uitwijzen of in de trace's maatregelen nodig en mogelijk 

zijn, bijvoorbeeld alternatieve route(s). 

Ruimtelijke omgeving 
Er is alleen directe blijvende invloed op de landbouwgronden die door de komst van het 

compressorstation teloor gaan. Dit is niet onderscheidend. Daarnaast zijn er negatieve 

effecten te verwachten op het extra stuk leidingtrace naar de locaties 4 en 4A. dit zijn vooral 

tijdelijke effecten en zowel de tijdelijke effecten als de mogelijke permanente effecten zullen 

voor de betrokken agrariers worden gecompenseerd. 

Qua recreatief medegebruik van het Groene Hart scoort locatie 4A zeer slecht vanwege de 

ligging van het omheinde station midden in het bos. De overige drie locaties zijn qua effect 

op recreatie beperkt onderscheidend. Alle drie de locaties liggen bij bos met recreatieve 

functies, waarbij op alle drie locaties aanpassingsmaatregelen mogelijk zijn waarmee 

effecten kunnen worden verzacht. Deze locaties (1, lA en 4) zijn, hoewel verschillend van 

karakter, qua recreatief landschappelijk gebruik gelijk beoordeeld. 

Leefbaarheid (externe veiligheid en geluid) 
Onder de term leefbaarheid wordt de aantasting bedoeld die het compressorstation zal 

hebben voor de directe toekomstige buren van het compressorstation en gebruikers van de 

leefomgeving. Dit betreft met name (risico op) geluidsoverlast, exteme veiligheid. In de 

locatiestudie is een minimale afstand van 300 meter van aaneengesloten woonbebouwing 

aangehouden als eerste selectiecriterium voor een praktische minimale afstand waarop de 

leefbaarheid niet onaanvaardbaar wordt aangetast. Alle locaties voldoen aan deze eis, maar 

de ene locatie heeft nog vele honderden meters extra ruimte ten opzichte van de andere 

locatie. Dit is vanuit leefbaarheid c.q. zichtbaarheid en beleving een merkbaar verschil, ook 

al voldoet elke locatie vanaf 300 meter aan de basale selectienormen. 

Uit het MER (hoofdstuk 6) blijkt een rechtevenredig verb and tussen de afstand van 

woningen en de kans op geluidhinder en de toename van veiligheidseffecten. Hoe groter 

deze afstand (en hoe minder woningen binnen een gestelde afstand hoe beter). Dit is ook 

een reden waarom compressorstations in alle gevallen in het agrarisch gebied liggen en niet 

in de nabijheid van wonen en werken. 

De afstanden tot de woongebieden zijn als volgt: 

Dichtstbij gelegen woonbebouwing ten opzichte van locatie 1 ligt op ongeveer 700 

meter van de lintbebouwing van Wijngaarden. 

Dichtstbij gelegen woonbebouwing ten opzichte van locatie lA op 800 meter van de 

lintbebouwing van Oud Alblas. 

Dichtstbij gelegen woonbebouwing ten opzichte van locatie 4 op ruim 300 meter van de 

woonwijken in Papendrecht en ruim 700 meter van de lintbebouwing in Oud Alblas. 

Dichtstbij gelegen woonbebouwing ten opzichte van locatie 4A en ruim 500 meter van 

de lintbebouwing in Oud Alblas, met werken (geplande bedrijventerreinen) op 

ongeveer 300 meter. 

Daarmee is afstand ook een maat geworden voor de voorkeursvolgorde. 

Per locatie meer specifiek voor veiligheid en geluid nog het volgende. 
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Externe veiligheid 

Alle locaties voldoen aan de normen voor externe veiligheid en zijn als zodanig inpasbaar. 

Dat wil echter niet zeggen dat de locaties allemaal gelijk scoren. De locaties 1 en lA liggen 

op zodanig grate afstand van woonbebouwing dat zelfs bij calamiteiten er geen woningen 

binnen de gevarenzone liggen. Dat is bij locaties 4 en 4A anders. Daar is de afstand tot de 

woonwijken zo kart (300 en 500 meter) dater respectievelijk 250 en 25 woningen (exclusief 

de geplande autonome ontwikkelingen) binnen de grens liggen waarbij graepsrisico

effecten zijn bepaald. Een situatie die voor Gasunie onwenselijk is. 

Ge/uid, tnJ/ingen, lucht en licht 

Uit de berekeningen blijkt dat het compressorstation op alle locaties zowel met als zonder 

koeling kan worden gerealiseerd. Alie locaties zijn namelijk vergunbaar, gelet op de 

wettelijke normen. Dat wil echter niet zeggen dat de geluidsbelasting (en daarmee de kans 

up geluid~hinder en zichtbeleving) in alle gevallen gelijk is. Ook hier geldt (naar analogie 

van externe veiligheid) dat met name locatie 4 slecht scoort, vanwege de korte afstand (ruim 

300 meter) tot de woonwijken in Papendrecht. Locatie 4A scoort oak relatief slecht vanwege 

de korte afstand tot de woonwijken in Papendrecht {500 meter) en de geluidbelasting op de 

lintbebouwing in Oud-Alblas (ruim 500 meter). 

ACHTERWEGE LATEN VAN Het achterwege laten van de grate mechanische koeling is ter voorkoming van 

DE KOELING LEIDT TOT geluidshinder gunstig, al komt het in de effectscores (zie hoofdstuk 6) niet zo goed tot 

SIGNIFICANT LAG ERE uitdrukking. Door koeling achterwege te laten neemt de geluidsbelasting van het 

GELUIDSBELASTING (- 2 compressorstation op de woningen gemiddeld met 2 dB(A) af. Dit is bijna een halvering van 

DB(A) VAN DE OMGEVING de geluidsbelasting, dus dat scheelt significant. In de onderlinge vergelijking van locaties 

blijkt echter dat de ligging van de ene locatie ten opzichte van de andere veel gratere 

verschillen geeft in de geluidsbelasting. Vanuit geluidsperspectief is de variant zonder 

koeling de meest milieuvriendelijke variant. 

LOCA Tl E 4 UGT METE EN Voor locatie 4 geld t tot slot nog het volgende. Het compressorstation Hgt meteen naast de 

NAAST DE INGANG VAN DE treiningang en luchtinlaten van de Sophia Spoortunnel, een onderdeel van de Beh1welijn. 

SOPHIA SPOORTUNNEL EN Gasunie acht het niet wenselijk om een gascompressorstation zo dicht op deze kwetsbare 

DE LUCHTINL.A.TEN VAN DE objecten te realiseren om redenen van wederzijdse beinvloeding: 

TUNNEL. ONWENSELIJK 1 Indien er een calamiteit plaatsvindt met een trein in of nabij de tunnel zou het 

VANWEGE compressorstation mogelijk moeten stoppen met haar transporttaak en dit is voor de 

BEDRIJFSVEIUGHEID leveringszekerheid onwenselijk. 

2 Indien er een calaiuiteit plaabv i.udt met het compressors talion beil1v luedl dil de 

veiligheid voor het treinverkeer in de h1nnel vanwege de luchtinlaten bij de tunnel, 

meteen naast het compressorstation. 

De effecten van verlichting op locaties 1 en lA kunnen beperkt en incidenteel zijn dankzij de 

toepassing van infraraodtechnieken. Op de locaties 4 en 4A zijn de effecten op 

don kerbeleving nihil. 

_,,,4 :.:.. 7 _______ __;V:..:.A..:.:S"'-"T=ST.;...:E=L=LE=N-"--"-'M=E=E=ST._MILIEUVRIENDELIJKE LOCATIE EN VOORKEURSLOCATIE 

COMPRESSORSTATION 

-'"-4 '""'"". 7-'-'. l"--______ E. SSE.NTlt!.~M IL!EUTHEM.l\'S 

In het studiegebied zijn de volgende thema's van doorslaggevend belang: 
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4.7.2 

Tabel4.15 

Rangvolgorde van de vier 

locaties op dominante thema's 

AANWEZIGHEID VAN 

ARCHEOLOGISCH E 

WAARDEN EN 

VERWACHTINGEN 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

• De karakteristieke waarden en inpasbaarheid in het Groene Hart (Landschap )

De karakteristieke (mede)functies van het Groene Hart (Recreatie). 

De hinder voor en beleving door omwonenden (Leefbaarheid: geluid en veiligheid). 

De bescherrning van historische waarden of verwachtingen (Archeologie). 

Het lijkt vreemd dat het thema Ecologie of Natuur niet in dit lijstje voorkomt. De verklaring 

hiervoor is het feit dat na degelijke studie geen van de vier locaties in een Ecologische 

Hoofdstructuur blijkt te liggen, noch exceptionele soorten of waarden herbergt. Dit is 

daarom geen wezenlijk onderscheidend aspect. 

VOORKEURSVOLGORDE VAN DE OCA IES OP DE DOMINANTE TH EMA'S 

In beginsel zijn alle vier locaties technisch maakbaar maar er is wel verschil in aard en 

omvang van milieu-effecten. In onderstaande tabel zijn de vier geoptimaliseerde locaties 

met elkaar vergeleken op de meest wezenlijke gebiedskenrnerken: Landschappelijke 

inpasbaarheid (Groene Hart), Recreatie, Leefbaarheid en Archeologie. 

Dit leidt tot een rangvolgorde van de (geoptirnaliseerde) Meest Milieuvriendelijke Locatie 

van: 

1= kleinste effect en beste score; 

4= grootste effect en slechtste score. 

Als locaties onderling gelijkwaardig scoren is dit met een gelijke score aangegeven (als 

voorbeeld, wat populair gesteld kunnen ze een gedeelde eerste plaats scoren). 

Alt 1 Alt 1A Alt4 Alt4A 

Landschao (inpasbaarheid Groene Hart) 2 3 1 4 

Recreatie (medefunctie Groene Hart) 1 1 1 4 

Leefbaarheid (hinder/veiligheid, omwonenden 1 1 4 3 

en overioe omoevinq) 

Archeolooie (waarden en verwachtingen) 2 4 1 2 

Locaties 4A en 1A vervallen a/s meest milieuvriendelijke locatie 
Uit de rangorde in voorgaande tabel valt op te maken dat locatie 4A op twee wezenlijke 

kenrnerken van het Groene Hart (Landschap en Recreatie) slecht scoort en daarrnee niet in 

aanrnerking kan komen voor de Meest Milieuvriendelijke locatie. Ook over de hele linie is 

locatie 4A nergens milieuvriendelijker dan andere locaties. Hoewel op het eerste gezicht lijkt 

dat het compressorstation hier netjes landschappelijk wordt "ingepakt" blijkt bij nadere 

studie het toch visueel (diepte) en functioneel (recreatief) een behoorlijke aantasting van het 

buitengebied te zijn. 

Locatie lA kan evenrnin in aanrnerking komen als Meest Milieuvriendelijke locatie. Zowel 

op inpasbaarheid (ruimtelijk/landschappelijk) als op archeologie zijn hier wezenlijke 

effecten te verwachten. De locatie ligt op een bekende vindplaats met zeer hoge 

archeologische verwachting. Het advies om het compressorstation westelijk te verplaatsen 

maakt de landschappelijke aantasting van het Groene Hart alleen maar groter. Op grond 

van deze overwegingen kan locatie lA niet het meest milieuvriendelijk zijn. 

Welke van de /ocaties 1 en 4 is het meest milieuvriendelijk? 
Van de twee resterende locaties heeft locatie 4 de minste impact op landschap en 

archeologie. De afstand van locatie 4 tot aaneengesloten bebouwing van Papendrecht en de 
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Figuur 4.35 

Afsluiterlocatie (links) en meet

en regelstiltion (rechts) zullen 

komen te vervallen en op 

locatie 1 gel'ntegreerd worden 

in het cornpressorstation 

M/UtUEFHCThAPPORT AANLEG AARDGA5TRANSPORTLC IDiNG ilv'UNGAARDEN-OSSENDRECHT 

ingang van de tunnel van de Betuweroute is echter een serieus probleem. Bovendien is naar 

locatie 4 ruim 4 km dubbele leiding nodig vanaf knooppunt Wijngaarden door het Groene 

Hart, waarmee extra effecten ontstaan op bodem, grondwater en doorkruising van 

archeologisch verwachtingsvol gebied. 

Bij de uiteindelijke keuze van het meest milieuvriendelijk alternatief spelen voor Gasunie de 

volgende overwegingen een rol: 

• Locatie 1 ligt op 700 meter van de woonbebouwing, relatief gunstig qua leefbaarheid en 

hinder. 

• Locatie 1 is landschappelijk goed inpasbaar in de hoek van het Alblasserbos en de 

provinciale weg N214. 

• Bij keuze voor locatie 1 worden twee bestaande Gasunielocaties in het Groene Hart 

opgeheven en gemtegreerd op de compressorstationlocatie. Het betreffen een 

afsluiterlocatie van ruim 40 meter in het vierkant (en 42 bij 115 inclusief 

landschapsinpassing) en een meet/regelstation van 80 bij 80 meter (inclusief 

groenstrook). Dit voordeel is bij locatie 4 niet mogelijk. In onderstaande afbeeldingen zijn 

deze bestaande locaties weergegeven. 

Een goede landschappelijke en architectonische inpassing en gepaste landschappelijke 

compensatie is daarbij wel een essentiele voorwaarde om locatie 1 tot meest 

milieuvriendelijke oplossing te kunnen selecteren. 

1106231CE712J11000623 
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Figuur 4.36 

Overzichtsbeeld van de op te 

heffen afsluiterlocatie en meet

en regelstation bij Wijngaarden 

M ILIEUEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRA NSPORTLE IDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

Locatie 1 is MMA 

Op grond van deze feiten en overwegingen kan worden geconcludeerd dat de 

effectverschillen tussen beide locaties voor landschap en archeologie niet erg groot zijn, 

maar voor leefbaarheid is de invloed van locatie 1 wezenlijk kleiner. Daarmee kan locatie 1 

worden aangemerkt als Meest Milieuvriendelijk Altematief. Een zeer goede 

landschappelijke en architectonische inpassing en gepaste landschappelijke compensatie is 

daarbij wel een essentiele voorwaarde. 

Voorkeursa/ternatief van Gasunie blijft locatie 1 

Al in de Startnotitie had locatie 1 voor Gasunie de voorkeur voor het realiseren van een 

compressorstation. Deze plaats op het knooppunt van bestaande en nieuwe leidingen is 

technisch, functioneel en qua kosten het beste. Bij andere locaties moeten toch extra 

leidingen (heen en terug) worden aangelegd waarmee zowel extra kosten als extra (milieu-) 

effecten aan de orde zijn. De intensieve onderzoeken in het kader van dit MER hebben nfet 

aangetoond dat andere locaties voor het compressorstation vanuit milieu-optiek wezenlijk 

beter of functioneler zijn. Locatie 1 blijkt zelfs het meest milieuvriendelijk te zijn. Er is dus 

geen reden om de voorkeur thans te herzien. 

Wel heeft het MER opgeleverd dat het mogelijk blijkt om af te kunnen zien van grote 

mechanische koeling (minder installaties en minder hinder), en er is duidelijk geworden dat 

ruime aandacht nodig is voor goede landschappelijke inpassing en architectonische 

vormgeving van gebouwen en terrein. Ook zijn tal van suggesties naar voren gekomen voor 

11106231CE7 '2J I /000623 
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4.8 

MILIEUEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRA NSPORTLE IDING WIJNGAARDEN-OSSEND RECHT 

(technische) maatregelen om effecten te verzachten en te compenseren. De Gasunie is bereid 

om veel van die suggesties uit het MER in het eindplan op te nemen en uit te voeren. Dat 

geldt ook voor de wettelijke plicht tot compensatie van verloren waarden (natuur en 

Iandschap). In de planuitwerking kan blijken dat nog additionele aanpassingen of 

verschuivingen wenselijk zijn. Zo zal rekening moeten worden gehouden met de aanwezige 

archeologische waarden en verwachtingen, detailontwerp, detailinpassing en de wijze - en 

het moment van uitvoering. Veel van deze details zullen in de vergmmLngfase worden 

gespecificeerd en afgesproken. 

UITWERKING VAN HET MMA EN VKA COMPRESSORSTATION 

Generieke (locatie-onafhankelijke) maatregelen 
GASUNIE KIEST VOCR EEN Om te komen tot een MMA is allereerst-los van de locaties- nagegaa_ri. welke generieke 

M MA MET: verbeterende en verzachtende maatregelen redelijkerwijs mogelijk zijn. Gasunie kiest in het 

- Maximaal verdiepte aanleg MMA en voorkeursalternatief voor: 

- Geen procesgaskoeling 

- Vele geluidsmaatregelen 

EEN OPEN 

LANDSCHAPPELIJKE 

INPASSING 

4. Verdiepte aanleg: In paragraaf 3.5.7 is beargmnenteerd dat ingraven van een compleet 

compressorstation niet realistisch is. Wel zal in het ontwerp maximaal gekozen worden 

voor ondergrondse ligging van leidingen, afsluiters etc. Hiermee wordt voorkomen dat 

het station een 'industriele' uitstraling krijgt. 

5. Achterwege laten van mechanische koeling: In paragraaf 3.5.7 is uiteengezet dat koeling 

desnoods achterwege kan blijven. Dit scheelt ruimte (apparatuur, gebouwen) en 

vermindert de geluidsemissies; Door de gaskoeling achterwege te laten is tot slot het 

totale gebouwoppervlak gereduceerd van ongeveer 6500 m2 tot ongeveer 4000 m2
• Het 

benodigd oppervlak daalt daarmee van 9 naar 8 hectare. 

6. Andere generieke mitigerende akoestische maatregelen zoals aangegeven in paragraaf 

3.5.7 voor geluid. 

Locatiespecifieke maatregelen 
N aast generieke maatregelen is de meest milieuvriendelijke locatie ook locatiespecifiek 

geoptimaliseerd. Hierbij is opnieuw naar het ontwerp van het station gekeken. Zo zijn 

gebouwen beter met elkaar in lijn gebrachl en daardoor beler inpasbaar gemaakt in een 

open inpassing dit was ook mogelijk dankzij het achterwege laten van de gaskoeling. 

Met deze aangescherpte uitgangspunten hebben de la11dschapsarchitecten zich opnieuw 

over een landschappelijke inpassing gebogen met twee doelstellingen: maximale openheid 

van het station en maximale bruikbaarheid van de directe omgeving en de landschappelijke 

inpassing. Het resultaat van de "Meest Milieuvriendelijke Inpassing" is voor deze locatie in 

twee vormen uitgewerkt in twee schetsontwerpen (zie navoigende atbeeldingen en 

toelichting). In het eerste schetsontwerp is met een beperkt ruimtebeslag de 

landschappelijke inpassing vorm gegeven. In het tweede ontwerp is het ruimtebeslag groter, 

maar ontstaat ook ruimte voor een recreatieve zone met wandelmogelijkheden. 

Gasunie wil -in nauwe samenwerking met de betrokken overheden- komen tot een 

optimale landschappelijke inpassing, waarbij deze schetsen dienen om een beeld te geven 

van de mogelijkheden. Ook nadere compensatie zal onderdeel uitmaken van dit proces. Het 

eindresultaat van dit proces zal vervolgens door Gasunie worden gerealiseerd. 
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Figuur4_.3_7~~~~~~

MMA, schetsontwerp no. 1, 

bovenaanzicht 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

OPEN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING 

Het terrein is als een eigentijds station in het gebied ontworpen en ingepast met diverse 

streekeigen landschapselementen, die reageren op de huidige kavelrichting. 

Het station ligt in het water, waardoor het als geheel herkenbaar is en las ligt van haar 

omgeving. Aan weerszijden is met twee lange grienden een overgang gemaakt naar het bos en 

het open weidelandschap. Vanuit de voorzijde, de provinciale weg N 214 heeft de automobilist 

onder de bomen door en tussen de bossages zicht op het station . Het station presenteert zich 

naar deze weg met een voorzijde van het entreegebouw. Het omringende hekwerk valt 

gedeeltelijk weg achter de omringende rietkragen en grienden. Aansluitend aan het eiland is 

een strook met een strakke boombeplanting opgenomen. Deze hoogopgaande bomen sluiten 

aan bij het cultuurlijke karakter van het station en onttrekken vanuit de open po Ider het zicht 

op de bebouwing. De westelijke strip met de reduceerstations is in aansluiting op het bestaande 

bos aan de noordzijde, ook aan de zuidzijde door een bosblok gemarkeerd. De compressoren en 

hun regelgebouwen warden gezien als het hart van het terrein, waar het om draait. Deze 

bebouwing en de bijbehorende leidingen worden niet aan het zicht onttrokken en zijn voor een 

oplettende waarnemer vanuit enkele punten en niet al te lange afstand zichtbaar. 

I 110623:CE712 J1 '000623 
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Figu~4.38_ 

MMA, schetsontwerp no 1, 

vogelvl ucht 

Figuur 4.39 

MMA, schetsontwerp no 2, 

bovenaanzicht 

ivi iUt UC FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRAN5PORTLC iDiNG 'vViJNGAA RD[ i~-OSSC i~D RECHT 

Er is een tweede variant ontwikkeld, waarin een grotere mate van landschappelijke 

inpassing plaats vindt op het gebied van natuur- en landschapsontwikkeling. Ook ontstaat 

hierdoor een zone met een aantrekkelijke wandelroute, welke door een half open landschap 

loopt. 

I! 1062l·CE7'2J; c00623 
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Figuur 4.40 

MMA, schetsontwerp no . 2, 

vogelvl ucht 

---: -

=4=.9~--------=0-"V=ER=Z=l(_HT VAN EFF CTEN PER DEELGEBIED 

Tabel 4.16 

Overzicht van evenredig effect 

(aandaclmpunt) per deelgebied 

• O = geen effect 

• X = aandachtspunt 

• -=effect 

In het voorgaande zijn de rnilieu-effecten nauwkeurig beschreven per milieu-aspect en zelfs 

per criterium. Het effect is gepresenteerd als totaaleffect in het gehele studiegebied. Om te 

kunnen identificeren waar de effecten zich voornamelijk voordoen (welke gemeente) is in de 

navolgende tabel aangegeven in welke (deel)gebieden de grootste effecten zijn te 

verwachten. 

Verandering grondwaterstand 

(T) 

letting (P) 

Doorsnijding van afsluitende 

lagen (T) 

Verandering stabiliteit 

infrastructuur en bebouwing (P) 

Verandering 

grondwaterstroming (T) 

Beinvloeding waterbodemmilieu 

en waterkolom (T) 

Beinvloeding bodemkwaliteit 

door boorspoeling (P) 

Aantasting grondwater- en 
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{PIT) 

Be"invloeding bodem- en 

grondwaterverontreiniging 

locaties (T) 

Natuur 

Be"invloeding beschermde 

gebieden (T) 

Be"invloeding flora (T) 

Be"invloeding fauna (T) 

Geomorfologie, cultuurhistorie 

en visueel ruimtelijke 

kenmerken 

Aantasting GEA-objecten en 

overige waardevolle 

geomorfologische vormen (P) 

Aantasting cultuurhistorische 

waardevolle gebieden en 

cultuurhistorisch waardevolle 

structuren en patronen (P) 

Archeologie 

Aantasting archeologische 

terreinen en bekende 

vindplaatsen (P) 

Potentieel archeologisch 

waardevol en zeer waardevol 

gebied {P) 

Rulmtelljke omgevlng 

Ruimtebeslag op bestaande en 

toekomstige woo~gebieden (P) 

Ruimtebeslag op bestaande en 

toekomstige werkgebieden (P) 

Ruimtebeslag op 

landbouwgebieden (PIT) 

Ruimtebeslag op 

recreatiegebieden {Pff) 

Doorsnijding infrastructuur (T) 

Exteme velllgheld 

Plaatsgebonden risico (P) 

G roepsrisico (P) 

Zoneringsafstanden (P) 

Geluid, trillingen en lucht 

Geluidshinder aanlegfase (T) 

Trillingen (T) 

Luchtkwaliteit (TIP) 

l I 106231CE7'21'/0D0623 
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4.9.1 

. 9.2 

4.9.3 

MILIE UE FFECTRAPPORT AAN LEG AA RD GAST RA NSPORTLEID ING WIJ NGAA RDE N-OSSE N DRECHT 

GRAAFSTROOM 

Leidingtrace 
De polder Wijngaarden ligt in de gemeente Graafstroom. Het h·ace start bij de huidige 

afsluiterlocatie Wijngaarden. Vanaf daar loopt het trace in zuidelijke richting en kruist de 

Al5. Het trace wordt in een open ontgraving gerealiseerd. Hierdoor is er invloed op de 

grondwaterstand (par. 5.2.1), grondwaterstroming (par. 5.2.5), waterbodemmilieu en 

waterkolom (par. 5.2.6), bodemkwaliteit door boorspoeling (par. 5.2.7) en bodem- en 

grondwaterverontreiniging (par. 5.2.9). 

De tijdelijke bemaling van de sleuf heeft zetting van maximaal 50 mm tot gevolg (par. 5.2.2) 

en invloed op infrastructuur en bebouwing (par. 5.2.6). Dit is het gevolg van de grondslag. 

Hiernaast is in deze polder sprake van bei'nvloeding van leefgebied van de Heikikker en een 

overwintergebied voor de Kleine Zwaan (par. 5.3). Het trace is van invloed op de potentiele 

archeologische waarden (par. 5.5). 

Compressorstation 

In de gemeente Graafstroom zijn de vier alternatieve locaties gelegen waar het 

compressorstation gerealiseerd kan worden. De afweging voor de locatiekeuze van het 

compressorstation is gemaakt in paragraaf 4.4 en 4.6. De effecten die optreden als gevolg 

van de realisatie- en gebruiksfase van het compressorstation zijn opgenomen in hoofdstuk 6 . 

PAPE ND RECHT 

Het trace loopt voor een zeer beperkt deel door de gemeente Papendrecht. Het trace wordt 

in een open ontgraving gerealiseerd. Hierdoor is er invloed op de grondwaterstand (par. 

5.2.1), grondwaterstroming (par. 5.2.5) en waterbodemmilieu en waterkolom (par. 5.2.6). De 

tijdelijke bemaling van de sleuf heeft zetting van maximaal 50 mm tot gevolg (par. 5.2.2) en 

invloed op infrastructuur en bebouwing (par. 5.2.6). Dit is het gevolg van de grondslag. 

In de polder is sprake van bei'nvloeding van leefgebied van de Heikikker en een 

overwintergebied voor de Kleine Zwaan (par. 5.3). Het trace is van invloed op de potentiele 

archeologische waarden (par. 5.5). 

SLIEDRECHT 

In de gemeente Sliedrecht loopt het trace ten noorden van de A15 in de polder Wijngaarden, 

waar sprake is van bei'nvloeding van een overwintergebied voor de Kleine Zwaan (par. 5.3). 

Het trace is van invloed op de potentiele archeologische waarden (par. 5.5). 

Het trace wordt in een open ontgraving gerealiseerd. Hierdoor is er invloed op invloed op 

de grondwaterstand (par. 5.2.1), infrastructuur en bebouwing (par. 5.2.6), de 

grondwaterstroming (par. 5.2.5), waterbodemmilieu en waterkolom (par. 5.2.6), 

bodemkwaliteit door boorspoeling (par. 5.2.7) en bodem- en grondwaterverontreiniging 

(par. 5.2.9). De tijdelijke bemaling van de sleuf heeft zetting van maximaal 50 mm tot gevolg 

(par. 5.2.2). Dit is het gevolg van de grondslag. 

Ten zuiden van de A15 loopt de leiding parallel langs de N3 en de spoorlijn en doorkruist 

het geplande woongebied Baanhoek-West en Benedenveer. De leiding wordt hier 

gerealiseerd met een grotere wanddikte. Zo wordt voldaan aan de wettelijke vereisten (par. 

5.7.1). 
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4.9.5 

4.9.6 

4.9.7 
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DORDRECHT 

In de gemeente Dordrecht kruist de leiding de Beneden Merwede met een boring. Voor een 

grootdeel ligt de leiding gebundeld met een bestaande leidingstrook. Tenslotte wordt de 

Dortse Kil gekruist. 

Het trace wordt in een open ontgraving gerealiseerd. Hierdoor is er invloed op de 

grondwaterstand (par. 5.2.1), afsluitende lagen (par. 5.2.3), grondwaterstroming (5.2.5), 

waterbodemmilieu en waterkolom (par. 5.2.6), bodemkwaliteit door boorspoeling (5.2.7) en 

bodem- en grondwaterveronh·einiging (par. 5.2.9). 

De tijdelijke bemaling van de sleuf heeft zetting van maximaal 50 mm tot gevolg (par. 5.2.2) 

en invloed op infrastructuur en bebouwing (par. 5.2.6). Dit is het gevolg van de grondslag. 

Het trace kruist een EHS gebied. De leiding passeert Natura 2000-gebied De Biesbosch, maar 

doorkruist deze niet (par. 5.3). Het trace is van invloed op de potentiele archeologische 

waarden (par. 5.5). 

---=BINNENMAAS 

Het trace doorkruist een klein stuk van de gemeente Binnenmaas. Het trace wordt in een 

open ontgraving gerealiseerd. Hierdoor is er invloed op de grondwaterstand (par. 5.2.1), 

afsluitende lagen (par. 5.2.3), grondwaterstroming (5.2.5) en bodemkwaliteit door 

boorspoeling (5.2.7). De tijdelijke bemaling van de sleuf heeft zetting van maximaal 50 mm 

tot gevolg (par. 5.2.2) en invloed op infrastructuur en bebouwing (par. 5.2.6). Dit is het 

gevolg van de grondslag. 

STRIJEN 

Het trace loopt in de gemeente Strijen door landelijk gebied_ Voormalige kreekpatronen (o.a. 

Strijensche haven) worden doorkruist (par. 5.4.2). 

Het trace wordt in een open ontgraving gerealiseerd. Hierdoor is er invloed op de 

grondwaterstand (par. 5.2.1), afsluitende lagen (par. 5.2.3), grondwaterstroming (5.2.5), 

waterbodemmilieu en waterkolom (par. 5.2.6), bodemkwaliteit door boorspoeling (5.2.7) en 

bodem- en grondwaterverontreiniging (par. 5.2.9). 

De tijdelijke bemaling van de sleuf heeft zetting van maximaal 50 mm tot gevolg (par. 5.2.2) 

en invloed op infrastructuur en bebouwing (par. 5.2.6). Dit is het gevolg van de grondslag. 

CROMSTRIJEN 

In de gemeente Cromstrijen wordt de leiding gebtmdeld met de buisleidingenstraat. 

Voormalige kreekpatronen (o.a. Strijensche haven) vmrdenmet de leiding doorkruist (par. 

5.4.2). Het trace wordt in een open ontgraving gerealiseerd. Hierdoor is er invloed op de 

grondwaterstand (par. 5.2.1), afsluitende lagen (par. 5.2.3) en grondwaterstroming (5.2.5). 

De tijdelijke bernaling van de sleuf heeft zetting van maximaal 50 mm tot gevolg (par. 5.2.2). 

Dit is het gevolg van de grondslag. 

Hollands Diep 

Het Hollands Diep is een Vogelrichtlijngebied en rnaakt onderdeel uit van Natura 2000. Het 

Hollands Diep zal gekruist worden in een bestaande tunnel van de buisleidingenstraat. De 

gasleiding wordt in zijn geheel door deze bestaande twmel gesd1oven. De in bovenstaande 
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4.9. 

4.9.9 

4.9.10 

4.9.11 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

tabel aangegeven bemvloeding van beschermd gebied heeft betrekking op geluidverstoring 

door de werkzaamheden op de leidingenstrook. 

MOERDIJK 

Ook in de gemeente Moerdijk wordt het trace in de buisleidingensh·aat in een open 

ontgraving gerealiseerd. Hierdoor is er invloed op de grondwaterstand (par. 5.2.1), 

grondwaterstroming (5.2.5), bodemkwaliteit door boorspoeling (5.2.7) en bodem- en 

grondwaterverontreiniging (par. 5.2.9). De tijdelijke bemaling van de sleuf heeft zetting van 

maximaal 50 mm tot gevolg (par. 5.2.2). Ook worden de afsluitende lagen sterk doorsneden 

(par. 5.2.6). Dit is het gevolg van de grondslag. 

HALDERBERGE 

Binnen de gemeente Halderberge wordt het trace in een open ontgraving gerealiseerd 

binnen de buisleidingenstraat. Hierdoor is er invloed op de grondwaterstand (par. 5.2.1), 

afsluitende lagen (par. 5.2.3), grondwaterstroming (5.2.5) en bodem- en 

grondwaterverontreiniging (par. 5.2.9). 

De tijdelijke bemaling van de sleuf heeft zetting van maximaal 50 mm tot gevolg (par. 5.2.2). 

Dit is het gevolg van de grondslag. 

Ten slotte is het trace van invloed op de potentiele archeologische waarden (par. 5.5) en het 

geplande bedrijventerrein Borchwerf 2 (par. 5.6). 

ROOSENDAAL 

Ook in de gemeente Roosendaal ligt het trace in de buisleidingenstraat. Het trace wordt in 

een open ontgraving gerealiseerd. Hierdoor is er invloed op de grondwaterstand (par. 5.2.1), 

zetting (par. 5.2.2), infrastruchmr en gebouwen (par. 5.2.4), grondwaterstroming (5.2.5) en 

bodemkwaliteit door boorspoeling (5.2.7). De afsluitende lagen worden door het trace sterk 

doorsneden (par. 5.2.6). 

Hiernaast is het trace van invloed op de potentiele archeologische waarden (par. 5.5) en het 

geplande bedrijventerrein Borchwerf 2 (par. 5.6). 

BERGEN OP ZOOM 

In de buisleidingensh·aat in Bergen op Zoom wordt het nieuwe trace gerealiseerd in een 

open ontgraving. Hierdoor is er invloed op de grondwaterstand (par. 5.2.1), infrastructuur 

en gebouwen (par. 5.2.4) en grondwaterstroming (5.2.5) . De afsluitende lagen worden door 

het trace sterk doorsneden (par. 5.2.6). 

Met het trace wordt een EHS en Natura 2000-gebied doorkruist. Hiernaast zijn de 

werkzaamheden van invloed op het leefgebied van de levendbarende hagedis. Ook kan 

verstoring van vogels voorkomen (par. 5.3). Het trace doorkruist het Belvedere gebied de 

Brabantse Wal (par. 5.8.4). Ook is het trace van invloed op de potentiele archeologische 

waarden (par. 5.5). 
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4.9.1~3 ___ _ 
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WQ.EN~DRECHT 

Bet trace ligt in Woensdrecht in de bulsleidingenstraat. Het trace wordt in een open 

ontgraving gerealiseerd. l-lierdoor is er invloed op de grondwaterstand (par. 5.21), zett:ing 

(par. 5.2.2), afsluitende Jagen (par. 5.2.3) en de grondwaterstroming (5.2.5). 

He t trace doorkruist het Belvedere gebied de Brabantse Wal (pa1·. 5.8.4). Ook is het trace van 

invloed op de potent:iele archeologisc.he waarden (par. 5.5). 

.~EIMERSJNAA_b 

Het trace ligt in Relmerswaal in de buisleidlngenstraat. Het trace wordt ln een open 

ontgravlng gerealiseerd. Hlerdoor is er invloed op de grondwaterstand (par. 5.2.1), 

afsluitende la gen (par. 5.2.3) en de grond waterstroming {5.2.5). De tijdelijke bemaling van de 

sleuf heeft zetting van maximaal 50 mm tot gevolg (par. 5.2.2). Dit is het gevolg van de 

grondslag. 
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5.1.l 

M ILIEUE FFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

HOOFDSTUK 

Gebieds- en 
effectbeschrijving van de leiding 

INLEIDING 

In hoofdsmk 3 is de voorgenomen activiteit beschreven. In dit hoofdstuk zijn de effecten 

hiervan op de gebiedskwaliteiten in beeld gebracht. 

De informatie in dit hoofdstuk ligt ten grondslag aan de afweging die gemaakt is in 

Hoofdstuk 4, waarin de alternatieven zijn vergeleken en een meest milieuvriendelijk 

alternatief is benoemd. 

In de volgende paragrafen komen de beoordelingscriteria (paragraaf 5.1.1) de opzet van de 

effectbeschrijving (paragraaf 5.1.2) en de effecten zelf aan bod (paragraaf 5.2 t/m 5.8). 

BEOORD LINGSCRITERIA 

De milieueffecten van de voorgenomen activiteit 01 A) worden beschreven aan de hand van 

beoordelingscriteria die zijn gebaseerd op de Richtlijnen voor dit MER. De 

beoordelingscriteria zijn afgeleid van de gebiedskwaliteiten en zijn weergegeven in de 

volgende tabel. 
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Tabel 5.17 

Beoor deli11gskader 

The ma Aspect Criterium Maatlat 

Bodem en Bodem en water Verandering grondwaterstand Kwantitatief en kwalitatief 

water Kwantiteit Zettinq Kwantitatief en kwalitatief 

Doorsnijding van afsluitende lagen Kwalitatief 

Verandering stabiliteit infrastructuur en bebouwing Kwalitatief 
\/ar..,.nnlarinn r1r,.,.nrl1111..,.+arc+r,...minn Kw::i!it<:tie f v ............. ~. "''!:f ~ ........... ~ ............................ ~ 

Bodem en water Be'invloeding waterbodemmilieu e~ ~a!:rkolom Kwantitatief en kwalitatief -· -
Kwaliteit Be'invloeding bodemkwaliteit door boorspoeling Kwalitatief 

Aantasting grondwater- en milieubeschermingsgebieden Kwantitatief en kwalitatief 

Beinvloeding bodem- en grondwaterverontreiniging locaties Kwantitatief en kwalitatief 

Warmte-invloed trace op omgevingstemperatuur Kwalitatief 

Natuur Beschermde gebieden Be"invloeding beschermde gebieden Kwantitatief en kwalitatief 

Beschermde soorten Be'invloeding flora Kwantitatief en kwalitatief 

Be'invloeding fauna Kwantitatief en kwalitatief 

Landschap en Geomorfologie Aantasting GEA-objecten Kwantitatief 

cultuurhistorie Aantasting overige waardevolle geomorfologische vormen Kwantitatief 

Cultuurhistorie Aantasting cultuurhistorische waardevolle gebieden Kwalitatief 

Aantasting cultuurhistorisch waardevolle structuren, patronen en Kwantitatief 

structuren 

Archeologie Archeologie Aantasting archeologische monumenten Kwantitatief 

Potentieel archeologisch waardevol en zeer waardevol gebied Kwantitatief 

Ruimtelijke Won en Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige woongebieden Kwantitatief en kwalitatief 

omgeving Werken Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige werkgebieden Kwantitatief en kwalitatief 

Scheepvaart Kwalitatief 

Landbouw Ruimtebeslag op landbouwgebieden Kwantitatief en kwalitatief 

Recreatie Ruimtebeslag op recreatiegebieden en doorsnijding routes Kwantitatief 

Milieu Externe veiligheid Plaatsgebonden risico Kwantitatief 

Groepsrisico Kwantitatiet 

Zoneringsafstanden Kwalitatief 

Geluid Geluidshinder aanlegfase Kwalitatief 

Geluidsbelasting compressorstation Kwantitatief 

Trillingen _ ,20!i_ngen Kwalitatief -
Lu~ht Luchtkwaliteit Kwalitatief 

5.1.2 EFFECTCRITERIUMPARAGRAFEN 

Opbouw en onde1Werpen 

OVERZICHTELIJKE 

PRESENTATIE IN ECP'S 

De effecten per beoordelingscriterium (zie bovenstaande tabel) zijn beschreven in een 

effectcriterium paragraaf (ECP). In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de opbouw 

en inhoud van een ECP. 
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Tabel 5.18 

Opbouw en inhoud van een 

Effectcr it erium paragraaf 

Tabel 5.19 

Nieuwe plannen waarrnee 

rekening is gehouden in dit MER 

WET ALS UITGANGSPUNT 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING V\llJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Opbouw (kopjes van de ECP) Onderwerpen 
1: Referentiesltuatie en voorgenomen 

activiteit 

2: Efkcten 1111n de 1100rgenomen 

actittiteit 

Beschrijving van de voorgenomen activiteit ten opzichte 
van de referentiesituatie aan de hand van een kaartbeeld, 
tekst en/of ta be I 
Beschrijving van (het zwaartepunt van) de effecten van de 
alternatieven en varianten aan de hand van een of meer 
overzichttabellen met kwantitatieve of kwalitatieve scores. 
Tevens een toelichting op de ingreep- effectrelatie en 
wanneer relevant een vergelijkende analyse van de 
effectscore van varianten en alternatieven. 

De ECP's zijn ontworpen voor een goed leesbare en navolgbare effectbeschrijving, als 

hulpmiddel bij de besluitvorming voor belanghebbenden en bevoegd gezag. Een 

overzichtelijke presentatie in een kaartbeeld en tabellen staan hierbij centraal. 

Referentiesituatie 
De kaartbeelden zijn opgesteld op basis van bestaande informatiebronnen, zoals de 

gebiedenatlas 2003 van het RIVM en de IKAW. Hiemaast zijn de nieuwe plannen in het 

gebied gel:n.ventariseerd en opgenomen in de kaart voor ruirntelijke ontwikkeling. Voor alle 

duidelijkheid zijn hier al deze plannen opgenomen in onderstaande tabel. 

Kilometrering trace Naam plan Bestemmlng 
Algemeen Verder met Water Waterberging 
2-4 Benedenveer Won en 

Baanhoek West Won en 
16-17 Dortse Kil IV Werk en 
41-42,5 Revitalisering Brabantse Delta Kansrijke extensieve recreatie 
47-51 Borchwerf 2 Werk en 
53-55 Uitwerkingsplan Bergen op Zoom - Wonen I Werken 

Roosendaal 
60-63,5 Revitalisering Brabantse Delta Kansrijke extensieve recreatie 

Re/a tie met de Wet milieubeheer 
De opbouw en onderwerpen in een ECP zijn direct afgeleid van de Wet milieubeheer. 

Hieronder is de wetstekst over de inhoud van het milieueffectrapport opgenomen. 

Inhoudsvereisten die direct van belang zijn voor de effectbeschrijving zijn onderstreept en 

er is een nurruner aan toegevoegd. In de kantlijn zijn de essenties (met nummer) kort 

weergegeven. Deze nurnrners corresponderen met die uit de figuur op de volgende pagina. 

Punt 3 (mitigerende en compenserende maatregelen) komt niet direct voort uit de wettekst, 

maar is gebaseerd op de Europese richtlijn over milieueffectrapportage (97 /11/EG) en 

sh·ategische milieubeoordeling (2001/ 42/EG). 

In de wettekst worden de begrippen ''bestaande toestand van het milieu" en de "te 

verwachten ontwikkeling van het milieu" gebruikt. In de praktijk, waaronder de 

richtlijnadviezen van de Corrunissie voor de milieueffectrapportage, worden hiervoor de 

begrippen "huidige situatie" en "autonome ontwikkeling"" gebruikt. Deze twee tezarnen 

worden aangeduid met het begrip "referentiesituatie" (ook wel nulaltematief genoemd), 

omdat op basis hiervan de effecten worden bepaald. 

' Autonome ontwikkeling is de ontwikkeling van een gebied zonder dat de voorgenomen activiteit 

(gasleiding) word! gerealiseerd. Oak zonder de voorgenomen activiteit zal een gebied zich verder 

ontwikkelen, bijvoorbeeld door nieuwe woon- of bedrijfslocaties, ecologische verbindingszones etc. 
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Figuur 5.41 

lnho11dsve1eiste11 voo1 een 

(st1 ategisch) ni1 I ieueffect 1 apport 

1.1it de \IVM 

1 BESCHR/JF DE REFERENT!ESITUAT!f 

VOOR ZOVER Of VARIANTfN EN 

ALTfRNA TlfVfN HlfROP GfVOLGEN 

11EBBEN 

2 BESCHR/JF Of GfVOLGEN VAN DE 

VARIANTEN EN AL TERNA TIEVEN 

3 VER6ELJJK DE GEl/OlGEN A1ET DE 

REFERENT/ES/TUA Tlf 

5 BESCHRJJF LEEMTfN 

(HOOFDSTUK B) 

M ILIE UEFFECTRAPPORT AAi\l LEG AARDGASTRAi\lSPORTLE IDING WIJNGAARDE N-OSSEND RECHT 

Artikel 7. 1 O: 1. Een milieueffectrapport bevat ten minste: 

a een beschrijving van hetgeen met de voorgenomen activiteit word! beoogd; 
b. indien het milieueffectrapport betrekking heeft op: 

1°. een plan: een beschrijving van de voorgenomen activiteit, alsmede van de alternatieven daarvoor, die 
redelijkerwijs in beschouwing dienen te worden genomen, en de motivering van de keuze voor de in 
beschouwing genomen altematieven; 
2°. een besluit een beschrijving van de voargenomen activiteit en van de wijze waarop zij zal warden 
uitgevoerd, alsmede van de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in beschouwing dienen te warden 
genomen, en de motivering van de keuze voor de in beschouwing genomen alternatieven; 

c. indien het milieueffectrapport betrekking heeft op: 
1°. een plan: een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben op de voorgenomen 
aciiviieii en cle beschreven aiiernaiieven; 
2°. een besluit: een aanduiding van het besluit of de besluiten bij de voorbereiding waarvan het milieu
effectrapport word! gemaakt, en een overzicht van de eerder genomen beslissingen van bestuursorganen, die 
betrekking hebben op de voorgenomen activiteit en de beschreven alternatieven. 

d. een beschrijving van de bestaande toestand van ti.et milieu voor zover de voorgenomen a<!IMteil of de beschreven 
alternaUeven daarvoor gevolgnn kunnnn hebben alsmede van de te verwect11en ontwlkke!lng van dm milleu, indien die 
activiteit noch de alternatieven warden ondernomen ( 1 ); 
e. een beschrijving van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit, onderscheidenlijk de beschreven 
alternatieven kunnen hebben, alsmede een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en beschreven (2); 
f een vergelijkinq van de ingevolge onderdeel d beschreven le verwachten cn!wtkkel1ng van lull m1l1eu met de beschreven 
gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit, alsmede met de beschreven gevolgen voor het milieu van elk der 
in beschouwing genomen alternatieven(3) ; 
g een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijvingen ten gevolge van het ontbreken van de 
benodigde gegevens (5); 
h een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling van het milieu
effectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteit en van de beschreven 
altematieven. 

lnhoudelijke uitwerking van de ECP's 

DE RICHTLIJNEN UITGEWERKT Per ECP zijn de wettelijke inhoudsvereisten ten aanzien van de effectbeschrijving onder een 

DOOR SPECIALISTEN 

EFi=ECTSCORES. 

KWANTITATIEF OF 

KWALITATIEF 

aantal "kopjes" (zie Tabel 5.17) uitwerkt. De effectbeschrijving is conform de richtlijnen voor dit 

milieueffectrapport door specialisten' uitgevoerd. In overeenstemming met de Wet 

milieubeheer is de referentiesituatie beschreven, voor zover de alternatieven of varianten 

hierop effect hebben. 

De rrtilicucffcctcn zijn, ntbankclijk vru,.·111ct beoordcli._··1gscriteriurrl, kvv'"antitatief (indien 

mogelijk) of kwalitatief in beeld gebracht. De kwalitatieve scores zijn bepaald met expert 

judgementru op basis van de volgende schaal: 

+++ zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie 

++ positief ten opzichte van de referentiesituatie 

+ licht positief ten opzichte van de referentiesituatie 

0 neutraal 

licht negatief ten opzichtf' v;m elf' rPfnentiPsitniltif' 

negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie 

De referentiesituatie is neutraal gesteld (score nul). Indien het alternatief ten opzichte van de 

referentiesituatie positief of zeer positief scoort, dan zijn deze effecten aangeduid met 

respectievelijk ++en+++. lndien het alternatief tot negatieve effecten leidt, dan zijn deze 

effecten aangeduid met - - en - - -, afhankelijk van de ernst en omvang van het betreffende 

effect. 

9 Specialisten: bodemkundige, ecoloog, landschapskundige, archeoloog, planoloog, externe veiligheids

geluid-, lucht en trillingsdeskundige_ 
10 Met behulp van de gedefinieerde criteria heeft een vakinhoudelijke specialist met kennis van zaken een 

kwalilalieve score luegekeml. 
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5.2.1 
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MIUEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

BODEM EN WATER 

VERANDERING GRONDWATER5TAND 

Referentiesituatie en voorkeurstrace 
In de referentiesituatie is sprake van natuurlijke (flucttLatie van) de grondwaterstand. Dez 

is in het achtergrnndrapport Bodem en Water (Geohydrologisch onderzoek) u.itgebreid 

beschreven en .in tabeUen vemteld. In het navolgende w ordt ingegaan op de tijdelijke 

effecten van bronbemaling tijdens de aanleg van een gaslelding. 

De volgende figuur geeft het maximale .invloedsgebied van de tijdelijke 

grondwaterstandsdaling aan weerszijden va:n het hart an het voo.rkeurstrace ten opzichte 

van de refe.rentiesituatje weer. 

Binnen <lit invloedsgebied krmnen grondwaterafhankelijke effe ten optreden. De tijdelijke 

verlaging van de grondwaterstand ligt tussen de 0 en 7,8 m e.n neemt aI naar de rand van het 

.invloedsgebied. In het diepe.r liggende watervoerende pakket client een span:ningsbemaling 

toegepast te worden waarbij de stijghoogte met maximaa1 7,3 meter verlaagd moet worden. 
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Figuur 5.42 

lnvloedsgebied 

grondwaterstanddal1ng 

• • 

OSSENDRECHT 
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wtJNGAARDEN 

Ol)D-QEUERLAND 

LAGE ZWALUWE 

BREDA 

ETTEIHEUll 

!\OOSENDML 

" 

lnvloedsgebied bemaling in meters 

Zetting in millimeters 

1 50-250 25~500 >500 

10km _L. 
.. IC:=:llllK:=:m~ NO ORD 

0 2 4 6 8 

Voor de aanleg van het voorkeurstrace is tijdelijke bemaling van de leidingsleuf (strekking) 

en kruisingen (van infrastructuur) nodig. Deze ingreep veroorzaakt een tijdelijke 

grondwaterstanddaling, die afhankelijk is van de plaatselijke bodem- en 

grondwateromstandigheden. 

In de volgende tabel is een overzicht van de bodem en het grondwaterverloop in de 

referentiesituatie (kolom 1 t/m 4) opgenomen. In Tabel 5.20 is tevens de benodigde verlaging 

voor aanleg van de kruisingen en de leidingstrekking (kolom 5 t/m 8) weergegeven voor 

zowel het ondiepe (freatisch) grondwater en het diepe grondwater in het watervoerend 

pakket. Detailinformatie is opgenomen in het achtergrondrapport bodem en water. 
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Tabel 5.20 

Bodemopbouw en 

grondwaterverloop in de 

referentiesituatie en benodigde 

tijdelijke grondwater

standverlaging bij aanleg 

gasleiding 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Referentiesituatie 

Locatie Bodemopbouw Grondwaterverloop 

km] 

0-4 

4-35 

35-50 

50-60 

60-67 

67-75 

2 meter klei, op 3 

tot 6 m veen op 

circa 4 m klei 

GHG 

[m-mvJ 

0,25 

2 tot 4 m klei/zavel 0,35 

op 3 m veen op 

matig fijn zand 

2 tot 3 m klei/veen 

o tot 18 m zand 

tot 3 m zand op 

circa 15 m matig fijn 

zand 

0,5 

0,5 

2 m fijn zand op 14 0,8 

m rof zand 

2 tot 5 m zandige 0,5 

klei op 8 m fijn zand 

GLG 

(m-mv] 

0,65 

1,0 

1,2 

1,4 

2,0 

1,4 

Benodlgde lngreep 

Verlaging freatisch • 

(ondlep) 

Kruising 

[ml 

3,8 

4,5 

5, 1 

7,8 

3,5 

1,6 

Strekking 

[ml 

3,3 

2,8 

2,3 

2,2 

2,2 

2,3 

* Deze verlagingen zijn berekend ten opzicht van de GHG. 

Effeden 

Verlaging water voerend 

pakket (diep) 

Kruising [m] Strekking 

[m] 

6,9 5,3 

7,1 3,3 

5,6 3,8 

3,3 0 

2,4 0 

7,3 3,6 

In Tabel 5.21 zijn de effecten van de grondwaterstandsverlaging conform de Richtlijnen in 

beeld gebracht. Op basis van referentiesituatie (zie kolom 1 t/m 4) en de ingreep (kolom 5 

t/m 9) zijn de effecten (kolom 10 t/m 11) berekend met behulp van analytische 

berekeningen. De ingreep bestaat uit het aantal kilometers waarover tijdelijk gewerkt wordt 

met een droge sleuf (kolom 5 en 6) en het aantal kruisingen waarbij wel of geen 

(gedeeltelijke) bemaling plaatsvindt (kolom 7 t/m 8). Het effect is (per ingreep) uitgedrukt 

in de breedte van invloedsgebied aan weerszijden van het hart van het leidingtrace in 

afstandklasse. Deze zijn voor beide GHG en GLG geldig. Op de grens van het 

invloedsgebied daalt de grondwaterstand minimaal 5 cm (significante verlaging). Op het 

hart van het leidingtrace daalt de grondwaterstand in de deklaag tijdelijk tussen 0 en 7,8 m 

en in het watervoerende pakket tijdelijk tussen 0 en 7,1 m ten opzichte van de 

referentiesituatie (zie kolom 5 t/m 8 van Tabel 5.21). 
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Tabel 5.21 

ingreep en effecte11 op het 

watersvsteem dour aanl<eq van 

leidingstrekki11g 

M ILIEUEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

Dit laatste omdat bij ontgraving de opwaartse waterdruk in het watervoerende pakket 

hoger is dan de neerwaartse grondruk van de resterende deklaag. De sleuf- of putbodem zal 

daarom zonder bemaling in de watervoerende laag openbreken. Bemaling in het 

watervoerende pakket is in die situaties onderdeel van de ingreep. Voor de aanleg van een 

aantal onderdelen is overigens geen verlaging van de grondwaterstand in het 1 • WVP 

noodzakelijk (verlaging = 0 in onderstaande tabel). 
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11 
Geohydrologisch rapport Aanleg gastransportleiding Wijngaarden - Westerschelde (DN1200) 

Deeltraject Wijngaarden - Hollands Diep (provincie Noord Brabant) en Deeltraject Hollands Diep -

Westerschelde (provincie Noord Brabant) (11191-171306.BMR-OO). Oranjewoud, 22 november 2007. 
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5.2.2 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

gevuld met water wordt afgezon.ken. In die situatie wordt geen bemaling toegepast en er 

zijn geen verlagingen. Er is uitgegaan van toepassing van bemaling voor het hele trace. 

Eventueel kan in een later stadium worden besloten of lokaal een aanleg in de natte 

toegepast zal worden. 

Bij de effectbepaling is bij wijze van worst-case benadering uitgegaan van het maximale 

invloedsgebied bij de GHG in zowel deklaag als onderliggend watervoerend pakket (het 

maximum invloedsgebied is ook in Figuur 5.42 opgenomen). De grondwaterstandverlaging 

en daarvan afgeleide invloedsgebied wordt niet als een op zichzelf staand effect beschouwd. 

Wel zijn er afgeleide effecten op zetting (zie paragraaf), infrastruchmr (zie 5.2.4) en natuur 

(zie paragraaf 5.3). 

ZETTI NG 

Referentiesituatie en voorkeursalternatief 

Figuur 5.43 geeft de maximale eindzetting weer (aan weerszijden van het hart) van het 

voorkeurstrace ten opzichte van de referentiesituatie. Zetting treedt op wanneer de 

waterdruk door tijdelijke bemaling lager wordt dan de van nature laagste waterdruk (GLG) 

en neemt af tot de rand van het invloedsgebied (kolom 11Tabel5.21) waar de zetting gelijk 

aanOmmis. 

De zetting is berekend met de formule van Terzaghi op basis van de tijdelijke verlaging van 

de grondwaterstand binnen het invloedsgebied (zie tabel 5.1) en geschatte 

bodemeigenschappen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bodem in de 

referentiesituatie (kolom 1 en 2). 

Effecten van het voorkeursalternatief 

Onderstaande tabel geeft de effectscore voor zetting weer. Ingeschat is, dat tot 170 mm 

zetting kan optreden aan de rand van de werkstrook. Bij deze ordegrootte zijn effecten te 

verwachten. 

De zetting als effect wordt voor zowel kruisingen als strekking als negatief (-) beoordeeld. 

T_ab_e_l_S_.2_2 _______ rt!!~iJM......,.MiJIJ.!@i®jl-~M@ilnMf·~ 
Effecten zetting 
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Figuur 5.43 

Overzicht van maximale 

eindzetting 
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BJIRENORECHT 
WIJNGAAROEN 

SLIEORECHT 
OUO-BEIJERLAND ZWIJNDRECHT 

OORORECliT 

LAGE ZWALUWE 

8REOA 

ITTEN-LEUR , 
ROOSENDAAL 

Zettln!Pklassen 

Zetting In millimeters 

< 5 5-10 10-20 21}-30 30-50 >50 

0 2 4 6 8 10km ~ 
NOORD 

Zetting binnen de werkstrook wordt o.a. veroorzaakt door tijdelijke bemaling en het gebruik 

van machines en gronddepots. Bij opvulling van de leidingsleuf wordt deze zetting 

gecompenseerd door toevoeging van zand, boomschors of ander lichtgewicht vulmateriaal. 

Zetting buiten de werkstrook wordt niet gecompenseerd en heeft een permanent karakter. 

In onderstaande tabel (kolom 3 en 4) is de maximale grondwaterstandsverlaging binnen het 

invloedsgebied ten opzichte van GLG weergegeven, die het gevolg is van tijdelijke 

bemaling. De grondwaterstandverlaging neemt vanaf de sleufnaar de omgeving sterk af, 

daarmee ook de zetting. In onderstaande tabel (kolom 5 en 6) is de eindzetting grenzend aan 

de sleuf voor zowel de kruisingen als de leidingstrekking wccrgegeven. 
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Tabel 5.23 -----
lndicatieve eind zetting 

S.2.3 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

----Max verlaging binnen 

invloedsgebied 

lndicatieve maximale 

eindzetting rand 

werkstrook 

bodemopbouw 

0-4 2 meter klei, op 3 tot 6 m veen op circa 6,3 4,6 >50 >50 

4m klei 

4-35 2 tot 4 m klei/zavel op 3 m veen op 6,5 2,7 >50 5-10 

matig fijn zand 

35-50 2 tot 3 m klei/veen o tot 18 m zand 6,9 3,2 >50 10-20 

50-60 tot 3 m zand op circa 15 m matig fijn 6,5 1,3 20-30 5-10 

zand 

60-67 2 m fijn zand op 14 m grof zand 2,5 1,2 0 0 

67-75 2 tot 5 m zandi e klei o 8 m fi"n zand 5,9 2,0 >50 5-10 

NB. In het geohydrologisch rapport van Oranjewoud" is meer specifieke informatie 

opgenomen. Hier wordt een worst case benadering en veralgemeniseerde gegevens 

gepresenteerd. 

De berekende zetting in onderstaande tabel is een worst-case benadering, omdat de formule 

van Terzaghi betrekking heeft op een langdurige bemalingsperiode terwijl deze in 

werkelijkheid beperkt blijft tot enkele dagen of weken. Dit heeft tot gevolg dat bij een dikke 

deklaag met overwegend klei, leem of veen de effecten overschat worden. In dunne 

(zandhoudende) samendrukbare lagen kan zetting snel optreden en is de berekende zetting 

geen worst-case benadering 

DOORSNIJDI G VAN AFSLUITENDE LAGEN 

Referentiesitua'tie en voorkeurstrace 

Onderstaande figuur geeft het percentage aan waarmee de afsluitende (dek)laag door 

vergraving wordt doorsneden, ten opzichte van de referentiesituatie (0%). 

" Geohydrologisch rapport Aanleg gastransportleiding Wijngaarden - Westerschelde (DN1200) 

Deeltraject Wijngaarden - Hollands Diep (provincie Noord Brabant) en Deeltraject Hollands Diep -

Westerschelde (provincie Noord Brabant) {11191-171306.BMR-OO). Oranjewoud, 22 november 2007. 
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Figuur 5.44 

Overzicht doorsnijding 

afsluitende laag in % van totaal 

Tabel 5.24 

Cffecten doorsnijding 

afsluitende lagen 

SPjJKENISSE 

OSSENDRECHT 

Effecten 

MllltUt~~tl I HAPPUH I AANLtt. AAHlJt.A~ I KANWUK I LtllJING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

OUO-BEIJERLAND 

BARENORECHT 
WIJNGAAROEN 

I ENORIK·IDO.AMBA 

SLIEORECHT 
ZWUND~ECHT 

LAGE l.WALUWE 

BREDA 

ITTEN·lEUR 

·',. 

Doarsnijding ahluitende laeg (in% van tataal) 

0 2 

0-25% 

25-50% 

50·90% 

90-101)% 

4 6 8 10km ~ 
NOORD 

Het voorkeurstrace scoort als geheel neutraal (0) op het criterium "doorsnijding van 

afsluitende lagen" omdat het herstel van de weerstand bij uitvoering in de droge goed is. 

Kwalitatieve score 0 0 
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Tabel 5.25 

Effecten doorsniJding afsluitende 

lagen 

5.2.4 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Door het graven van de (tijdelijke) sleuf voor de leidingtrekking en bouwputten voor de 

kmisingen wordt de afsluitende deklaag (klei en veen) enkele meters of volledig 

doorsneden, waardoor de grondwaterstroming tussen de afsluitende deklaag en het 

onderliggende watervoerende pakket bemvloed zou kunnen worden. Omdat de gasleiding 

overwegend in den droge wordt aangelegd, wordt bij het dichten van de sleuf de 

oorspronkelijke bodernopbouw en daarrnee de afsluitende deklaag hersteld, waardoor er 

slechts een tijdelijk effect optreed op het grondwaterstromingspatroon. Dit effect treedt op 

tijdens de aanleg van de gasleiding. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de bodem in de referentiesituatie alsmede de 

verstoring tijdens de aanleg van de aardgastransportleiding en de hieruit volgende afname 

van de hydrologische weerstand. In kolornen 2 en 3 zijn de eigenschappen van de 

afsluitende laag verrneld. In kolom 4 en 5 is de dikte en de aanvangsdiepte van de laag en 

de verstoring weergegeven. Het gaat hierbij om een ontgraving in den droge. Het 

hydrologische effect, weergegeven in kolom 6, is de afname van de weerstand door 

ontgraving in procenten. In kolorn 7 is aangegeven of de weerstand na aanleg weer hersteld 

kan worden. Op basis hiervan is het effect (kolorn 8) aangegeven. 

lngreep 

1,4-3.4 11 2,7 droog 0-25% tijdelijk 

4,1-5,7 Klei en veen 10 2,7 droog 25-50% goed tijdelijk 

5,8-12,3 13 2,7 droog 0-25% goed tijdelijk 

12,3-14,2 Klei/veen 13 2,7 droog 0-25% goed tijdelijk 

14,2-31,9 Zandig klei 7 tot 13 2,7 droog 0-25% goed tijdelijk 

31,9-34,8 5 2,7 droog 25-50% goed tijdelijk 

34,8-35.4 12 2,7 droog 0-25% goed tijdelijk 

35,4-37,4 5 tot 6 2,7 droog 25-50% goed tijdelijk 

37,4-39,6 zand 4 tot 8 2,7 droog 25-50% goed tijdelijk 

39,6-41,9 4 2,7 droog 90-100% goed tijdelijk 

42,2-47,9 10 2,7 droog 25-50% goed tijdelijk 

47,9-50,2 8 2,7 droog 25-50 % goed tijdelijk 

50,2-59,3 2 tot 3 2,7 droog 90-100% goed tijdelijk 

59,3-66,8 Fijn zand 1tot3 2,7 droog 90-100% goed tijdelijk 

66,8-68,1 Zandige klei 5 tot 8 2,7 droog 25-50% goed tijdelijk 

68, 1-68,5 2 tot 5 2,7 droog 50-90% goed tijdelijk 

68,5-69.4 • 5 tot 8 2,7 droog 25-50% goed tijdelijk 

69,4-70 5 2,7 droog 50-90% goed tijdelijk 

70-75 7 2,7 droog 25-50% goed tijdelijk 

VERANDERING STABIUTEIT INFRASTRUCTUUR EN BEBOUWING 

Referentiesltuatie en voorgenomen activiteit 
Onderstaande figuur geeft de ligging van infrastructuur (dijken, wegen, spoor, 

kunstwerken) en bebouwing in de referentiesihtatie die als gevolg van de voorgenomen 

activiteit befuvloed kunnen worden. 
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Figuur 5.45 
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Tabet 5.27 (kolom 1t/m3) geeft de plaats en aard van de objecten aan alsmede de afstand tot 

het aardgasleidingtrace. 

Langs het trace zijn gebouwen en infrastructuur aanwezig die gevoelig kunnen zijn voor 

daling van de grondwaterstand. Gebouwen kunnen worden belnvloeden door zetting (staal 

gefundeerd) en door beschadiging van houten palen (paalrot bij droogvallen van houten 

palen). Tot infrastructuur worden in dit kader dijken, wegen, spoor, kunstwerken gerekend. 

Deze objecten kwmen worden beln.vloed door zetting en doorsnijding van de afsluitende 

laag (veranderende kwelweg onder infrastructuur). 
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Tabel 5.26 

Effecten verandering stabiliteit 

infrastructuur en bebouwing 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Gezien de opbouw van de ondergrond zal het merendeel van de bebouwing in de nabijheid 

van het trace op (houten of betonnen) palen zijn gefundeerd. Oudere bebouwing zal deels 

op houten palen (gevoelig voor daling van de grondwaterstand) zijn gefundeerd. Lokaal 

kan oude bebouwing aanwezig zijn die op staal (gevoelig voor zetting) is gefundeerd. 

Bebouwing van recente datum (vanaf omstreeks 1970) zal grotendeels op betonnen palen 

zijn gefundeerd. 

Effecten 

In onderstaande tabel zijn de effecten van de voorgenomen activiteit ten opzichte van de 

referentiesituatie bepaald aan de hand van mogelijke zetting of schade aan de fundering van 

gebouwen en infrastructuur. Dit kan worden veroorzaakt door de tijdelijke daling van de 

grondwaterstand en (variaties in) bodemopbouw ter plaatse van gebouwen en 

infrastructuur. 

Verandering stabiliteit infrastructuur en 

bebouwing 
0 

De effecten op de stabiliteit van infrastructuur en gebouwen zijn in tabel 5.28 bepaald. In 

kolommen 1 en 2 zijn de locaties en objecten omschreven. In kolom 3 is de afstand tot de 

sleuf (het trace) weergegeven. Omdat de objecten bei:nvloed kunnen worden door zowel 

strekking als kruisingstechnieken, ztjn de ingrepen die van toepassing zijn in de kolommen 

4 t/m 8 met een "x" weergegeven. Op basis van de afstand vanaf de leiding is per object de 

verlaging van de grondwaterstand ten opzichte van de GLG bepaald (kolom 9) en hier is in 

kolom 10 de eindzetting van afgeleid, waarbij rekening is gehouden met het fundament (op 

palen of staal). Bij kruisingtechnieken zonder bemaling (GFT en HOD) is geen sprake van 

grondwaterstandsdaling en dus geen zetting ter plaatse van de objecten. Bij de primaire 

waterkeringen is in kolom 11 met een x aangegeven dat hier rekening gehouden moet 

worden met een risico op kwel langs de boring (kwelweg). Hierbij dient opgemerkte 

worden dat het risico op kwel langs de boring bij kruisingen van waterkeringen grater is 

dan bij kruising van andere infrastructuur. In kolom 12 is op basis van expert judgement een 

inschatting gemaakt of risico voor gebouwverzakking of stabiliteit van infrastructmu- aan de 

orde is. Voor een aantal objecten geldt dater een risico bestaat op schade als gevolg van 

zetting (zie 5.1.2) en grondwaterstandsdaling. Het effect is om die reden als licht negatief 

beoordeeld (- ). 

De primaire waterkering worden gekruist met technieken waarbij alleen de pers- en 

ontvangstkuip of de aansluitpunten op de leiding bemalen worden. De engineering en 

uitvoering van de kruising zullen worden uitgevoerd conform NEN-normen, waarmee de 

stabiliteit van de waterkering wordt gewaarborgd. 

Grotendeels van het nieuwe trace wordt aangelegd langs een bestaande leiding 

(stikstofleiding, waterleiding en gastransportleiding). Oat betekent dat in grotendeels van 

het trace een bemaling eerder toegepast is. Op deze locaties zijn eventuele zettingen (of 

deels van) al opgetreden tijdens aanleg van de bestaande leiding. Ook om deze reden zijn de 

effecten op infrastruchmr als licht negatiefbeoordeeld (-). 
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Tabel 5.27 

F.ffecten op infrastructuu1 

Westeinde + Watergang 

0,9 Sliedrechtse Binnenvliet 0 x x 

0,9 Bebouwing Westeinde 0 x x > 1 a o,o5 > 50 

2,3 Betuweroute + GU-leiding 0 x x 

2,8-4,0 Spoorlijn bij Sliedrecht 0 x x > 1 a o,o5 > 50 x 

2,8 Snelweg A15 0 x x > 1 a o,o5 > 50 x 

3,0-3,8 Bebouwing Sliedrecht 0 x x > 1 a o,o5 > 50 

Beneden Merwede + 

primaire waterkering + 

3,7 Crayestein + Baanhoekweg 0 x x 

6,2 Watergang Wantij 0 x x 

6,7 Zeedijk (secundaire dijk) 0 x 

Provinciale weg + 

7,9 hoofdwatergangen 0 x x -----
Gebouwen aan provinciale 200 a 

7,9 weg bij Kop van 't Land 400 x x > 1 a o,5 30-50 

8,7 Zeedijk (secundaire dijk) 0 x 

Bebouwing Paider de 

9,5-11 ,5 Biesbosch 300 x 0,5 20-30 N 

Gebouwen in het Hania's en 100 a 

13 het lllieuwe Hania 's polder 300 x x >2ai >50 - -- -
Oude Veerweg + 

13,2 Louisapoldersekade (dijkje) 0 x x 

15,4 Gebouwen bij Zanddijk 250 x x 1,5 a o,5 30-50 

250 a 

17,8 Gebouwen bij Den Engel 400 x x > 1 a o,5 30-50 

Spoorlijn Dordrecht - Breda, 

17,8 rij ksweg A 16 0 x >2,0 10-30 x 

Rijksstraatweg (Primalre 

17,9 dijk), Dortse Kil 0 x x 

18,6 Wachtdijk 0 x > 1 a o,o5 30-50 

so a 

18,7 Gebouwen W van Wachtdljk 150 x > 1 a 0.7 30-50 

19,1 HSL-spoorv11eg 0 X j( 0,5 20-30 x N 

100 a .-· 
20,3-23,6 Gebouwen in Strijense Paider 300 x x > 1 a o,5 30-50 

21 ,4 Sassedijk + natte zone 0 x x 

Sasseweg + Watergang 

23,6 Strijensche- en Nieuwe Haven 0 x x 

Gebouwen langs 

24,5 Schenkeldijk 0-100 x x > 1 > 50 

25-26,5 Gebouwen Nleuw-Strljen 100 x x >1-0,5 30-50 

Gebouwen havenschap 

33 Moerdijk 100 x 0,5-1,0 30-50 N 

34 Gebouwen bij Groeneweg 150- x 0,5-1,0 30-50 N 
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2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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250 

Gebouwen blj Hoeve 100-

38,1 Landzicht 250 x 1,0 5-10 N 

Gebouw ten zuiden van 

39,3 Kreekvliet 150 x 1,0 5-10 N 

150-

39,5 a 40,5 Bebouwing Kreek 250 x 0,5-1,0 5-10 N 

Watergang Mark I Dintel + 

41,8 Sint Antoinedijk 0 x x 

150-

41,8 Gebouwen betonfabriek 250 x <0,5 <5 N 

100-

43,8 Gebouwen Holstraat 150 x 0,5-1,0 10-20 N 

Gebouwen Ian gs het trace bij 50-

45 a 46,5 Halderberge 250 x <2,0 10-20 N 

Roosendaalsche Vliet+ 

49 Vlietweg + Westl. Havendljk 0 x x 

50-

50,2 Kassen 250 x <2,0 10-20 N 

Gebouwen Buitenlust en 60-

53,5 Vlnkenbroek 120 x 0,5-1,0 5-10 N 

Gebouwen Plantagebaan en 150-

54,5 a 55 Oostlaarse straat 250 x 0,5 <5 N 

Gebouw ten zuiden van het 

56 trace 100 x 0,5-1,0 5-10 N 

Plantagebaan + Parallelweg 

56,2 westzijde Plantagebaan 0 x x 

Gebouwen ten noorden van 50-

58,6 a 59 het trace 150 x 0,5-1,0 5-10 N 

Gebouwen ten zuiden van 

63,2 het trace 150 x 0,5 <5 N 

73,3 Gebouw Martlnhoeve 150 x 0,5 <5 N 

x = ingreep is van toepasslng op object 

N = geen groot risico voor verzakking/schade 

J = risico voor verzakking/schade 

5.2. VERAf'i[)ERING GRONDWATERSTROMING 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 

De referentiesituatie en ingrepen bij de voorgenomen activiteit zijn beschreven bij de 

beoordelingscriteria "verandering grondwaterstand" en "doorsnijding van afsluitende 

lagen" (paragraaf 5.2.1en5.2.3). De ingreep in het grondwatersysteem als gevolg van 

bemaling is tijdelijk. Er warden geen permanente obstructies in het watervoerende pakket 

11106231CE7'2Jl,00062J 
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Tabel 5.28 

SJro11dwale:.~t°;)l roin11 lSJ 

5.2.6 

M ILIEUHFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

gebracht. Eventuele damwanden voor de stabiliteit van bouwputten bij kruisingen worden 

na de aanleg verwijderd, met uitzondering van damwanden die onder de leiding zitten. Er 

vindt aanleg in den droge plaats, waarbij de deklaag wordt hersteld. Ook worden er geen 

slecht doorlatende lagen in het watervoerende pakket onder de deklaag verstoord. 

Effecten 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesihiatie bepaald aan de 

hand van ingrepen die de regionale grondwatersh·oming kunnen beihvloeden. 

De effecien up de grondwaterstroming kwmen vuural de ecohydrologische situatie 

bemvloeden. De voorgenomen activiteit scoort licht negatief (-). 

0 

Ingrepen met een permanent effect op de grondwaterstrorning zijn: 

• Obstructie in het watervoerende pakket (bijvoorbeeld een tunnel of darnwand), loodrecht 

op de grondwaterstrorning. Dit kan de grondwaterstroming veranderen. 

• Verandering van de hydraulische weerstand van de deklaag. 

• Doorsnijding van slecht doorlatende deklagen kan invloed hebben op de 

grondwaterstroming, omdat er daardoor een verbinding ontstaat tussen het maaiveld en 

het diepere w atervoerende pakket. Dit kan invloed hebben op kw el en infiltratie. 

Zoals in paragraaf 5.2.3 is toegelicht zal de volledige doorsnijding van deklagen zeer lokaal 

zijn en door aanvulling van de sleuf slechts tijdelijk effect hebben. De invloed op de 

weerstand van de deklaag en daardoor op de grondwaterstroming, zal hierdoor gering en 

tijdelijk zijn. 

In het trace is voor acht locaties het toepassen van een natte zinker ingepland. Door deze 

techniek te gebruiken zal een permanent effect in het hydrologisc...1-ie systeem kwmen 

ontstaan. Hierbij wordt de afsluitende deklaag (veen en klei) afgegraven en terug geplaatst 

na aanleg van de leiding in een 'natte zinker'. De hydraulische weerstand van deze laag zal 

waarschijnlijk beperkt hersteld worden waardoor de lokale kwel toeneernt. De mate van 

invloed is bepaald door het percentage afgegraven deklaag en herstel van de weerstand. 

Op basis van beschikbare gegevens kan ingeschat worden dat ter plaats van de 

desbeh·effende kruisingen (zie tabel 5.11) de hydraulische weerstand van de deklaag 

rnogelijk zal afnemen en dat de kwel er zal toenemen. Gezien de dikte van de deklaag en de 

aanlegdiepte van de leiding, wordt een afname van de weerstand verwacht van maximaal 

30%. 

Referentiesituatie en voorkeurstrace 

Onderstaande figuur en onderstaande tabel geven een overzicht van tijdelijke ingrepen bij 

het voorkeursaltematief waar door baggeractiviteiten (aanleg natte zinker) waterbodem en 

de waterkwaliteit ten opzichte van de referentiesituatie tijdelijk bemvloed kunnen worden. 
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Figuur 5.46 

Overzicht watergangen die met 

een zinker warden gekruist 

Tabel 5.29 

Effecten be'i'nvloeding 

waterbodemmilieu en 

waterkolom 

SPIJKENISSE 

,. 

Effecten 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WJJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

OUD-BEIJERLAND 

ROOSENOAAL 

BARENDR.ECHT 

ZWIJNDRECHT 

OORDRECHT 

WIJNGAARDEN 
T 

SLIEDRECHT 

LAGE ZWALUWE 

ITTEN-LEUR 

Ligging krulslngen metzink~rs 

0 

....-.. trace 

0 natte zinker 

0 zlnker 

2 4 6 8 

BREDA 

10km ~ 
NOORD 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

hand van ingrepen die het waterbodemmilieu en de waterkolom bemvloeden. In totaal 

zullen er 8 kruisingen aangelegd warden die effecten hebben. De kruisingen van de 

watergangen scoren op licht negatief (-). 

Kwalitatieve score 0 
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Tabel 5.30 

Overzicht k1-uisinglocaties waa1 

zinkers vvorden toegepast 

5.2.7 

MILIEUEFFECTRAPPORT AM LEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Door omwoeling van waterbodem bij graafwerkzaamheden in watergangen kan tijdelijk een 

zuurstoftekort in het water ontstaan en zullen slibdeeltjes verspreiden. Zuurstoftekort kan 

in het ergste geval leiden tot vissterfte. Eventuele verontreinigde slibdeeltje zullen 

verspreiden. Er worden geen watergangen gekruist met een ecologische doelstelling. 

De kwaliteit van de lozing wordt echter geborgd door het waterschap. V 66r de lozing dient 

een ontheffing aangevraagd te worden bij het waterschap. Deze heeft gebiedsspecifieke 

eisen opgesteld waaraan het te lozen water moet voldoen om een negatief milieueffect te 

voorkomen. Op dit trace zullen de belangrijkste gebiedsspecifieke eisen gesteld worden aan 

chloride en ijzer. Voor lozing kan het daarmee noodzakelijk zijn dan het onttrokken 

grondwater op enige wijze wordt gezuiverd of opgevangen. De kwaliteit van het te lozen 

water is daarmee geen criterium in de effectbeoordeling. 

- - --- - - - - -- - - - - - - ------- --
Kruisingnummer Km Watergang Type 

K003-1 1.4 Achterwetering + GU-leiding kruising door zinker 

K016-2 9,8 Overtoom/De Eersteling kruising door zinker 

K020-1 12,3 Noorderdiep kruising door zinker 

K023-1 13,8 Bovenkil kruising door zinker 

K024-1 14,6 Spookkil kruising door zinker 

K040-2 24,5 Meer kruising door zinker 

K043-1 26, 1 Groote Loo kruising door zinker 

K043-1 Spieringsloot kruising door zinker 

R OORVLOEI TOF 

Referentiesituatie en voorkeurstrace 
Onderstaande figuur en onderstaande tabel geven de ligging aan van infrastructuur in de 

referentiesituatie die bij de aanleg van het gasleidingtrace gekruist worden door middel van 

boringen waarbij gebruik gemaakt wordt van bentoniet boorvloeistof. 
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Figuur 5.47 

Overzicht kruisingen waarbij 

boo1vloeistof wordt gebruikt 

Tabel 5.31 
~~~~~~~-

Effecten be'lnvloeding 

bodemkwaliteit doOI 

boo1vloeisiof 

M ILIEUEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJ NGAARDEN·OSSEND RECHT 

BAR ENO RECHT 
WIJNGAARDEN 

SPIJKENIS5E T 

9\JD-BEUERLANO ZWJJN!:>RECHT 

OOAOREOIT 

-. 

LAGE 'ZWALUWE 
11 

· . 
. I 

BREDA 

ffiEN'LEUR 

ROOSENDAAL 

f' 

Krul$lngen waarblj boorvloel~tof wordt gebrulkt 

trac~ 

0 ge<loten front boring (GFT) 

0 horlzontaal gestuurde baring {HOO) 

0 2 4 6 8 10km ~ 
NOORD 

Effeden 

Het effect bestaat uit achterblijven van op de locatie bodemvreemd, maar niet verontreinigd 

materiaal. Er zijn 18 kruisingen waar de toepassing van boorvloeistof noodzakelijk is. Het 

trace scoort hierdoor licht negatief (-). 

Kwalitatieve score 0 
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Tabel 5.32 

Overzicht kr uisinglocat ;es waar 

boorvioeistof wot'dt gebuikt 

MILIE UEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDE N-OSSEN DRECHT 

Bij enkele boortechnieken wordt een bentoniet spoeling (boorvloeistof, ook we] zwelklei) 

gebruikt bij het boren om losgemaakte grond aan de buitenzijde van de boorpijp terug te 

voeren naar het intredepunt. Het grootste deel van deze boorspoeling wordt afgevoerd. 

De Gasunie laat uitkomende boorspoeling aan het maaiveld bemonsteren en vervolgens 

afvoeren naar een erkende verwerker. Tien klein deel blijft achler. Dil bevindl zich roml ue 
aangebrachte leiding. Dit materiaal levert geen risico's op mens en dier, maar is wel een 

bodemvreemd materiaal op de locaties waar het wordt toegepast. 

De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het Bouwstoffenbesluit. Hierbij wordt 

rekening gehouden met de bodemkwaliteit. 

Kruisingnummer Km Locatle boring Type 

K002-2 0,9 Westeinde + Watergang Sliedrechtse Binnenvliet GFT 

K004-1 2,3 Betuweroute + GU-leiding W-528-01 GFT -
K005-2 3,4 Spoor Geldermalsen-Dordrecht + 2x parallel weg GFT 

K005-3 3,0 A15 Rijksweg GFT 

Beneden Merwede + primaire waterkering + Crayestein + 

K006-1 3,7 Baanhoekweg HDD 

KOl0-1 6,2 Watergang Wantij HDD 

K011 -1 6,7 HDD 

-

Zeedijk (secundaire dijk) 
->----

K013-1 7,9 Provinciale w eg + hoofdwatergangen GFT 

K014-1 B.7 Zeedijk (secundaire dijk) GFT 

K022-1 13,2 Oude Veerweg + Louisapoldersekade (dijkje) GFT 

K029-1 17,8 Spoor Dordrecht- Breda, rijksweg A16 GFT 

K029-2 17,9 Rijksstraatweg (Primaire dijk), Dortse Kil HDD 

K031-1 19, 1 HSL-spoor HDD 

K035-1 21,4 Sassedijk + natte zone (overhoek ruilverkaveling) GFT 

K038-1 23,6 Sasseweg + Watergang Strijensche Haven I Nieuwe Haven GFT 

K069-1 41,8 \11/atergang Mark I Dinte l + Sint .l\ntoinedijk HDD 

KOS0-1 49 Roosendaalsche Vliet+ Vlietweg + Westelijke Havendijk GFT 

K092-1 56,2 Plant agebaan + Parallelweg westzijde Plantagebaan GFT 

5.2.8 ______ _._AA~NTASTING GRONDWATER- EN MILIEUBESCHERMINGSGEBIEDEN 

Referentiesituatie en voorkeurstrace 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de Grondwaterbescherrningsgebied (NB) en 

f'.1ilieubeschermingsgebieden voor grond•.-vatcr {ZH) in de rcferenticsituatie en de ligging 

van het voorkeurstrace. Tevens zijn de Milieubeschermingsgebieden voor stilte 

weergegeven. 
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Figuur 5.48 

Overz icht van grondwater en 

milieubeschermingsgebieden 

Effeden 

M ILIE UEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDE N·OSSENDRECHT 

OUD·BEUERLAND 

llARENOREcl;IT 
WUNGMRDEN 

HENDRlf(.100-AMBA T 

ZWUNOR~ 
. DORO~ 

SLIEOREQ-ff 

lAGE ZWALUWE 

.. 

BREDA 

mEtHEUR 

Overzicht grondwater- en milieubescherming
gebleden 

0 

l=:::J boringsvrlje zone 

grondwaterbeschermingsgebied 

c::::::J waterwingebied 

mllieubeschermlngsgebled 

2 4 6 8 10km ~ 
.. 111:==::11 .. C::::JI... NOORO 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

hand van het aantal doorsnijdingen en het ruimtebeslag in ha en is vertaald in kwalitatieve 

scores. 

Tevens wordt door de bemaling mogelijk een kleine en tijdelijke invloed op de 

waterwinningsgebieden veroorzaakt. 

Het trace scoort voor dit criterium neutraal (0) omdat er geen permanente effecten zijn. 
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M ILIE UE FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRA NSPORTLE !DING WIJNGAARDE N-OSSEND RECHT 

Tabel 5.33 Beoordellngscriterla Referentiesituatie Voorkeurstrace 

Effect op grondwate1- e11 

rn 1 I ie ubescherm i ngsgebiede11 

Milieubeschenningsgebied voor grondwater aH) 

• doorsnijdingen (aantal) 0 2 

• oppervlak (ha) 0 12 --
Kwalitatieve score 0 0 

Grondwaterbeschenningsgebled (NB) -
• doorsnijdingen (aantal) 0 1 

• oppervlak (ha) 0 0,6 

Kwalitatieve score 0 0 

* Doorsnijding bij Dordrecht betreft doorsnijding van boringsvrije zone. 

5 .2.9 ______ BEYNVLOEDING BODEM- EN GRONDWATERVERO TRE NIGINGSLOCATIES 

Referentiesituatie en voorkeurstrace 
De figuur op de volgende pagina geeft de ligging van bodem- en grondwater 

verontreiniginglocaties aan in de referentiesihiatie die bij de aanleg van het 

gasleidingentrace gekruist dan wel in de directe omgeving binnen het invloedsgebied van 

de bemaling liggen. 

Uitvoerende verkenning 
Voor de uitgevoerde verkenning zijn de hierna genoemde instanties benaderd. Hen is 

verzocht informatie te leveren over de bij hen bekende mogelijke gevallen van ernstige 

bodemverontreiniging op en tot de tussen haakjes genoemde afstand buiten de genoemde 

traces. Deze zone van 150, 500 of LOOO meter wordt aangehouden in verband met mogelijke 

bei'nvloeding van bestaande gevallen van verontreiniging door de grondwateronth·ekkingen 

zoals waarschijnlijk wordt gebruikt bij de aanleg van de gasleiding. 

L Gemeente Graafstroom 

2. Gemeente Papendrecht 

3. Gemeente Sliedrecht 

4. Gemeente Dordrecht 

5. Gemeente Binnenmaas 

6. Gemeente Strijen 

7. Gemeente Cromstrijen 

8. Gemeente Moerdijk 

9 . Gemeente Halderberge 

10. Gemeente Roosendaal 

11. Gemeente Bergen op Zoom 

12. Gemeente Woensdrecht 
1,, Gemeente Reirnerswaal .LJ. 

14. Provincie Noord-Brabant 

15. Provincie Zuid-Holland 

16. Provincie Zeeland 

111C623'CE7t2JI OOC52l 
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Figuur 5.49 

(Voormalige) locaties van 

bodenwerontreiniging 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

SPUKENISSE 

0UD-DEIJERLANO 

.. 

• t •' • 

·~ 

RQOSENOML 

Beschikbare infonnatie verkenning 

B.l\RENOREJ:HT · WIJNGAARDEN 
T 

SL.I ED RECHT 
ZWUNDRECHT 

OORDRECHT 

LAGE ZWALUWE 

BREDA 

ETT£N-LEUR 

Bodemverontrelnigingslocaties 

0 

O locatie met mogelljke ernstlge 
bodemverontreiniging 

2 4 6 8 10km ~ 
NOORD 

De uitgevoerde verkenning heeft geresulteerd in een serie gegevens zoals verkregen van de 

verschillende gemeenten (of overkoepelende milieudiensten) en provincies. Het gaat daarbij 

om de bij hen bekende gevallen van emstige bodemverontreiniging en historisch verdachte 

locaties (locaties met bodembedreigende activiteiten). 
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Tabel 5.34 

Effecten be'lnvloecJing 

bodem· en grondwater· 

ver on tr einigingslocaties 

Tabel 5.35 

Omschrijving 

bodenweront r einrgrngslocaires 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AAROGASTRANSPORTLEIOING WIJNGAAROEN-OSSENORECHT 

De gemeente Bergen op Zoom en Woensdrecht hebben schriftelijk laten weten dat binnen 

hun grondgebied op of langs het gasleidingtrace geen locaties aanwezig zijn met (mogelijk) 

ernstige (bodem) verontreiniging. 

Van de provincie Noord Brabant zijn geen gegevens verkregen, er wordt van uit gegaan dat 

de via internet verkregen gegeven overeenkomen met de bij de provincie beschikbare 

gegevens. 

Behalve de beschreven instanties is tevens een inventarisatie uitgevoerd op de internetsite 

www.bodemloket.nl. De gegevens van deze site zijn in verdere tabellen afgekort met 'BL'. 

Bodemverontreinigingen die doorkruist worden door de leiding zullen ontgraven en 

afgevoerd worden. Bestaande grondwaterverontreinigingen binnen het invloedsgebied van 

de leiding(zie paragraaf 0) kunnen tijdens de aanlegfase bei:nvloed worden. Verlaging van de 

grondwaterstand zal een grondwaterstroming naar de put of sleuf tot gevolg hebben 

waardoor grondwaterverontreinigingen mogelijk gaan verspreiden. 

Effeden 

Het mogelijk befuvloeden van aanwezige grondwater verontreinigingen langs het trace is 

als licht negatief (-) beoordeeld. 

Beoordel ingscrlteria Referentiesituatie Voorkeurstrace 

Bodemverontreinigingslocatie 0 

t:.. doorsnijdingen (aantal) 0 10 

t:.. locaties in de directe omgeving (aantal) 0 32 

Kwalitatieve score 0 -

De effecten op de mogelijk aanwezige verontreinigingen zijn op basis van onderstaande 

tabel bepaald. In kolom 1 is het nurnmer corresponderend met Figuur 5.49 weergegeven. 

Kolom 2 is corresponderend met de kilometrering van het trace. Kolom 3 geeft de 

doorsnijding weer, waarbij een doorsnijding is aangemerkt tot 50 meter uit het hart van de 

leiding. In kolom 4 is de afstand tot de as weergegeven. In kolom 5 en 6 is voor zover 

bekend weergegeven of het om een mogelijk geval van ernstige verontreiniging gaat. In 

kolom 7 is weergegeven of het om een historisch verdachte locatie gaat. Het invloedsgebied 

van de verontreiniging is in kolom 8 weergegeven om af te leiden hoe sterk de samenhang 

tussen ingreep en mogelijk effect is. Bij grote afstand is de aant.rekkende of mogelijk 

verstorende werking beperkter. In kolom 9 is het risico en eventuele maatregel 

weergegeven. Omdat niet overal daadwerkelijke verontreiniginggegevens (onder andere: 

aard, omvang en mate van verontreinigi.ng) bekend zijn geworden is hier niet overal een 

oordeel over te geven. Op basis van in een volgende stap te achterhalen aanvullende 

informatie van provincie en gemeenten kan kolom 9 worden ingevuld. 

0,8 Ja 10m ja nee Nader te bepa/en 

2,1 - 2, Ja 20m ja ja Nader te bepalen 

4-4,6 150 m ja Nader te bepalen 

4 ~1 300 m ja Nader te bepalen 

4,6 150 m nee Ja Nader te bepa/en 

9,9 - - 500m ja Nader te bepalen 

10,2 

10,5- 350m Ja nee Nader te bepalen 

11,3 
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MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

11,3- 100 m ja nee Nader te bepalen 

11,6 

13,2 Ja 0-100 m ja nee Nader te bepalen 

16,3- 100 m ]a ja Nader te bepalen 

17,2 

17,2-18 300m ja ja Nader te bepalen 

18,6 Ja 50m ja )a Nader te bepafen 

27 150m ja ja Nader te bepafen 

27,7 300 m en verder ja Historische gegevens 

beoordefen 

30,7- Ja 0-300m ja Historische gegevens 

30,8 beoordefen 

31 - 200-2.400 m ja ja Nader te bepa/en 

32 

32,1- 100m ja Historische gegevens 

33,2 beoorde/en 

32,6 900 m ja ja Nader te bepa/en 

33,2 10Dm nb nb Nader te bepa/en 

33,4 - 100 - 350 m ja Historische gegevens 

34,1 beoordelen 

34,5 350m ja Historische gegevens 

beoordelen 

34,9 200m ja Historische gegevens 

beoorde/en 

35,1 150m nb nb Nader te bepa/en 

36,7 400 m ja Historische gegevens 

beoorde/en 

37,4 400m ja Historische gegevens 

beoorde/en 

38,4 300m ja Historische gegevens 

beoordelen 

38,5- 300-500 m ja Historische gegevens 

38,9 beoordelen 

39,3 200m ja Historische gegevens 

beoordelen 

39,4 200m ja Historische gegevens 

beoordelen 

39,5 200 m ja Historische gegevens 

beoordelen 

42 300-400 m ja Historische gegevens 

beoorde/en 

44,8 Ja 50 m ja Historische gegevens 

beoordelen 

44,8 Ja 50m ja Nader te bepalen 

48,8 100m Ja Nader te bepafen 

50,2 300 m nb nb Nader te bepalen 

59,3- Ja Om ja Historische gegevens 

66,5 beoordelen 

60,1- Ja 0-200 m ja Historische gegevens 

60,3 beoordelen 

61,6- Ja O -100 m nb nb Nader te bepafen 

62,4 

61,6- 100-1.200 m ja Historische gegevens 
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5.3 

MllltUt~~tl I KAPPUK I AANLtG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

62,4 

67,3-

67,8 

68 

150 m nb 

200-550 m 

nb 

ja 

beoordelen 

Nader le bepalen 

Historische gegevens 

beoorde/en 

Uit de tot dusver uitgevoerde verkenning naar de bodemkwaliteit blijkt dat het trace op een 

tiental plaatsen een (mogelijk) geval van ernstige verontreiniging kruist. Mogelijke gevallen 

van ernstige verontreinigingen tot 50 meter buiten het hart van het trace zijn hierbij 

beschouwd als kruising. 

Kruisende verontreinigingen zullen lokaal ontgraven en afgevoerd worden. Afhankelijk van 

de mate en aard van de verontreiniging zal dit plaats vinden in de vorm van een sanering 

conform de Wet bodembescherming (Gasunie verwerkt geen verontreinigd materiaal in de 

sleuf). Van verontreinigingen alsmede nog te inventariseren historisch verdachte locaties 

in de omgeving zal in een vervolg nader moeten worden bepaald of deze door de aanleg 

van de gasleiding worden bemvloed en zo ja welke compenserende rnaatregelen hiervoor 

rnogelijk zijn. 

WARMTEINVLOED TRACE OP 0 GEVINGSTEMPERATUU 

De temperatuur van het gas in de transportleiding kan varieren en hangt af van de plaats in 

het leidingsysteern, de druk en het debiet. Bij een cornpressorstation komt het gas binnen 

met een temperatuur van circa 8 graden Celsius. Bij compressie stijgt de ternperatuur naar 

maximaal 50 graden Celsius. Normaliter wordt het gecomprimeerde gas met grote 

mechanische koeling in ternperatuur teruggebracht naar maxirnaal 35 graden Celsius bij het 

uittredepunt. De warmteinvloed op de omgeving is dan beperkt. Voor het 

cornpressorstation Wijngaarden wil Gasunie kiezen voor een station met zeer beperkte 

koelvoorziening. De uittredetemperatuur van het gase is dan rnaximaal 50 graden Celsius. 

De effecten op de orngeving is voor de diverse locaties beschreven in paragraaf 6.2.10. 

In het tracegedeelte ten zioden van het Hollands Diep zal de manteltemperatuur van de 

leiding in ieder geval beduidend lager zijn dan 30 graden Celsius. Bij een gronddekking van 

1,25 rn is de ternperatuurverhoging in de wortelzone (van 0 tot 50 cm) gering (hooguit 

enkele graden). Uit praktijkervaringen is niet gebleken dat in standaardsituaties negatieve 

effecten zijn te verwachten. 

NATUUR 

5.3.l ______ _,BESCJjERMDE GEBIEDEN 

I 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 

In onderstaande figuur is de ligging van de beschermde gebieden ten opzichte van het 

voorkeurstrace weergegeven. Deze figuur is op A3-formaat te vinden in Bijlage 11. In het 

separate achtergrondrapport Natuur is een uitgebreidere beschrijving te vinden van de 

referentiesituatie (en effecten, inclusief bronvermelding) voor natuur. 
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Figuur s.s_o ______ _ 
Ligging van de beschermde 

gebieden ten opzichte van 

het voorkeurstrace 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

BARENORECHT l'IUNGMROEN 

SPUKENJSSE HENDRIK·llXMMBACHT 

OUD·BEIJERLAND ZWlJNDRE<::HT 

DORO RECHT 

Sl!EDA 

\ EmN·lEUR 

Beschermd• natuurgebieden VHR en EHS 

trace 
17,Th,~ Habltatrichtlijn 

' Natuurbeschenntngswetgebleden 

Vogelrichtlijn 

L 
•' ,. ' 

tsJ 'r Ecologische hoofdstrucwvr 

O 2 4 6 8 10 km ,6_ 
NOORO 

Het trace passeert de Natura-2000 gebieden Biesbosch en Markiezaatsmeer en doorkruist 

het Hollands Diep door een bestaande leidingentunnel. Natura-2000 gebied Brabantse Wal 

wordt door het aardgasleidingtrace doorsneden. Het trace ligt in dit gebied in de bestaande 

buisleidingenstrook. 

Naast Natura-2000 gebieden komen binnen of in de nabijheid van het trace gebieden voor 

die zijn aangewezen als (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur. 

In de provincie Zuid-Holland grenst het trace aan het natuurontwikkelingsgebied 

Noordbovenpolder en ligt ook in de volgende EHS gebieden: 
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Tabel 5.36 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

• Polder de Biesbosch (tweemaal: een keer in het oosten, een keer in het westen). 

• De oostoever van de Dordtse Kil (grenst aan de westoever). 

• De noord-oever van het Hollands Diep. 

In de provincie Noord-Brabant kruist het trace de zuidoever van het Hollands Diep. 

Vervolgens grenst het aan de Groenstrook en kruisl hel de Mark en de Nieuwe 

Roosendaalse Vliet. Het trace grenst aan de EHS langs de Spuidonkse Beek en kruist de 

Smalle Beek (EHS). 

Een gedeelte van de leidingenstraat door de Brabantse Wal is tevens GHS-nahmr. 

Verschillende delen van de leidingenstraat maken onderdeel uit van de GHS-landbouw als 

leefgebied van kwetsbare soorten. Een deel van de leidingenstraat ten westen van de A4 is 

tevens aangewezen als GHS-landbouw, leefgebied struweelvogels. Het gaat hier om de 

deels beboste dijk die in de leidingenstraat ligt. 

Onderdeel van de EHS zijn Ecologische Verbindingszones. Dit zijn lijnvormige elementen, 

zoals dijken, waterlopen, wegen en spoor- en vaarwegen, waarlangs nahmrgebieden met 

elkaar kunnen worden verbonden. In de provincie Zuid-Holland kruist het trace de 

ecologische verbindingszone langs de Strijense Haven. In de provincie Noord-Brabant kruist 

het trace de oevers van de Mark en de Smalle Beek die zijn aangewezen als natte ecologische 

verbindingszones. De leidingenstraat kruist de Zoomweg die is aangewezen als ecologische 

verbindingszone. De ecologische verbindingszone tussen de Agger Kapitale Uitwatering en 

het Markiezaat wordt eveneens gekruist. 

In bijlage 11 is de ligging van de leidingen ten opzichte van de beschermde gebieden te zien. 

Effecten 

Effectsccres beschermde 

Onderstaande tabellen geven de effectscores op de beoordelingscriteria weer. Deze scores 

zijn in de volgende paragrafen toegelicht. 

geb1eden 

Beoordelingscriteria 
Referentie-

situatie 
Voorkeurstrace 

Ruimtebeslag Vergraving Verstoring Verdroging Versnippering Totaalscore 

(km I ha) 

Natura 2000: --
Biesbosch 0 0 0 - 0 0 

- -
Hollands Diep 0 0 0 - 0 0 -
Markiezaatmeer 0 0 0 - 0 0 

Brabantse wal 0 0 - - 0 0 

Kwalitatieve 0 0 - - 0 0 -
totaalscore -
EHS 0 . - . 0 . -
EHS: Ecologische Hoofdstructuur 

EVZ: Ecologische Verbindingszone (onderdeel van de EHS) 

0 = neutraal 

- = licht negatief 

- - = zwaar negatief 
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Natura-2000 

Aangezien het trace de Biesbosch en het Markiezaabneer aUeen passeert en het Hollands 

Diep wordt gekruist door een bestaande leidingentunne1, zijn de effecten op deze gebieden 

gering. De effecten die optreden zijn het gevolg van geluid verstoring door de 

werkzaamheden op de leidingenstrook. 

Ook de effecten op de Brnbantse Wal zijn beperkt ondanks dat dit gebied wel doorsneden 

wordt door het trace. Hct trace ligt hier namelijk in de bestaande buisleidingenstraat. De 

gevo1gen zijn negatieve effecten door vergraving en verstoring tijdens de werkzaamheden. 

EHS 

Op verschillende plaatsen wordengebieden doorsneden die onderdeel uibnaken van de 

Ecologische Hoofdstructuur. Hlerdoor zijn negatieve cffecten te verwachten door 

ruimtebeslag, vergraving, verstoring en versnlppering. 
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5 :::..=·3~.2=--------=BE=S=CHERMDE SOORTEN EN RODE LIJST-SOORTEN 

~igta;r ~.51 

Voor kornen van beschermde en 

rodelijst-soorten op en in de 

nabijheid van het trace_ De 

waar 11emrngen Z!Jn op 

ki!ometerhokniveau. 

I 

Referentiesituatie en alternatieven 

In de onderstaande figuur zijn de locaties waar beschermde soorten en soorten van de Rode 

Lijst voorkomen ten opzichte van het voorkeurstrace weergegeven. Deze figuur is op A3-

formaat weergegeven in bijlage 11. 
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Looti•s met beuhermd11 !oorten flora en fatm!l 

~ trace 

• locaties met beschermde faunc;1 

• locatles met ~schemide flora 

0 2 4 6 8 10km L. 
NOORD 

In Figuur 5.51 is het voorkornen van beschermde soorten afgebeeld. 
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Tabel 5.37 

Vooi kome11de beschermde en 

bijzondere plantensoorten 

Bron: veldo11derzoek [4] . 

M ILIE UEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRA NSPORTLE IDING WIJNGAARDE N·OSSENDRECHT 

Flora 

In onderstaande tabel zijn de beschermde en bijzondere plantensoorten die voorkomen op 

en in de nabijheid van het trace opgesomd. 

In onderstaande tabel is aangegeven welke beschermde en bedreigde (Rode Lijst) 

plantensoorten voorkomen op en in de directe omgeving van het trace. 

Soort Status Habitat Locatie 

Spindotterbloern FFW2 Zeer voedselrijke op bij Nabij leidingtrace, niet 

RL: kwetsbaar hoogwater op het trace 

overstrornende plaatsen 

Zwanenbloern FFW1 Zoetwater In sloot langs de weg 

Westeinde, net buiten 

leidingtrace, rnogelijk 

op trace. 

Drijvende FFW3 Zoetwater In naaste orngeving van 

waterweegbree RL: kwetsbaar trace, niet op trace 

Bijenorchis FFW2 Schrale, kalkrijke In orngeving van trace 

graslanden ten oosten van Klundert 

en berrnen knooppunt 

Markiezaat. Niet op 

trace. 

Grote keverorchis FFW2 Vrij vochtige tot vrij In orngeving van trace 

RL: kwetsbaar droge grond op (rnatig) ten oosten van 

voedselrijke boderns Klundert. Niet op trace. 

Klokjesgentiaan FFW2 Vochtige heide en Nabij leidingtrace, niet 

RL: gevoelig schraalgraslanden op het trace 

Waterdrieblad FFW2 Laagveenrnoeras Nabij leidingtrace, niet 

RL: gevoelig op het trace 

Brede wespenorchis FFW1 Berm en Mogelijk op het trace 

Grasklokje FFW1 Berm en Mogelijk op het trace 

Stinkende karnille RL: ernstig bedreigd Voedselrijke, kleiige Mogelijk op het trace 

grond en omgeving thv 

Markiezaat. 

Knolsteenbreek RL: bedreigd Vochtige, rnatig Omgeving Prins 

voedselrijke grond in Karelpolder, rnogelijk 

hooi- en weilanden op trace. 

In de nabijheid van het trace komen diverse beschermde en bijzondere plantensoorten voor. 

Op het trace zelf is het aantal beschermde soorten beperkt. Brede wespenorchis en 

Grasklokje zijn soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Van deze twee soorten kan 

aanwezigheid op het leidingtrace, bijvoorbeeld in wegbermen, niet worden uitgesloten. 

Stinkende kamille komt op diverse plekken rond het leidingtrace voor. Van deze soort van 

voedselrijke, omgewerkte, meestal kleiige grond, is aanwezigheid op het leidingtrace niet 

uit te sluiten. Knolsteenbreek, een soort van vochtige, matig voedselrijke grond in hooi- en 

weilanden, is bekend uit de omgeving van de Prins Karelpolder. Aanwezigheid op het 

leidingtrace valt ook voor deze soort niet uit te sluiten. 

Fauna 

In onderstaande tabel staat weergegeven welke beschermde en bijzondere diersoorten zich 

op of in de nabijheid van het trace begeven. 
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Tabel 5.38 

Voorkomende beschermde en 

bijzonde1·e die1 sornten 

Bron: ve ldo11rle1zoek ['11 . 

Soort 
Vleermuizen zoals 

Gewone 

dwergvleermuis, 

Gewone 

Grootoorvleermuis, 

Laatvlieger. 

Meervleermuis, Ruige 

dwergvleermuis, 

Watervleermuis. 

Bever 

Noordse woelmu is 

Waterspitsmuis 

Broedvogels 

-
Overwinteraars 

waaronder Kleine 

zwaan, Wilde zwaan, 

diverse ganzen- en 

eendensoorten 

Heikikker 

Bru ine kikker, 

Meerkikker, 

~astaardk1kker, 

Gewone pad 

Kleine 

watersalamander 

Vinpootsalamander 

Alpenwatersalamander 

--
Bittervoorn 

--
Kleine modderkruiper 

Grote modderkruiper 

Bermpje 

Platte schijfhoren 

Heideblauwtje 

I, 10623/C[) 2Jl/000673 
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Status Habitat Locatle 

FFW3 Foerageren in gebied, Foerageren op en in 

lijnvormige elementen (o.a. omgeving trace. Geen vaste 

watergangen, orientatie verblijfplaatsen. 

vliegroutes. 

---
FFW3 Waterrijk bosgebied. Plaat van het Land van 

RL: gevoelig Essche. Niet op trace 

FFW3 Rietlanden, moerassen, Hollands Diep en Nieuwe 

RL: gevoelig drassige hooilanden Merwede. Niet op trace. 

FFW3 Zuiver, niet te voedselrijk Mogelijk op trace thv te 

RL: gevoelig water met goed ontwikkelde kruisen Nieuwe Merwede. 

oever- en watervegetaties. 

Open tot gesloten, nat tot Aanwezig op trace. Geen 

droog vaste verblijfplaatsen op het 

trace, wel in de omgeving. 

Met name waterrijke Aanwezig op trace en directe 

gebieden (slaapplaatsen) en omgeving. 

polders (foerageergebieden) 

FFW3 Laagveengebied Po Ider Wijngaarden (locatie 

RL: kwetsbaar compressorstation) en ten 

zuiden van A 15 op het trace 

FFW1 Kleinschalig landschap met Nabij leidingtrace en op het 

wateren met ondiepe trace 

oeverzone 

FFW1 Zoetwater met Nabij leidingtrace en op het 

onderwatervegetatie in trace 

kleinschalige landschappen 

en bos- en heidegebieden 

FFW3 Bosgebieden met Nabij leidingtrace tussen 

RL: kwetsbaar heidevennen, bosvijvers en Hollandsdiep en Bergen op 

....e_oely_es Zoom, niet op het trace 

FFW2 Beboste gebieden met Nabij IPidingtrace tussen 

poelen en kleinschalig Hollandsdiep en Bergen op 

landschap Zoom, niet op het trace. -
FFW3 Stilstaande en stromende Mogelijk in watergangen die 

RL: kwetsbaar zoetwateren gekruist wurden door trace -
FFW2 Zoetwater Mogelijk in watergangen die 

gekruist worden door trace 

FFW3 Zoetwater Mogelijk in watergangen die 

RL: kwetsbaar gekruist worden door trace 

FFW2 zoetwater Mogelijk in watergangen die 

gekruist worden door trace 

RL: kwetsbaar Schone, kalkrijke Mogelijk in watergangen die 

watergangen gekruist worden door trace 

tussen Wijngaarden en 

Hollandsdiep 

RL: kwetsbaar Vochtige en natte Mogelijk aanwezig op 
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Figuur 5.52 

Leefgebied van de Nachtzwaluw 

op de Brabantse wal. Foto: 

Natuu1 balans. 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Status 
Soort 

Levendbarende FFW2 

hagedis 

FFWl: tabel 1 AMvB Flora- en faunawet 

FFW2: tabel 2 AMvB Flora- en faunawet 

FFW3: tabel 3 AMvB Flora- en faunawet 

RL: Rode Lijst 

Zoogdieren 

Habitat locatie 

structuurrijke dopheide leidingenstrook door 

gebieden Brabantse wal. 

Vochtige heide eventueel Aanwezig op leidingenstrook 

met vennen. door Brabantse wal 

In de nabijheid van het trace waarnerningen bekend van diverse soorten vleermuizen, Bever 

en Noordse woelmuis. Op het trace zelf komen geen vaste verblijfplaatsen voor van deze 

soorten vanwege het ontbreken van geschikt biotoop. Daar waar het trace de Beneden 

Merwede kruist, komt mogelijk Waterspitsmuis voor. 

Vogels 

Binnen het onderzoeksgebied moet rekening gehouden warden met broedvogels en dan 

voornamelijk soorten van het agrarisch landschap, waaronder weidevogels. 

Nabij Lievensberg (Bergen op Zoom) doorsnijdt de buisleidingenstraat de Brabantse Wal. 

Een deel van deze buisleidingenstraat is begroeid met heide. Deze buisleidingenstraat is 

onderdeel van het broedgebied van de N achtzwaluw, een aandachtsoort van de 

Vogelrichtlijn. 

De Polder Wijngaarden dient als overwintergebied voor grote aantallen Kleine zwaan. 

Amfibieen 

De omgeving van Wijngaarden vormt actueel leefgebied van Heikikker. Deze soort geniet 

een juridisch zware bescherming (FFW3). Op basis van waarnemingen kan het 

laagveengebied ten noorden van de Beneden Merwede dat wordt doorsneden door het 

leidingtrace als leefgebied warden aangewezen. Heikikker is hier in 2006 zowel in polder 
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Tabel 5.39 

13eoordeling effecten beschermde 

soor ten en soo1 ten Rode Lijst 

MllltUtrrtll KAPPUK I AANLcli AAKlJliA~ I KANSl'ORfLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Wijngaarden als ten zuiden van de A15 aangetroffen op het leidingtrace. Ten zuiden van de 

A15 zal het habitat van de Heikikker verdwijnen door de geplande woningbouw 

(Benedenveer, Baanhoek-West, Land van Matena en Oostpolder). 

Rep tie/en 

Op de Brabantse Wal komt de Levendbarende hagedis voor. In 2006 is een individu van de 

soort aangetroffen op de leidingenstraat, aan de rand van het heideterrein dat grenst aan de 

Huijbergse Baan. Dit heideterrein, dat ligt tussen de Huijbergse Baan en de Boslustweg 

vormt rrleteen ook het enigE geschikte biotoop vool' i·epUelen blluu.:!n het deeigebied. 

Afgezien van Levendbarende hagedis zijn er geen andere reptielen aangetroffen op de 

leidingstrook. 

Vissen 

Beschermde vissoorten die in watergangen voor kunnen komen die worden gekruist door 

het trace zijn Kleine en Grote modderkruiper en Bittervoorn. 

Ongewervelden 

Er zijn geen waarnemingen bekend van beschermde dagvlinders, libellen of overige 

ongewervelden op de werkstrook of worden er niet verwacht. 

Effecten 

In onderstaande tabel zijn de effectscores voor flora en fauna die samenhangen met de 

ingreep weergegeven. De effecten worden hieronder toegelicht. 

Beoordelingscriteria Referentie situatie 
Voorkeurstrace 

- ~IO_t_ll - - - --- Fauna - -

Vergraving 
Kwalitatieve 0 0 - (Heikikker) 

totaalscore 

Verstoring 

Kwalitatieve 0 Nvt - - (Vogels) 

totaalscore 

Verdroging 
Kwalitatieve 0 0 0 

totaalscore - --~ -
Versnippering 
Kwalitatieve 0 0 - (Heikikker) 

totaalscore 

Totaalscore 
Kwalitatieve score 0 0 --

Flora 

- - -

Aanleg van de gastransportleiding kan groeiplaatsen van Zwanenbloem, Grasklokje en 

Brede wespenorchis (FFWl) aantasten. Voor deze soorten geldt een vrijstelling in het kader 

van ruimtelijke ontwikkelingen. Zwaarder beschermde soorten komen niet voor op het 

leidingtrace. 

Op het knooppunt Markiezaat komen Bijenorchis (FFW2) en Knolsteenbreek (RL) voor in de 

bermen. Aantasting van groeiplaatsen van beschermde plantensoorten als gevolg van de 

leidingaanleg wordt niet verwacht. Wel worden er mogelijk groeiplaatsen van enkele 

bedreigde soorten vergraven. Van de meeste groeiplaatsen wordt echter aangenomen dat ze 

onaangetast blijven. Zo komt een aantal van de bedreigde soorten voor in wegbermen waar 
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MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAAROEN-OSSENDRECHT 

de leidingaanleg plaatsvindt door middei van een pers,ing. De bermen zelf blijven daarbij 

gespaard. l-Uei:om zijn de effecten voor dit aspect beoordeeld als neutraaJ (0). 

Fauna 

Als gevolg van de aanleg van de leidin.g door het veenweidegebied ten noorden van de 

Merwede wordt Ieefgebied van Heikikker aangetast, maar deze aantasting is tijdelijk. Na 

afronding van de werkzaamheden wordt het landschap in oorspronkelijke stctat hersteld. De 

effecten zijn hierdoor beoordeeld als licht nega tief. 

De aanleg vindt plaats in een aantal gebieden die voor vogels van groat belang zijn. 

Broedende en foeragerende vogels in de omgeving van het trace kmmen tijdelijk verstoord 

worden. Dit wordt als negatief (- -) beoordeeld. 

Leidingaanleg op het traject tussen de Huijbergse Baan en de Boslustweg leidt tot een 

tijdelijke aantasting van actueel leefgebied van Levendbarende hagedis. Door het nemen 

van mitigerende maatregelen wordt schade voorkomen. 

Op overige soorten zijn geen negatieve effecten te verwachten als gevolg van de leiding 

aanleg. 

ARCAOlS 167 



5.4 

5.4.1 

Figuur 5.53 

Overzich1 van GEA-objecten en 

ove1 ige waardevoll2 

ge:::morfo!ugi:;che vorrnen 

MIL!tUt~~tU KAPPUK I AANLtu AAf\UGA5TRAN5PORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

ENMERKEN 

GEQMORFOLOGIE 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de GEA-objecten en geomorfologische vormen 

in de referentiesituatie ten opzichte van het voorgenomen trace. In bijlage 11 is de figuur in 

A3-fonnaat opgenomen. 

-----Sl'IJI(£ 

LAGE l)NALUWE 

BREDA 

ET!l:N-LEUR 

Geomorfofogische vormen en GEA-objecten 

bljzondere resten 

- object met internatlonale waarde 

- object met nationale waarde 

- object met provinciale waarde 

- object met regionale waarde 

0 2 4 6 8 10km L. 
NOORD 
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Tabel 5.40 -------
Beschrijving GEA-objecten en 

waa1devolle geomorfologische 

vormen 

Tabel 5.41 

Effectbeoordeling 

geomorfologie 
I 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

De aanleg van de gasleiding kan de bodemopbouw en de verschijningsvorm (relief) van 

geomorfologisch waardevolle objecten negatief bei'nvloeden als gevolg van het aanleggen 

van de werkstrook, het graven van de sleuf en het uitvoeren van boringen. De bei'nvloeding 

door de gasleiding (lijnvormige ingreep) heeft betrekking op een (klein) deel van de 

geomorfologisch waardevolle gebieden en objecten (vlakvormig). 

Na de aanleg van de gasleiding zal de oorspronkelijke laagopbouw en relief van de 

werkstrook en sleuf worden hersteld. Ter plaatse van een boring wordt het waameembare 

relief niet en de bodemopbouw minder verstoord. 

Omschrijvlng 

GEA-obiect 
Nieuwtrace 

1. Polder Biesbosch en Strijensche Voormalige kreekpatronen 

Haven en Meer 

2. Esscheplaat en gorsen langs de Voormalig getijdengriend 

dijk 

Leidingenstraat 

3. Dintel, Tamelijk gaaf voorbeeld van een afgesloten 'getijdenrivier' 

Objectnr. 43 0 5 Geomorfologisch waardevol 

( doorsnijding 1.100 m) 

4. Dal van Wouw e.o. Goed voorbeeld van een scherp ingesneden beekdal. 

Objectnr. 49 0 3 Geomorfologisch waardevol 

5. en 6. Brabantse Wal, Meersche Opvallend reliefverschil als gevolg van Pleistocene riviererosie. 
Duinen met twee GEA-objecten. Combinatie met rivier- en stuifduinen op de 'hoge kant' 

Objectnr. 49 0 4: Zoomland (steilrand Brabantse wal en ingesneden beekdalen) 

Objectnr. 49W8: steilrand bij 

Bergen op Zoom 

Effeden 

Conform de richtlijnen zijn de effecten van de voorgenomen activiteit bepaald ten opzichte 

van de referentiesituatie. In onderstaande tabel is de referentiesituatie beschreven. 

De effecten in deze tabel zijn bepaald aan de hand van het aantal doorsnijdingen (in meter) 

en het ruimtebeslag (in hectare) en zijn vertaald in kwalitatieve scores. Na de tabel volgt een 

nadere toelichting van deze scores. 

Referentiesituatie Voorkeurstrace 

Beoordelingscritena 

GEA-obiecten: 

• doorsnijdingen (aantal) 0 7 

• oppervlak (ha) 0 22 ha 

(5.550 m x 40 m werkstrook) 26 ha 

nationaa l/internationale waardevol 

+ 6.500 m x 40 meter regionaal waardevol 

Kwalitatieve score 0 -

Overige waardevolle geomorfologische vormen: 

• doorsnijdingen (aantal) 0 8 

Kwalitatieve score 0 

Totaal: 

• doorsnijdingen (aantal) 0 15 

Kwalitatieve score 0 -
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Het trace door&nijdt Polder de Biesbosch (regionaal waardevol). Deze polder grenst aan het 

Nationaal Park de Biesbosch (internationaal waardevol). Door middel van een zinker kruist 

het trace twee maal de voormalige kreek Noorderdiep/Overtoom. Omdat het een zinker 

betreft zijn de effecten neutraal beoordeeld (0). Daar waar geen zinker wordt toegepast is de 

effectscore licht negatief (-). 

Het trace kruist een aantal overige waardevolle geomorfologische vormcn. De waardcvollc 

geomorfologische vormen bestaan uit de dijken van een aantal te kruisen watergangen. Het 

kruisen van deze dijken wordt licht negatief gewaardeerd (-). 

Op de overige plekken waar het trace GEA-objecten doorsnijdt, bevindt het nieuwe trace 

zich in de leidingenstraat. Hierdoor heeft reeds verstoring van de ondergrond 

plaatsgevonden. De verwachting is dat over de hele lengte en breedte van de leidingenstraat 

al verstoring van de ondergrond en/ of het relief heeft plaatsgevonden. 

Om inzicht te kunnen krijgen ofter hoogte van het nieuwe trace nog waarden aanwezig 

zijn, zal de gaafheid van de huidige situatie op maaiveldniveau bepaald moeten worden 

door een aardkundig specialist. Indien de GEA-objecten ter hoogte van de leidingenstraat al 

emstig verstoord zijn, dan is het effect neutraal (0). Zijn de objecten, of delen van de objecten 

ter hoogte van het nieuwe trace, nog gaaf, dan zal een licht negatief effect optreden door 

vergraving (-). 
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.4.2 

Figuur 5.54 

Cultuurhistorisch waardevolle 

landschapstypen van hoge en matig 

hoge waarde en cultuurhistorisch 

waardevolle patronen en structLiren 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

CULTUURHISTO E 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Onderstaande figuur geeft een overzicht van de cultuurhistorisch waardevolle 

landschapstypen van matige en hoge waarden alsmede cultuurhistorisch waardevolle 

patronen en structuren in de referentiesituatie ten opzichte van het leidingtrace weer. In 

bijlage 11 is het figuur in A3-forrnaat opgenomen. 
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Het trace kruist meerdere cultuurhistorisch waardevolle structuren en een enkel gebied 

(vlak), varierend van zeer hoog, hoog en redelijk hoge waarde. 
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Bij structuren gaat het om karakteristieken die verbonden zijn aan een 'cultuurhistorische 

activiteit', bijvoorbeeld oude wegen, watergangen en met name dijken. Bureau RAAP heeft 

een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd aan de hand van een inventariserend 

veldonderzoek Hierbij zijn tevens cultuurhistorisch waardevolle dijken en restanten van de 

linie Hollandsche Diep gekarteerd en gewaardeerd. Voor een gedetailleerd overzicht 

hiervan wordt verwczcn naar: de RAAP rapportagc 1567 en bijlagen, 

Aardgastransportleidingtrace Wijngaarden-Westerschelde-Oost (A-667), Archeologisch 

vooronderzoek: een inventariserend veldonderzoek (karterende en waarderende fase). 

Een vlak (gebied) bestaat veelal uit samenhangende structuren en patronen, bijvoorbeeld 

een poldereenheid of de Brabantse Wal. Cultuurhistorisch waardevolle elementen zoals 

rijks- en gemeentelijke monumenten zijn bij de tracekeuze al buitengesloten. 

Het geplande trace van de aardgastransportleiding doorsnijdt het Belvederegebied 

Brabantse Wal en de Alblasserwaard, die onderdeel uitmaakt van het Belvederegebied 

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (Nota Belvedere). In Belvederegebieden zijn 

cultuurhistorische waarden in onderlinge samenhang en/of waarden van bijzondere 

betekenis, aanwezig. 

Waardevolle elementen en patronen (fysieke drager) van de Brabantse wal die relevant zijn 

met betrekking tot de effectbepaling van het trace zijn: 

o De rand van de Brabantse Wal en de overgangszone naar het laaggelegen gebied 

ten westen daarvan. 

o Oude bossen, heiderelicten afgewisseld door la.11dbouwenclaves op de Brabantse 

Wal. 

o Beplante steilranden in de overgangszone van de Brabantse Wal naar de 

kleigronden. 

Waardevolle elementen en patronen (fysieke drager) van de Alblassenvaard die relevant 

zijn met betrekking tot de effectbepaling van het trace zijn: 

o Het kreekruggensysteem in het westen van de Alblasserwaard met 

bewoningsresten uit de Romeinse Ujd. 

o De huisterpen die de dorpsstructuur uit de middeleeuwse ontginningsfase 

re fleeter en. 

o De langgcrekte dubbele bebouwingslinten met een oude veenstroom of wetering in 

het centrum en waardevolle boerderijen. 

o De openheid van het landschap ten opzichte van de dichte lintbebouwing. 

• Cultuurhistorisch waardevolle elementen zoais rijks- en gemeentelijke monumenten zijn 

bij de tracekeuze al buitengesloten. 

• Het voorkeurstrace loopt op een afstand van> LOOO m van beschermde stad- en 

dorpsgezichten. 

• Uitgangspunt is dat cultuurhistorisch waardevolle lijnen en structuren, bijvoorbeeld 

watergangen, na de ingreep weer in oorspronkelijke staat worden hersteld. 

• Kruisingen met historische dijken, kanalen, wegen en/ of bebouwingslinten word en 

aangelegd middels een boring. Bij het toepassen van een boring blijven cultuurhistorische 

elementen, patronen en/ of structuren gehandhaafd. Hierdoor treden bij het toepassen 

van boringen geen negatieve effecten op aan het aspect cultuurhistorie. 
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Tabel 5.42 

Effectbeoordeling cultuurhistorie 
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• Tevens is het uitgangspunt dat opstelplaatsen die nodig zijn voor het toepassen van een 

boring buiten het cultuurhistorisch waardevol element/patroon warden geplaatst. 

Bijvoorbeeld aan de zuidzijde van de Merwede bij het uit/intrede punt rekening houden 

met de aanwezige dijk. 

Effeden 

De aanleg van de aardgastransportleiding kan cultuurhistorische waarden bemvloeden. De 

effectbeoordeling is gekoppeld aan het al dan niet permanent verdwijnen van elementen, 

patronen of structuren en het aantal doorsnijdingen (lengte/oppervlakte). 

Bij het toepassen van een boring blijven cultuurhistorische elementen, patronen en/ of 

structuren gehandhaafd. Hierdoor treden bij het toepassen van boringen geen negatieve 

effecten op. 

In navolgende tabel zijn de effecten ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

hand van een kwalitatieve score. 

Referentiesituatie Voorkeurstrace 

Beoordelingscriteria 

Nieuwtracl 

Cultuurhistorisch waardevolle elementen en patronen 

• doorsnijdingen (aantal) 0 8 

Kwalitatieve score 0 -
Cultuurhistorisch waardevolle gebieden 

• doorsnijdingen (aantal) 0 2 

Kwalitatieve score 0 -
Leidingenstraat 

Cultuurhistorisch waardevolle elementen en patronen 

• doorsnijdingen (aantal) 0 26 

Kwalitatieve score 0 0 

Cultuurhistorisch waardevolle gebieden 

• doorsnijdingen (aantal) 0 1 

Brabantse Wal met meerdere deelgebieden 

• oppervlak (ha) 0 Circa 28 ha 

(7.000 m x 40 m werkstrook) 

Kwalitatieve score 0 -
Totaal: 

• doorsnijdingen (aantal) 0 37 

Kwalitatieve score 0 -

Nieuw trace 
In principe warden alle als cultuurhistorisch waardevol aangeduide, elementen en patronen 

op het geplande trace van Wijngaarden naar het Hollands Diep gekruist door middel van 

een open ontgraving. De elementen en patronen zullen door de ingreep licht negatieve 

effecten ondervinden (-). Indien een kruising door middel van een boring plaatsvindt, zoals 

bij het kruisen van een aantal watergangen, treden er geen negatieve effecten op. Het 

leidingtrace heeft daarnaast geen invloed op de belangrijke waarden van het Belvederegebied 

in de Alblasserwaard. 

Leidingenstraat 

Vanaf het Hollands Diep tot aan de gemeentegrens van Reimerswaal maakt het geplande 

trace deel uit van de leidingenstraat. Deze brede strook is dwars over alle 
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landschapsstructuren gelegd waarmee de eens aanwezige cultuurhistorische waai:den en 

samenhang veelalls vernietigd. 

Nog aanwezige waardevolle lijnvormige elementen als dijken en wegen worden veelal 

gekmist door middel van reeds aanwezige buizen of een boring. Het effect wordt daarom 

netttraal gewaardee(d (0). 

Daar waru: de lcidingcnstraat hct Bclvcdcrcgcbicd Brnbantsc Wal doo1·snijdt is het mogelijk 

dat nog licht negatieve effecten H optreden op het aanwezlge relief en de steilrand. Verder 

worden voor de aanleg van het trace geen extra negatieve effecten ten opzichte van de 

leidingenstraat verwacht 
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5.5 

5.5.1 

Figuur 5.55 

Overzicht van archeologische 

monumenten en potentieel 

archeologisch waardevol en zeer 

waardevol gebied 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

ARCHEOLOGIE 

Referentiesituatie 

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de archeologische monumenten en potentieel 

archeologisch waardevol en zeer waardevol gebied in de referentiesituatie, de ligging van 

het voorgenomen trace en het tracealternatief. In bijlage 11 is het figuur in A3-formaat 

opgenomen. 
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De potentiele waarden zijn ontleend aan de lndicatieve Kaart van Archeologische Waarden 

[SJ. De IKAW geeft een globale indicatie van de archeologische verwachting of trefkans op 
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EFFECTBEPERKENDE 

MAATREGELEN 

Tabel 5.43 

Archeologische Monumenten en 

terreinen in het studiegebied 

Wijngaarden - Ossendrecht 
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basis van bodem en geomorfologie op een schaal van 1:50.000. Daamaast is specifiek voor 

het leidingtrace een aantal studies uitgevoerd. De uitkomsten van deze studies zijn 

opgenomen in het achtergrondrapport Archeologie. Deze studies geven een nauwkeuriger 

beeld van de archeologische trefkans of verwachting en de positie en aard van 

archeologische terreinen en monumenten. 

Het archeologie beleid is erop gericht om archeologische waarden in situ (op de 

oorspronkelijke locatie) te laten liggen en zo nodig te conserveren. Bij de aanleg van de 

gasleiding kunnen archeologische waarden negatief worden bei'nvloed door het vergraven 

van de bodem (bovengrond werkstrook, graven leidingsleuf en bouwputten bij boringen) en 

verandering grondwaterstand (zie paragraaf 5.2.1). Negatieve effecten kunnen vermeden 

worden door sleufloze aanleg (boringen), of traceomleidingen. 

In de twee onderstaande tabellen wordt een beschrijving gegeven van archeologische 

terreinen en bekende vindplaatsen op het trace. Archeologische waarnemingen geven aan 

dater op het trace archeologische vondsten zijn gedaan. De waarnemingen of vindplaatsen 

zijn nog niet gewaardeerd of kwalitatief niet van bijzonder hoge waarde. Deze 

waamemingen zijn daarom (nog) niet als archeologisch terrein of monument opgevoerd. 

Monument X- Y- VondstenNind 
Periode/Complextype Kilometrering 

nummer coardinaat coardinaat -plaats 

10702 n 110.314 429-498 Romeins en 

Middeleeuwen 

/Nederzetting 

Aardewerk, 14 

13 Het archeologische terrein is bij de actualisatie van de provinciale monumentenkaart van Zuid-Holland 

afgevoerd van de lijst van Monumenten vanwege de onduidelijke context van het terrein. 
14 RAAP booronderzoek in het kader van de MER CS (Compressorstation Wijngaarden) in voorbereiding. In 

het onderzoek werden aan weerszijden van het trace aanwijzingen gevonden van rivierduinen en van 

bewoning. Jn het trace van de gasleiding zijn bij veldonderzoek geen aanwijzingen gevonden van 

rivierduinen. 
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Tabel 5.44 

Archeologische waarnen1ingen in 

het studiegebied Wijngaarden -

Ossendrecht. 

De waarnemingen zijn 

opgenomen als ze binnen het 

trace liggen 

Tabel 5.45 

Overige st1ucturen in het 

studiegebied Wijngaarden -

Ossendrecht 
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Waarnemingsnr 

Of Raap nr zoals Peri ode/ 
Aanbeveling (RAAP) Kilometrering x y 

opgenomen in Rp. Complextype 

156715 

35509 110280 428670 Late Middeleeuwen/ Geen 1 

Huisterp vervolgonderzoek 

28675 110350 428540 Late Middeleeuwen/ Vervolgonderzoek, 1 

Huisterp streven naar 

behoud. 

Nog geen archis Late Middeleeuwen/ Proefsleuven 7/8 

nummer/ 6 Landbouw 

Nog geen archis Late Middeleeuwen/ Begeleiding 17 10 

nummer/ 816 periferie 

nederzetting 

Nog geen archis Late Middeleeuwen proefsleuf 14 

Nummer/ 10 I Huisterp of dijk. 

Nog geen archis Late Middeleeuwen Begeleiding 15 

Nummer/ 11 I Huisterp of dijk 

Nog geen archis Late Middeleeuwen Proefsleuf 16 

Nummer/ 12 I mogelijk 

akkerbouw 

Nog geen archis Nieuwe tijd I begeleiding 27 

Nummer/ 16 Huisterp 

In navolgende tabel zijn de overige waardevolle struchtren in het studiegebied weergegeven. 

Object (RAAP 
Periode/ Complextype Aanbeveling (RAAP) Kilometrering 

Code/nummer) 

Dyk1/ 3 onbekend Geen vervolg (niet aangetroffen). 1 

Dyk 4/ 4 Eind 19' eeuw Nog geen onderzoek uitgevoerd. 5 

Linie 1/ 8 (zie 2' Object mijden. 9 

noot bij de wereldoorlog/bunker 

waarnemingen) groepschuilplaats 

Dyk 10/ 9 19' eeuw of ouder Gestuurde boring, object mijden anders bij 14 

doorsnijding een profiel opnemen. 

Dyk 12 19' eeuw of ouder Bij doorsnijding een profiel opnemen. 16 

Dyk 13 19' eeuw of ouder Bij de twee doorsnijdingen profiel 18 

opnemen. 

Dyk 14 Vroeg 19' eeuw of Bij doorsnijding een profiel opnemen. 18 

ouder 

Dyk 14 Vroeg 19' eeuw of Nog boringen uitvoeren bij aantreffen dijk 19 

ouder eveneens bij doorsnijding profiel opnemen 

Effecten 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

hand van de doorsnijdingen van gebieden met een lage-, middelhoge-, en hoge 

verwachting, archeologische terreinen en monumenten en archeologische waamemingen. 

15 Dit RAAP rapport maakt onderdeel uit van het achtergrondrapport Archeologie. 
16 Onder nummer 8 staat in de rap portage de linie uit de 2• wereldoorlog aangegeven en een geerodeerde 

nederzetting of periferie uit de Late Middeleeuwen. 
17 Deze vindplaats lijkt eerder te maken hebben met een ten zuiden van het trace gelegen huisplaats (Hp! 7, 

R~ap Code KR 018). 
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Effecten op archeologische 

waarden in het trace 
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Tevens wordt voor de ingrepen onderscheid gemaakt in de werkstrook en de leidingsleuf. 

De ingreep in de werkstrook bestaat uit het verwijderen van de bovengrond. Bij de 

leidingsleuf is de verstoring ingrijpender met een breedte en een diepte van 3 meter. Voor 

de effecten op de archeologische waarden is gebruik gemaakt van de gegevens uit de 

bureaustudie van RAAP (zie bijlage 15). De IKAW geeft een globale indicatie van de 

archeologische verwachting of trefkans op een schaal van 1:50.000. 

Voor het trace is een bureaustudie en een eerste fase van het veldonderzoek uitgevoerd 

(Jansen 2007). Het veldonderzoek is ten tijde van het schrijven van de MER tekst slechts 

gedeeltelijk uitgevoerd. Deze studies zijn specifiek voor het tr·ace opgesteld en daarmee 

wordt een nauwkeuriger beeld gegeven van de archeologische trefkans of verwachting en 

de positie en aard van archeologische terreinen en monumenten. 

- - - - ----
- Beoordellngscriteria Referentlesltuat!e Voorkeurstrac~ 

Archeologische monumenten 

t,, doorsnijdingen (aantal) Leidingsleuf 0 0 terreinen 

t,, doorsnijdingen (aantal) Werkstrook 0 terreinen 

t,, oppervlak (ha) 0 

Kwalitatieve score 0 0 

Archeologische Trefkans, IKAW 

t,, lengte archeologisch waardevol 0 

en zeer waardevol "gebied (kilometers) 
14,5 

t,, oppervlak archeologisch waardevol en zeer waardevol 0 
58, 1 ha 

gebied (ha)* 

Kwalitatieve score 0 -
* Oppervlak is de lengte van de doorsnijding maal de werkstrookbreedte van 40 meter. 

De kwalitatieve score zoal:; weergegeven in de tabel is op basis van de archeologische 

verwachting. Gebieden met een middelhoge tot hoge verwachting krijgen een negatieve 

score. Archeologische terreinen krijgen een dubbele negatieve score. De laatste omdat op die 

locaties een aangetoonde vindplaats aanwezig is. 

" Archeologisch waardevol en zeer waardevol gebied is de middelhoge en hoge trefkans op de Indicatieve 

Kaart van Archeulu~ische Waarde. 
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Figuur 5.56 

Woon- en werkgebieden, de 

recreatieve routes en gebieden 
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RUIMTELIJKE OMGEVING 

Referentiesitua'lie en voorgenomen activiteit 
Navolgende figuur geeft een overzicht van de woon- en werkgebieden, de recreatieve 

gebieden en routes en andere infrastructuur in de referentiesituatie en de ligging van het 

tracealtematief (details zijn opgenomen in de maatgevende kenmerkenkaart in bijlage 7). 
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Tabel 5.47 

Effectscores ruimte!ijke 

omgeving 

Tabel 5.48 

tffectbeoordeling aspect 

ruimtelijke omgeving 
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Effecten 

De effectscores zijn in onderstaande tabel w eergegeven en worden daarna toegelicht. 

Beoordellngscriterla Referentiesituatie Voorgenomen activiteit 

Won en 0 0 -
Werk en 0 0 -----------
Landbouw 0 -
Recreatie 0 0 

lnfrastructuur 0 0 

De effecten zijn, conform de richtlijnen, bepaald ten opzichte van de referentiesituatie aan 

de hand van het aantal doorsnijdingen en het ruimtebeslag in ha en zijn vertaald in 

kwalitatieve scores. (zie onderstaande tabel). 

Beoordellngscrlteria Referentiesituatie Voorkeurstrac~ 

Woongebieden (bestaand en toekomstig) 

/J. won ingen (aantal) 0 0 

/J. oppervlak (ha) 0 2,5 ha 

Kwal itatieve score 0 0 

Werkgebieden (bestaand en toekomstig) -- -
/J. bedrijven (aantal) 0 0 

/J. oppe rvlak (ha) 0 10 ha 

Kwal itati eve score 0 0 

Landbouw gebied* 

/J. oppervlak (ha) tijdelijk 0 Ca 375 ha 

/J. oppervlak (ha) blijve nd 0 9 

Kwa litatieve score 0 -
Recreatie 

/J. doorsnijdinge r. recreat ieve fi etsroutes (a a nta l) 0 2 

/J. doorsnijdingen recreatieve wandelroutes (aantal) 0 0 

/J. recreatiegebied (aantal) 0 2 

Kwalita t ieve score 0 0 

lnfrastructuur 

/J. doorsnijding ** (aantal) : 

- vaarweg e n (exdusief watergangen) 0 6 

- spoorwegen 0 5 
--·-

- w e gen 0 Ca 100 ha 

Kwalitatieve score 0 __ o _J 
* Het genoemde aantal hectares is berekend op basis van de maxima le werkstrookbreedte bij de 

verschillende delen van het trace maal een lengte van 75 km doorsnijding . 

** In bijlage 3 is een lijst met kruisingen opgenomen waarin is aangegeven op we Ike wijze de vaarwegen, 

spoorwegen en vaarvvegen in het trace vvorden gekruist. 

Wonen en werken 

Bij de tracering van de nieuwe aardgastransportleiding is bestaande bebouwing ontzien. Er 

is geen sprake van doorsnijding c.q. ruimtebeslag op bestaande woon- en werkbebouwing 

voor het voorkeurstrace. Wel kruist het trace tussen Papendrecht en Sliedrecht (km 2-4) een 

gepland woongebied. Ten Noordwesten van Roosendaal (km 47-51) kruist het trace een 

gepland bedrijventerrein. Het trace is zo ingepast dat de nieuwe functies geen invloed 

ondervinden. Het effect op woon- en werkgcbicd is daarom neutraal beoordeeld (0). 
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Landbouw 
De aanleg van de aardgastransportleiding heeft tijdelijk ruimtebeslag van maximaal 375 

hectare landbouwgrond tot gevolg. De bodemopbouw en teeltlaag worden na de 

werkzaamheden zorgvuldig teruggebracht en ingezaaid. Voor de opbrengstderving als 

gevolg van de aanleg wordt de grondgebruiker financieel gecompenseerd. 

Na realisatie van de leiding zijn de landbouwgronden na een groeiseizoen weer beschikbaar 

voor de landbouw. 

Door tijdelijke verlaging van de grondwaterstand kan mogelijk droogteschade optreden aan 

de gewassen binnen het invloedsgebied. Het invloedsgebied is het gebied waar dating van 

de grondwaterstand meer dan 0,05 meter bedraagt. Zie paragraaf 5.2.L 

De periode waarin de onttrekking plaatsvindt, blijft veelal beperkt tot 1 a 2 weken. De 

grootste verlaging van de grondwaterstand bevindt zich meestal binnen de werkstrook. 

Waar verlaging van de grondwaterstand optreedt buiten de werkstrook, zal deze gering 

zijn. Droogteschade aan landbouwgewassen is daarom niet te verwachten. 

Gasunie zal monitoren of er droogteschade optreedt. Eventuele opbrengstderving als gevolg 

van werkzaamheden zal door Gasunie worden vergoed. Vanwege het tijdelijke karakter van 

de effecten is het aspect als licht negatief beoordeeld. 

Recreatiegebieden en -routes 
Het trace kruist twee gebieden die zijn aangeduid als "kansrijke extensieve recreatie" (km 

41-42,5 km 60-63,5). Dit zijn kansrijke gebieden voor bijvoorbeeld fiets- en wandelpaden, 

vissteigers en kano-uitstapplaatsen. Of en wanneer deze plannen worden gerealiseerd is 

onduidelijk. In de gebruiksfase is de gasleiding niet van invloed op deze functies. 

Ook worden er twee recreatieve fietsroutes doorsneden (km 70, km 75). De eerste wordt met 

een tunnel gepasseerd, waardoor er geen effecten zijn. De tweede route wordt met een open 

ontgraving gekruist, waardoor de route tijdelijk niet te bereiken is. In overleg met de 

beheerder van de route wordt een omleiding gecreeerd of aangegeven. Ook worden er 

afspraken gemaakt over de periode van werkzaamheden bij de kruising. De 

toegankelijkheid van de routes zal niet of nauwelijks aangetast worden. 

Binnen de gemeente Dordrecht is het Strategisch Groenproject (SGP) "Eiland van 

Dordrecht" opgesteld. Dit project is ontwikkeld om nieuwe natuur- en recreatiegebieden 

tegen de stad Dordrecht aan te leggen. Hiermee wordt afstemming van planvorming 

opgevoerd. 

Het trace kruist op drie punten een route voor waterrecreatie: Hollands Diep (km 29-31), 

watergang Mark/ Dintel (km 42), Roosendaalsche Vliet (km 49). Bij deze punten gaat de 

leiding door een leidingtunnel. Er treedt daarom geen hinder op. 

Het effect van het trace op recreatiegebieden en recreatieve routes is beoordeeld als neutraal 

(0). 

lnfrastructuur 

Vaarwegen 

Het trace kruist 6 vaarwegen. De vaarwegen worden gekruist met een gesloten front 

techniek (GFT), een horizontaal gestuurde boring (HDD) of via een leidingtunnel. Bij deze 

technieken gaat de leiding onder de vaarweg door. Jn de aanlegfase treedt daarom geen 

hinder op voor scheepvaartverkeer. 
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Het effect op vaarwegen is beoordeeld als neutraal (0). 

Spoorwegen 

Het trace kruist op vijf punten een spoorlijn: Betuweroute (km 2), spoor Geldermalsen

Dordrecht (km 2,5), spoor Dordrecht-Breda (km 18), HSL-spoor (km 19) en spoor 

Roosendaal-Vlissingen (km 54,5). Op deze vijf punten gaat het trace onder het spoor door. 

De kruisingen worden gerealiseerd conform de eisen van ProRail. 

Er treedt geen hinder op bij de aanleg van de leiding (score 0). 

Wegen 

Het trace doorkruist veel bestaande wegen, in totaal ongeveer 100. Deze kruisingen zijn 

benoemd in bijlage 3. Verschillende technische uitvoeringsmogelijkheden hebben 

verschillende effecten: 

• Bij een boring (HDD, Pneumatische Boor Techniek, Gesloten Front Techniek) gaat de 

leiding onder de weg door waardoor er geen hinder optreedt. 

• Bij een open ontgraving wordt de weg opengebroken en is de weg tijdelijk niet bruikbaar. 

De periode kan varieren van een dag tot een week. In overleg met de beheerder van weg 

wordt beoordeeld hoe snel de weg weer in gebruik moet zijn. Daarnaast wordt per 

situatie beoordeeld of een altematieve ontsluitingsroute nodig is. Er worden ongeveer 35 

wegen op deze manier gekruist19
• 

Tijdens de werkzaamheden zal het werkverkeer in de nabijheid van het trace en op de 

wegen van en naar het trace toenemen. Om verkeershinder te minimaliseren zal Gasunie 

lokale ontsluitingsplannen opstellen. 

De aanleg van de aardgastransportleidingen leidt niet tot ontsluitingsproblemen. Het effect 

is daarom als neutraal (0) beoordeeld. 

" Voor aanvang van de constructie worden de lo kale ontsluitingsplannen worden kortgesloten met de 

wegbeheerder en de gemeente in de vorm van een wegenpla.n. 
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Tabel 5.49 

Bebouwingsafstanden en 

toetsingsafstanden 
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MILIEU 

EXTERNE VEILIGHEID 

Leiding, buisleidingenstraat en compressorstation 
Voor het trace Wijngaarden Ossendrecht heeft de Gasunie te maken met meerdere 

richtlijnen en beleid. Voor de buisleiding is allereerst de circulaire Zonering Hoge druk 

aardgasleidingen van toepassing. In 2008 wordt er een nieuwe circulaire verwacht voor 

deze buisleidingen. In dit MER wordt zowel aan de vigerende regelgeving als aan de 

komende regelgeving getoetst. 

Het tweede deel is het beleid voor de buisleidingenstraat. Hier wordt in dit MER niet op 

getoetst. De stichting buisleidingenstraat heeft voor het beheer en onderhoud van deze 

sh·aat afspraken met het ministerie van VROM. 

Tot slot is er de regelgeving met betrekking tot het compressorstation. Deze valt onder het 

besluit externe veiligheid inrichtingen. In deze paragraaf wordt achtereenvolgens de wet- en 

regelgeving toegelicht. Gevolgd door de effectbeoordeling van de leiding. De beoordeling 

van de kruisingsvarianten is in paragraaf 5.8.7 weergegeven. De effectbeoordeling voor het 

compressorstation is opgenomen in hoofdstuk 6. 

Wet- en regelgeving externe veiligheid Leiding 

Circulaire 1984 
Voor externe veiligheid is het beleid voor de gasleidingen vastgelegd in de Circulaire 

Zonering Hogedruk aardgasleidingen ult 1984. In deze circulaire zijn voor hogedruk 

aardgasleidingen bebouwingsafstanden en toetsingsafstanden weergegeven. 

operationele druk van 79,9 bar 

De circulaire bevat bebouwingsafstanden22 die afhankelijk zijn van een leidingdiameter, 

operationele druk en aard van de bebouwing. Voor een 48" leiding met een operationele 

druk van 79,9 bar geldt een bebouwingsafstand van 50 meter, als er sprake is van een gebied 

waar relatief veel personen aanwezig zijn. In dunbevolkte gebieden wordt de 

bebouwingafstand gereduceerd tot 5 meter. De gebiedsklasse dient te worden vastgesteld 

door een bepaalde strook aan weerszijden van de leiding te beoordelen op bebouwing. Deze 

strook wordt gedefinieerd door de toetsingsafstand. Voor aanvullende informatie wordt 

verwezen naar het achtergrondrapport Exteme Veiligheid. 

20 Deze bebouwingsafstand heeft betrekking op relatief dunbevolkte gebieden (geen of incidentele bebouwing, 

zoals sporthallen, weidewinkels, kleine kantoor- en industriegebouwen), in de circulaire gekarakteriseerd 

als gebiedsklasse 1 en 2. 
21 Deze bebouwingsafstand heeft betrekking op relatief dichtbevolkte gebieden (zoals woonwijken, 

bejaardentehuizen, verpleeginrichtingen, scholen, grote hotels, kantoorgebouwen), in de circulaire 

gekarakteriseerd als gebiedsklasse 3 en 4. 
22 De bebouwingsafstand refereert naar een afstand tot aan het hart van de leiding en definieert zodoende een 

strook rond de leiding waarbinnen gebouwen niet zijn toegestaan. 
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Toekomstig risicobe/eid 

De huidige circulaire wordt herzien. De toekomstige circulaire/besluit is gebaseerd op de 

wetgeving op het gebied van exteme veiligheid voor inrichtingen en transportassen. Het 

gaat uit van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Plaatsgebonden risico (PR) wordt gedefinieerd als hel r biLU uµ een µIC1C1ts buiten een buisleidlng, 

uitgedrukt als de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die plaats 

zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongewoon voorval met die buisleidinq 

waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. 

Het groepsrisico (GR) wordt gedefinieerd als de cumulatieve kansen per jaar dat ten minste 10, 

100 of 1000 person en overlijden als rechtstreeks gevolg van hun aanwezigheid in het 

invloedsgebied van een buisleiding bij een ongewoon voorval met die buisleiding, waarbij een 

gevaarlijke stof betrokken is. De cumulatieve kansen worden uitgezet in een 

dubbellogaritmische grafiek (FN-curve) net op de horizontale as het aantal dodelijke slachtoffers 

en op de verticale as de cumulatieve kansen per jaar op tenminste dat aantal slachtoffers. 

Voor de beoordeling geldt dater binnen de 10_. per jaar plaatsgebonden risicocontour geen 

(geprojecteerde) kwetsbare bestemmingen aanwezig mogen zijn. Voor (geprojecteerde) 

beperkt kwetsbare bestemmingen geldt het lff4 per jaar niveau voor plaatsgebonden risico 

als richtwaarde. het groepsrisico wordt als toetsing gehanteerd dat de orientatiewaarde voor 

het groepsrisico, zijnde F*N2 < 10·2 km-1 jaar·', waarbij F de frequentie is met N of meer 

dodelijke slachtoffers, niet mag warden overschreden. 

I 
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Figuur 5.57 

Overzicht bestaande leidingen 
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Ligging bestaande leidingen 

SPOKENl§Sf 

.. 

LAGE ZWALUWE 

.... 

BREDA 

ETIDHEUR 

Overzicht bestHnde leidingen 

~ trace 

- b~taande 911sleiding 

O 2 4 6 8 10 km ,6_ 
NOORD 

Referentiesituatie 
In de referentiesituatie bestaan reeds tisico's, voor een gedeelte veroorzaakt door bestaande 

aardgastransportleidingen. In dit MER worden, conform het rijksbeleid, de risico's van de 

nieuw aan te leggen leidingen bepaald. In de daaraan gerelateerde berekeningen wordt het 

zogenaamde "domino-effect: (het mogelijk falen van de leiding door het falen van een 

naburige leiding) verdisconteerd. 
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Tabel 5.50 

Aantal woningen binnen 

afstandsklassen van de leiding 

buiten de buisleidingenstraat . 

Tabel 5.51 

Effecten bij toetsing aan 

huidige circulaire 

Tabel 5.52 

Leidingeigenschappen 
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Effectbeoordeling op basis van de vigerende circulaire 

Bebouwingsafstand 

De omgeving van het trace is getoetst aan de in de circulaire opgenomen 

bebouwingafstanden. Hierbij is in eerste instantie uitgegaan van bebouwingsafstand 

behorend bij de gebiedsklasse 3 en 4. 

In Sliedrecht wordt nabij Baanhoek West de bebouwingsafstand gehalveerd tot 25 meter, 

door het neinen van risico.l'edL1cerer1de rnaatregelen cunfurm de d rculaire, waarmee bij de 

toetsing aan de vigerende circulaire wordt voldaan. Tussen 5 en 25 meter bevinden zich 

geen woningen, tussen de 25 en 50 meter wel (zie Tabel 5.50). 

Verder geldt dat 3 pandennabij de kruising met de Merwede binnen de 25 meter zone 

staan. Hiervoor moet met het bevoegd gezag (de gemeente Sliedrecht) een uitzondering 

conform de circulaire overeengekomen worden. Voor deze leiding geldt overigens dat het 

PR lager ligt dan 10 ' omdat de leiding een grotere wanddikte heeft (ontwerpfactor 0.45 

wordt toegepast) en damwanden aan weerszijden van de leiding worden geslagen. 

In de onderstaande tabel is aangegeven hoeveel objecten er binnen de diverse afstanden 

liggen. Langs de overige delen van het trace wordt voldaan aan de eis van incidentele 

bebouwing, waardoor hier de bebouwingsafstand 5 meter is. 

Na am Aantal woningen binnen afstandsklasse 

<5m 5-50 50-150 

Wijngaarden-Ossendrecht 0 23 166 

Baanhoek West en Benedenveer Sliedrecht 0 36 Circa 254 

De Hoven, Smitsweg, Dordtse Kil IV, 0 0 

Dordrecht" 

Tota al 0 59 Circa 420 

Referentiesituatie Voorkeursa lternatief 

Effect leiding Wijngaarden-Ossendrecht 

Bebouwingafstand 0 0 -- ·-
Toetsingsafstand 0 0 

Totaalscore 0 0 

Effectbeoordeling op basis van de toekomstige circulaire 

Voor het uitvoeren van de risicotoetsing zijn de volgende eigenschappen van de leiding 

gehanteerd . 

Parameter A-667 

Diameter (inch) 48 

Wanddikte (mm) Minimaal 15.9 

Staalsoort X70 

Ontwerpdruk (barg) 80 

Minimale dekking (m) 1,20 

De risicotoetsing is alleen van toepassing voor de tracedelen buiten de buisleidingenstraat. 

Plaatsgebonden risico 
Op basis van de eigenschappen van de leiding vermeld in Tabel 5.52 ligt d 10 .. per jaar 

plaatsgebonden risicocontour op de leiding. Dit is met behulp van het programma 

23 Uitgaande van het ontbreken van bedrijfswoningen. 
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veil ighEid komend beleid 
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PIPESAFE berekend. Binnen de PR1ff6 per jaar contour zijn derhalve geen (geprojecteerde) 

(beperkt) kwetsbare besternmingen aanwezig. Daannee voldoet de leiding aan de komende 

regelgeving met betrekking tot het plaatsgebonden risico. 

Groepsrisko screening 

Voor bepaling van het groepsrisico zijn het aantal aanwezigen langs de leiding 

gei'nventariseerd zoals opgenomen in het achtergrondrapport Exteme Veiligheid. Op basis 

van de (conservatieve) groepsrisicoscreening is er een locatie, waar het groepsrisico 

mogelijk hoger is dan de orientatiewaarde. Voor deze locatie is het groepsrisico expliciet 

berekend (km 3.2-4.2) op basis van de bestaande situatie. Uit de berekening blijkt dat het 

daadwerkelijke groepsrisico de orientatiewaarde niet overschrijdt. 

Tevens zijn voor de nieuwbouwplannen expliciete groepsrisicoberekeningen gemaakt. Voor 

Baanhoek West blijft de groepsrisicocurve ruim onder de orientatiewaarde. Voor de 

Noordhoeve, Smitsweg en de Dordtse Kil IV in Dordrecht wordt het groepsrisico niet 

gepresenteerd omdat het maximaal mogelijke aantal berekenden slachtoffers lager is dan 10. 

Leidingtrace in de Buisleidingenstraat 
Een gedeelte van het trace Wijngaarden - Ossendrecht ligt in de zogenaamde 

buisleidingenstraat. Voor dit gedeelte van het trace zijn geen risicoberekeningen uitgevoerd. 

De gasleiding wordt aangelegd conform de eisen die door de Buisleidingenstraat Nederland 

worden gesteld. Gasunie zal de leiding standaard met een constructiefactor van 0,65 

uitvoeren. Dat wil zeggen een 48" leiding met een operationele druk van maximaal 79,9 bar 

en een wanddikte gelijk aan 15,9 mm. Als staalsoort wordt X70 genomen. De dekking wordt 

gelijk genomen aan 1,25 meter. Evenzo zal de afstand tot andere leidingen zodanig worden 

gekozen dat bemvloeding van de nieuwe gasleiding door naastgelegen leidingen wordt 

uitgesloten en aldus een nog betere veiligheid te bewerkstelligen. 

Buisleidingenstraat Nederland is verantwoordelijk voor het beheer van de gehele 

leidingenstraat. Zij draagt de zorg voor een ongestoorde ligging van de leidingen. Hierbij 

staan veiligheid, betrouwbaarheid en kwaliteit hoog in het vaandel. De leidingeigenaar 

moet zich aan diverse voorgeschreven normen (NEN 3650, 3651 en 3652 en het boek 

"Informalie en voorschriften voor leidingeigenaars in de buisleidingenstraat") houden bij het 

leggen van leidingen. Voor meer infonnatie omtrent de eisen die door de 

buisleidingenstraat worden gesteld, als ook de wijze waarop de buisleidingenstraat de zorg 

voor een ongestoorde ligging van de leidingen in de straat invult, wordt verwezen naar 

http://www.buisleidingensh·aat.nl/. 

Referentiesituatie Voorkeursaltematief 

Effect lelding Wljngaarden-Ossendrecht 

/'J. Plaatsgebonden risico 0 0 

/'J. Groepsrisico 0 0 

Totaalscore D D 

Hoe verder? 
Na publicatie van het MER wordt het leidingtrace vastgelegd in de bestemmingsplannen. Bij 

deze vertaalslag wordt door Gasunie overleg gepleegd met de gemeente en brand weer. Dit 

overleg betreft ondermeer calamiteitenplannen. 
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5.7.2 

label 5.54 

Effecten geluidsbelasti11g 

w oningen 
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GELUID 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 

Het gebied waar de aardgastransportleiding komt te liggen is voor meer dan 90% agrarisch 

gebied waar het dagelijks verkeer beperkt is. De geluidsbelasting van de omgeving wordt 

met name bepaald door tractoren, andere landbouwwerktuigen en lokaal verkeer. Er 

worden enkele industriele locaties en steden op beperkte afstand gepasseerd. In deze 
~nh;nrln~ ~~1 hn> ~~1-.•n~~~n~rlJ~,.,~~; hn~n~ ~;;~ 
6'-"V.1.'-\..1.'\...J.L LIU-I. .J.L"-L U\,,...J.LL'-.1.5.LV.J.LU.1._{,l_.y U..LLL ..LL'-16'-.._L ~-lJLL. 

Effecten 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

hand van de effecten op woningen en vertaald in kwalitatieve scores. 

-ee-0ordellngscrrteria - - - Refe·rentlestt.uatle - - - -vffargenomen actrvlfeff-

Aanlegfase 
Aantal woningen met mogelijk tijdelijke 0 160 

geluidsbelasting van meer dan 60 dB(A) * 
Kwalitatieve score 0 -
* Dit is het aantal woningen binnen een 120 meter contour van de leiding 

De geluidsbelasting in de aanlegfase wordt beoordeeld op basis van de Circulaire 

Bouwlawaai van 1991. Deze circulaire beveelt een toetsingsnorm aan van een equivalent 

niveau van 60 dB(A) in de dagperiode op de gevels van woningen. Bij een totale duur van 

de werkzaamheden korter dan een maand kan een toetsingsnorm van 65 dB(A) worden 

gehanteerd. De aanlegwerkzaamheden worden beoordeeld op basis vaic het aantal 

woningen waar mogelijk de basistoetsingnorm van 60 dB(A) voor bouwactiviteiten wordt 

overschreden. 

De aanleg van de gasleiding gebeurt met conventionele technieken. Voorafgaand aan het 

feitelijk leggen van de pijpleiding, worden eerst langs het traject pijpsegmenten gelegd die 

vervolgens aan elkaar worden gelast. Daarna wordt met een of meerdere kranen een sleuf 

gegraven. Vervolgens wordt de pijpleiding met behulp van enkele kranen in de sleuf 

gelegd. De sleuf wordt vervolgens weer gedicht. Op sommige trajecten, zoals bij het kruisen 

van waterwegen, wordt een pijp geboord. Bij de aanleg van de gasleiding wordt materieel 

ingezet zoals graafmachines, shovels, generatoren, kranen, vrachtwagens, boorinstallaties en 

dergelijke. De werkzaamheden vinden in principe alleen overdag plaats, met uitzondering 

van de boorwerkzaamheden. De geluidsbronnen verplaatsen zich naar gelang de voortgang 

van de aanleg van de gasleiding. Het uitgangspunt is dat er bij de werkzaamheden modern, 

geluidsarm materieel wordt ingezet. 

Bij de meeste woningen zal het geluid van de werkzaamheden enkele weken waarneembaar 

zijn, waarbij zich een piek voordoet als de werkzaamheden relatief dicht bij de betreffende 

woningen plaatsvinden en/ of relatief veel materieel op eenzelfde moment wordt ingezet. 

Het aantal woningen waar een deel van de tijd de basistoetsingsnorm van 60 dB(A) mogelijk 

wordt overschreden is vermeld in Tabel 5.48. Bij deze woningen kan geluidshinder 

optreden. Omdat deze woningen in het algemeen slechts korte tijd geluidsbelast worden, 

wordt in de meeste gevallen een beoordelingsniveau van 65 dB(A) toelaatbaar geacht. 

Voorafgaand aan de uitvoering zal op basis van dan geldende inzichten de lokale situatie 
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5.7.3 

Tabel 5.55 

Effecten trillingshinder woningen 

5.7.4 
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nader worden beoordeeld en zullen zonodig lokale maatregelen worden getroffen om de 

geluidsniveaus te minimaliseren. 

TRILLINGEN 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 

Het gebied waar de aardgastransportleidingen komen te liggen is voor meer dan 90% 

agrarisch gebied, waar de lokale wegen klein en smal zijn en het dagelijkse verkeer beperkt 

is. In het gebied zal geen of beperkt trillingshinder optreden. Alleen daar waar tractoren, 

andere landbouwwerktuigen en lokaal verkeer op korte afstand van woningen en/ of op 

slechte wegen rijden kan mogelijk trillingshinder optreden. 

Effecten 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

effecten op woningen vertaald in kwalitatieve scores. 

0 

Bij de aanleg van de gasleiding wordt materieel ingezet zoals graafmachines, shovels, 

generatoren, kranen, vrachtwagens, boorinstallaties en dergelijke. In het algemeen zal dit 

materieel geen trillingshinder veroorzaken. Alleen daar waar werkzaamheden op (zeer) 

korte afstand van woningen plaatsvinden en of zware transporten op korte afstand van 

woningen rijden zou tijdelijk trillingshinder kunnen optreden. 

Ter hoogte van Sliedrecht zal over een lengte van 600 meter een damwand worden 

aangebracht aan weerszijden van de aan te leggen leiding. Hiervoor worden technieken 

gebrnikt die zoveel mogelijk trillingsann zijn. 

Mede gezien het feit dat eventuele trillingshinder slechts tijdelijk plaatsvindt, worden de 

effecten zeer gering geacht. 

LUCHTKWALITEIT 

Referentiesituatie en voorgenomen alternatief 

Het gebied waar de aardgastransportleidingen en het gascompressorstation komen te liggen 

is voor meer dan 90% agrarisch gebied. Er worden enkele industriele locaties en steden op 

beperkte afstand gepasseerd. In de huidige situatie wordt de luchtkwaliteit in het 

studiegebied bepaald door de grootschalige achtergrondconcentratie en bijdrage van lokale 

bronnen (inrichtingen, landbouw en verkeer). 

Met betrekking tot luchtkwaliteit zijn met name de luchtcomponenten fijn stof (PM10) en 

stikstofdioxide (N02) van belang. Indien voldaan wordt aan de grenswaarden voor deze 

stoffen, wordt in het algemeen ook voldaan aan de grenswaarden van andere stoffen uit het 

Besluit luchtkwaliteit. 

In 2006 bedraagt in het studiegebied de jaargemiddelde achtergrondconcentratie PM
10 

circa 

26 tot 30 µg/m3
• De jaargemiddelde achtergrondconcentratie N02 bedraagt circa 25 tot 30 

µg/m3 voor het studiegebied ten noorden vanhet Hollands Diep en circa 20 tot 25 ~1g/m3 
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Figuur 5.58 

Grootschalrgc concentrc,tie fi111 

stol (PM) en strkstofd1oxrde (NO) 

in 2006 

Tabel 5.56 

Efr ~Lle1 I iuli 1ik.Vvdiileil 

GEEN EFFECT 

M ILIE UE FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN·OSSENDRECHT 

voor het studiegebied ten zuiden van het Hollands Diep (zie onderstaande figuur). Voor de 

beoordeling dient op basis van de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 een aftrek van 4 a 5 

µg/m3 op de jaargemiddelde concentratie P~0 te worden toegepast. De 

achtergrondconcentraties liggen hiermee ruim onder de geldende grenswaarden van 40 

µg/m3 voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof en stikstofdioxide. 

Grootochalige Concentrrtiekaart Ned<!rlartd 2006 

~Cr="' 
v 

CJ..:22 
0 22-24 ., .. ,. . ,..,. 
- 28-30 
- 30-32 
. 32.34 
• •34 

Bron: MNP, 2007 

Effeden 

.r 

conc~10,..2008 Bron: UNP, 2.CX17 

De effecten in onderstaande tabel zijn ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

effecten op woningen vertaald in kwalitatieve scores. 

Beoordellngscriteria Referentiesituatie Voorgenomen activiteit 

Luchtkwaliteit aanleqfase leidingen 0 0 

Luchtkwaliteit exploitatiefase 0 0 

compressorstation 

Kwalitatieve score luchtkwaliteit 0 0 
-

Bij de aanleg van de gasleiding wordt materieel ingezet zoals graafmachines, shovels, 

generatoren, kranen, vrachtwagens, boorinstallaties en dergelijke. Dit materieel heeft een 

emissie naar de lucht. Daarnaast kan bij droge grand door verstuiving enige emissie van fijn 

stof plaatsvinden. Gezien het feit dat de werkzaamheden zich continu verplaatsen, het 

tijdelijke karakter van de werkzaamheden, de sleuf na het graven zo snel mogeiijk wordt 

gedicht en de heersende achtergrondconcentraties in het gebied, worden de effecten van de 

aanleg op de luchtkwaliteit niet relevant geacht. 

Voor de seallekgasverliezen en het afblazen van gas gelden geen eisen vanuit het Besluit 

luchtkwaliteit. Methaan is wel een broeikasgas. Daamaast is het afblazen van gas vooral een 

relevant veiligheidsaspect. 
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5.8 

5.8.1 

Figuur 5.59 ___ _ __ _ 

Varianten kruising HSL 

5.8.2 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

EFFECTBESCHRIJVING KRUISING HSL EN HOLLANDS DIEP 

INLEIDING 

In paragraaf 3.5 zijn twee varianten beschreven voor de kruising van de HSL en het 

Hollands Diep. In deze paragraaf worden de effecten van deze varianten beschreven op 

basis waarvan in hoofdstuk 4 een afweging wordt gemaakt tussen de varianten. 

De opzet van de effectbeschrijving van de varianten is vergelijkbaar met de 

effectbeschrijving van het leidingtrace. Voor de gehanteerde beoordelingscriteria wordt naar 

paragraaf 5.1.1 verwezen. 

De in deze paragraaf beschreven varianten hebben betrekking op de kruising van de HSL en 

het Hollands Diep. In onderstaande figuur zijn de twee varianten weergeven voor het 

kruisen van de HSL. Variant HSLl (rode lijn) kruist de HSL met een horizontaal gestuurde 

boring (HDD) die een lengte heeft van ongeveer 750 meter. Variant HSL2 (groene lijn) kruist 

de HSL met een open ontgraving. 

Voor het kruisen van het Hollands Diep zijn twee varianten ontwikkeld. Deze bestaan uit 

het kruisen waarbij gebruik wordt gemaakt van een bestaande leidingtunnel van de 

Stichting Buisleidingstraat Nederland, of een sleepzinker. 

BODEM E WATER 

Verandering grondwaterstand 

HSL 

De aanleg van de kruising met de HSL wordt in variant HSLl met een horizontaal 

gestuurde boring (HDD) uitgevoerd. Voor deze kruisingstechniek is alleen bemaling nodig 

voor de pers- en ontvangstkuipen. Voor de variant met een ligging boven de HSL tunnel zal 
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Tabel 5.57 

lngreep en effecten op het 

grondwatersysteem 

M ILIE UEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSEND RECHT 

bemaling van de leidingsleuf (strekking) en kruisingen (van infrastructuur) nodig zijn. Deze 

ingreep veroorzaakt een tijdelijke grondwaterstanddaling, die afhankelijk is van de 

plaatselijke bodem- en grondwateromstandigheden. 

In onderstaande tabel is een overzicht van de bodem en het grondwaterverloop in de 

rcferentiesituatie (kolom 1t/m4) opgenomen voor zowel de Gemiddeld Iloogste 

Grondwaterstand (GHG) van het ondiepe (freatisch) grondwater en het diepe grondwater 

het watervoerend pakket. In onderstaande tabel is tevens de benodigde verlaging voor 

aanleg van de kruisingen en de leidingstrekking (kolom 5 t/m 8) weergegeven. 

-Referentiesituatie situatie 

Locatie Bodemopbouw Grondwaterverloop 

[km] 

variant 

18-19 

HSL1 

GHG 

[m-mv) 

2 tot 4 m klei/zavel 0,7 

op 3 m veen op 

matig fijn zand 

18-19** 2 tot 4 m klei/zavel 0,7 
HSL2 

op 3 m veen op 

matig fijn zand 

GLG 

(m-mv] 

1,4 

1,4 

Benodlgde lngr11ep 

Verlaging GHG 

freatisch {ondlep) 

Kruising• 

(m] 

0 

0 

Strekking 

(ml 

0 

2,5 

Verlaging water GHG 

voe rend pakket (diep) 

Kruising (m] Strekking 

[ml 

5,5 0 

3,5 2,8 

•De kuipen van de kruisingen worden aangelegd binnen een dam wand waardoor geen freatische 

bemaling noodzakelijk zal zijn. 

•• Bij variant HSL2 zijn er nog geen bemalingsberekening uitgevoerd. De benodigde verlaging is 

geschat op basis van de informatie die beschikbaar is voor variant HSLl . 

In cnde.rstaandc tabel zijn de effectcn van. de grondw <.< tcrstnnds · -rlaging conform 

Richtlijnen in beeld gebracht. Op basis van referentiesituatie (zie kolom 1t/m4) en de 

ingreep (kolom 5 t/m 9) zijn de effecten (kolom 10 t/m 11) berekend met behulp van 

analytische berekeningen. De ingreep bestaat uit het aantal kilometers waarover tijdelijk 

gewerkt wordt met een droge sleuf (kolom 5 en 6) en het aantal kruisingen waarbij wel of 

geen (gedeeltelijke) bemaling plaatsvindt (kolom 7 t/m 8). Het effect is (per ingreep) 

uitgedrukt in de breedte van invloedsgebied bij GHG aan weerszijden van het hart van het 

leidingtrace. Op de grens van het invloedsgebied daalt de grondwaterstand minimaal 5 cm 

(significante verlaging). 
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Tabel 5.58 --- ---
lng1 eep en effecten op het 

watersysteem 

Tabel 5.59 

Effecten zetting 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

2 
.... Im ... ___ _ 

Referentiesituatie lngreep Effecten 

"- I "- I E' E' c:: ... .. i::;_ .. E E 0 0 .. .., 
:i 0 0 ~ ~ ~ g c:: E c:: .£ ;:: .§. ;:: i " .... .... .. . ,;. "' g .. .. Q. .!! f; f; :J :J o:::'" I 

"' g .. ~ c:: - o; "' c:: c -;;; .. .. c "' "' :I: > c .. c ..,, 
E "' E "' .. .. c .. !; 

..,, .. 
"' !ii "' ~ ~ 

.. 
0 .£ > :;; :;; .. .. 0 z - .. en ~ .. .. 

~ 1;j .. ..,, .£ .. 
~ "' 

~ 
E :i o; -" .;; .. a; " ..,, E .. .. 

c: c -" "' -c 0 0 
~ .!!' .. 

~ ~ ~ ..a c: > > 
:J "' "' E -.; 

1;j ~ E E 
0 j ..a "' E "' "- ·~ 

c 
0 "' ·;;; 
E ·2 c: ·~ ·:; .. .. ;; 

E -c .... ·2 
0 

"' "' 
.... 

18-19 2 tot 4 m klei/zavel 0,7 1.4 0 0 0 0 500-750 500-750 

HSL1 
op 3 m veen op 

18-19 0,7 1,4 2 0 0 0 250-500 250-500 

HSL2 
matig fijn zand 

Hollands Diep 

Voor deze varianten is er geen verschil in verandering van de grondwaterstand als gevolg 

van de ingreep aangezien er geen bemaling wordt toegepast bij de gehanteerde 

kruisingtechnieken. Net als bij de tunnel zal ook bij de sleepzinker een bemaling van de 

aansluitpunten nodig zijn (tie-inns). 

Zetting 

HSL 

Bij toepassing van de HOD als kruisingtechniek bij variant HSLl is de bemaling van het 

trace en de zetting door de beperkte invloed neutraal beoordeeld (0). De zetting als effect 

van variant HSL2 wordt voor zowel kruisingen als strekking licht negatief (-) beoordeeld. 

r¥1t),,lfo ~;NiJIJ,IMIO. 
letting 0 0 -

Zetting buiten de werkstrook wordt niet gecompenseerd en heeft een permanent karakter. 

De zetting is berekend met de formule van Terzaghi op basis van de tijdelijke verlaging van 

de grondwaterstand binnen het invloedsgebied en de bodemeigenschappen. 

In onderstaande tabel (kolom 3 en 4) is de maximale grondwaterstandsverlaging binnen het 

invloedsgebied ten opzichte van GLG weergegeven, die het gevolg is van tijdelijke 

bemaling. De grondwaterstandverlaging neemt vanaf de sleuf naar de omgeving sterk af, 

daarmee ook de zetting. In onderstaande tabel (kolom 5 en 6) is de eindzetting grenzend aan 

de sleuf voor zowel de kruisingen als de leidingstrekking weergegeven. 
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Tabel 5.60 

lndicatieve eind zetting 

Tabel 5.61 

Effecten doorsnijding afsluitende 

lag en 

Tabel 5.62 

Effecten doorsni1ding afsluitcnde 

lagen 

iviiLiEUEFFECTRAPPORT AANLEG AAROG115TRAi~5PuRTLtlUIN\J VVIJN\JAAKUl:N-m~l:NUKl:lH I 

- ----Referent1es1tuatie Max verlaging binnen lndicatieve maximale 

invloedsgebied eindzetting rand 

werkstrook 

Locatie [km] Bodemopbouw Kruising Strekking Kruising Strekking 

t.o.v. GLG t.o.v. GLG [mm] [mm] 

in m in m 

18-19 HSL1 2 tot 4 m klei/zavel op 3 m veen op 4,8 0 > 50 0 

matig fijn zand 

18-19 HSL2 2 tot 4 m klei/zavel op 3 m veen op 2,8 2,1 > 50 > 50 

matig fijn zand 

Hollands Diep 

De kruisingstechnieken die gebruikt worden bij de varianten hebben geen effect op de 

grondwaterstand. 

Ooorsnijding van afsluitende lagen 

HSL 

Variant HSLl en HSL2 scoren op het criterium "doorsnijding van afsluitende lagen" 

neutraal. De afsluitende lagen worden niet doorgraven en door de goede 

herstelmogelijkheden zijn de effecten niet permanent. 

Kwalitatieve score 0 0 0 

Door het grav n v;in cle (t i j<I Hjk ) slP1,1 f voor de leirlingt ·ek king en bouwp utten voor de 

kruisingen voor variant wordt de afsluitende deklaag (klei en veen) enkele meters of 

volledig doorsneden, waardoor de grondwaterstroming tussen de afsluitende deklaag en 

het onderliggende watervoerende pakket bemvloed kan worden. 

Omdat er niet in den natte wordt aangelegd, wordt bij het dichten van de sleuf de 

oorspronkelijke bodemopbouw en daarmee de afsluitende deklaag goed hersteld, waardoor 

er slechts een tijdelijk effect optreed op de grondwaterstroming in het watervoerende 

pakket. Dit effect treedt op in de aanlegperiode dat de sleuf en bouwputten aanwezig zijn. 

Referent1es1tuatie lngreep - -----Locatie Eigenschappen Dikte D1epte Verstoring Afname 

[km] afsluitende laag [m] (m-mv] ontgravlng weerstand 

18-19 Klei/veen 7tot 13 6,2 droog 25-50% goed tijdelijk 

HSL1 Zandig klei 

18-19 Klei/veen 7 tot 13 4,2 droog 25-50% goed tijdelijk 

HSL2 Zandig klei 

Hollands Diep 

Door het graven van de (tijdelijke) sleuf voor de kruising met het Hollands Diep wordt de 

waterbodem volledig doorsneden, waardoor de grondwaterstroming tussen de rivier en het 

onderliggende watervoerende pakket bemvloed kan worden. 
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label 5.63 

Effecten doo1s11ijd ing afsluitende 

lag en 

label 5.64 

Effecten doorsnijding afsluitende 

lagen 

label 5.65 

Effecten verandering stabiliteit 

infrastructuur en bebouwing 

label 5.66 ----
Effecten be'\nvloeding 

grondwaterstrom ing 

MILJEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WJJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Kwalitatieve score 0 0 

Door de baggerwerkzaamheden onder water is herstel van het bodemprofiel moeilijker te 

realiseren en is ter plaatse van de sleuf een afname van de hydraulische weerstand mogelijk. 

Referentiesituatie lngreep , Effect 
- ~----

1 2 3 4 5 6 7 8 

Locatie Eigenschappen Dikte Diepte verstoring Afname Herstel Effect 

[km) anluitende laag [ml [m-mv) ontgraving weerstand weerstand 

29-30,7 Klei/veen 5 20 geen Geen 

HD1 Zandig klei 

29-30,7 Klei/veen 5 5 nat 90-100% slecht permanent 

HD2 Zandig klei 

Verandering stabiliteit infrastructuur en bebouwing 

HSL 

Voor variant HSLl bestaat geen risico van negatieve invloed op de spoorbaan van de HSL 

vanwege zetting, omdat deze ten noorden van de tunnel oop een zettingsvrije plaat is 

gefundeerd. Deze invloed is neutraal beoordeeld (0). Ook bij variant HSL2 treedt zetting op. 

Door de Jigging van de leiding boven de tunnel van de HSL is er evenmin sprake van 

invloed op de HSL (0). 

en bebouwing 

Hollands Diep 

De varianten worden uitgevoerd conform de NEN3658- norm. Hierbij wordt als 

uitgangspunt gehanteerd dat er geen negatief effect mag optreden op de stabiliteit van de 

waterkering. Het effect wordt als neutraal (O) beoordeeld. 

Verandering grondwaterstroming 

HSL 

De varianten HSLl en HSL2 hebben geen invloed op de grondwaterstroming. 

Hollands Diep 

De referentiesituatie en ingrepen bij de voorgenomen activiteit zijn beschreven bij de 

beoordelingscriteria "verandering grondwaterstand" en "doorsnijding van afsluitende 

lagen". 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

hand van ingrepen die de regionale grondwaterstroming (tijdelijk) kunnen beiiwloeden. 
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Tabet 5.67 

Eftecten bel'nvloeding 

wate1·bodernmil1eu en 

wate1kolom 

Tabel 5.68 

Ovewcht k1 u1sing s eepz1nke1 111 

Hollands Diep 

M ILIE UE FFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDE N-OSSE ND RECHT 

Ingrepen met een permanent effect op de grondwaterstroming zijn: 

• Obstructie in het watervoerende pakket (bijvoorbeeld een tunnel of damwand), loodrecht 

op de grondwaterstroming. Dit kan de grondwaterstroming en/of grondwaterstanden 

veranderen. 

• Vcrundcring van de hydrologische weerstand van de deklaag. 

• Doorsnijding van slecht doorlatende deklagen kan invloed hebben op de 

grondwaterstroming, omdat er daardoor een verbinding ontstaat tussen het maaiveld en 

het diepere watervoerende pakket. Dit kan invloed hebben op infiltratie en kweL 

De effecten op het grondwater kunnen vooral de kwel- en infiltratiesituatie rond het 

Hollands Diep tijdelijk beihvloeden. De variant HD2 scoort licht negatief doordat tijdelijk de 

weerstand van de waterbodem afneemt waardoor de kwel die aanwezig is van het Hollands 

Diep naar de omliggende polders tijdelijk toeneemt. Omdat de waterbodem door 

sedimenttransport naar verloop van tijd weer hersteld zal zijn is dit effect niet permanent. 

Belnvloeding waterbodemmilieu en waterkolom 

HSL 

De varianten HSLl en HSL2 hebben geen invloed op het waterbodemmilieu en de 

waterkolom (0). 

Hollands Diep 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

hand van ingrepen die het waterbodemmilieu en de waterkolom beihvloeden. De 

kruisingen van watergangen scoren op beihvloeding van de waterkolom licht negatief (-). 

waterkolom 

Kwalitatieve score 0 ____ _,_ __ 0 
=1_, ___.. 

Bij het realiseren van de sleepzinker kan tijdelijk een zuurstoftekort in het water ontstaan en 

zullen (mogelijk verontreinigde) slib en/ of zanddeeltjes zich verspreiden. Tijdens de 

graafwerkzaamheden voor het aanleggen van de zinker zal zodanig nauwkeurig worden 

gewerkt dat zich zo min mogelijk slib I zanddeeltjes verspreiden. De milieuhygienische 

kwaliteit alsmede de bodemopbouw van de waterbodem ter plaatse van het zinkertrace is 

onbekend. V oorafgaand aan mogelijke baggeractiviteiten zal de kwaliteit van de 

waterbodem onderzocht dienen te worden. 

Bei'nv/oeding bodemkwaliteit door boorvloeistof 

HSL 

Het effect bestaat uit achterblijven van op de locatie bodemvreemd, maar niet verontreinigd 

materiaaL Bij variant HSLl wordt boorvloeistof gebruikt bij de HDD. Het effect wordt 

daarom als licht negatief beoordeeld (-). 
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Tabel 5.69 

Effecten be'i'nvloeding 

bodemkwaliteit door 

boorvloeistof 

Tabel 5.70 

Effect op grondwater- en 

milieubeschermingsgebieden 

M ILIEUEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

0 

Kwalitatieve score 0 

Hollands Diep 

Bij zowel variant HDl als bij variant HD2 wordt geen boorvloeistof gebruikt. Het effect 

wordt daarorn als neutraal beoordeeld (0). 

Aantasting grondwater- en milieubeschermingsgebieden 
Beide varianten van de HSL lopen door een boringsvrije zone, bij een 

grondwaterbescherrningsgebied. Door de diepere ligging van de boring (HSLl) ten opzichte 

van de ligging van de open ontgraving (HSL2), verstoort HSLl de boringsvrije zone sterker. 

Deze inv loed is licht negatief beoordeeld (-). De beperkte invloed van de open ontgraving 

(HSL2) is neutraal beoordeeld (0). 

Beoordellngscrlterla Referentiesituatie HSU HSL2 

Milieubeschenningsgebied voor grondwater (ZH) 

• doorsnijdingen (aantal) 0 1 1 

• oppervlak (ha) 0 2 2 

Kwalitatieve score 0 - 0 

Het Hollands Diep is niet gelegen in een grondwater- of rnilieubescherrningsgebied. Beide 

kruisingsvarianten zijn neutraal (0) beoordeeld. 

Bei'nvloeding bodem- en grondwaterverontreinigingslocaties 

HSL 

De kruisingstechnieken gekozen bij de varianten HSLl en HSL2 hebben geen effect op 

bodern- en grondwaterverontreiniginglocaties (0). 

Hollands Diep 

Het rnogelijk bei'nvloeden van aanwezige grondwater verontreinigingen langs het trace is 

als neutraal beoordeeld. Dit aangezien er een verbetering van de waterbodern op treedt na 

sanering maar het onduidelijk is hoe het vrijkomend materiaal afgevoerd wordt, en of er 

daarbij sprake is van een positief milieueffect. lndien het slib gerijpt wordt dan treedt er een 

kwaliteitsverbetering op en zal er een marginaal positief milieu effect optreden. 

Variant HDl heeft geen invloed op bodem- en grondwaterverontreinigingslocaties (0). 

Bij variant Hollands Diep 2 (sleepzinker) wordt door baggeractiviteiten de waterbodem en 

de waterkwaliteit ten opzichte van de referentiesituatie tijdelijk bei'nvloed. Deze tijdelijke 

bei'nvloeding is gering en is daarom neutraal beoordeeld (0). 

5.8.3 -------"N~A~T~U~U~R 

Beschermde gebieden 

HSL 

De varianten HSLl en HSL2 voor de kruising van de HSL hebben geen invloed op 

beschermde gebieden (0). 

Hollands Diep 

Variant HDl (leidingtunnel) heeft geen invloed op beschermde gebieden (0). Het Vogel- en 

Habitatrichlijngebied Hollands Diep wordt over een lengte van 1800 meter vergraven bij 

variant HD2 (sleepzinker). Daarnaast worden ook de oevers vergraven. De noordoever 

I I IG6231CE712J? ·GJQ523 

ARCADIS 197 



5.8.4 

MILltUtttt\..I KAPPUK I AANLtli AAKUliA~ I KAN~PUK I LtlUINli WIJNliAAKUtN·U~~tNUKtlH I 

maakt onderdeel uit van het Habitatrichtlijngebied en de zuidoever valt gedeeltelijk binnen 

het Vogelrichtlijngebied. De effecten van het baggeren van de sleuf in het water van het 

Hollands Diep voor de sleepzinker zijn tijdelijk. 

Het aanleggen van de werksh·ook kan leiden tot permanente aantasting van kwalificerend 

habitat. Aan weerszijden van de leidingenstraat komt zachthoutooibos voor. De ligging van 

de sleuf en de werkstrook buiten de leidingcnstraat icidt tot aantasting van hct bos. Ecn deel 

van het bos ( diep wortelende beplanting) zal niet meer terug mogen komen, aangezien het 

binnen de beplantingsvrije zone komt te liggen. Het bos maakt zowel onderdeel uit van de 

EHS als van het Vogel- en Habitatrichtlijngebied. 

De oevers kunnen onderdeel uitmaken van het leefgebied van de Noordse woelmuis. De 

Noordse woelmuis is een van de soorten waarvoor het Hollands Diep is aangewezen als 

Habitatrichtlijngebied. 

Het baggeren van de sleuf voor de sleepzinker kan leiden tot extra verstoring. De soorten 

waarvoor het Hollands Diep is aangewezen als Vogelrichtlijngebied gebruiken het gebied 

voornamelijk in de winterperiode. De verstoring van andere kwalificerende natuurwaarden 

blijft beperkt. Dit effect is licht negatief beoordeeld (-). 

De natuurwaarden in en rond het Hollands Diep zijn afhankelijk van oppervlaktewater en 

zijn bestand tegen waterstandfluchtaties. Het aspect verdroging is daarom als neutraal 

beoordeeld. 

Het Natura2000 gebied Hollands Diep maakt is tevens onderdeel van de EHS. De effecten 

op de EHS kornen dan ook overeen met de effecten op het Natura2000 gebied. 

Beschermde soorten en rode lijst-soorten 

HSL 

De twee varianten voor de kruising van de HSL hebben geen invloed op beschermde 

soorten en rode lijstsoorten (0). 

Hollands Diep 

Het vergraven van de oevers in variant Hollands Diep 2 (sleepzinker) kan leiden tot 

aantasting van leefgebied van de Noordse woelrnuis. De werkzaarnheden kunnen leiden tot 

verstoring van Noordse woelmuis en vogels. Doordat de werkzaamheden waarschijnlijk 

gedeeltelijk binnen het broedseizoen plaatsvinden, scoort het aspect verstoring licht negatief 

(-).Variant HDl heeft geen invloed op beschermde soorten en rode lijst soorten (0). 

GEOMORFOLOGILC::VUJJJ,1_13_H!S.I.Q~]_!= JN \llS.V~EL RUIMTELIJKE KENMERKEN 

Aantasting GEA-objecten en overige waardevolle geomorfologische vormen 

HSL 

Ter hoogte van de kruising met de HSL bevinden zich geen GEA-objecten of specifieke 

geomorfologische waarden. De effecten voor beide varianten zijn hierdoor neutraal 

beoordeeld (0). 

Hollands Diep 

De sleepzinker (HD2) wordt gerealiseerd ter hoogte van de Esscheplaat en gorsen langs de 

dijk, een GEA-object met regionale waarde. Bij de aanleg van een sleepzinker treden op dit 

GEA-object negatieve effecten op. Deze invloed is a.ls licht negatiefbeoordeeld (-).Er wordt 

vanuit gegaan dat de bagger, die vrijkomt bij de aanleg van de sleepzinker, wordt 

afgevoerd. HDl leidt niet tot effecten en wordt daarom neutraal beoordeeld (0). 
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Aantasting cultuurhistorisch waardevol/e gebieden, patronen en struduren 

HSL 

Ter hoogte van de kruising met de HSL bevinden zich geen cultuurhistorisch waardevolle 

gebieden, elementen en/ of patronen. De effecten voor beide varianten zijn daarom neutraal 

beoordeeld (0). 

Hollands Diep 

Variant HD 1 (via de leidingentunnel) maakt gebruik van het huidige leidingentrace. Deze 

variant heeft hierdoor geen invloed op cultuurhistorisch waardevolle gebieden, patronen en 

structuren. 

Er wordt vanuit gegaan dat bij de aanleg van de sleepzinker (HD2) gebruik wordt gemaakt 

van de ruimte die al is gereserveerd voor de leidingenstraat. Hierdoor treden geen negatieve 

effecten op. Het dijktrace evenwijdig aan het Hollands Diep, een cultuurhistorisch 

lijnelement met hoge waarde, is reeds verstoord door de aanleg van de leidingenstraat en 

wordt, uitgaande van bovenstaande, niet verder aangetast. Er wordt vanuit gegaan dat de 

bagger, die vrijkomt bij de aanleg van de sleepzinker, wordt afgevoerd. De effecten voor 

beide varianten zijn daarom neutraal beoordeeld (0). 

ARCHEOLOGIE 

HSL 

Voor het kruisen van de Dordtsche Kil met een HDD boring is een archeologisch advies 

geformuleerd in de bureaustudie Wijngaarden-Zelzate (RAAP Rapport 1390). De 

aanbeveling in het Rapport is om het gebied te onderzoeken op diepteligging van het veen 

aan de hand van bekende gegevens en deze aan te vullen met boringen om de 50 meter in 

het gebied. Doel van deze aanbeveling is om de diepteligging van het veen, de intaktheid en 

de geschiktheid voor bewoning van het veen vast te stellen. In het reeds uitgevoerde 

aanvullende onderzoek (RAAP Rapport 1567) is het veldonderzoek niet uitgevoerd 

vanwege het nog ontbreken van toestemming om dit gebied te betreden. Voor zowel variant 

HSLl als HSL 2 is er geen verschil in deze aanbeveling. Archeologische waarden zijn in het 

gebied niet bekend. 

Hollands Diep 

Voor de varianten HDl en HD2 is op archeologisch gebied geen verandering in de 

aanbeveling als de aanleg binnen de bestaande structuur wordt aangelegd. Als er een 

sleepzinker wordt toegepast worden de dijken met een open ontgraving gepasseerd. 

Aangezien dijken geen archeologische monumenten zijn, worden er geen effecten verwacht, 

maar dient er in het vervolgonderzoek rekening te worden gehouden met de potentiele 

archeologische waarde van de dijken. De dijken zijn beschreven in het uitgevoerde 

bureauonderzoek (RAAP Rapport 1390) waarbij de aanbeveling is gedaan op basis van 

aanleg van de leiding in bestaande structuur (Tunnel). Bij het aanbrengen van een 

sleepzinker is er sprake van verstoring van deze dijken. Voor de dijken wordt aanbevolen 

om nader onderzoek uit te voeren om te bepalen of er sprake is van een archeologisch 

waardevolle dijk en wat de staat hiervan is, waarna kan worden bepaald of er alsnog 

negatieve effecten kunnen optreden. 

Voor het overige gebied rond het Hollands Diep is verder geen vervolgonderzoek 

aanbevolen. 
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RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige woongebieden 
Daar waar de toekomstige gasleidingen het Hollands Diep en de HSL kruisen is geen sprake 

van bestaande of toekomstige woonbebouwing. De kruisingsvarianten zijn neutraal (0) 

beoordeeld. 

Ruimtebeslag op bestaande en toekomstige werkgebieden 
Daar waai: de toekomstige gasleidingen het Hollands Diep en de HSL kruisen is geen sprake 

van bestaande of toekomstige werkgebieden. De kruisingsvarianten zijn neutraal (0) 

beoordeeld. 

Recreatie en infrastructuur 
Het Hollands Diep dient als recreatieve vaarroute. Kruising via de leidinghmnel leidt niet 

tot effecten op recreatief vaarverkeer. Kruising met een sleepzinker zal leiden tot tijdelijke 

hinder en mogelijk stremming van het recreatieve vaarverkeer. Deze hinder is gering en 

tijdelijk van aard en is hierdoor als neutraal (0) beoordeeld. 

De kruisingsvarianten van de HSL hebben geen invloed op recreatie of infrastructuur. 

De varianten HSLl en 2 hebben geen invloed op de ruimtelijke omgeving en zijn daarom als 

neutraal beoordeeld(O). 

Externe veiligheid HSL 

Impact van leiding fa/en op de tunnel 
Tien leiding kan falen als lek 0£ als breuk. Echter, het ls evident dat het lekscenario geen 

invloed hee£t op de tunnel. Daarom wordt in onderstaande uitgegaan van het 

breukscenario. De overdruk als gevolg van de fysische explosie bij het breukscenario zou de 

tunnel eventueel kunnen beschadigen. Echter, de kans op dit scenario is verwaarloosbaar 

klein, zoals in onderstaande wordt uiteengezet. 

De leiding ter plaatse zal worden geconstrueerd met een ontwerpfactor van 0,45. Dat 

betekent dat de leiding ter plekke een wanddikte heeft van 22,7 mm. In dat geval is de 

breukfrequentie van de leiding gelijk aan 2· 10 8 per jaar per kilometer leiding De invloed 

van het breukscenario op de tunnel is echter op zijn hoogst beperkt tot 50 meter leiding. 

Derhalve geldt dan een scenariofrequentie van hooguit 10-9 per jaar. 

Het wordt opgemerkt dat de breukfrequentie van de leiding gebaseerd is op een tweetal 

faaloorzaken, te weten 'schade door derden' en 'corrosie'. J uist vanwege de aanwezigheid 

van de tunnel, kan schade door derden als faaloorzaak worden gereduceerd (geen 

diepploegen, drainage), en wellicht geelimineerd, waardoor de scenariofrequentie verder 

afneemt. Voorts is het dan nog zeer onwaarschijnlijk dat de lager gelegen tunnel door falen 

van de leiding ernstig beschadigd wordt. Daarmee is dit bijzondere domino-effect 

verwaarloosbaar. 

Impact calamiteit in tunnel 
Ter bestrijding van een eventuele calamiteit in de tunnel is een zogenaamd 

calamiteitenplatform ingericht voor hulpverleningsdiensten. Vanuit de 
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hulpverleningsorganisaties is de vraag gestald of een dergelijke calamiteit in de tunnel 

eventueel leiding falen tot gevolg zou kunnen hebben, waardoor het calamiteitenplatform 

onbereikbaar wordt en daardoor zijn functie verliest. 

Het enige reeel scenario dat bedreigend voor de leiding is, betreft een tunnelbrand als 

gevolg van een calamiteit met een reizigerstrein. Alleen direct vlamcontact kan de leiding 

laten falen. Die kans wordt echter aanzienlijk gereduceerd bij (koude) gasstroom door de 

leiding. Een dergelijke gasstroom zal het materiaal koelen waardoor de kans op leiding falen 

wordt beperkt, maar afhankelijk van de thermische belasting (temperatuur en brandduur) 

niet geheel is uitgesloten. Eerder onderzoek heeft echter reeds aangetoond dat de tunnel 

voor een duur van minimaal 2 uur beschermd is tegen een dergelijke tunnelbrand, 

waardoor gedurende de eerste twee uur direct vlamcontact met de leiding wordt vermeden. 

In het geval de hmnel uiteindelijk bezwijkt door een brand van een passagierstrein in de 

tunnel moet op de plaats van de leiding een aanzienlijke brand ontstaan. Deze kans-op-kans 

redenatie, los van de (on-)mogelijkheid van dergelijke ernstige calamiteiten, maken ook dit 

scenario onwaarschijnlijk en dus verwaarloosbaar. 

De totale kans op escalatie wordt immers gegeven door een opeenstapeling van 

gebeurtenissen met elkeen (zeer)geringe kans van optreden, te weten: 

1. Kans op een calamiteit in de tunnel. 

2. Kans dat dit direct onder leiding ontstaat. 

3. Kans dat de brand meer dan 2 uur in beslag neemt. 

4. Kans dat de tunnel na 2 uur inderdaad bezwijkt als gevolg van de thermische belasting. 

5. Kans dat de brand nog steeds in een ernstige vorm bestaat. 

6. kans dat de leiding direct wordt aangestraald. 

7. Kans op geen gasstroom door de leiding. 

Uit het Integraal Veiligheidsplan HSL Zuid (rapport met kenmerk Rn V /99 /Ull.300.345) 

kan worden afgeleid dat alleen al geescaleerde ontsporing voorkomt met slechts een 

frequentie van 3,l·l0'9per treinkilometer. De kans dat dit escaleert in een tunnelbrand direct 

onder de leiding is, gegeven de beperkte interactielengte, daarmee verwaarloosbaar klein. 

Externe veiligheid Hollands Diep 

Plaatsgebonden risico 

De kruising van de leiding met het Hollands Diep via de leidingtunnel leidt niet tot een 

overschrijding van de orientatiewaarde voor het groepsrisico. Het effect van variant HDl is 

daarom neutraal (0) beoordeeld. Ook de realisatie van de leiding met een sleepzinker leidt 

niet tot een overschrijding van de orientatiewaarde (0). 

In de aanlegfase vormt Externe Veiligheid een aandachtspunt. Over het Hollands Diep 

worden in schepen gevaarlijke stoffen vervoerd. Kruising van het Hollands Diep door 

middel van een sleepzinker zoals in variant HD2 zal baggeractiviteiten met daarbij 

behorende baggerschepen tot gevolg hebben. Dergelijke baggerwerkzaamheden vinden ook 

nu al plaats. De boten die hiervoor gebruikt warden hebben een geringe diepgang in 

vergelijking met zeeschepen/binnenvaartschepen. Baggerschepen houden tijdens de 

werkzaamheden rekening met de overige scheepvaart op het Hollands Diep. Ook kunnen 

tijdens de aanleg specifieke verkeersmaatregelen worden getroffen om aanvaring tussen 

schepen te voorkomen. 

l 11062l r(E7 2n.0o c523 
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Geluidhinder 
Het aanleggen van de leidingen kan mogelijk tot geluidsoverlast bij omwonenden leiden. 

Bij variant HSLl (HDD) ligt een woning binnen een afstand van 120 meter. Deze woning zal 

geluidhinder van de realisatie ondervinden. Indien variant HSL2 (open ontgraving) 

gerealiseerd wordt, zal de geluidbelasting van de aanlegwerkzaamheden waarschijnlijk 

minder zijn, door de grotere afstaml tut de woning. Hierdoor is HSLl licht negatief (-) 

beoordeeld en HSL2 neutraal (0). 

De kruisingstechnieken HDl en HD2 leiden niet tot negatieve effecten en worden beiden als 

neutraal (0) beoordeeld. 

Trillingen 
Het aanleggen van de leidingen kan mogelijk trillinghinder veroorzaken. Mede gezien het 

feit dat eventuele trillingshinder slechts tijdelijk plaatsvindt, worden de effecten zeer gering 

geacht. De toegepaste kruisingstechnieken bij de HSL en het Hollands Diep leiden geringe 

tijdelijke effecten en worden neutraal (0) beoordeeld. 

Luchtkwaliteit 

Gezien het tijdelijke karakter van de werkzaamheden ter hoogte van respectievelijk het 

Hollands Diep en de kruising met de HSL (en daarmee de emissies) en de lage 

achtergrondconcentraties in het gebied, worden de effecten van de aanleg op de 

luchtkwaliteit niet relevant geacht. Alle kruisingsvarianten van de HSL en het Hollands 

Diep zijn neutraal (0) beoordeeld. 
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6.2.1 

PRIMAIRE INGREEP: 

ONGEVEER 2 MAANDEN 
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HOOFDSTUK 

Gebieds- en 
eff ectbesch rijvi n g 
compressorstations en 
aanvoerleidingen 

IN LEIDING 

In deze paragraaf zijn de (milieu)effecten beschreven van de vier locatiealternatieven voor 

het compressorstation Wijngaarden en het benodigde leidingentrace hier naartoe. 

Hoe gekomen is tot deze vier locatiealternatieven is beknopt toegelicht in hoofdstuk 3, en 

uitgebreid in de locatiestudie, die is opgenomen als achtergrondrapport. 

De methodiek komt overeen met de beschrijving van de effecten van het trace, die is 

opgenomen in paragraaf 5.1. In dit hoofdsh1k zijn expliciet opgenomen de mitigerende en 

compenserende maatregelen en de leemten in kennis voor de compressorstations. Voor het 

aspect Milieu is een criterium toegevoegd, de verandering van de donkerbeleving 

(paragraaf 6.7.5). Hiermee is de invloed van de verlichting van het compressorstation 

beschreven. Het betreft enerzijds een mogelijk verstorende invloed op fauna en anderzijds 

op de donkerbeleving van de mens. 

GEOHYDROLOGIE, BODEM EN WATER 

VERANDERING GRONDWATERS ND 

Voor de aanleg in den droge van aansluitingen, leidingen en afsluiters op het 

compressorstation wordt gedurende circa 2 maanden bemaling toegepast. Daarnaast wordt 

voor de kruisingen met toepassing van OFT /GFT boortechniek en aansluitpunten op de 

leiding bij HDD boringen in het algemeen een bemaling gedurende 2 weken toegepast. Deze 

BEMALEN OP HET primaire ingreep veroorzaakt een tijdelijke grondwaterstanddaling, die afhankelijk is van de 

COMPRESSORSTATION EN 2 plaatselijke bodem- en grondwateromstandigheden. 

WEKEN BEMALEN VAN 

KRUISINGEN Onderstaande tabel geeft een overzicht het grondwaterverloop in de referentiesituatie 

(kolom 1 t/m 3) voor zowel de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) en Gemiddeld 

Laagste Grondwaterstand (GLG). In kolom 4 t/m 6 van onderstaande tabel is tevens de 

grondwaterstanddaling door bemaling (primaire ingreep) ter plaatse van de kruising, 

strekking en het station weergegeven voor het ondiepe (freatisch) grondwater in de deklaag 

ten opzicht van de GHG. Het vereiste ontgravingsniveau in samenhang met de dikte en 

samenstelling van de deklaag maakt het bij enkele bouwputten noodzakelijk een verlaging 

van de stijghoogte in het watervoerende pakket te realiseren middels een 
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Tabel 6.71 

Grondwaterverloop in de 

referent1esituatie en benodigde 

tijdelijke grondwaterstand

verlaging door bemaling 

AFGELEIDE INGREEP: 

GRONDWATERSTAND 

VERLAGING IN 

INVLOEDSGEBIED 

M ILIEUEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

spanningsbemaling. De vereiste verlaging van de stijghoogte voor de kruising, strekking en 

het station is weergegeven in de kolom 7 t/m 9. Detailinformatie is opgenomen inhet 

achtergrondrapport bodem en water in bijlage 11. 

0,25 0,65 0* 0* 3,3 O* 0* 5,2 

1A 0,25 0,65 3,8 0** 3,3 6,9 0** 5,2 

4 0,25 0,65 3,8 3,3 3,3 6,9 3,8 5,2 

4A 0,25 0,65 3,8 3,3 3,3 6,9 3,8 5,2 

*Er wordt geen extra infrastruduur gekruist voor de aanleg van het compressorstation op deze /ocaties dan 

nodig voor de aanleg van het trace. 

**Er wordt een HOD toegepast waarvoor a/leen bemaling van de pers- en ontvangstkuip noodzakelijk is. 

Door de tijdelijke bemaling van de bouwkuip van de kruisingen en het compressorstati.on 

(primaire ingreep) daalt de grondwaterstand ti.jdelijk in een zone langs het leidingtrace 

(secundai.re ingreep). De zone waar de grondwaterstand daalt tot de significante verlaging 

(0,05 m) wordt het invloedsgebied genoemd. 

In onderstaande tabel is het invloedsgebied (effect) in beeld gebracht. Op basis van 

referenti.esituatie (zie kolom 1t/m4) en de wijze van uitvoering (kolom 5 t/m 10) zijn in 

kolom 11 en12 de invloedsgebieden weergegeven op basis van berekeningen. 

De wijze van uitvoering bestaat uit het aantal kilometers waarover tijdelijk gewerkt wordt 

met een natte of droge sleuf (kolom 5 en 6), het aantal kruisingen waarbij wel of geen 

(gedeeltelijke) bemaling plaatsvindt (kolom 7 t/m 9) en het compressorstation hetzelfde 

(kolom 10). Het effect is (per ingreep) uitgedrukt in de breedte van invloedsgebied bij GHG 

en GLG aan weerszijden van het hart van het leidingtrace. Op het hart van het bouwputten 

daalt de grondwaterstand in de deklaag circa 3,0 tot 3,8 m ten opzichte van de 

referenti.esituatie. 

Bij wijze van worst-case benadering is uitgegaan van het maximale invloedsgebied bij de GHG 

in de deklaag (het maximum invloedsgebied is in onderstaande figuur opgenomen). 
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Tabel 6.72 

lngreep en effecten op het 

watersysteem 

GRONDWATERSTANDS

DALING IS GEEN OP 

ZICHZELF STAAND EFFECT 

MAAR BE"iNVLOEDT 

ZETIING, INFRASTRUCTUUR, 

BODEMVERONTREINIGING, 

NATUUR EN LANDBOUW. 

6.2.2 

INGREEP EN 

EFFECTBEPERKING 

Tabel 6.73 -------
Effectscore zetting 
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- 2 II 3 11 4 5 II 6 11 1 11 s II 9 10 11 11 

Referentiesituatie uatie lngreep Effecten 
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: Pakket van klel en 0 0 0 0 0 50-150 > 1.000 !------ ---1~--t-----t----1---t------;--------1 

1--1A _ ___ veen van circa 10 a 0,25 0,65 ~O'---t--0 -+-"0--+_2_-+-0--+_5-'-0-_1_50_---j~>--"1."""0-'-00'---l 

t--4 ___ _, 11 m dikte boven op 2,75 O 2 2 O 50-150 > 1.000 

4A matig fijn zand 3,2 0 2 4 0 50-150 > 1.000 

Technieken kolom 7: open fronttechniek (avegaar- en persboring), Pneumatische boortechniek 

(raketten) 

Technieken kolom 8: gesloten fronttechniek (schildboring) 

Technieken kolom 9: gestuurde boring, natte zinker 

Effecten 

De grondwaterstandverlaging en daarvan afgeleide invloedsgebied wordt niet als een op 

zichzelf staand effect beschouwd. Wel zijn er afgeleide effecten op zetting (zie paragraaf 

6.2.2), infrastructuur (zie paragraaf 6.2.4), bodem- en grondwaterverontreiniginglocaties (zie 

paragraaf 6.2.8) en natuur (zie paragraaf 6.3) . 

Bij de bemaling op het compressorstation worden waarschijnlijk damwanden toegepast 

vanwege de dikte van de deklaag en samenstelling van de bodem. Deze zijn in de 

bemalingsberekeningen nog niet mee genomen. 

ZETIING 

Zetting treedt op wanneer de waterstand door tijdelijke bemaling lager wordt dan de van 

nature laagste waterstand (GLG) en neemt af tot de rand van het invloedsgebied waar de 

zetting gelijk aan 0 mm is. Zetting die veroorzaakt wordt binnen de werkstrook door 

bemaling, het gebruik van machines en gronddepots, wordt aangevuld met toevoeging van 

zand of boomschors bij opvulling van de leidingsleuf en afwerking van de werkstrook. 

Zetting buiten de werkstrook wordt niet gecompenseerd en heeft een grotendeels 

permanent karakter, waardoor voor bijvoorbeeld woningen en gevoelige objecten risico's 

ontstaan. 

Effecten 

Onderstaande tabel geeft de effectscore voor zetting weer, die daarna wordt toegelicht. 

Alternatieven 4 en 4A zijn als negatief (- -) beschouwd omdat er meer leiding en kruisingen 

aangelegd moeten worden waardoor zetting op meer locaties zal optreden. 
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BEPERKT EFFECT VOOR 

WONINGEN EN GEVOELIGE 

OBJECTEN (-) 

Tabel 6.74 

Maximale eindzetting 

,( ., ') 
u.L..J 

INGREEP EN 

EFFECTBEPERKING 

~A ILltU EITTCTKAPPuKT AAl~Lt\.J f\f\KUG A5'1f< ANWUK I LtlUIN G WIJN\.JAAKUtl~-u~~tNUKtlH I 

In onderstaande tabel (kolom 3, 4 en 5) is de maximale grondwaterstandsverlaging binnen 

het invloedsgebied ten opzichte van GLG weergegeven, die het gevolg is van de tijdelijke 

bemaling. De grondwaterstandverlaging neemt vanaf de sleuf naar de omgeving sterk af, 

daarmee ook de zetting. In (kolom 6, 7 en 8) is de eindzetting grenzend aan werkruimte 

voor zowel de kruisingen compressorstation weergegeven. Op basis van de grootte van de 

zetting is de effectscore (risico' s van belangen) bepaald. In kolom 7 en 8 is de maximale 

eindzetting aan de rand van de werkstrook weergegeven. Deze worden gebruikt voor de 

inschatting van effecten op belangen in de omgeving. 

2 3 11 4 11 s ---Referentiesituatie Max verlaging binnen Maximale eindzetting rand 

lnvlcedsgeblcd werkstrcok 

Alternatief bodemopbouw Kruising Strekking cs Kruising Strekking cs 
t.o.v. GLG t.o.v. GLG 

[m] [m] 
[m] [mm] [mm] [mm] 

Pakket van klei en 0* 0 2,9 0 0 >50 

veen van circa 1 O a 
11 meter dikte 

lA Pakket van klei en 3,8 0 2,9 >50 0 >50 

veen van circa 1 O a 
11 meter dikte 

4 Pakket van klei en 3,8 0 2,9 >50 30-50 >50 

veen van circa 1 O a 
11 meter dikte 

4A Pakket van klei en 3,8 0 2,9 >50 30-50 >50 

veen van circa 10 a 
11 meter dikte 

De zetting is berekend met de formule van Terzaghi op basis van de tijdelijke verlaging van 

de grondwaterstand binnen het invloedsgebied (zie onderstaande figuur) en de 

bodemeigenschappen. 

De berekende zetting in is een worstcase benadering, omdat de formule van Terzaghi 

betrekking heeft op een langdurige bemalingsperiode terwijl deze in werkelijkheid beperkt 

blijft tot enkele weken. Dit heeft tot gevolg dat bij een dikke deklaag met overwegend klei, 

leem of veen de zetting overschat wordt Op basis vax1 de worstcase benadering is i:ngeschat 

dat de maximale zetting aan de rand van de compressorstation 200 mm bedraagt. 

DOORSNIJDING VAN AFSLUITENDE LAGHJ 

Door het graven van de sleuf voor de gasleiding en bouwkuipen voor kruisingen en 

compressorstation wordt de afsluitende deklaag (klei en veen) enkele meters doorsneden, 

waardoor de grondwaterstroming be"invloed zal kunnen worden. De herstelmogelijkheden 

van de deklaag in de sleuf en in bouwkuipen op de compressorstations en de kruisingen 

zijn redelijk goed omdat daar in den droge de lagen teruggeplaatst kunnen worden. Het 

herstel van de hydraulische weerstand is daarmee goed en het effect tijdelijk. De invloed op 

het geohydrologische systeem zal naar verwachting klein zijn aangezien nog 50 tot 75 % van 

de deklaag overblijft. 
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Tabel 6.75 

Effectscore doorsnijding 

afsluitende lagen 

TIJDELIJK EN PERMANENT 

EFFECT OP 

GRONDWA TERSTROMING 

Tabel 6.76 - ------
Effecten doorsnijding 

afsluitende lagen 

6 .2.4 

Tabel 6.77 ------
Effectscore be'invloeding 

gebouwen en infrastructuur 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Effecten 
Onderstaande tabel geeft de effectscore voor bemvloeding van de grondwaterstand als 

gevolg van het afgraven van de deklaag. De voorgenomen activiteit scoort voor 

alternatieven 4 en 4A als licht negatief (-) op het criterium "doorsnijding van afsluitende 

lagen" omdat er meer deklaag verstoord zal worden . 

Beoordelingscrlterium Referentie-situatie .... 
Aanle in den droge (in km) o o 1.0 I 2,7 3,o 

• doorsnijding leiding +CS 0 25-50% 25-50% 25-50% 25-50% 

Kwalitatieve score 0 0 0 

Onderstaande tabel geeft een inzicht in de herstelmogelijkheid van de hydrologische 

weerstand van de deklaag (kolom 7) ter plaats van de leidingtrekking en het effect op de 

grondwaterstroming in het watervoerend pakket daaronder (kolom 8). 

Referentiesituatie lngreep 

1A klei en veen 10tot11 5 25-50% 

4A klei en veen 10tot11 5 25-50% 

4A klei en veen 10tot11 5 droog 25-50% goed 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Er wordt geen invloed op infrastructuur verwachten. Alle kruisingen liggen op grote 

afstand van infrastructuur (minimale afstand tot infrastructuur bedraagt 400 meter), 

waardoor het risico zeer beperkt blijft. 

tijdelijk 

tijdelijk 

Alternatieven 4 en 4A scoren neutraal/licht negatief (0 /-) op dit criterium gezien de locatie 

ten opzicht van Snelweg AlS. Risico's zijn zeer beperkt maar niet uit te sluiten. 

l~Q.!.11.§11.I.tMtffi!llu~-;f#i§h·i!!l1hM!l-~M-•·t,a 
I Be'invloeding (mm) 0 0 0 I 0/- L ;:] 

.=.6=.2=.5=----------'V~E~RANDERING GRONDWATERSTROMING 

TIJDELIJKE BEMALING EN 

BEHOUD\HERSTEL 

BOD EM LAG EN 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
De referentiesituatie en ingrepen bij de voorgenomen activiteit zijn beschreven bij de 

beoordelingscriteria "verandering grondwaterstand" (paragraaf 6.2.1) en "doorsnijding van 

afsluitende lagen" (paragraaf 6.2.3). De ingreep in het grondwatersysteem als gevolg van 

bemaling en vergraving is tijdelijk. Er worden geen (permanente) obstructies in het 

watervoerend pakket gebracht. Damwanden voor de stabiliteit van bouwputten bij 
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Tabel 6.78 

Effectscore beinvloeding 

grondwater str orning 

GEEN EFFECT OP 

GRONDWATERSTROMING 

6.2.6 

6.2.7 

ING REEP 

Tabel 6.79 

Overzicht kruisinglocaties waar 

boorvloeistof wordt gebuikt 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

kruisingen worden na de aanleg verwijderd. De invloed op het geohydrologische systeem is 

beperkt. 

Effecten 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

hand van ingrepen die de regionale grondwaterstroming kunnen bein vloeden. 

Eventnele effecten op de grondwaterstroming kunnen vooral de ecohydrologische situatie 

bemvloeden. De voorgenomen activiteit scoort neutraal/licht negatief (0/-) omdat gezien de 

dikte van de resterende deklaag de invloed op de verandering van de weerstand in de 

deklaag beperkt is. 

Ingrepen met een permanent effect op de grondwaterstroming zijn: 

• Obsh·uctie in het watervoerend pakket (bijvoorbeeld een tunnel of damwand), loodrecht 

op de grondwaterstroming. Dit kan de grondwaterstromen en/of grondwaterstanden 

veranderen. 

• Verandering van de hydrologische weerstand van de deklaag. 

• Doorsnijding van slecht doorlatende deklagen kan invloed hebben op de 

grondwaterstroming, omdat er daardoor een verbinding ontstaat tussen het maaiveld en 

het diepere watervocrcnd pakket. Dit kan irwloed hebben op infiltratie en kwel. 

Deze ingrepen vinden niet plaats bij de voorgenomen activiteit, waardoor er geen te 

verwachten effecten zijn. 

BE"iNVLOEDING WATERBODEMMILIEU EN WATERKOLOM 

Referentiesiwatie en voorgenomen activiteit 
Er worden geen watergangen gekruist door middel van een natte zinker waardoor voor de 

aan leg van het compressorstation geen invloed is op waterbodem en/ of waterkolom als 

gevolg van baggeractiviteiten. 

-~(l}l_VlQEDING BODEMKWALITEIT [)_OOR BOORVLOEISTOF 

Bij een aantal boringen wordt gebruik gemaakt van bentoniet boorvloeistof, dat deels 

achterblijft. Bentoniet is een kleisoort, een niet verontreinigend maar wel ter plaatse 

bodemvreemd materiaal. 

Alternatief Aantal Type 

1 0 n.v.t. 

1A 2 HDD 

4 2 HDD 

4A 4 HOD 

HDD = Gestuurde Boring 
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Tabel 6.80 ------
Effectscore be·1nvloeding 

bodemmilieu door 

boorvl oei st of 

GEEN EFFECT 

6.2. 

6.2.9 

INGREEP EN 

EFFECTBEPERKING 

Tabel 6.81 

Effectscore be"lnvloedi ng 

bodem en grondwater

verontreinigingslocaties 

M ILIEUE FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE ID ING WIJNGAARDEN-OSSEND RECHT 

Effecten 

In onderstaande tabel is de effectscore ten aanzien van boorvloeistof weergegeven, welke 

daarna wordt toegelicht. 

Beoordelingscriterlum 

Beinvloeding bodemkwaliteit 

door boorvloeistof (aantal) 

Kwalitatieve score 

Referentiesituatie 

0 

0 

- -0 2 2 2 

0 

Bij enkele boortechnieken wordt een bentoniet spoeling (boorvloeistof) gebruikt bij het 

boren. Een deel van deze boorspoeling wordt hergebruikt, of afgevoerd. De Gasunie laat 

restanten boorspoeling aan het maaiveld bemonsteren en vervolgens afvoeren naar een 

erkende verwerker. Een deel blijft achter rond de aangebrachte leiding. Dit materiaal heeft 

geen risico's voor mens en dier, maar is wel een bodemvreemd materiaal op de locaties 

waar het wordt toegepast. Hierdoor wordt het effect voor alternatieven lA en 4 als licht 

negatiefbeoordeel. Alternatief 4A wordt als negatief (- -) beoordeeld. 

AANTASTING GRONDWATER- EN MILIEUBESCHERMIN SGEBIEDEN 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Er wordt geen grondwater- of milieubeschermingsgebieden gekruist door geen van de 

alternatieve locaties. 

BE'iNVLOEDING BODEM- EN GRONDWATE VERONTREINIGINGLOCA IES 

Bodemverontreinigingen die doorkruist worden door de alternatieve locaties zullen 

ontgraven en afgevoerd worden. Bestaande grondwaterverontreinigingen binnen het 

invloedsgebied van de bemaling (zie paragraaf 6.1.2) kunnen tijdens de aanlegfase bemvloed 

worden_ Verlaging van de grondwaterstand zal een grondwaterstroming naar de put of 

sleuf tot gevolg hebben waardoor grondwaterverontreinigingen mogelijk gaan verspreiden. 

Mobiele grondwaterverontreinigingen die binnen het invloedsgebied van de onttrekking 

liggen en niet mogen verspreiden, zullen daarom middels retourbemaling hydrologisch 

gei'soleerd worden. 

Effecten 

Alternatief 1 is beoordeeld als neutraal/licht negatief (0 /-). 

Beoordelingscriterium 

Bodemverontreiniging locatie 

l:J. doorsni"dingen (aantal) 

l:J. locaties in de directe omgeving (aantal) 

l:J. locaties met beperkt risico verspreiding 

verontreiniging (aantal) 

Kwalitatieve score 

I, , 06231CE 712J I 100062 3 
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Referentie

situatie 

0 

•• 0 0 0 

0 

0 

0 

0/- 0 0 0 
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BEPERKT RISICO 

VERSPREIDING 

VERONTREINIGING: LICHT 

NEGATIEF EFFECT 

label 6.82 

Omschrijving en effect op 

horlPmvero ntrf'inigi nglocati es 

6,2.10 

ING REEP 

MILlrnmECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

De effecten op de mogelijk aanwezige verontreinigingen zijn op basis van bovenstaande 

tabel bepaald. fu kolom 1 is het nurnmer corresponderend met onderstaande figuur 

weergegeven. fu kolommen 2 en 3 zijn de locaties en objecten omschreven. fu kolom 4 is de 

afstand tot de sleuf (het trace) weergegeven en in kolom 5 een korte omschrijving van de 

(mogelijke) verontreiniging. Het invloedsgebied van de tijdelijke waterstandsverlaging is in 

kolom 6 wccrgcgcvcn om af te leiden hoe sterk de samenhang tussen ingreep en mogelijk 

effect is. Bij grate afstand is de aantrekkende of mogelijk verstorende werking van de 

bemaling beperkter. In kolom 7 is het risico en eventuele maatregel weergegeven. Op basis 

hiervan is vervolgens de effectscore toegelicht. 

2 I 3 
-~ I -

Referentiesituatie 

Alter

·natief 

Km Directe 

Doorsnijding 

Door trace 

l 5 

' 
Afstand i Korte beschrijving 

locatie I verontreiniging 

tot CS situatie 

6 7 

lngreep_ Effect 

lnvloed 

gebied 

bemaling 

Risico verspreiding 

verontreinigingen 

O,B Nee 200 Bovengrond is matig 0-50 

verontreinigd met 

Geen risico, geen 

grondwaterverontreiniging 

PAK 

Uit de verkenning naar de bodemkwaliteit blijkt dat op een plaats het trace een 

bodemverontreiniging kruist. Deze verontreiniging zal, indien nodig, ontgraven en 

afgevoerd worden. Eventueel onttrokken grondwater wordt gezuiverd wanneer 

noodzakelijk. Op deze locaties zal daarmee geen verspreiding van bodem- en 

grondw aterverontreiniging plaatsvinden. 

WARMTE-INVLOED TRACE OP OMGEVINGSTEMPERATUUR 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
De bodemtemperatuur bedraagt circa 10 graden Celsius. In het compressorstation wordt het 

gas opgewarmd tot maximaal 50 graden Celsius. Er is een variant beschouwd waarbij wel 

proceskoeling toegepast wordt (grote mechanische koeling) en er is een variant onderzocht 

waarbij geen (c.q. beperkte) proceskoeling wordt toegepast. De effecten van beide varianten 

worden hieronder beschreven. 

Effecten 
Zoals in hoofdstuk 5 is aa:ngegeven, kan de temperatuur van het gas, afhankelijk van de 

plaats, vaderen tussen 8 a 10 graden (intredepunt v66r compressie) tot 50 graden 

(uittredepunt direct na compressie). Als het gas vervolgens niet wordt gekoeld verlaat deze 

het compressorstation dus met een temperatuur tussen 30 en 50 graden. fudien wel wordt 

gekoeld heeft de uitgaande leiding een temperatuur van maximaal 35 graden Celsius. 

Om de effecten in de bodem inzichtelijk te maken is een eenvoudige "worst case" 

berekening gemaakt. Daarin is voor drie temperatuurniveaus een stationaire en lineaire 

temperahmrinvloed verondersteld tussen de bovenkant van de leiding (op 1, 25 m diepte) 

en maaiveld (bij gemiddelde omgevingstemperatuur van 10 graden Celsius). De resultaten 

zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
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Tabel 6.83 

Geschatte stijging van de 

bodemtemperatuur in de 

wortelzone onder rnvloed van 

een warme gasleiding met 

gronddekking van 1,25 m 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Dlepte beneden mv T= 50 gr C T= 40 grC T = 30 grC 

10 cm 3,5 2,2 1,5 

20 cm 6.4 4,8 3,2 

40cm 13,2 9,8 6,0 

Het betreft de maximale temperatuur (indicatief) recht boven de leiding. De resultaten voor 

de 50 graden leiding zijn in overeenstemming met TNO-studies uit 20036 en 20047
• 

Uit de literatuur' blijkt verder dat een temperatuurswijziging op 20 cm diepte maatgevend 

kan worden verondersteld voor de effecten op (culhmr- en landbouw-) gewassen: 

Minder dan 2 graden 

Van 2 tot 5 graden 

Meer dan 5 graden 

Geen significante effecten 

Effect op gevoelige gewassen (bolgewassen en contractteelten) 

geen directe schade aan overige gewassen 

Voor sommige gewassen vroegere kieming en/ of verhoging van 

opbrengst, oogstmoment of visueel effect. Schade aan gevoelige 

gewassen: contractteelten in het bijzonder bloembollen. 

Bij contractteelten valt te denken aan pootaardappelen, bloembollen en sommige groenten 

in vollegrondteelt. In het algemeen is bij (landbouw)gewassen sprake van hogere 

opbrengsten (sla, aardappel, suikerbiet, knolgewassen, veel grassen). In de praktijk worden 

boven warme leidingen van 40 graden of minder geen significante effecten waargenomen en 

normaliter is ook geen financiele compensatie aan de orde. 

Compressorstation met proceskoeling (Tmax = 35 gr CJ 
In <lit MER is qua basisvariant voor het compressorstation uitgegaan van een situatie met 

proceskoeling. Bij een uittredetemperatuur van maximaal 35 graden Celsius zijn de warmte

effecten boven de uitgaande leidingen tussen Wijngaarden en Hollands Diep beperkt 

(maximaal 2 tot 4 graden op 0,20 m diepte). Voor zover bekend worden op het genoemde 

leidingtrace geen temperatuurgevoelige gewassen geteeld (0). 

Compressorstation zonder proceskoeling (Tmax = 50 gr CJ 
In de onderzoeksvariant zonder koeling is de uittredetemperatuur in de leiding maximaal 

50 graden Celsius. Volgens berekeningen van TNO daalt de temperahmr vanaf 

Wijngaarden tot aan het Hollands Diep (ca 30 km) van 50 graden geleidelijk naar circa 35 

graden ( + /- 5 graden, afhankelijk van het debiet). Bij het compressorstation zal de 

bodemtemperatuur in de wortelzone (diepte 0,20 m) naar schatting 6,5 graden hoger zijn en 

bij het Hollands Diep is <lat verschil circa 4 graden hoger dan onder onbei:nvloede 

omstandigheden. Gevoelige gewassen ondervinden hiervan schade, in bijzonder 

bolgewassen en contractteelten. Voor zover bekend word en in het traject tussen 

Wijngaarden en het Hollands Diep echter geen gevoelige gewassen geteeld. Voor andere 

gewassen en natuurlijke vegetaties is niet uit te sluiten dat tijdelijk groeiverschillen 

zichtbaar zullen zijn h1ssen bei:nvloede zone en onbei:nvloede omgeving (-).De zone waarin 

effecten merkbaar zijn is moeilijk te voorspellen. Op grond van TNO-studies kan worden 

afgeleid dat de temperatuursinvloed binnen circa 5 meter ter weerszijden van de leiding 

zullen zijn uitgedempt. Merkbare effecten zijn vermoedelijk beperkt binnen een zone van 2 a 
3meter. 

I: 10623oC£7·2l1100067.3 

ARCADIS 211 



Tabel 6.84 

Etfectscore voor warmte

invloed op trace 

6.3.1 

Tabel 6.85 

Effectcore beschermde 

gebieden 

M ILIEUEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

Beoordelingscriterium Referentiesituatie -• warmte-invloed in km zonder koeling 0 Enkele tientallen kilometers 

Kwalitatieve score 0 - I -I -I -
• warmte-invloed in km met koeling 0 Enkele tientallen kilometers 

Kwalitatieve score 0 0 I ol ol 0 

Mitigerende en compenserende maatregelen 
In geval van compressie met proceskoeling zijn geen mitigerende maatregelen noodzakelijk. 

In geval van compressie zonder koeling zijn op het trajectgedeelte tussen compressorstation 

en Hollands Diep de volgende maatregelen mogelijk: 

Dieper leggen van de leiding: bij een gronddekking van 1,50 m is het 

temperatuurseffect in de wortelzone (op 0,20 Ill diepte) 1a1,5 graden kleiner dan bij 

standaard gronddekking van 1,25 m. Daarmee zijn de verschileffecten op standaard 

cultuurgewassen vermoedelijk verdwenen maar deze maatregel is niet voldoende om 

effecten op gevoelige contractteelten in het bijzonder bolgewassen op te heffen. 

Isolatie van de leiding: Thermisch isoleren van de leiding is zeer effectief maar alleen 

aan te bevelen op plaatsen waar bijzonder gevoelige gewassen worden geteeld. Voor 

zover bekend zijn die gevoelige teelten in het traject tussen Wijngaarden en Hollands 

Diep niet aanwezig dus ook niet nodig. De maatregel van isolatie is overigens niet 

toepasbaar over grotere lengten. Voor de kruising van het Hollands Diep moet de 

temperatuur zijn gedaald tot beneden 35 graden. 

Financiele compensatie: In geval er plaatselijk groeiverschillen van cultuurgewassen 

ontstaan, en voor zover dat een inkomstenderving tot gevolg zou hebben, heeft Gasunie 

een schaderegeling om dat financieel te compenseren. 

Lee,rnten in ker:nis en info:matie 

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. 

NATUUR 

BESCHERMDE GEBIEDEN 

Ruimte- Aantasting Directe Verstoring Verdroging Vernietiging Versni -

beslag 

Beoordelings Referentie Groene 

--criteria situatie Hart 

Alternatief 

1A 

Alternatief 4 

Alternatief 

4A 

0 

0 

0 

(km I 

ha) 

openheid 

0 

* de 'gesloten' versie scoort negatief (--) 
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aantasting 

EHS 

0 

0 

0 

(indirecte 

aantasting 

EHS) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

perin 

0 0 

0 0 

0 
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6.3 .2 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Compressorstation 

Alle alternatieven voor het compressorstation liggen binnen het nationaal landschap Het 

Groene Hart. De aanleg van het compressorstation leidt tot aantasting van de openheid en 

het verkavelingspatroon, kenmerkende eigenschappen van het gebied. De openheid is 

tevens van belang voor de kenmerkende natuurwaarden, daarom is dit aspect apart 

beoordeeld. Altematief 4A ligt tussen het bos en leidt daardoor niet tot aantasting van de 

openheid. Wel wordt een strook bos gekapt voor realisatie van de toegangsweg. Dit 

alternatief scoort daarom licht negatief (-) op vernietiging. De overige alternatieven scoren 

licht negatief, omdat ze aan een kant tegen bosgebied liggen. Geen van de altematieven ligt 

indeEHS. 

De altematieven leiden niet tot effecten op grondwaterafhankelijke vegetaties. 

BESCHERMDE SOORTEN EN RODE LIJST-SOORTEN 

Flora 

De bouw van compressorstation Wijngaarden leidt niet tot vernietiging van groeiplaatsen 

van beschermde planten. In het bos rond locatie 4 en 4A komt Brede wespenorchis voor. Dit 

is een algemeen voorkomende beschermde soort waarvoor een vrijstelling geldt bij 

ruimtelijke ingrepen. De plantensoorten die voorkomen op de mogelijke locaties van het 

compressorstation zijn beperkt tot in Nederland algemeen voorkomende, niet bedreigde 

soorten. De effecten op flora worden voor alle locaties neutraal (0) beoordeeld. 

Fauna 

De aanleg van compressorstation Wijngaarden zal leiden tot vernietiging van actueel 

leefgebied van Heikikker bij altematieven 1, 4 en 4A. De omvang van de aantasting komt 

overeen met het ruimtebeslag van het compressorstation. In deze paragraaf worden de 

effecten van de vier mogelijke locaties voor het compressorstation vergeleken, inclusief de 

aan- en afvoerleidingen die specifiek ten behoeve van een alternatieve locatie worden 

gerealiseerd. Onderstaande tabel bevat daartoe een beoordeling op alle beoordelingscriteria 

die in hoofdstuk 6 beschreven zijn. 
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Tabel 6.86 

Effectscore beschermde 

soorten 

MllltUt~~tll KAPPUK I AANLtli AAKlJliAS I l{ANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Beoordelingscriteria Referentie- Compressorstation 

situatie Flora Fauna 

Vergraving 

Kwalitatieve totaalscore 0 0 --
_,_ (Heikikker 1, 4 en 4A) 

Verstoring 

Kwalitatieve totaalscore 0 Nvt - - (Kleine zwaan, 1, 

bosvogels, 

vleermuizen 1A, 4, 
4A) --- -

Verdroging 

Kwalitatieve totaalscore 0 0 0 

Versnippering -
Kwalitatieve totaalscore 0 0 --

(Heikikker 1, 4 en 4A) 

Door de aanleg van het compressorstation kan er versnippering optreden van de populatie 

Heikikkers bij alternatieven 1, 4 en 4A Alternatief lA heeft geen invloed op het leefgebied 

van de Heikikker. Polder Wijngaarden en omgeving maken onderdeel uit van het 

foerageergebied van de Kleine zwaan in de winterperiode. Locatie 1 leidt door aantasting 

van de openheid en toename van verstoring door geluid tot aantasting van deze functie. Dit 

effect is licht negatief beoordeeld. Alternatieven lA, 4 en 4A liggen in de directe omgeving 

van bosgebied en zullen leiden tot een toename van de geluidsbelasting in het bos. Hierdoor 

zullen de dichtheden broedvogels rond het compressorstation afnemen. Verlichting van het 

compressorstation kan leiden tot verstoring van vleermuizen. Dit effect is negatief 

beoordeeld voor de locaties die direct aan bosgebied grenzen. 

=6=.3'--'-'"'=-'J---------'M=l~T~IG=E~R=EN~D=E =E~N~C~O~M=PENSERENDE MAATREGELEN 

FLORA 

BROEDVOGELS 

VLEERMU!ZEN 

VI SS EN 

Flora en fauna 

De volgende mitigerende maatregelen kwmen warden toegepast: 

• Het bos valt onder de Boswet en daarmee onder de compensatieverplichting. Een 

eventuele beplantingsvrije zone moet gecompenseerd warden. 

• Voorafgaand aan het broedseizoen warden op de leidingenstroken maatregelen genomen 

voor broedende vogels om te voorkomen dat vogels gaan nestelen op het terrein. 

• Teneinde verstoring van vleermuizen te voorkomen, dienen gedurende de nac...1-itelijke 

uren geen werkzaamheden te worden uitgevoerd. 

• Verlichting en uitstraling van licht dient tijdens de werkzaamheden beperkt te worden. 

Bij het compressorstation dienen de mogelijkheden om gebruik te maken van infrarood 

en verrood te worden onderzocht. 

• Systematisch een zijde opwerken (van een kant van de watergang nam· de andere zijde 

toewerken, met openhouden van ruime vluchtweg aan die andere zijde), zodat de dieren 

naar de andere kant weg kunnen wegzwemmen (dus niet met twee kranen naar elkaar 

toe werken, of naar te smalle uitgang, zoals een kleine duiker, toewerken). 

• De watergang dient tot stukken van maximaal 25 meter te warden afgedamd. 

• Aanwezige (beschermde) vissen kunnen warden weggevangen en elders terug gezet. 

• De bagger dient op de kant te warden gebracht en gecontroleerd te worden op eventueel 

aanwezige vissen. 
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AMFIBIEEN 

6.3.4 

6.4 

6.4.1 

Tabel 6.87 

Effectbeoordeling aspect 

geomorfologie 

M ILIE UEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRA NSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSEN DRECHT 

De werkzaamheden in het leefgebied van de Heikikker dienen uitgevoerd te worden 

tussen het voortplantingsseizoen en de overwintering van de amfibieen, dus in de 

periode augustus - oktober. 

• Bij doorsnijding van het leefgebied van de Heikikker (Alblasserwaard en 

Vijfheerenlanden) dient de breedte van de werkstrook zo smal mogelijk gehouden te 

word en. 

• Voor het vernietigen van het leefgebied van de Heikikker dient een compensatieplan in 

het kader van de Flora- en faunawet en het compensatiebeginsel van de provincie Zuid

Holland te warden opgesteld. 

LEEMTEN I KENNIS EN INFORMATIE 

Het bureau Natuurbalans heeft door middel van archiefgegevens en veldonderzoek het 

voorkomen van beschermde- en bedreigde soorten in kaart gebracht. Deze informatie geeft 

voor het voorkeurstrace een goed beeld. 

Op de alternatieve locaties voor het compressorstation is geen veldonderzoek uitgevoerd. 

De effecten zijn uitsluitend beschreven op basis van algemene verspreidingsgegevens. 

Nader veldonderzoek van de alternatieve locaties is gewenst. 

GEOMORFOLOGIE, CULTUURHISTORIE EN VISUEEL RUIMTELIJKE KENMERKEN 

GEOMORFOLOGIE 

Beoordelingscriteria I Re~eren.tie-
s1tuat1e 

1 1A 4 

Gea- objecten 

• doorsnijdingen (aantal) 0 0 0 

Kwalitatieve score 0 0 

Overige geomorfologisch vormen: 

• doorsnijdingen (aantal) 0 0 

Kwalitatieve score 0 

Kwalitatieve totaalscore 0 

Locaties 4 en 4A liggen nabij een stroomgordel van de Oud Alb las, een geomorfologisch 

object met regionale waarde. De effecten zijn negatief beoordeeld (- -). De bijbehorende 

leidingen naar de locaties lopen eveneens door deze stroomgordel, hetgeen als licht 

negatief is beoordeeld. 

0 

0 

Variant 1 en la bevinden zich ter hoogte van een donk, een zandhoogte, hetgeen als overige 

geomorfologisch waardevolle vorm wordt gezien. De effecten op de donk worden licht 

negatief beoordeeld (-). Ter hoogte van locatie la zijn de effecten negatief beoordeeld omdat 

donk momenteel zichtbaar is in het landschap (- -). 
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Tabel 6.88 

Effectscore cultuurhistorie 
Cultuurhistorisch waardevolle gebieden 

Cultuurhistorisch waardevolle 
eiementen en patronen 

Cultuurhistorisch waardevolle gebieden 

0 

0 

Locatie 1 ligt in een karakteristiek open gebied dat duidelijk begrensd wordt door onder 

andere een oude wetering met opgaande beplanting en de lintbebouwing van Wijngaarden 

langs de Achterwetering. Deze cultuurhistorische eenheid heeft een hoge waarde (historisch 

landschappelijk vlak1 Cultuurhistorische Hoofdstructuur Structuur Zuid Holland). De / 

verborgen' landschappelijke inpassing (Brons +Partners) betekent een verdichting van het 

gebied. Door de wens om de samenhang tussen de lintbebouwing en aangrenzende 

openheid te handhaven ontstaat een onduidelijke begrenzing van de polder. Ontwikkeling 

van locatie 1 betekent dan ook een verstoring van deze eenheid en wordt als zeer negatief 

beoordeeld (- - -). 

Bij de open landschappelijke inpassing wordt de nieuwe functie meer ontworpen in het 

open landschap van de polder. De hoofdbegrenzing van de polder blijft daardoor meer in 

tact, het gascompressorstation vormt een element in deze ruimte. De beoordeling is dan 

negatief (- -). 

Locatie lA bevindt zich in een open gebied met een redelijk hoge waarde (CHS Zuid 

Holla.1.d). Ontwikkeling van deze locatie betekent, mede door de landschappelijke 

inpassing, een verdichting van het gebied en daarmee een verstoring van de openheid. Door 

de duidelijke polderbegrenzing die door de sterke bestaande bosrand blijft gehandhaafd 

wordt deze locatie als negatief beoordeeld (- - ). 

Locatie 4, ligt ook in het Belvederegebied Groene Hart maar heeft geen specifiek aangeduide 

cultuurhistorische / landschappelijke waarde. De effecten voor locatie 4 worden licht 

negatief beoordeeld door het effect van vertroebeling van de openheid in een randsituatie 

(=karakteristiek Belvederegebied) (-) . 

Op locatie 4A is door de bosontwikkeling geen sprake van een landschap met een 

cultuurhistorische waarde. Het effect op de cultuurhistorische kwaliteiten is hierdoor 

gering. Wel gaat plaatselijk de verkaveling verioren gaat (-). 

Waardevolle elementen en patronen 
Op alle vier de locaties wordt het slotenpatroon van de open ontginning aangetast. In de 

planconcepten voor de terreininrichting van de vier locaties wordt echter wel gereageerd op 

het verkavelings- en slotenpatroon. De aantasting van het slotenpatroon is uiteindelijk 

afhankelijk van de uitwerking van het ontwerp. Vooralsnog wordt dit voor alle locaties als 

een gering effect beschouwd (-). 
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Tabel 6.89 

Effectscore visueel ruimtelijke 

kenmerken 

M ILIE UEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAA RDE N-OSSENDRECHT 

VISUEEL RUIMTELIJKE KENMERKEN 

Aantasting landschappelijke 
waarde van het ebied 
Zichtlljnen van bewoners 

Zichtlijnen van andere gebruikers 
(m.n. recreanten) 

0 

0 

0 

De locaties 1 en lA liggen beide midden in grote gave open poldereenheden en zullen 

visueel ruirntelijk negatief effect hebben op de beleving van de karakteristieke openheid van 

deze polders ( dit resulteert in een zware aantasting - - -). Voor locatie 1, in de oksel van het 

Alblasserbos en de provinciale weg is een mogelijkheid om een goede landschappelijke 

in.passing te realiseren (Brons +Partners). Hierdoor zal een overgang gecreeerd kunnen 

worden van het open polderlandschap naar de bedrijfsmatige activiteiten van het 

gascompressorstation. Een fraai ontwerp van het terrein en haar omgeving zal een nieuw 

element in de ruimte toevoegen. De verstoring van de openheid wordt daardoor minder 

groot, maar kan niet worden weggenomen (- -). 

Bij locatie 1 verdwijnen bij de verborgen variant van landschappelijke in.passing de lange 

doorzichten en ontstaat een nieuwe polderrand. Het station is bij deze in.passing nauwelijks 

of niet zichtbaar. Dit is voor bewoners en recreanten relatief gunstig (-). De meer open 

variant geeft meer zicht over het terrein heen, waardoor lange zichtlijnen blijven bestaan, 

(vanuit landschapsperspectief gunstiger, maar voor bewoners ingeschat als ongunstiger (- -) 

ten opzichte van de open variant. De afweging tussen deze beide varianten is op dit punt 

echter subjectief: vind je de openheid met riet, maar ook enkele gebouwen mooier dan een 

minder diep uitzicht op een stuk bos? 

Voor de locatie lA zijn de effecten op zichtlijnen in de open polder voor bewoners en 

recreanten negatief (- -) ondanks de grote afstand tot Oud-Alblas. 

Locatie 4 wordt aan de westzijde omzoomd door bestaand bosgebied en de omgeving is 

geleed door diverse weg- en kavelgrensbeplantingen waardoor het CS incl. landschappelijke 

in.passing van nieuwe landschapselementen beperktere invloed zal hebben op de openheid 

van het gebied. Vanuit de omgeving van de snelweg wordt het station zichtbaar en 

presenteert het zich met een voorzijde. V anuit de groene omgeving van de polder en de 

bebouwingslinten vanuit Oud-Alblas wordt het station afgeschermd met 

landschapselementen. Deze situatie wordt als licht negatief beoordeeld (-) zowel op het 

punt van landschap, als zichtlijnen voor bewoners (Oud-Alblas) en passanten/ overige 

gebruikers van het gebied. 

Locatie 4A ligt in een kleinere open kamer afgeschermd door bospercelen en een weg met 

laanbeplanting. Enerzijds is hierdoor de visueel ruimtelijke impact beperkter dan de locaties 

1, lA en 4 .. De Iandschappelijke waarde van het bos wordt op locatie 4A echter volledig 

teniet gedaan, een sterk negatieve waarde voor de landschapsbeleving van dit stuk bos aan 

de rand van het Groene Hart. In de tabel is dit overall als negatief (- -) beoordeeld. Voor 

gebruikers van het bos is dit zelfs zeer negatief (- - -). 
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Tabel 6.90 

Archeologische Monumenten 

en terreinen in het 

studiegebied Wijngaarden -

Ossendrecht. 

Tabel 6.91 

Archeologische vindplaatsen 

ontdekt of onderzochte 

waarnemingen in het 

veldonderzoek (RAAP Rapport 

1567. 

MILltUtrrtL I KAPPUK I AANLt(J AAKlJC:iA~ I KANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN·OSSENDRECHT 

Door de landschappelijke inpassing worden wel lange zichtlijnen vanuit het 

bebouwingslint en vice versa onderbroken. Orndat de bewoners aan de noordzijde enkel op 

dit punt de polder in kunnen kijken is dit als sterk negatief (- - -) beoordeeld. 

ARCHEOLOGIE 

Monumenten en waardevol gebied 

Monumentnr I Kilometrering I 
Periode/ Archeologische 

Aanbeveling 

RAAP nr. Arcadis Compressorstati 
Complextype waarde 

/gevolg 

nr ." ons Locatie (inschatting) 

10702 /KR 001 1 Romeins en Terrein van hoge Geen 

Middeleeuwen archeolog isch vervolgonderzoek 

/Nederzetting waarde (vindplaats ligt 

buiten het trace). 

6457 / -- / 6 Trace CS1A, 4A Mesolithicum- Terrein van zeer Booronderzoek I 

en 4/ CS 1A Neolithicum en hoge Proefsleuven 

Late archeologische 

Middeleeuwen waarde 

Vindplaats" I Aanbeveling Gevolg, 

ARCADIS nr."/ Periode/ (inschatting) 

Waarnemingsnu 
Kilometrering 

Complextype 

mm er. 

1 / 8 / 35509 1 Late Geen Vrijstelling 

M iddeleeuwen/ vervolgonder-

Huister zoek 

2 / 9 / 28675 1 Late Behoud Behoud door 

Middeleeuwen/ vindplaats, geen schildboring. Geen 

Huisterp verstoring vervolgonderzoek. 

Nog geen archis 7/8 Late Proefsleuven Proefsleuven I 
nummer/- / 6 Middeleeuwen/ begeleiding 

Landbouw aanleg. -
Nog geen archis 10 Late Begeleiding" Begeleiding 

nummer/ - / 821 M iddeleeuwen/ 

periferie 

nederzetting 

Effecten 

De effecten zijn in onderstaa:nde tabel ten opzichte van d ref r nti ih1ati bepaald aan. de 

hand van de doorsnijdi:ngen van gebieden met een lage-, middelhoge-, en hoge 

verwachti:ng, archeologische terreinen en monumenten en archeologische waarnemingen. 

De ingreep in de werkstrook bestaat uit het verwijderen van de bovengrond. Bij de 

" ARCADIS 2007, archeologisch bureauonderzoek alternatieve locaties compressorstation Wijngaarden. 
25 Vindplaats Nummering uit RAAP Rapport 1567. 
26 ARCADIS 2007, archeologisch bureauonderzoek altematieve locaties compressorstation Wijngaarden. 
71 Onder nummec 8 staat in de rapportage de linie uit de 2e wereldoorlog aangegeven en een 

geerodeerde nederzetting of periferie uit de Late Middeleeuwen. 
28 Deze vindplaats lijkt eerder te maken hebben met een ten zuiden v<tn het trnce gelegen huisplaats 

(Hpl 7, Raap Code KR 018). 
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Tabel 6.92 

Effectscores archeologie 

MILIEU E FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

leidingsleuf is de verstoring ingrijpender met een breedte en een diepte van 3 meter. Voor 

de effecten op de archeologische waarden is gebruik gemaakt van de gegevens uit de 

bureaustudie van RAAP en AR CAD IS (zie bronnen). De IKA W geeft een glob ale indicatie 

van de archeologische verwachting of trefkans op een schaal van 1:50.000. 

Voor de alternatieve locaties voor het compressorstation Wijngaarden is een bureaustudie 

uitgevoerd door ARCADIS. Deze studies zijn specifiek voor het trace opgesteld en daarmee 

wordt een nauwkeurig beeld gegeven van de archeologische trefkans of verwachting en de 

positie en aard van archeologische terreinen en monumenten. Alleen de locatie lA kent een 

archeologisch terrein/monument, zoals uit onderstaande tabel blijkt. 

Beoordelingscriteria Referentie-

situatie 
1 1A 4 

Archeologische waarden (CS 

locaties) 

Trefkans IKAW Middel- Middel- Middel- Middel-

hoog hoog/hoog. hoog hoog/hoog 

Archeologische terreinen en 0 0 1 0 0 

monumenten 

Vindplaatsen 0 1* 1 0 0 

Kwalitatieve score 0 -- --- - --
Archeologische waarden (trace) 

Archeologische terreinen en 0 0 1 2 2 
monumenten 

Oppervlak doorsnijding 0 0 1,8 12 13,9 

archeologisch waardevol en zeer 

waardevol gebied (ha), 

werkstrook 40 meter. 

Kwalitatieve score 0 0 -** - -

* vindplaats (nog) geen formeel archeologisch terrein, maar op basis van verwachting wel een 

negatieve score 

** scoort, net als locatie 4 en 4A, licht negatief in verband met de archeologische waarde van het 

doorsneden deel 

Het bovenste deel van de tabel geeft de archeologische verwachting voor de altematieve 

locaties voor het Compressorstation Wijngaarden op basis van het hiervoor uitgevoerde 

bureauonderzoek. 

Het onderste deel van de tabel geeft de archeologische verwachting voor de extra leidingen 

die aangelegd moeten worden naar de verschillende alternatieve locaties voor het 

compressorstation op basis van het hiervoor uitgevoerde bureauonderzoek. 

De kwalitatieve scores zoals weergegeven in de tabel zijn gegeven op basis van de 

archeologische verwachting. Gebieden met een middelhoge tot hoge verwachting krijgen 

een licht negatieve score. Archeologische terreinen en monumenten krijgen een negatieve 

score, omdat op die locaties een aangetoonde vindplaats aanwezig is. 

Mltigerende en compenserende maatregelen 
Maatregelen die genomen kunnen worden om doorsnijding van archeologische terreinen en 

bekende vindplaatsen te voorkomen is het toepassen van een sleufloze techniek 

(bijvoorbeeld een boring) of het omleggen van het trace. Het huidige archeologie beleid is 

gebaseerd op de nieuwe aangepaste monumentenwet die van kracht is geworden op 
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Tabel 6.93 

Effectscores ruimtelijke 

omgev1ng 

Tabel 6.94 

Effectbeoordeling aspect 

ruimtelijke omqeving 

M ILltuEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLEID ING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

1 september 2007. De kern van het beleid is gericht op behoud van archeologische waarden, 

zowel bekend als onbekend. In het kader van het MER zal na het vaststellen van het trace 

voor de archeologie door het bevoegd gezag bekeken worden wat de vervolgstappen zijn in 

het kader van behoud. Compenserende maatregelen zijn niet van toepassing bij 

archeologische waarden. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen leemten in kennis voor het bepalen van de trefkans. De alternatieven voor het 

compressorstation Vv'ijngaarden zijrl nug niet in het veld onderzocht. 

RUIMTELIJKE OMGEVING 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Het compressorstation heeft een permanent ruimtebeslag van 9 ha. Bij de tracering en 

uitvoeringswijze worden woon- en werkgebieden, recreatiegebieden en routes alsmede 

vaar-, rail- en wegontsluiting ontzien. 

Effecten 
De effecten zijn in onderstaande tabel weergegeven en worden daarna toegelicht. 

Beoordelingscriteria Referentie- 1 1A 4 4A 

situatie 

Won en 0 0 0 0 0 

Werk en 0 0 0 0 0 

Landbouw 0 -- .. . . . -
Recreatie 0 0 0 0 .. 

lnfrastructuur 0 0 0 0 0 

De effecten zijn, conform de richtlijnen, bepaald ten opzichte van de referentiesituatie aan 

de hand van het aantal doorsnijdingen en het ruim tebeslag in ha en zijn vertaald in 

kwalitatieve scores. (zie onderstaande tabel). 

Beoordelingscriteria Referentie-

Woongebieden (bestaand en 

toekomstig) 

1:1 woningen (aantal) 

1:1 oppervlak (ha) 

Kwalltatieve score 

Werkgebieden (bestaand en 

toekomstig) 

1:1 bedrijven (aantal) 

1:1 oppervlak (ha) 

Kwalitatieve score 

Landbouwgebied 

fl oppervlak (ha) tijdelijk 

1:1 oppervlak (ha) blijvend 

Kwalitatieve score 

Recreatie 

1:1 doorsnijdingen recreatieve 

fletsroutes (aantal) 
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Beoordelingscriteria I Referentie
, situatie 

Ii doorsnijdingen recreatieve 

wandelroutes (aantal) 

Ii recreatiegebied (aanta I) 

Ii oppervlak (ha) 

Kwalitatieve score 

lnfrastructuur 

Ii doorsnijding ** (aantal): 

- vaarwegen (exclusief 

watergangen) 

- spoorwegen 

-wegen 

Kwalitatieve score 

Wonen en werken 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

-0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 

Bij de tracering van de nieuwe aardgastransportleiding is bestaande en toekomstige 

bebouwing ontzien. Het effect op woon- en werkgebied is daarom beoordeeld als een 

neutraal effect (0). 

Landbouw 

0 

Aanleg van het compressorstation heeft een ruimtebeslag van circa 9 hectare op landbouw 

tot gevolg. De effecten op landbouw worden daarom beschouwd als negatief (- -). 

Recreatiegebieden en routes 
Locatiealtematieven 1,lA en 4 hebben geen ruimtebeslag op recreatiegebieden en ook niet 

op recreatieve routes. Het effect op het aspect recreatie is daarom beoordeeld als neutraal 

(0). 

Locatiealtematief 4A ligt in een open gebied midden in een bos met dat in het streekplan 

aangeduid wordt als "openlucht recreatiegebied". Daarnaastmoet een toegangsweg 

aangelegd worden naar het compressorstation, waarvoor bomen in het recreatiegebied 

gekapt moeten worden. Het effect van locatie 4A op recreatie is daarom als negatief (- -) 

beoordeeld. 

lnfrastructuur 
Geen van de alternatieve locaties van het compressorstation doorsnijdt wegen, spoorwegen 

of vaarwegen. 

Tijdens de werkzaamheden zal het werkverkeer in de nabijheid van het trace en op de 

wegen van en naar het trace toenemen. Om verkeershinder te minimaliseren zal Gasunie 

lokale ontsluitingsplannen opstellen. 

De aanleg van de aardgastransportleidingen leidt niet tot ontsluitingsproblemen. Het effect 

is daarom als neutraal (0) beoordeeld. 

Mitigerende maatregelen 
Er zijn geen maab.'egelen aan de orde. 

Leemten in kennis en informatie 
Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. 
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6.7 MILIEU 

6. 7 ·=l ______ __;E=X....,T'-=E"'"'"R'""N=-E _,_V=El=L,_,,IG,_,_H=E"-=ID 

Tabel 6.95 

Effectscor e externe veiligheid 

Plaatsgebonden- en groepsrisico t.b. v. het compressorstation 
Het compressorstation valt met betrekking tot de externe veiligheidsregelgeving onder het 

Besluit Kwaliteitseisen Externe Veiligheid Inrichtingen. In dit besluit wordt getoetst op het 

plaatsgcbonden risico en het groepsrisico. Biru1en de 10~ contour voor het plaatsgebo1lde1l 

risico mogen er geen kwetsbare bestemmingen, zoals huizen aanwezig zijn. 

Voor het groepsrisico wordt getoetst aan de orientatiewaarde. Aan deze waarden is het 

compressorstation in Wijngaarden getoetst. 

Beoordelingscriteria Referentie 
Locatie Locatie Locatie Locatie _ 
1 1A 4 4A 

Plaatsgebonden risico 0 0 0 0 0 

Groepsrisico" 0 0 0 - -
Kwalitatieve score 0 0 . . 

Voor het compressorstation is een PRlO-i; contour berekend. Deze PRl0-
6 

ligt juist buiten de 

terreingrens van de inrichting. Op geen van de onderzochte locaties liggen binnen deze 

PRl0-
6
- contour (beperkt) kwetsbare bestemmingen, zoals ook blijkt uit de figuren op de 

navolgende pagina's. 

Met betrekking tot het groepsrisico is er op geen enkele locatie sprake van een 

overschrijding van de orientatiewaarde van het groepsrisico. Omdat de locaties 4 en 4A 

zeker in de omgeving van bebouwing liggen is op deze locaties wel sprake van een 

groepsrisico. In analogie met de kwantitatieve risicotoetsing compressorstation 

Wijngaarden, worden deze locaties licht negatief aangemerkt vanuit het perspectief van het 

groepsrisico. 

Onderdeel van de groepsrisicoberekening is een inventarisatie van het aantal personen 

binnen het zogenaamde invloedsgebied groepsrisico van het compressorstation. De 

aantallen personen binnen dit gebied tellen mee in de berekening. De personen buiten dit 

gebied worden, conform de met de overheid overeengekomen berekeningsmethodiek, niet 

meegewogen in de berekening. Ter illustratie is in navolgende tabel het aantal adressen 

bumen het invioedsgebied groepsris1co voor elk van cte locaties weergegeven. Het betreft 

hier de bestaande bebouwing. 

" Er wordt voor alle locaties voldaan aan de normen, maar de veiligheidsbeleving verse hilt we! tussen 

de locaties. Locaties 1 en lA zijn on1 die rede11 anders gescoofd 4 en 4A. 
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Figuur 6.60 ___ _ 

PR risicocontouren locatie 1 

Blauw = 10-5 contour (norm) 

Paars = 1 0-7 contour 

Groen = 1 o-a contour 

MILIEUE FFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRA NSPORTLEIDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

Locatie Aantal adressen bestaande bebouwing 

1 Geen 

1a Geen 

4 Circa 250 

4A Circa 25 

Hierbij moet worden opgemerkt dat nieuwbouwplannen niet in deze tabel zijn 

verdisconteerd. Het invloedsgebied behorend bij locatie 4A valt echter voor een groot deel 

over een nieuwbouwplan met een dichtheid van 35 werknemers per hectare. Het 

invloedsgebied behorend bij locatie 4 valt ook over dit zelfde nieuwbouwplan, maar voor 

slechts een gering gedeelte. Aangezien het aantal adressen voor de nieuwbouwplannen niet 

beschikbaar zijn, konden deze niet worden opgenomen in bovenstaande tabel. De 

nieuwbouwplannen zijn wel verdisconteerd in de verschillende groepsrisicoberekeningen. 
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~guur 6.6_1 _____ _ 

PR risicocontouren locatie 1 A 

Blauw = 1 o-b contour (norm) 

Paar5 = 10-7 contour 

Groen = 1 o-8 contour 

Figuur 6.62 _ _ _ 

PR risicocontouren locatie 4 

Blauw = 1 o-6 contour (norm) 

Paa rs = 10-7 contour 

Groen = 1 o-s ccntcur 
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Figuur 6.63 

PR risicocontouren locatie 4A 

Blauw= 1 o-6 contour (norm) 

Paars = 1 0-7 contour 

Groen = 1 o-s contour 

6.7.2 
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GE LU ID 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit 
Gasleiding 

Het gebied waar de aardgastransportleiding komt te liggen is voor meer dan 90% agrarisch 

gebied waar het dagelijks verkeer beperkt is. De geluidsbelasting van de omgeving wordt 

met name bepaald door tractoren, andere landbouwwerktuigen en lokaal verkeer. Er 

worden enkele industriele locaties en steden op beperkte afstand gepasseerd. In deze 

gebieden zal het achtergrondlawaai hoger zijn. 

Gascompressorstation 

Voor het compressorstation worden vier mogelijke locatiealternatieven beschouwd. Per 

locatie is daarnaast gekeken naar de geluidscontouren voor een technische variant met en 

zonder koeling zoals beschreven in paragraaf 3.1.7. 

Locatiealternatief 1 

De locatie bevindt zich in een landelijke omgeving. In de directe omgeving van het nieuw te 

bouwen gascompressorstation liggen geen woningen. De meest nabijgelegen woningen 

bevinden zich aan de zuidzijde langs de Westeinde op een afstand van circa 700 meter van 

het toekomstige gascompressorstation. De meest nabijgelegen woningen aan de noordzijde 

liggen op circa 1 kilometer afstand. Dit zijn de eerste woningen van Oud Alblas. 

Locatiealternatief lA 

Locatie lA bevindt zich in de gemeente Graafstroom op circa 500 meter afstand ten westen 

van locatie 1. Deze locatie bevindt zich in een landelijke omgeving ten westen van het 

Alblasserbos, net ten westen van de provinciale weg N214. De afstand tot woningen is iets 

groter dan voor locatie 1. 

1110623;(0Qj1,000623 
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Effectscores geluid 
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Locatiealtematief 4 

Locatie 4 bevindt zich in de gemeente Graafstroom in een deels landelijke omgeving ten 

zuidoosten van het bebouwde gebied van Alblasserdarn op circa 150 meter ten noorden van 

de snelweg Al5, dicht bij de afrit Alblasserdarn. De locatie ligt op circa 400 meter ten oosten 

van de industrieterreinen Vin.kenwaard en Iloogendijk. De dichtst bij de locatie gelegen 

woningen bevinden zich op een afstand van 350 meter of meer van het compressorstation. 

Locatiealtematief 4A 

Locatie 4A bevindt zich in de gemeente Graafstroom in een deels landelijke omgeving ten 

zuidoosten van het bebouwde gebied van Alblasserdam op circa 150 meter ten noorden van 

de snelweg A15, dicht bij de afrit Alblasserdam. De dichtst bij de locatie gelegen woningen 

bevinden zich op een afstand van 350 meter of meer van het compressorstation. De afstand 

tot woningen is grater dan voor locatie 4. 

Effecten 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

hand van de effecten op woningen en vertaald in kwalitatieve scores . 

Beoordelingscriteria 

Aanlegfase 

Aantal woningen met mogelijk tijdelijke geluidsbelasting 

van meer dan 60 dB(A) als gevolg van leidingaanleg 

Exploitatiefase 

Aantal woningen met geluidsbelasting hoger dan 

voorkeursgrenswaarde 

Aantal woningen met geluidsbelasting hoger dan 

maximaal toelaatbare grenswaarde 

Werkelijke geluidsbelasting op woonbebouwing" 

- met koeling 

- zonder koeling 

Kwalitatieve score 

Aanlegfase: gasleiding en gascompressorstation 

•••• 
0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 

0 

0 

De geluidsbelasting in de aanlegfase wordt beoordeeld op basis van de Circulaire 

0 

0 

0 

Bo11"Yv ... la\\raai van 1991. Deze circulaire beveelt eerl toetsirLgsnorrrL aan van een equivalent 

niveau van 60 dB(A) in de dagperiode op de gevels van woningen. Bij een totale duur van 

de werkzaarnheden korter dan een maand kan een toetsingsnorm van 65 dB( A) warden 

gchanteerd. De aanlegwerkza;imheden worden beoordeeld op basis van het aa_ntal 

woningen waar mogelijk de basistoetsingnorm van 60 dB( A) voor bouwactiviteiten wordt 

overschreden. 

De aanleg van de gasleiding gebeurt met conventionele technieken. Voorafgaand aan het 

feitelijk leggen van de pijpleiding, warden eerst langs het traject pijpsegrnenten gelegd die 

vervolgens aan elkaar warden gelast. Daama wordt met een of meerdere kranen een sleuf 

30 Werkelijke geluidsbelasting is gescoord op basis van het refnentiepuntmet de hoogste belasting aan 

de hand van de volgende indeling: < 30 dB(A) neutraal, 30 - 40 dB(A) licht negatief, 40 - 45 dB(A) 

negatief en 45 - 50 dB(A) zeer negatief. 
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gegraven. Vervolgens wordt de pijpleiding met behulp van enkele kranen in de sleuf 

gelegd. De sleuf wordt vervolgens weer gedicht. Op sommige trajecten, zoals bij het kruisen 

van waterwegen, wordt een pijp geboord. Bij de aanleg van de gasleiding wordt materieel 

ingezet zoals graafmachines, shovels, generatoren, kranen, vrachtwagens, boorinstallaties en 

dergelijke. De werkzaamheden vinden in principe alleen overdag plaats, met uitzondering 

van de boorwerkzaamheden. De geluidsbronnen verplaatsen zich naar gelang de voortgang 

van de aanleg van de gasleiding. Het uitgangspunt is dater bij de werkzaamheden modern, 

geluidsarm materieel wordt ingezet. Bij de meeste woningen zal het geluid van de 

werkzaamheden enkele weken waameembaar zijn, waarbij zich een piek voordoet als de 

werkzaamheden relatief dicht bij de betreffende woningen plaatsvinden en/ of relatief veel 

materieel op eenzelfde moment wordt ingezet. Het aantal woningen waar een deel van de 

tijd de basistoetsingsnorm van 60 dB(A) mogelijk wordt overschreden is vermeld in 

voorgaande tabel. Bij deze woningen kan geluidshinder optreden. Omdat deze woningen in 

het algemeen slechts korte tijd geluidsbelast worden, wordt in de meeste gevallen een 

beoordelingsniveau van 65 dB(A) toelaatbaar geacht. Voorafgaand aan de uitvoering zal op 

basis van dan geldende inzichten de lokale situatie nader worden beoordeeld en zullen 

zonodig lokale maatregelen worden getroffen om de geluidsniveaus te rninimaliseren. 

Bij de bouw van het compressorstation kan een hogere geluidsemissie optreden en deze zal 

ook langer optreden. Met name bij heiwerkzaamheden kunnen hoge geluidsemissies 

optreden. De afstand van het compressorstation tot woningen is relatief groot. Op basis van 

een indicatieve berekening wordt verwacht dat de basistoetsingsnorm van 60 dB(A) op de 

gevel van woningen bij de bouw van het compressorstation niet wordt overschreden, met 

uitzondering van mogelijke enkele woningen nabij de locatie 4 . Hierbij wordt er van 

uitgegaan dat de werkzaamheden alleen overdag plaatsvinden. 

Vlak voor de oplevering worden het afblazen getest. Hierbij kan tijdelijk een hoog niveau 

optreden. De hoogste piek treedt circa 1 minuut op, waarna gedmende circa 20 minuten de 

bronsterkte met circa 20 dB(A) afneemt. Het testen van het afblazen gebeurt alleen overdag. 

Omwonenden zullen vooraf worden gei'nformeerd. 

Exploitatiefase: gascompressorstation 

Het compressorstation betreft een zogenaarnde zoneringsplichtige inrichting. Dit betekent 

dat het compressorstation alleen is toegestaan op terreinen waarvoor op grond van de Wet 

geluidhinder een geluidszone is c.q. wordt vastgesteld. Ter plaatse van woningen geldt voor 

een nieuwe situatie een voorkeursgrenswaarde van 50 dB( A) etrnaalwaarde. Onder 

voorwaarden kan een ontheffing worden verleend tot maxirnaal 60 dB(A) etrnaalwaarde. De 

bevoegdheid voor het vaststellen van een hogere grenswaarde ligt bij Burgemeester en 

Wethouders. Een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etrnaalwaarde komt overeen met 50 

dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. 

De geluidsbelasting in de exploitatiefase is beoordeeld op basis van een verwachte 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarde c.q. de wettelijk maxirnaal toelaatbare 

grenswaarde. 

De externe geluidsemissie van een gascompressorstation is prirnair afhankelijk van de 

gasstroom. Hoe hoger de gasstroom, des te hoger is de geluidsemissie. Naast de gasstroom 

is de geluidsemissie ook nog afhankelijk van het aantal compressoren dat in bedrijf is en het 

toerental van de compressoren. Voor de representatieve bedrijfssituatie wordt er van 

uitgegaan dat het gascompressorstation continu in bedrijf is, waarbij drie compressoren in 
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werking zijn op 6000 toeren per minuut. De geluidsemissie van het compressorstation 

inclusief geluidsbeperkende voorzieningen wordt met name bepaald door het 

compressorgeluid van de gaskoelers, de supporten vanaf de compressoren naar de 

ondergrondse leidingen, de gaskoelers, koelventilatieroosters en de purge afblazen, de 

bovengrondse leidingen en de water-glycolkoelers. 

In zeer incidentele situaties (circa 1 maal per 3 jaar) kan het voorkomen dat gas wordt 

afgeblazen. Het afblazen van het gas gebeurt via de afblaaspijpen aan de zuidzijde van het 

gascompressorstation. De duur van het afblazen hangt af van het volume van het ingesloten 

leidingdeel. De afblaastijd wordt geraamd op circa 10 minuten. Het piekgeluidsniveau zal 

een kort deel van die 10 minuten optreden, omdat de maximale geluidproductie vooral 

afhangt van de voordruk. Gaandeweg het afblazen daalt de voordruk en neemt het 

geluidsniveau af. Tijdens een dergelijke (nood)situatie treden hoge geluidsniveaus op. 

Door Ramakers raadgevend ingenieursbureau is een prognose gemaakt van de te verwachte 

geluidsernissie en -immissie van het compressorstation op locatie 1. De contouren zoals 

berekend voor deze locatie zijn vervolgens geprojecteerd op de andere locaties. 

Locatiealternatief 1 

Voor locatie 1 wordt bij alle woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 

etmaalwaarde. Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse van de meest 

nabijgelegen woningen aan het Westeinde en het recreatiepark bedraagt 33 a 34 dB(A) in de 

dag-, avond- en nachtperiode. Bij deze woningen neemt door de realisatie van het 

compressorstation de geluidsbelasting waarschijnlijk toe ten opzichte van het heersende 

achtergrondniveau. Bij de woningen in Oud Alblas bedraagt het beoordelingsniveau ten 

hoogste 29 dB(A) in de dag- en avondperiode en 28 dB(A) in de nachtperiode. 

In onderstaande figuur zijn de etmaalwaarden van het compressorstation gepresenteerd. 

Omdat de nachtperiode bepalend is voor een dergelijk station is de werkelijke 

geluidsbelasting op de omgeving dus 10 dB(A) lager dan hier gepresenteerd. 
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Figuur _6_.6_4~~~~

Etmaalwaardecontouren als 

gevolg van CS locatie 1 (met 

koeling) 

Figuur 6.65 

Etmaalwaardecontouren als 

gevolg van CS locatie 1 (zonder 

koeling) 
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Figuur 6.66 

Etmaalwaardecontour·en als 

gevolg van CS lecatie I A (met 

keeling) 

Figuur 6.67 

Etmaalwaar decontouren als 

gevolg van CS locatie 1 A 

(zonder keeling) 

M ILIE UE FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGAS TRANSPORTLE ID ING WIJNGAARDEN-OSSE ND RECHT 

Locatiealternatief lA 

Voor locatie lA wordt bij alle woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 

dB( A) etmaalwaarde. Er zijn mogelijk wel enkele woningen waar door de realisatie van het 

compressorstation de geluidsbelasting toe zal nemen ten opzichte van het heersende 

achtergrondniveau. In onderstaande figuur zijn de etmaalwaarden van het 

compressorstation gepresenteerd. Omdat de nachtperiode bepalend is voor een dergdijk 

station is de werkelijke geluidsbelasting op de omgeving dus 10 dB(A) lager dan hier 

gepresenteerd. 
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Figuur 6.68 _____ _ 

Etmaa1waardecontouren als 

gevolg van CS locatie 4 (met 

koeling) 

Figuur 6.69 

Etmaalwaardecontouren als 

gevolg van CS Jocatie 4 (zonder 

koeling) 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN·OSSENDRECHT 

Locatiealternatief 4 

Voor locatie 4 wordt bij alle woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) 

etrnaalwaarde. Er zijn mogelijk wel enkele woningen waar door de realisatie van het 

compressorstation de geluidsbelasting toe zal nemen ten opzichte van het heersende 

achtergrondniveau. In onderstaande figuur zijn de etrnaalwaarden van het 

compressorstation gepresenteerd. Omdat de nachtperiode bepalend is voor een dergelijk 

station is de werkelijke geluidsbelasting op de omgeving dus 10 dB( A) lager dan hier 

gepresenteerd. 
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Figuur 6.70 

Etmaalwaardecontouren als 

gevolg van CS locatie 4A (met 

koeling) 

Figuur 6.71 

Etmaalwaardecontouren als 

gevolg van CS locatie 4A 

(zonder koeling) 
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Locatiealternatief 4A 

Voor locatie 4A wordt bij alle woningen voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 

dB( A) etmaalwaarde. Er zijn mogelijk wel enkele woningen waar door de realisatie van het 

compressorstation de geluidsbelasting toe zal nemen ten opzichte van het heersende 

achtergrondniveau. In onderstaande figuur zijn de etmaalwaarden van het 

compressorstation gepresenteerd. Omdat de nachtperiode bepalend is voor een dergelijk 

station is de werkelijke geluidsbelasting op de omgeving dus 10 dB(A) lager dan hier 

gepresenteerd. 

-- MlbWlbtJn -
&4A·Ha· ti nmllt, 111 • l 

Geluidsbelasting referentiepunten 

Voor een aantal referentiepunten in de omgeving van de mogelijke locaties is de 

geluidsbeiasting bepaald. Onderstaande tabel geeft voor de verschillende locaties de 
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Tabel 6.97 

Geluidsbelasting 

woonbebouwing 

(etmaalwaarde in dB(A)) op 

referentiepunten 

Figuur 6.72 

M ILIEUEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

etmaalwaarden voor de referentiepunten die het dichtst bij de locatie liggen31
• Voor locatie 1 

en lA gaat het om de referentiepunten 1, 2, 3 en 5, voor locatie 4 en 4A om punten 6 tot en 

met 10. Deze punten zijn op onderstaande afbeelding genummerd weergeven. 

Locatie 1 Locatie 1A 

Referentiepunt koeling geen koeling koeling geen koeling 
1 43,0 41,7 37,3 35, 1 
2 43,2 41, 1 35,9 34,3 
3 42,7 42, 1 39,4 36,9 
5 38,1 37,4 39, 1 35,9 

Locatie 4 Locatie 4A 

Referentiepunt koeling geen koeling koeling geen keeling 
6 38,0 36,0 42,0 39,5 
7 40,5 38,6 42,5 37,8 
8 48,2 46,2 44,2 42,8 
9 48,6 46,3 42.4 40,9 

10 46,3 44,7 39,5 37,2 

" In deze tabellen zijn die punten opgenomen die woonbebouwing betreffen. Referentiepunt 4 is 

daarom niet meegenomen in deze tabel. 
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label 6.98 

Effecten trillingshinder 

woningen 
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Mitigerende maatrege/en 

Bij de bouw van het gascompressorstation worden de Beste Beschikbare Technieken (BBT) 

toegepe1st. Bij het te realiseren ge1scompressorstation worden hoogtoerige elektromotoren als 

aandrijving ingezet. Elektromotoren hebben een beduidend lagere geluidsemissie dan de 

conventionele gasturbines-dieselmotoren Het geheel, compressor en elektromotor, wordt 

bovendien in een geluidsisolerende omkasting/ gebouw geplaatst. De benodigde ventilatie

en afblaasopeningen worden voorzien van geluidsdempers. 

Om de gastemperatuur na compressie weer tot normale waarden te brengen moet het gas 

gekoeld worden. In de voorgenomen activiteit wordt voor het koelsysteem gebruik gemaakt 

van luchtkoeling. Als maatregel worden geluidarme koelers ingezet (low noisefans, lage 

tipsnelheid ventilatorbladen). Gelijksoortige koelers zijn ook bij het compressorstation 

Noord-Holland ingezet. 

Op de locaties waar tijdens de aanlegfase geluidshinder kan optreden, zal te zijner tijd op 

basis van dan geldende inzichten de lokale situatie nader worden beoordeeld en zullen 

zonodig lokale maatregelen worden getroffen om de geluidsniveaus te minimaliseren. 

Voomoemde maatregelen maken deel uit van de voorgenomen activiteit. 

Leemten in kennis en informatie 

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. 

TRILUNGEN 

Referentiesituatie en voorgenomen activiteit. 
Het gebied waar de aardgastransportleid.ingen komen te liggen is voor meer dan 90% 

agrarisch gebied, waar de lokale wegen klein en smal zijn en het dagelijkse verkeer beperkt 

is. In het gebied zal geen of beperkt trillingshinder optreden. Alleen daar waar tractoren, 

and ere landbouwwerktuigen en lokaal verkeer op korte afstand van woningen en/ of op 

slechte wegen rijden kan mogelijk trillingshinder optreden. 

Effecten 

De effecten zijn in ondcrstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

effecten op w oningen vertae1ld in kwalitatieve scores. 

Bij de aanleg van de gasleiding wordt materieel ingezet zoals graafmachines, shovels, 

generatoren, kranen, vrachtwagens, boorinstallaties en dergelijke. In het algemeen zal dit 

materieel geen trillingshinder veroorzaken. Alleen daar waar werkzaamheden op (zeer) 

korte afstand van woningen plaatsvinden en of zware transporten op korte afstand van 

woningen rijden zou tijdel.ijk trillingshinder kwmen pt.reden. 

Op de locaties waar in de nabijheid van woningen heiwerkzaamheden of het inh-illen van 

darnwanden plaatsvindt, kan hillingshinder optreden. Gezien de rclat.ief grote afstand tot 
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wortingen wordt trillingshlnder vanwege de realisatie van het compressorstation 

onwaarschijnlijk geacht. 

Mede gezien het feit dat eventuele trillingshinder slechts tijdelijk plaatsvindt, worden de 

effecten zeer gering geacht. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Voorafgaand aan de uitvoering wordt op basis van dan geldende inzichten de lokale situatie 

nader beoordeeld en worden zonodig lokale maatregelen getroffen om evenh1ele 

trillingshlnder te minimaliseren. 

Leemten in kennis en informatie 

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. 

LUCHT 

Referentiesituatie en voorgenomen alternatief 

Het gebied waar de aardgastransportleidingen en het gascompressorstation komen te liggen 

is voor meer dan 90% agrarisch gebied. Er worden enkele industriele locaties en steden op 

beperkte afstand gepasseerd. Jn de huidige situatie wordt de luchtkwaliteit in het 

studiegebied bepaald door de grootschalige achtergrondconcentratie en bijdrage van lokale 

bronnen (inrichtingen, landbouw en verkeer). 

Met betrekking tot luchtkwaliteit zijn met name de luchtcomponenten fijn stof (PM10) en 

stikstofdioxide (N02) van belang. Jndien voldaan wordt aan de grenswaarden voor deze 

stoffen, wordt in het algemeen ook voldaan aan de grenswaarden van andere stoffen uit het 

Besluit luchtkwaliteit. 

Jn 2006 bedraagt in het studiegebied de jaargemiddelde achtergrondconcentratie PM10 circa 

26 tot 30 µg/m' . De jaargemiddelde achtergrondconcentratie N02 bedraagt circa 25 tot 30 

µg/m3 voor het studiegebied ten noorden van het Hollands Diep en circa 20 tot 25 µg/m' 

voor het studiegebied ten zuiden van het Hollands Diep (zie onderstaande figuur). Voor de 

beoordeling dient op basis van de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 een aftrek van 4 a 5 

~1g/m3 op de jaargemiddelde concentratie PM,0 te worden toegepast. De 

achtergrondconcentraties liggen hiermee ruim onder de geldende grenswaarden van 40 

µg/m' voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof en stikstofdioxide. 
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Figuur 6.73 __ _ 

Grootschalige concentratie fijn 

stof (PM 10) en stikstofdi oxide 

(N02) in 2006 

Tabel 6.99 

Effecten luchtkwaliteit 

GEEN EFFECT 
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? • 

Bton: MNP. 2007 oonc_pm10_2006 Bron: MNP. 2007 

Effecten 

De effecten zijn in onderstaande tabel ten opzichte van de referentiesituatie bepaald aan de 

effecten op woningen vertaald in kwalitatieve scores. 

Beoordelingscriterla Referentiesituatie Voorgenomen activiteit 

Luchtkwaliteit aanlegfase leidingen 0 0 

Luchtkwaliteit exploitatiefase 0 0 

compressorstation 

Kwalitatieve score luchtkwaliteit 0 0 

Bij de aanleg van de gasleiding wordt materieel ingezet zoals graafmachines, shovels, 

generatoren, kranen, vrachtwagens, boorinstallaties en dergelijke. Dit materieel heeft een 

emissie naar de lucht. Oaarnaast kan bij droge grond door verstuiving enige emissie van fijn 

stof plaatsvinden. Gezien het feit dat de werkzaamheden zich continu verplaatsen, het 

tijdelijke karakter van de werkzaamheden, de sleuf na het graven zo snel mogelijk wordt 

gedicht en de heersende achtergrondconcentraties in het gebied, worden de effecten van de 

aanleg op de luchtkwaliteit niet relevant geacht. 

Het compressorstation wordt aangedreven door elektromotoren en heeft derhalve geen 

emissie van verbrandingsmotoren. Ook wordt er bij het stilleggen van compressoren, 

onderhoudswerkzaamheden en wijzigingen aan de installaties aardgas afgeblazen. 

Daarnaast kan er bij een dreigende calamiteit aardgas worden afgeblazen. In principe moet 

het aantal keren dat dit voorkomt nul zijn, maar voor de totale populatie afblaasleidingen 

kan dit maximaal een keer per drie jaar voorkomen. 

Mitigerende en compenserende maatregelen 

Gelet op de effectscore en de aard van de ingreep zijn er geen aanvullende maatregelen 

noodzakelijk en mogelijk. 

Leemten in kennis en informatie 

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de oordeels- en besluitvorming kunnen 

belemmeren. 
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Tabel 6.100 

Effectscores donkerbeleving 

M ILIEUE FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

VERANDERING VAN DE DONKERBELEVING 

Er is mede op basis van de inspraakreacties door Gasunie uitgebreid onderzoek verricht 

naar beperking van de lichtsituatie op het compressorstation. De aan te brengen 

terreinverlichting dient enerzijds als verlichting bij beheer en onderhoud en anderzijds als 

terreinbeveiliging. De impact op de omgeving voor het permanent verlichten van het terrein 

is groot voor de alternatieve locaties 1, lA en 4A en gering voor alternatief 4 omdat deze 

locatie zich vlak bij de verlichte snelweg bevindt. Echter, indien maatregelen kunnen 

worden genomen om deze "lichtvervuiling" weg te nemen of te beperken is de impact op de 

omgeving aanzienlijk geringer. Hiermee wordt ook in grote mate voldaan aan de 

opmerkingen van de nabij gelegen Sterrenwacht die voor haar activiteiten duisternis nodig 

heeft. 

Uit de studie is naar voren gekomen dat voor de beveiliging met infrarood kan worden 

gewerkt zodat alleen verlichting noodzakelijk is indien er op het station gewerkt wordt. Dit 

houdt in dat, behoudens tijdens de constructieperiode, het station bij uitzondering 's avonds 

of 's nachts verlicht zal zijn. In de praktijk betekent dat zo'n 20 keer per jaar. De 

donkerbeleving wordt hierdoor slechts incidenteel aangetast. De locaties 1 en lA liggen in 

een landschap waar weinig kunstlicht in de omgeving is en worden, vanwege het 

incidentele karakter van verlichting licht negatief beoordeeld (-). De verstoring rondom 

locaties 4 en 4A is verwaarloosbaar vanwege de ligging naast de bestaande AlS (locatie 4) 

respectievelijk "ingepakte" locatie 4A. 

Effecten 

Beoordelingscriteria 

Exploitatiefase 

Verandering donkerbeleving in het Groene Hart 
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MILIE UHFfCTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WJJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

HOOFDSTUK 

Beleidskader, te 
nemen besluiten, procedures 

INLEIDING 

In paragraaf 7.2 van dit hoofdsh1k zijn de te nemen besluiten voor de aanleg van de 

aardgastransportleiding benoemd en in paragraaf 7.3 wordt de m.e.r.-procedure toegelicht. 

Paragraaf 7.4 geeft een overzicht van de relevante beleidsplannen en regelgeving die direct 

of indirect van invloed zijn op de voorgenomen activiteit. Per beleidsplan of regelgeving is 

een korte toelichting van de relevante punten opgenomen. In paragraaf 7.5 en 7.6 wordt 

vervolgens ingegaan op de wijze waarop Gasunie omgaat met respectievelijk milieu en 

veiligheid. 

BESLUITEN 

Nederland 
Voor de aanleg van een aardgastransportleiding zijn meerdere besluiten nodig. Dit betreffen 

onder meer besluiten in het kader van: 

• Ruimtelijke goedkeuring door waar nodig (partiele) bestemmingsplanwijzigingen. 

• Aanlegvergunningen voor grondwerken en realisatie van de aardgastransportleiding 

onder de grond. 

• Grondwateronttrekkingsvergunningen voor het onttrekken van bronneringswater. 

• Lozingsvergunning (Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) en Wet op de 

waterhuishouding (Wwh)) voor de lozing van het onttrokken grondwater. 

• Bouwvergmming voor de bouw van het compressorstation. 

• Verg1mning Wet milieubeheer voor de realisatie van een compressorstation en 

uitbreiding van afsluiterlocatie(s). 

• Wegen- en wegenverkeerswetvergunningen voor het (tijdelijk) bemvloeden van de 

verkeersbewegingen op de openbare weg. 

• Kapvergunningen voor het kappen van bomen. 

• Keurontheffingen voor realisatie van dammen, duikers en boringen in waterkeringen. 

• Vergunning Natuurbeschermingswet. 

• Ontheffing Flora- en faunawet. 

• Ontheffingen op basis van Provinciale Milieuverordening. 

• Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr). 

• Vergunning Wet bodembescherming (Wbb) indien er wordt gewerkt in ernstig 

verontreinigde (water)bodem. 

• Tracegoedkeuring van de Planologische werkcommissie {PWC). 

• Goedkeuring gemeente op basis van gasleveringscontract. 
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PROCEDURES 

Nederland 

M.e.r.-procedure 

Omdat het voomemen een aardgastransportleiding met een lengte van meer dan 40 

kilometer en een doorsnede van meer dan 80 centimeter betreft, is de vaststelling van de 

ruimtelijke plannen die als eerste in de mogelijke aanleg voorzien m.e.r.-plichtig. 

Het uitbrengen van de startnotitie is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. Het eindresultaat 

van de m.e.r. procedure is het milieueffectrapport (MER). In navolgend figuur is de 

procedure voor de m.e.r. weergegeven. 

PWC-procedure 

Gasunie legt haar leidingen aan op basis van onder andere een buisleidingenconcessie, 

verstrekt door het Rijk. In voorwaarde 5 van deze concessie is gesteld dat Gasunie gehouden 

is te overleggen met de planologische werkcommissie (PWC) over het te volgen trace en de 

te volgen werkwijze. De PWC is ingesteld door het Ministerie van Economische Zaken en 

hierin hebben vertegenwoordigers van de meest betrokken Ministeries zitting, alsmede 

enkele adviserende leden van het LTO en de Stichting Natuur en Milieu. De PWC laat zich 

adviseren door de Provinciale Planologische Diensten (PPD's). De PWC-consultatie 

resulteert in een verklaring waarbij akkoord wordt gegaan met het uiteindelijke trace (hierin 

zijn tussentijdse aanpassingen verwerkt). 

Voor dit project is met Ministerie van Economische Zaken en VROM (dossierhouder 

buisleidingen) afgesproken dat de PWC verklaart akkoord te gaan met het trace, indien de 

Commissie m.e.r. het voor het trace (en bijbehorende werken) opgestelde MER positief 

getoetst heeft. De keuze voor het trace staat daarmee definitief vast. De ligging wordt 

vervolgens opgenomen in de ruimtelijke plarmen. Na vaststelling van de ruimtelijke 

plannen ligt het trace planologisch gezien definitief vast. Een en ander is zo afgesproken 

omdat in de m.e.r.-procedure reeds alle relevante bevoegde gezagen betrokken zijn geweest, 

waardoor een afzonderlijke PWC-procedure (waar dezelfde bevoegde gezagen betrokken 

zouden zijn geweest bij de tracekeuze) overbodig is geworden. 
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Figuur 7.74 

M.e 1-procedure 

7.4 
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Mm 

Terrnljnen lrlllidt1efnemer Bevoegd ge<'.ag 

Startnotitie 

--·-·-----------------·-···----·l ___ e_e_k_e_n_d_m_a_k_in_g--~ 

If_ -::~-~:::_~::_-:::::~::::_-:::~:_-_-:::::_~-~---~------_-_-::_-_ _--

6wk 

9wk 

Overleg 
13wk 
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C rner = Com1n1111e v•d n11l1eueffectrapportage 

BELEIDSKADER 

Evaluatle 
milieugevolgen 

In de volgende tabel is het voor dit project relevante beleidskader weergegeven. Vervolgens 

is ingegaan op het: 

• Europees beleid. 

• Rijksbeleid. 

• Provinciaal beleid. 

• Gemeentelijk beleid. 
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Tabel 7.101 

lleleidskader 

7.4.1 

MllltUtr~tl I KAPPUK I AANLH" AAKUGA~ rHANSPORTLE IDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Belcid 

lnternationaal en Europese Gasrichtlijn 2003/55/EG (2003) 

Europees beleid EU-Kaderrichtlijn Water (2000) 

Verdrag van Ramsar (1971) 

Espoo-verdrag (1991) 

Rijksbeleid Nata Ruimte (2006) 

Gaswet (2004) 

Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (2004) 

Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen (1984) 

Besluit Externe Veiligheid lnrichtingen (2004) 

Nat ionaal milieubeleidsplan 4 (2001) 

Erkenning openbaar belang Gasunie (1964) 

Concessie Gasunie (1963) 

Handreiking Vervoer Gevaarlijke Staffen (1998) 

Wet geluidhinder (2007) 

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 

Circulaire bouwlawaai (1991) 

Besluit Externe Veiligheid lnrichtingen (2004) 

Startovereenkomst Waterbeleid 21 e eeuw (2001) 

Vierde Nota Waterhuishouding (1997) 

Beleidslijn grote rivieren (2006) 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969) 

Wet op de waterhuishouding (1989) 

Grondwaterwet (1984) 

Wet bodembescherming (1986) 

Nata natuur, bos en landschap in de 21e eeuw (2000) 

Flora- en faunawet (2002) 

(Gewijzigde) Natuurbeschermingswet (2005) 

Nata Belvedere (1999) 

Monumentenwet (1988) 

Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) 

Provinciaal beleid Streekplan Zuid-Holland Zuid 

Streekplan Zuid-Holland Oost 

Nata Regels voor Ruimte 

Grondwaterplan Zuid-Holland 2007-2013 

Verorden ing Wat erbeheer Zuid-Holland 2007 

Provinciale milieuverordening 

Streekplan Noord-Brabant 2002 (gedeeltelijk herzien in 2004) 

Provinciaal milieubeleidsplan Noord-Brabant 2000-2004 

l Provinciale milieuverordening Noord-Brabant (2004) 

Waterhuishoud ingsplan Noord-Brabant 2003-2006 

Natuur- en landschapsoffensief Brabant (2002) 

Natuurgebiedsplan West-Brabant (2002) 

Regionaal beleid Vi9e 11.: ud~ b~~tt:Hm11 in~plannen langs het trace1 

De aardgastransportleiding passeert de gemeenten Graafstroom, Papendrecht, Sliedrecht, Dordrecht, 

Binnenmaas, Strijen, Cromstrijen, Moerdijk, Halderberge, Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht en 

Reimerswaal (beleid (Zeeland) opgenomen in het MER Ossendrecht-Zelzate). 

EUROPEES BELEID 

Europese Gasrichtlijn 2003155/EC (2003) 

Op 16 juli 2003 is de tweede Europese gasrichtlijn 2003/55/EC [8] gepubliceerd. Deze 

richtlijn is sinds juli 2004 op het niveau van de lidstaten van toepassing. De (eerste) 

F.uropese g<isrichtlijn 98 / 30/EC uit 1998 is met ingang van 1juli2004 ingetrokken. 

I'•(',;:., ..... ("l"} , '1 '"f' ··;--,~ 
~ l ' C I.· ••.l.).,l}.r.. .• 

ARCADIS 242 



( 

( 

( 

( 

MILIE UEFFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE IDING WIJNGAARDEN·OSSENDRECHT 

In de richtlijn 2003/55/EC zijn gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de transmissie, 

distributie, levering en opslag van aardgas. De richtlijn stelt de regels vast met betrekking 

tot de organisatie en de werking van de aardgassector, de toegang tot de markt, de criteria 

en procedures voor de verlening van vergunningen voor transmissie, distributie, levering en 

opslag van aardgas en het beheer van systemen. Nederland heeft de eisen van de EU

gasrichtlijn verwerkt in Gaswet, die in 2000 van kracht is geworden. 

EU-Kaderrichtlijn Water (2000) 

Het Europese Parlement heeft in 2000 de EU-Kaderrichtlijn Water vastgesteld. Doel van 

deze richtlijn is het beschermen van water-ecosystemen/wetlands, waterafhankelijke land

ecosystemen en waterbronnen en bijdragen aan afzwakking van de gevolgen van 

overstromingen en perioden van droogte. De lidstaten moeten in 2003 alle nodige wettelijke 

maatregelen genomen hebben om aan de richtlijn te kunnen voldoen. Het streven voor 2015 

is, dat in alle wateren in de Europese Unie zowel de chemische als de ecologische toestand 

goed is. 

Voor het trace van de geplande aardgastransportleiding betekent het dat de activiteiten de 

opperv laktewaterkwaliteit niet extra mogen belasten. De plannen mogen geen verdrogende 

invloed hebben op de omgeving en ook niet voor een verhoogde kans op overstromingen 

zorgen. 

Verd rag van Ramsar (waterrijke gebieden) (1971) 

De Ramsar-conventie (1971) is voortgekomen uit de wens een halt toe te roepen aan de 

toenemende aantasting en het verloren gaan van watergebieden nu en in de toekomst. 

De overeenkomst heeft betrekking op watergebieden en watervogels. De verdragsluitende 

partijen wijzen gebieden aan voor opname op de lijst van watergebieden van internationale 

betekenis. Nederland heeft hiervoor sinds 1980 44 gebieden aangemeld. Het wise use

beginsel is een belangrijk element van de Wetlands-Conventie. Landen die de Conventie 

hebben bekrachtigd, zijn verplicht tot 'verstandig gebruik' van alle gebieden die volgens de 

eerder gegeven definitie tot de wetlands gerekend worden. Er zijn in de Ramsar-conventie 

geen specifieke en afdwingbare beschermingsregels opgenomen [10]. In de praktijk wordt 

de bescherming van (Nederlandse) wetlands geregeld via de Natuurbeschermingswet 1998. 

Wetlands die gemeld zijn op de 'Ramsar List of Wetlands of International Importance' nabij 

de aardgastransportleiding van Wijngaardennaar Ossendrecht zijn: Biesbosch Zuidwaard 

en Oosterschelde & Markiezaatmeer. 

Espoo-verdrag (1991) 

Op 25 februari 1991 is in Espoo (Finland) het VN-verdrag betreffende grensoverschrijdende 

milieueffectrapportage tot stand gekomen. Dit verdrag is op 10 september 1997 in werking 

getreden. De Europese Unie heeft het verdrag van Espoo mede ondertekend. Dit heeft tot 

gevolg gehad, dat ook de EU richtlijn m.e.r. in overeenstemming moest worden gebracht 

met het Verdrag. Dit gebeurde door middel van de wijzigingsrichtlijn 97 /11/EG. 

In hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer is zowel het verdrag van Espoo als artikel 7 (m.e.r. 

in grensoverschrijdend verband) van de EU richtlijn gelm.plementeerd. 

Er gelden dus algemene regels met betrekking tot grensoverschrijdende 

milieueffectrapportage. Daarnaast zijn er, zoals hiervoor vermeld is, op bilateraal niveau 

tussen Nederland en Belgie en tussen Nederland en Duitsland nadere uitvoeringsafspraken 

gemaakt over milieueffectrapportages voor activiteiten met mogelijk belangrijke, nadelige, 

grensoverschrijdende milieugevolgen. Een centrale vraag is bij voorbeeld wanneer het 

buurland in de procedures moet worden betrokken. 
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RIJKSBELEID 

Nota Ruimte (2006) 

De Nota Ruimte vervangt de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening en het Structuurschema 

Groene Ruimte (SGR). Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen 

voor de verschillende ruimtevragende functies. De Nota Ruimte bevat generieke regels ter 

waarburging van de algemene basiskwaliteit, de undergrens vuur alle ruimtelijke plannen. 

Op het gebied van economie, infrastructuur en verstedelijking gaat het bijvoorbeeld om het 

bundelingsbeleid, het locatiebeleid, milieuwetgeving en veiligheid. Uitgangspunt is dat de 

initiatiefnemer zorgt voor opheffing van veroorzaakte knelpunten. 

Buisleidingen 

In de Nota Ruimte is ten aanzien van ondergronds transport aangegeven dat het voor de 

toekomst van met name de Nederlandse industrie belcmgrijk is om netwerken van 

NETWERK AARDGAS- hoofdtransportleidingen voor het transport van grondstoffen (zoals aardgas, aardolie, water 

TRANSPORTLEIDING IS en chemicalien), halffabrikaten en rest- en afvalstoffen te creeren tussen de zeehavens en de 

BELANGRIJK industriele centra. Voor de energievoorziening in Nederland en de omringende landen is 

het netwerk van hogedruk aardgastransportleidingen belangrijk. 

BUNDELING VAN LEIDINGEN Doel van het beleid ten aanzien van hoofdtransportleidingen is om problemen en 

knelpunten bij de ondergrondse ordening te voorkomen, waar mogelijk bundeling met 

andere lijninfrastructuur te bevorderen en de veiligheid rondom deze leidingen te 

waarborgen. 

Het rijk ondersteunt het beleid van de Europese Unie ten aanzien van een Trans-Europees 

Netwerk Energie (TEN-E). De rol van de overheid ligt daarnaast bij de ruimtelijke 

reservering var1 traces voor hoofdtransportleidingen. 

Er zijn op dit moment in de Nota Ruimte geen nieuwe traces voorzien. Wel hebben 

bestaande traces vanwege hun directe of indirecte ruimtebeslag ruimtelijke consequenties. 

Vanwege dit beslag is het landelijk net van hoofdverbindingen uit het SBUI aangevuld met 

inmiddels gerealiseerde traces en opgenomen in de Nota Ruimte. Het landelijk net van 

hoofdtransportleidingen voorziet in hoofdverbindingen tussen de belangrijkste industrie

en (zee)havengebieden in Nederland en de buurlanden, en tussen Nederland en de 

Noordzee. 

Waar in het SBUI onderscheid werd gemaakt in buisleidingenstraat, -strook en -zone, zijn 

deze vervangen door indicatieve aardgash·ansportleidi.ngentraces die de globale ligging van 

bestaande traces aangeven. 

Op een eventuele ruimtelijke reservering voor traces met hoofdtransportleidingen is het 

beleid van toepassing, zoals weergegeven in de Nota Risico-Normering Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen (RNVGS, 1996). Daarin staan normen voor onder andere buisleidingen. Deze 

normen uit deze nota vormen de basis voor besluiten over ruimtelijke gevolgen van 

buisleidingen. Ten slotte zal het rijk, in nader overleg met betrokken partijen, onderscheid 

maken in traces waar er (indien gewenst) nieuwe aardgastransportleidingen bij gelegd 

kunnen en mogen worden en traces waar dat niet het geval is ( conserverende 

aardgastransportleidingentraces). 

RUIMTELIJKE RESERVERING Provincies en gemeenten nemen de feitelijke ligging van de traces van het landelijk net van 

hoofdtransportleidingen onverkort op in de streek- en bestemmingsplannen. Voor 

leidingstroken wordt een ruimtelijke reservering aangehouden, waarbinnen beperkingen 
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gelden ten aanzien van grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals woonwijken en 

flatgebouwen. Waar de ruimte beperkt is, kan de breedte van het trace, in overleg met het 

rijk, over korte lengte warden beperkt door risicoreducerende maatregelen (zoals dikkere 

pijp en afdekken) te treffen. Het rijk zal op grand van de Nata RNVGS alsmede het beleid 

zoals dat voortvloeit uit de beleidsvernieuwing van het Vierde N ationaal Milieubeleidsplan 

(NMP4), opnieuw de veiligheidsafstanden uitwerken die gelden vanaf de leidingen tot aan 

andere activiteiten en bestemmingen die zich niet laten verenigen met het karakter van de 

vervoerde (gevaarlijke) stoffen. Tenslotte zal het rijk een beheersstrategie voor 

hoofdtransportleidingen uitwerken. 

Natuur 

De hoofddoelstelling voor natuur luidt dater sprake moet zijn van het duurzaam 

instandhouden en ontwikkelen van het fysieke (abiotische) milieu als natuurlijke hulpbron 

en dat recht wordt gedaan aan de intrinsieke waarden van planten, dieren en ecosystemen. 

Het ruimtelijke beleid voor de EHS is in het SGR opgenomen. De EHS is door provincies 

overgenomen in een streekplan of Provinciaal omgevingsplan (POP). Hierin wordt de 

bescherming van de EHS geregeld. 

Landschap 

In de Nata Ruimte warden gebieden aangewezen als 'riationale landschappen'. Nationale 

landschappen zijn gebieden met internationale zeldzame of unieke en nationaal 

kenmerkende landschapskwaliteiten, en in samenhang daarmee bijzondere natuurlijke en 

recreatieve kwaliteiten. 

Gaswet (2004) 

De tweede Europese gasrichtlijn 2003/55/EG van de Europese Unie is geiinplementeerd in 

de Gaswet [11 en 12]. In de Gaswet zijn regels voor het transport en de levering van gas 

opgenomen. 

Kernthema's binnen de Gaswet zijn het geleidelijk vrijmaken van de markt en de regulering 

van de toegang tot het gasnetwerk. De Nederlandse gasmarkt is sinds 1 juli 2004 

geliberaliseerd. Relevant artikel uit de Gaswet ten aanzien van aardgasleidingaanleg is 

Artikel 10, lid 1: "Een gastransportbedrijf, een gasopslagbedrijf of een LNG-bedrijf heeft tot 

taak zijn gastransportnet, onderscheidenlijk zijn gasopslaginstallatie of zijn LNG-installatie 

op economische voorwaarden in werking te hebben, te onderhouden en te ontwikkelen op 

een wijze die de veiligheid, doelmatigheid en betrouwbaarheid van dat gastransportnet of 

die installatie en van het transport van gas waarborgt en het milieu ontziet". 

Concessie Gasunie (1963) 

Voor de aanleg en instandhouding van een net van aardgastransportleidingen en daarbij 

behorende werken bestemd voor het transport, is bij koninklijk besluit in 1963 concessie 

verleend aan Gasunie [13]. In deze concessie is, ten aanzien van nieuw aan te leggen 

aardgastransportleidingen, het volgende opgenomen: 

• Bij de aanleg van nieuwe aardgastransportleidingen en werken dient omtrent het traject 

en de te volgen werkwijze overleg gepleegd te warden met een planologische 

werkcommissie, in te stellen door de Minister van Economische Zaken. 

• Nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen met toebehoren moeten zodanig warden 

uitgevoerd en aangelegd, dat voldaan is aan de voor dergelijke 

aardgastransportleidingen gebruikelijke normen van veiligheid en bedrijfszekerheid. 

• Nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen met toebehoren moeten voor de 

ingebruikneming op sterkte en dichtheid warden beproefd en goed zijn bevonden. 
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Erkenning van openbaar belang (1964) 

Bij Koninklijk besluit in 1964 is het openbaar belang van de aardgastransportleidingen met 

bijbehorende werken van Gasunie erkend [14]. Deze erkenning geeft de mogelijkheid om bij 

de aanleg van nieuwe aardgastransportleidingen een gedoogplicht op te leggen aan 

grondeigenaren waar geen minnelijke overeenstemming mee kan worden bereikt. 

Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen (1984) 

De Circulaire 'Zonering Iangs hogedruk aardgastransportleidingen' van de Minister van VROM 

uit i984 [i5] geeft regeis voor zonering van nieuwe traces van aardgastransportleidingen en 

bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bestaande 

aardgastransportleidingen. In de Circulaire van VROM (1984) worden afstanden vanaf de 

transportleidingen gegeven, waarop kwetsbare bestemmingen gerealiseerd kunnen worden, 

dit is de toetsingsafstand. Wanneer de toetsingsafstand niet gehaald wordt, gelden er 

minimale bebouwingsafstanden. In de Circulaire van VROM (1984) zijn drie zones aangegeven 

in verband met de aanwezigheid van aardgastransportleidingen: 

• Een belemmerende strook vastgelegd in het zakelijk recht, waar geen bebouwing is 

toegestaan. 

• Een gebied waar incidentele bebouwing en minder kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

• Een gebied waar woonbebouwing en andere kwetsbare objecten zijn toegestaan. 

Deze zones zijn met bijbehorende toetsingafstanden en minimaal aan te houden 

bebouwingsafstanden uitgewerkt. De Circulaire VROM 1984 geeft aan dat, indien de 

bebouwingsafstand wegens knelpuntensituaties ten gevolge van de aard van de omgeving 

niet kan worden gerealiseerd, het is toegestaan om de afstanden eenmalig te halveren indien 

bij de uitvoering extra constructieve maatregelen worden genomen. De afstand dient 

minstens te voldoen aan de afstand voor incidentele bebouwing (5 meter). 

Extra maatregelen kunnen zijn: 

• Een gronddekking groter of gelijk aan 2 meter gecombineerd met extra markering of 

bewaking; of 

• Een afdekking met betonplaten boven de aardgastransportleiding; of 

• Een damwandconstructie naast de aardgastransportleiding; of 

• Het toepassen van materiaal met hogere gespecificeerde minimum kerftaaiheid. 

hl onderstaande tabel is de zonering voor een 48" aardgastransportleiding met een 

bedrijfsdruk van 50 tot 80 bar opgcnomcn. 

woonbebouwing en bijzondere Bijzondere objecten categorie /: Bejaardentehuizen en verpleeginrichtingen; Schol en winkekentra; Hotels en 

objecten voor kantoorgebouwen (bestemd voor meer dan 50 mensen); objecten met een hoge infrastructurele waarde zoals 

aardgastransportleidingeri computer- en telefooncentrales, gebouwen met vluchtleidingapparatuur; objecten die door secundaire effecten 

een verhoogd risico met zich meebrengen zoals bovengrondse installaties en opslagtanks voor brand bare, 

explosieve en/of giftige stoffen. 

Bijzondere objecten categorie //:Sporthallen en zwembaden; weidewinkels; hotels en kantoorgebouwen die 

niet in categorie I vallen; industriegebouwen zoals productiehallen en werkplaatsen die niet in categorie I 

vallen. 
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De Minister van VROM32 verzoekt gemeenten en provincies om de richtlijnen inzake 

afstanden tussen aardgastransportleidingen en woonbebouwing in acht te nemen. W anneer 

richtlijnen overschreden dreigen te worden door nieuwe ontwikkelingen heeft dit 

consequenties voor het veiligheidsniveau rond de aardgastransportleiding en dient de 

inrichting van het omringende gebied aangepast te worden. Voor verantwoorde afwijkingen 

van de richtlijnen worden in de Circulaire VROM 1984 handvatten/maatregelen 

aangedragen. 

Nationaal milieubeleidsplan 4 (2001) 

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 [16] is de hoofddoelstelling van het Nederlandse 

milieubeleid vastgelegd: het instandhouden van het draagvermogen van het milieu door de 

realisatie van een duurzame ontwikkeling. Milieubeleid draagt bij aan de kwaliteit van de 

leeforngeving. Het milieubeleid van het Rijk is gebaseerd op onder andere de volgende 

beginselen: 

• Duurzame ontwikkeling (de dimensies milieu, econornie en sociale kwaliteit worden in 

hun onderlinge balans beheerd). 

• Preventie (nadelige gevolgen van activiteiten moeten worden voorkomen). 

• Bestrijding aan de bron. 

• De vervuiler betaalt. 

• ALARA (As Low As Reasonably Achievable; de beste bescherrning die in redelijkheid 

gevraagd kan worden). 

Externe veiligheid 

Het externe veiligheidsbeleid betreft de beheersing van risico's. Dit beleid richt zich naast 

het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen) en het gebruik 

van luchthavens ook op het transport van gevaarlijke stoffen (wegen, spoorwegen, 

waterwegen en buisleidingen). De basis van het huidige risicobeleid is dat het gevaar van 

een activiteit acceptabel is wanneer: 

• Op een bepaalde plaats een daar aanwezig individu geen hogere kans op overlijden heeft 

dan rnaatschappelijk is geaccepteerd (het plaatsgebonden risico). 

• De kans op een groot ongeluk met veel slachtoffers voldoet aan de daar gestelde norm 

(het groepsrisico). 

Milieubeleid 

Het beleid voor de lokale leeforngeving is uitgewerkt in Provinciale plannen (POP en 

streekplannen). 

Tweede Struduurschema Verkeer en Vervoer (1990) 

Het formeel vigerende Rijksbeleid op het gebied van verkeer en vervoer is beschreven in het 

Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer uit 1990 (SVV-II) [17]. De geldigheidsduur 

van dit beleidsdocurnent is verlengd tot begin 2005. In het SVV-II is ten aanzien van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen opgenomen dat het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) 

uitgangspunt is bij de ontwikkelingen. 

Circulaire Risico-normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (2004) 

De Circulaire Risico-normering Vervoer Gevaarlijke Staffen [18] van augustus 2004 is de 

basis voor het huidige externe veiligheidsbeleid ten aanzien van vervoer van gevaarlijke 

stoffen. In deze Circulaire is de risiconormering voor het transport van gevaarlijke stoffen 

32 Brief met kenmerk DGMH/B nummer 0104004 van 26 november 1984. 
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verwoord. De Circulaire vindt de basis in de Nota Risico Normering Vervoer Gevaarlijke 

Staffen (RNVGS) [19] en het Besluit Exteme Veiligheid Iruichtingen (BEVI) [20]. 

In het externe veiligheidsbeleid wordt gewerkt met normen voor het plaatsgebonden risico en 

het groepsrisico. Deze normen geven de kans aan dat bij een ernstig ongeval dodelijke 

slachtoffers valien. 

Het plaatsgebonden risico (PR) wordt weergegeven door risicocontouren, waarbij de 

zogenaamde 10-6-contour als grenswaarde geldt voor nieuwe sihtaties. Op deze manier is er 

bij vervoer van gevaarlijke stoffen een veiligheidszone langs een transportas gecreeerd 

waarbinnen geen kwetsbare bestemmingen mogen warden geplaatst, waardoor een 

minimaal veiligheidsniveau voor het individu kan warden gegarandeerd. 

Er geldt een resultaatsverplichting om (op termijn) aan de gestelde normen te voldoen. 

Het groepsrisico is afhankelijk van de hoeveelheid mensen die zich in de omgeving van de 

gevaarlijke activiteit bevindt en wordt getoetst aan een orienterende waarde. De 

normstelling met betrekking tot het groepsrisico (GR) heeft de status van een 

inspanningsverplichting. Dit betekent dat bevoegd gezag onderbouwd van deze 

orienterende waarde kan afwijken. De onderbouwing wordt normaal geleverd door de 

partij die de ruimtelijke ontwikkeling doorgang wil laten vinden. 

De oricnterende waarde33 voor het groepsrisico voor h·ansport is, per km trace, 104 per jaar 

voor 10 slachtoffers, 10-6 per jaar voor 100 slachtoffers, et cetera (dit betekent dat de 

maximale kans op 10 slachtoffers per kilometer trace 10-4 per jaar mag zijn en de maxim.ale 

kans op 100 slachtoffers 10-6
). Over de consequenties van het Groepsrisico wordt in de 

RNVGS vermeld dat berekeningen dienen uit te wijzen welke invloed aanwezige personen 

in de directe omgeving van de aardgastransportleiding hebben op het Groepsrisico en dater 

slechts een verwaarloosbare invloed op het Groepsrisico wordt uitgeoefend zodra deze 

buiten de toetsingsafstand ligt (zie verder bij Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen). 

Handreiking Vetvoer Gevaarlijke Staffen (1998) 
De Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen [21] is opgesteld om aan te geven hoe om te 

gaan met ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van spoor, weg, water en 

buisleidingen uitgaande van de richtlijnen uit de Nota RNVGS. In de handreiking wordt 

gesteld dat de standaard bebouwingsafstanden voor het transport van aardgas onder hoge 

druk uit de Circulaire Zonering Hogedruk Aardgasleidingen een gelijke status hebben als 

de grenswaarde voor het Plaatsgebonden risico. De zogenaamde minim.ale 

'bebouwingsafstand' voor woonbestemmingen is gelijk aan de grenswaarde voor nieuwe 

situ3ties (10-6 per ja3r) . Toctsing ·v·ccr hct grocpsrisico vindt plaats nls binnen de 

toetsingsafstanden kwetsbare bestemmingen liggen. Deze toetsingsafstand is afhankelijk 

van de druk en diameter van de aan te leggen aardgash·ansportleiding. In dit geval 150 

meter voor de 48" aardgastransportleiding. 

Wet geluidhinder (2007) 
Geluidhinder kan ontstaan door verschillende activiteiten. In de Wet geluidhinder en de 

Wet milieubeheer zijn geluidsnormen opgenomen voor wegverkeerslawaai, 

railverkeerslawaai en indush·ielawaai [22]. Deze normen geven de hoogst acceptabele 

geluidsbelasting bij geluidsgevoelige hmcties zoals woningen. 

Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidsbelasting maakt de Wet onderscheid 

tussen bestaande situaties en nieuwe situaties. Nieuwe sihtaties zijn nieuw te bouwen 

geluidsgevoelige functies of nieuwe geluidhinder veroorz<ikende functies . In de Wet 

" Orit!nterende waarde: F.N1 < 10, km-'.jaar'', waarbij F de frequentie is met N of meer slachtoffers. 
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geluidhinder van 2007 is voor wegverkeerslawaai en voor railverkeerslawaai en nieuwe 

dosismaat, de L"~' opgenomen. Voor industrielawaai wordt vastgehouden aan de oude 

dosismaat, L.,.
0
,-

Voor een inrichting op grond van de Wet geluidhinder gezoneerd industrieterrein geldt dat 

de cumulatie van het geluid van de betreffende inrichting met de andere op het 

industrieterrein aanwezige inrichtingen moet voldoen aan de vastgestelde geluidszone en 

hogere grenswaarden. 

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening 
De Handrei..king industrielawaai en vergunningverlening is opgesteld als hulpmiddel bij het 

voorkomen en beperken van hinder door industrielawaai. Primair moet met het ruimtelijke 

ordeningsinstrument, dat wil zeggen het afstand bewaren tussen geluidsbron en ontvanger, 

worden getracht het optreden van hinder als gevolg van industrielawaai te voorkomen. 

Mede omdat niet altijd kan worden voorkomen dat het geluid van de industrie invloed 

heeft op de omgeving waar derden, bijvoorbeeld omwonenden, zich bevinden, is het 

noodzakelijk de geluidsituatie formeel vast te leggen. Het instrumentarium van de Wet 

milieubeheer (Wm), waartoe de vergunning behoort, kan hiervoor worden ingezet. Met 

behulp van vergunningvoorschriften kan hinder worden voorkomen en beperkt. Voor niet 

industriele omgevingen geldt dat bij voorkeur wordt uitgegaan van het heersende 

omgevingsgeluid. Voor een landelijke omgeving geldt een richtwaarde op de gevels van 

woningen van 40 dB(A) in de dagperiode, 35 dB(A) in de avondperiode en 30 dB(A) in de 

nachtperiode. Voor rustige woonwijken en woonwijken in een stad gelden respectievelijk 5 

en 10 dB(A) hogere richtwaarden. Op basis van een bestuurlijk afwegingsproces kan van 

deze richtwaarden worden afgeweken. Een belangrijke rol hierbij speelt het heersende 

referentieniveau van het omgevingsgeluid. Maximaal toelaatbaar is daarbij 50 dB(A) in de 

dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. 

Circulaire bouwlawaai (1991) 
De geluidsbelasting in de aanlegfase wordt beoordeeld op basis van de Circulaire 

Bouwlawaai van 1991. Deze circulaire beveelt een toetsingsnorm aan van een equivalent 

niveau van 60 dB(A) in de dagperiode op de gevels van woningen. Bij een totale duur van 

de werkzaarnheden korter dan een maand kan een toetsingsnorm van 65 dB(A) worden 

gehanteerd. De aanlegwerkzaarnheden worden in eerste instantie beoordeeld op basis van 

het aantal woningen waar mogelijk de basistoetsingnorm van 60 dB(A) voor 

bouwactiviteiten wordt overschreden. 

Bes/uit Externe Veiligheid lnrichtingen (2004) 
Het huidige exteme veiligheidsbeleid ten aanzien van inrichtingen is opgenomen in Besluit 

Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) [20], welke in oktober 2004 in werking is getreden. 

Het BEVI is het eerste besluit dat de Richtlijn voor externe veiligheid wettelijk verankerd. 

Het BEVI is een AMvB welke verbonden is aan de Wet milieubeheer en de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening. De belangrijkste wijziging in dit besluit is dat ten aanzien van het 

groepsrisico een verantwoordingsplicht aanwezig is. Dit houdt in dat voor een toename van 

het groepsrisico ten opzichte van de orienterende waarde gekeken moet worden naar 

altematieven, rol van de brandweer en dergelijke. 

Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (2001) 
Op verzoek van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en van de voorzitter van de 

Unie van Waterschappen heeft de Commissie Waterbeheer 21 • eeuw een ad vies (CWB21, 

Ii 10623;CE7'2J l/000623 
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2000) uitgebracht over de waterstaatkundige toestand van Nederland met aanbevelingen 

voor het waterbeleid. 

Een van de aandachtspunten in het advies is dat ruimte voor water noodzakelijk is, en dater 

geen ruimte meer aan het waterhuishoudkundig systeem moet worden onttrokken. Water 

moet een sturend principe worden in de ruimtelijke ordening. Ruimtelijke besluiten moeten 

beter worden geloelsl op de gevolgen voor hel walersysteem, en in beleic.lspldlmen mueten 

concrete taakstellingen voor ruimte voor water worden opgenomen. 

Per 1 november 2003 is de watertoets als wettelijk instrument verankerd. Het besluit 

hierover verplicht de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan tot het opnemen van 'een 

beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor 

de waterhuishouding'. Wettelijk verplichte onderdelen van het besluit vormen de 

waterparagraaf en het vooroverleg. Naast deze elementen omvat de watertoets ook een 

procesbeschrijving met tussenproducten en de definitie van taken en 

verantwoordelijkheden voor de betrokken partijen. Doel van de watertoets is het expliciet 

aangeven van het belang van water in de rull:ntelijke ontwikkeling. 

Vierde Nata Waterhuishauding (1997) 
Het nationale waterbeleid is vastgelegd in de vierde Nota Waterhuishouding. 

De hoofddoelstelling van de vierde Nota Waterhuishouding [23] luidt "het hebben en 

houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van 

gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft 

gegarandeerd." 

De kern van de Nota is dat de waterbeheerder de inspanningsverplichting heeft na te 

streven dat de waterkwaliteit in het verzorgingsgebied de waarde voor het Maximaal 

Toelaatbaar Risico {MTR") niet overschrijdt. Het bereiken van de streefwaarde blijft als 

lange termijn doel richtinggevend. Opvulling tot de MTR is niet toegestaan. 

Beleidslijn grate rivieren (2006) 
Voor de Beleidslijn grote rivieren gelden twee concrete doelstellingen. Ten eerste de 

beschikbare afvoer- en bergingscapaciteit van het rivierbed behouden en ten tweede 

ontwikkelingen tegen gaan die de mogelijkheid tot rivierverruiming door verbreding en 

verlaging nu en in de toekomst feitelijk onmogelijk maken. De Beleidslijn wordt gebruikt 

voor toetsing in het kader van de Wbr of Wro. De beleidslijn verenigt twee sporen van 

beleid. Voor elke activiteit in het rivierbed is een vergunning in kader van de Wet beheer 

rijkswaterstaatswerken nodig. Daarnaast is een goede afweging in het ruimtelijk spoor 

(streekplannen en bestemmingsplannen) noodzakelijk om te voorkomen dater 

bestemmingsplancapaciteit ontstaat voor activiteiten die niet, of slechts onder bepaalde 

voorwaarden, zijn toegestaan. 

De beleidslijn biedt een systematische aanpak om stap voor stap de afwegingsgronden en de 

rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het rivierbed te kunnen bepalen 

ten behoeve van de beoordeling van initiatieven voor activiteiten (zie onderstaand figuur). 

" MTR: de waarde die aangeeft bij welk blootstellingsniveau of bij welke concentratie in een bepaald compartiment 

(bijvoorbeeld oppervlaktewater). Het risico voor mens, plant ot dier maxima al toelaatbaar word! geacht; voor een 

ecosysteem is het MTR gelijk aan de concentratie per stof waarbij theoretisch 5 % van de aanwezige soorten schade 

kan ondervinden. 
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De aanleg van een aardgastransportleiding kan worden gezien als een tijdelijke activiteit 

(Stap 1). Er kan alleen toestemming worden verleend aan de activiteit (Stap 5) indien: 

• Er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit dat het veilig 

functioneren van het waterstaatswerk gewaarborgd blijft. 

• Er geen sprake is van een feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit. 

• En er sprake is van een zodanige situering en uitvoering van de activiteit, dat de 

waterstandsverhoging of de afname van het bergend vermogen zo gering mogelijk is. 

Gasunie zal aan bovengenoemde voorwaarden voldoen door: 

• Te werken conform de vigerende NEN-normen. 

• Herstel van de huidige situatie na afloop werkzaamheden. 

In overleg met het bevoegd gezag zal Gasunie de kruisingswijze van het Hollandsch Diep 

verder vormgeven. 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969) en Wet op de waterhuishouding 
(1989) 
De Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) ziet toe op de kwaliteit van het 

oppervlaktewater in Nederland, waar de Wet op de waterhuishouding (Wwh) de 

kwantiteiten van de watersh·omen beoogt te beschermen. In het kader van beide 

wetgevingen zijn vergunningen nodig. De Wvo-vergunning regelt primair de kwaliteit van 

effluent, de Wwh-vergunning de hoeveelheden te lozen en in te nemen water en de wijze 

waarop deze in.names en lozingen plaatsvinden. 

Grondwaterwet (1984) 
Sinds 1984 is middels de Grondwaterwet een landelijk kader voor het doelmatig gebruik 

van grondwater van kracht. Deze wet draagt het grondwaterbeheer op aan het provinciaal 
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bestuur. Een deel van de bevoegdheden van de provincies zullen op grond van de nieuwe 

Waterwet verschuiven naar het Waterschap. De Waterwet zal echter, naar verwachting, pas 

in 2008 van kracht zijn. Tot die tijd behouden de Provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant 

de taken op het gebied van grondwaterbeheer. 

Wet bodembescherming (1986) 
De Wet bodembescherming (Wbb), officieel de 'Wet houdende regelen inzake bescherming 

van de bodem', van 3 juli 1986 is het wettelijke kader voor het bodembeleid [24]. 

De v\Tbb en de hieraan gekoppeide besiuiten zien toe op de bescherming (ongewenste 

verontreinigingen) van de bodem met het zich daarin bevindende grondwater. De Wbb 

bevat algemene bepalingen voor: 

• De bescherming van de bodem. 

• Sanering in geval van verontreiniging van de bodem. 

In de Wbb staat onder andere wie het bevocgd gczag is en op welke wijze saneringen 

dienen plaats te vinden. Werkzaamheden in emstig veronh·einigde (water)bodems vallen 

onder de meldingsplicht van de Wbb. 

De Wbb is bij de aanleg van een aardgastransportleiding van toepassing indien er sprake is 

van: 

• Ontgraving van zowel vervuilde land- als waterbodems, dit wordt namelijk gezien als 

sanering en hiervoor dient een saneringsplan opgesteld te warden. 

• Bei'nvloeding van aanwezige grondwaterverontreinigingen. Verspreiding van een 

aanwezige grondwaterverontreiniging is ongewenst. De onttrekking van een 

grondwaterverontreiniging wordt als sanering gezien en hiervoor dient een 

saneringsplan opgesteld te warden. 

Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw (2000) 

Het natuur, bos en landschapsbeleid voor de periode 2000-2010 is in juli 2000 vastgelegd in 

de nota Natuur, bos en landschap in de 21' eeuw (Natuur voor mensen, mensen voor de 

natuur). Deze nota vervangt het eerdere Natuurbeleidsplan, de Nota Landschap, het 

Bosbeleidsplan en het Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit [25]. 

Natuur 

Het meest relevante aspect uit de Nota NBL is dat het kabinet de realisatie van de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) met kracht wil voortzetten. In 2018 moet de gehele EHS 

ingericht zijn en adequaat beheerd warden. 

Landschap 

Landschapskwaliteit dient expliciet mee inzet te worden van ruimtelijke keuzes die gemaakt 

word en. 

• Expliciet toetsen op ruimtelijke kwaliteit. 

• Het geven van een pkb-bescherming aan een select aantal landschappen (Belvedere, 

Werelderfgoedlijst van de UNESCO). 

• Door middel van 'groen-blauwe dooradering' agrarisch cultuurlandschap een 

landschappelijke opknapbeurt geven. De vorm is afhankelijk van het landschapstype. 

Flora- en faunawet (2002) 

In Nederland is de vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn vereiste bescherming van soorten 

overgenomen in de Flora- en faunawet [26]. De Flora- en faunawet regelt de bescherming 

van in het wild voorkomende inheemse planten en dieren. In deze wet is onder meer 

bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen warden en 

ARCADIS 252 



( 

( 

( 

( 

( 

( 

M ILIE UE FFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLE ID ING WIJNGAARDE N-OSSEND RECHT 

planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen 

voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast is 

het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te 

beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en fauna wet heeft dan ook belangrijke 

consequenties voor ruimtelijke plannen. 

Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voomemens ontstaan 

om werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke 

nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de 

initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. Sinds februari 2005 is de AMvB artikel 75 van de 

Flora- en faunawet in werking getreden. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de minister van LNV vrijstelling of 

ontheffing van de algemene verbodsbepalingen te krijgen voor activiteiten op het gebied 

van ruimtelijke ontwikkeling en inrichting. Ten aanzien van de criteria die voor 

vrijstellingen en ontheffingen gelden, worden de volgende groepen soorten onderscheiden: 

Groep 1: Algemene soorten (Tabel 1 AMvB) 

Voor schadelijke effecten door werkzaamheden bij (individuen van) algemeen 

voorkomende soorten geldt een algemene vrijstelling van de verboden uit de artikelen 8 tot 

en met 12. Aan deze vrijstelling zijn geen aanvullende eisen gesteld. 

Groep 2: Overige soorten (Tabel 2 AMvB) 

Voor plannen en projecten die leiden tot overtreding van verbodsbepalingen van de Flora

en faunawet bij soorten uit tabel 2 moet ontheffing worden aangevraagd (tenzij de 

initiatiefnemer volgens een goedgekeurde gedragscode werkt). 

Voor de ontheffingaanvraag moet een zogenaamde lichte toets doorlopen worden, waarin 

getoetst wordt of de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding is. 

Groep 3: Soorten bij/age IV Habitatrichtlijn/ bijlage 1 AMvB (Tabe/ 3 AMvB) 

Voor deze soorten met het zwaarste beschermingsregime geldt dater bij overtreding van 

verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet ontheffing vereist is. Bij de 

ontheffingsaanvraag moet een zgn. uitgebreide toets gedaan worden. Een ontheffing kan 

alleen worden verleend wanneer: 

• Er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van 

redenen van sociale of economische aard. 

• Er geen alternatieven zijn. 

• Er geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. 

Voge ls 

Vanwege de bepalingen in de Vogelrichtlijn, die overgenomen zijn in de nationale 

regelgeving, geldt er voor vogels een afwijkend beschermingsregime. Er is geen vrijstelling 

of ontheffing mogelijk voor het verstoren van broedende vogels, hun eieren of jongen. 

Voor het verstoren van vaste broedplaatsen van vogels buiten het broedseizoen dient een 

ontheffing te worden aangevraagd. Hiervoor dient de uitgebreide toets doorlopen te 

worden (zie groep 3). 

De wet biedt in artikel 75 de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen van overtreding van 

de verboden nit de artikelen 8 tot en met 18. Ontheffingen worden uitsluitend verleend door 

de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
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Algemene zorgplicht 
Naast bovengenoemde bepalingen is er in alle gevallen en bij alle (ook de algemene) soorten 

sprake van de algemene zorgplicht (artikel 2). Hierin staat beschreven dat iedereen 

voldoende zorg in acht neemt voor dieren, planten en hun leefomgeving. Dit houdt onder 

andere in dat, voor zover redelijk, handelingen nagelaten of juist genomen worden om 

negatieve invloeden op soorten le voo1·komen, beperken of tegen te gaan. 

(Gewijzigde) Natuurbeschermingswet (2005) 

De Natuurbeschermingswet i968 is het oude wetteiijke kader voor bescherming van natuur 

in Nederland [27]. Deze wet regelde zowel de bescherming van natuurgebieden als de 

beschenning van soorten. Dit laatste onderdeel is inmiddels overgenomen in de Flora- en 

faunawet. Voor de gebiedsbescherming, waarin het Europese Natura 2000 een belangrijke 

rol speelt, is een aanzienlijke aanpassing van de wet nodig geweest. Hiervoor is de 

Natuurbeschermingswet 1998 tot stand gckomcn. Het afwegingskader volgens artikel 6 van 

de Habitatrichtlijn, inclusief compenserende maatregelen, is in de Natuurbeschermingswet 

1998 overgenomen. In oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in 

werking getreden. 

Op basis van de Natuurbeschermingswet 1998 kan een terrein of water, dat van belang is 

om zijn natuurschoon of natuurwetenschappelijke betekenis, worden aangewezen als 

beschermd natuurmonmnent. Bepaalde schadelijke handelingen in natuurmonumenten zijn 

verboden, tenzij een vergunning is verleend. Dit betreft handelingen die de wezenlijke 

kenmerken van een beschermd natuurmonument aantasten of er schade aan toe brengen. 

Ook speciale beschermingszones volgens de Vogel- en Habitatrichtlijn worden met de 

N atuurbeschermingswet 1998 beschermd. 

Binnen of nabij het trace komen de volgende natuurgebieden voor die een beschermde 

status hebben als Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied en/of beschermd 

Natuurmonument: 

• De Biesbosch. 

• Hollands Diep. 

• Brabantse Wal. 

• Het Markiezaat. 

De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden die in of nabij het studiegebied liggen zijn 

Nota Belvedere (1999) 

Deze nota Belvedere [28] behandelt de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke 

inrichting. Binnen het toekomstig ruimtelijk beleid moet cultuurhistorie als basiswaarde in 

de samenleving warden beschouwd. Dit geldt vooral voor historische bouw- en 

stedenbouwkunde, historisch-landschappelijke elementen en structuren en archeologie. 

Hieruit volgt onder meer dat overheden de verplichting hebben cultuurhistorie op een 

volwaardige wijze bij hun planvorming te betrekken. De culturele rijkdom draagt bij aan de 

identiteit, de belevingswaarde en de intemationale herkenbaarheid van Nederland. 

Monumentenwet (1988) 

In de Monumentenwet [29] wordt naast bescherming van momunenten ook de bescherming 

van stads- en dorpsgezichten geregeld. In de Monumentenwet zijn regels opgenomen ter 

bescherming van: 
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• Alle v66r ten minste vijftig jaar vervaardigde zaken welke van algemeen belang zijn 

wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische 

waarde. 

• Terreinen welke van algemeen belang zijn wegens daar aanwezige zaken als bedoeld 

onder 1: 

- Archeologische monumenten. 

- Kerkelijke momunenten. 

- Stads- en dorpsgezichten. 

- Beschermde stads- en dorpsgezichten. 

- Het doen van opgravingen. 

Wet op de archeologische monumentenzorg (2007) 

Op 1 september 2007 is de wet op de archeologische monumentenzorg in werking getreden. 

De uitgangspunten van het Verdrag van Malta (1998) zijn hiermee binnen de Nederlandse 

wetgeving geilnplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de 

bodern, de inpassing ervan in de ruirntelijke ontwikkeling en de financiering van 

opgravingen: 'de veroorzaker betaalt'. 

Het Verdrag van Malta regelt de orngang met het Europees archeologisch erfgoed. 

Nederland ondertekende dit verdrag van de Raad voor Europa in 1992. Aanleiding voor dit 

verdrag was dat het Europese archeologische erfgoed in toenernende mate bedreigd werd. 

Niet alleen door natuurlijke processen of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, rnaar 

ook door ontwikkelingen in de ruirntelijke ordening. Grondgedachte is dater wordt 

gestreefd naar het behoud van archeologische waarden in situ, dit wil zeggen in het 

bodemarchief. Als behoud niet mogelijk is, moet er voor worden zorggedragen dat de 

informatie die in de bodem zit niet verloren gaat. Dit houdt een onderzoeksverplichting in, 

die kan leiden tot een volledige, wetenschappelijke opgraving van de aanwezige resten. Om 

behoud in situ als prioriteit te stellen, wordt gestreefd naar het volwaardig meewegen van 

het archeologisch belang in planologische besluitvormingsprocessen door dit aspect al vanaf 

het begin bij de planvorming te betrekken. 

PROVINCIAAL ELEID 

ZUID-HOLLAND 

Streekplan Zuid-Holland Zuid 

Het streekplan Zuid-Holland Zuid beschrijft de hoofdlijnen van de gewenste ruirntelijke 

ontwikkeling binnen het streekplangebied voor de periode tot 2010 en geeft een (globale 

cijfermatige) doorkijk voor de periode daarna. Het is de integrale herziening van het 

streekplan Zuid-Holland Zuid dat werd vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten op 13 

december 1990. Aan het streekplan zijn de Nota van Aanpak Herziening Streekplan Zuid

Holland Zuid (GS 29 april 1997), de Nota Koersbepaling (GS 15 juli 1997), het ontwerp 

streekplan van 1 september 1998 en het streekplan van 26 maart 1999 voorafgegaan. Op 17 

mei 2000 hebben Provinciale Staten het streekplan in heroverweging vastgesteld. De risico's 

die behoren bij de aanwezigheid of het transport van gevaarlijke stoffen zijn voor de 

belangrijkste bronnen berekend. Het gaat dan om bedrijvenemplacementen en 

transportroutes (wegen, buisleidingen, spoor- en waterwegen). Hiermee dient rekening 

gehouden te worden bij de situering van nieuwe functies. Dit is neergelegd in de nota 

Externe veiligheid in Zuid Holland. De (econornische) ontwikkelingen, waaronder de 
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Tweede Maasvlakte, het mobiliteitsbeleid en routering gevaarlijke stoffen bemvloeden het 

risiconiveau. 

Nata Regels voor Ruimte 
De Nota Regels voor Ruimte vormt samen met de streekplannen het belangrijkste 

instrument om de provinciale ruimtelijke belangen te beschermen. In de streekplannen zijn 

de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid en de bijbehorende opgave opgenomen. In deze 

nota is verwoord waaraan vanuit provinciale optiek gemeentelijke en regionale ruimtelijke 

plarmen moeten voldoen om die opgave te kunnen verwezeniijken. De reductie van regeis 

past goed bij een moderne sturingsfilosofie waaraan niet alleen de provincie maar ook de 

rijksoverheid werkt. Het motto daarbij is: "Decentraal wat decentraal kan en centraal wat 

centraal moet". De nota Regels voor Ruimte maakt dat mogelijk. 

Externe veiligheid 
De provincie wil risico's beperken die samenhangen met productie, gebruik, opslag en 

ti·ansport van gevaarlijke stoffen. Dat betekent dat de provincie enerzijds inzet op alles wat 

kan worden gedaan om risico's te voork6men, en anderzijds op alles wat kan worden 

gedaan om schade zoveel mogelijk te beperken mocht er toch iets mis gaan. Externe 

veiligheid moet altijd in aanmerking worden genomen bij het afwegen van belangen 

rondom wonen, werken, vervoeren en recreeren. 

Natuur 
Vrijwel alle grate wateren en rivieren in het plangebied zijn als kerngebied, 

natuurontwikkelingsgebied of ecologische verbindingszone opgenomen in de Ecologische 

Hoofdstructuur van Nederland (EHS). De bescherming van de natuurwaarden in/langs de 

grote wateren en rivieren vergt een actiefbeleid en een duidelijke zonering van functies. 

In de Nota Planbeoordeling 1998 is het compensatiebeginsel als provinciaal beleid bij de 

toetsing van (bestemmings)plannen vastgelegd. Dit beginsel betreft de compensatie van 

verloren gaande nahmr- en landschapswaarden als gevolg van de uitvoering van p!annen. 

Uitgangspunt voor het be!eid is dat deze aantasting moet worden voorkomen. lndien om 

zwaarwegende redenen aantasting niet te voorkomen is dan dient compensatie van het 

verlies plaats te vinden. Het compensatiebeginsel is binnen het streekplangebied Zuid

Holland Zuid van toepassing op de volgende (gebieds)categorieen: 

• De PEHS voor zover deze begrensd is. 

• De natuurgebieden buiten de PEHS zoals deze in het streekplan zijn opgenomen en/of in 

het kader van de Natuurbeschermingswet zijn aangewezen. 

• De Randstadgrcenstructuurprojcctcn van de ~~atuur- en Recreatieschappen IJsseLTaonde 

en De Hollandse Biesbosch. 

• Het Strategisch Groenproject Eiland van Dordrecht/Sliedrechtse Biesbosch. 

• De Bufferzone Oost-IJsselmonde. 

• Gebieden buiten de EHS met (zeer) hoge natuurwaarden en biotopen van zogeheten 

rodelijst-soorten voor zover gemventariseerd. 

• Gebieden met zeer hoge landschappelijke waarden. 

• Beplantingen vallend onder de Boswet. 

In de provincie Zuid-Holland ligt het trace langs het Alblasserbos. Het trace grenst aan de 

natuurontwikkelingsgebieden Noordbovenpolder en doorsnijdt de volgende gebieden: 

• Polder de Biesbosch (tweemaal). 

• De rechteroever van de Dordtse Kil. 

• De oever van het Hollands Diep. 
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Het trace kruist de ecologische verbindingszone langs de Strijense Haven. 

Monumentenenarcheohgk 
Naast de wettelijke bescherming van archeologische monumenten volgens de 

Monurnentenwet 1988 en het geldend rijksbeleid voor archeologie is het provinciaal beleid 

gericht op het ontzien van archeologische vindplaatsen bij het plannen van ruimtelijke 

ontwikkelingen. Op kaart 7 van het Streekplan zijn de stads- en dorpskernen en gebieden 

met hoge archeologische verwachting aangegeven. Het gaat bij de stads- en dorpskernen 

vrijwel altijd om de in de bodem bewaard gebleven resten van de middeleeuwse kernen van 

deze steden en dorpen. Soms kunnen ook nog sporen van oudere bewoning aanwezig zijn. 

Daarnaast zijn in het landelijk gebied op basis van een combinatie van bodemkundige, 

geologische en archeologische gegevens, gebieden te onderscheiden waar de kans op het 

aantreffen van archeologische sporen groter is dan elders. Deze gebieden zijn als zodanig 

aangegeven als gebieden met hoge archeologische verwachting. Volgens het Europees 

Verdrag van Malta inzake het archeologisch erfgoed dienen de archeologische belangen bij 

de ontwikkelingen in stedelijk zowel als landelijk gebied meegewogen te worden. 

Uitgangspunt voor het provinciaal beleid inzake archeologie is het duurzaam behoud van 

het archeologisch erfgoed in situ (ter plekke). 

Daar waar dit vanwege strijdige belangen niet mogelijk blijkt, dient in een vroeg 

planstadium inventariserend onderzoek, opgraving en documentatie als onderdeel van de 

planvorming te leiden tot behoud van de archeologische gegevens ex situ. 

Cultuurhistorie 
De provincie is begonnen met het gebiedsgewijs in beeld brengen van deze 

cultuurhistorisch waardevolle structuren, Deze zullen vastgelegd worden in de Provinciale 

cultuurhistorische Hoofdstructuur (PCHS). Vooruitlopend op dit proces is een aantal reeds 

bekende structuren in dit streekplan opgenomen (zie ook kaart 6 Streekplan Zuid-Holland 

Zuid), zoals: 

• Gebieden met historisch landschappelijke waarde. 

• Stads- en dorpsgebieden met grote cultuurhistorische waarde. 

• Bebouwingslint met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarde. 

• Molenbeschermingszones. 

• Historische havenkanalen. 

• Gebieden aangegeven op de archeologische monumentenkaart. 

• Complexen en structuren met hoge archeologische verwachting. 

Bescherming van bovengenoemde structuren is in hoge mate aangewezen op het 

instrumentarium van de ruimtelijke ordening. Dit wil niet zeggen dat nieuwe 

ontwikkelingen binnen deze structuren per definitie geweerd moeten worden. Het is echter 

wel van belang dat de cultuurhistorische waarden als volwaardige wegingsfactor gelden bij 

elke functie- en/of ruimtelijke verandering, zoals stedelijke en industriele ontwikkeling 

maar ook dijkverzwaring en natuurbouw. 

Ruimtelijke ontwikkelingen 
Er speelt een ontwikkeling die mogelijk gevolgen kan hebben op de aanleg van het 

aardgasleidingentrace. Dit is het Strategisch Groenproject op het eiland van Dordrecht: het 

realiseren van woningbouw in combinatie met grootschalige natuurontwikkeling in de 

Noordbovenpolder, polder de Biesbosch en de Tongplaat. Het Strategisch Groenproject 

moet in 2013 gerealiseerd zijn. De grondverwerving in de Noorderbovenpolder verloopt 

I 110623iC:712Jl/000623 

ARCADIS 257 



Figuur 7.76 

Relevante uitsnede 

Streekplankaart Zuid-Holland 

Oost 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

echter moeizaam en het is onzeker op welke wijze en wanneer het project uitgevoerd gaat 

worden. In december 2003 is het Raamplan Eiland van Dordrecht vastgesteld. 

Streekplan Zuid-Holland Dost 

Op 12 november 2003 heeft Provincie Zuid-Holland het streekplan Zuid-Holland Zuid 

vastgesteld. Het rijksbeleid, zoals neergelegd in onder meer deel 3 van de Vijfde Nota over 

de Ruimtelijke Ordening (verder in dit streekplan benoemd als Vijfde Nota), is in dit 

streekplan meegenomen. Dit streekplan is relevant voor het trace tussen Wijngaarden en 

Sliedrecht, inclusief de locaties voor het compressorstation. De relevante plankaart is in 

onderstaande figuur opgenomen. 

Buisleidingen 

~9"1~~ ·-·------Ovetig 

Op de streekplankaart zijn conform het Structuurschema Buisleidingen (delen van) twee 

buisleidingenstroken aangegeven. Het gaat hierbij om een verbinding tussen het 

Rijnmondgebied en het Noordzeekanaalgebied met een aftakking naar de luchthaven 

Schlphol en om een verbinding tussen het Noordzeekanaalgebied en Zuid-Limburg. Een 

buisleidingenstrook is een doorgaande planologisch gereserveerde strook grond 

waarbinnen beperkingen gelden den aanzien van grote ruimtelijke ontwikkelingen, zoals 

woonwijken en flatgebouwen. In de strook kunnen op verschillende tijdstippen tegen 

betaling van kosten meerdere hoofdtransportleidingen worden gelegd. Deze 

buisleidingenstroken vallen nlet binnen de gemeente Graafstroom, het studiegebied van 

dezeMER. 

Landschap en cultuurhistorie 
In het gebied ligt een bebouwingslint met cultuurhistorische waarde aan beide zijden van de 

Nauwe Alblas. 

Nationaal /andschap Het Groene Hart 

Het gebied is onderdeel van het Groene Hart. Het Groene Hart genlet planologische 

bescherming om het behoud van de groene, open rni.mte in de Randstad te waarborgen. 

Ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart worden hierdoor nlet onmogelijk gemaakt 

maar wel aan voorwaarden gebonden. Het Streekplan bevat bebouwingscontouren die de 

grenzen aangeven van het stedelijk gebied, met inbegrip van de te ontwikkelen gebieden. 

Onder verstedelijking wordt hierbij verstaan (p.26) "Het realiseren van woongebieden, 
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alsmede van daaraan gelieerde bestemmingen zoals parkeerplaatsen, sportvoorzieningen, 

zorgvoorzieningen, openbaar groen, volkstuinen, oppervlaktewater, begraafplaatsen en 

dergelijke, alsmede het aanleggen van bedrijventerreinen en dergelijke". Het Streekplan 

vervolgt met mogelijke uitzonderingen waarbij alleen de onderstaande een relatie heeft met 

dit project. 

In het streekplan Zuid-Holland Oost (2003) van de provincie Zuid-Holland is voor het 

Groene Hart aangegeven dat bouwen niet is toegestaan tenzij: "Bij gebleken noodzaak (geen 

goed alternatiefbeschikbaar) en bij uitzondering (specifieke locatievereisten) voorzieningen 

van algemeen nut (brandweerkazernes en ambulanceposten)." 

Natuur 

Er wordt gestreefd naar het realiseren van ecologische verbindingen tussen de 

natuurgebieden waar mogelijk gecombineerd met recreatief medegebruik. Het streekplan 

kent een drietal typen groene verbindingen. Ten noorden van Graafstroom is een groene 

verbinding voorzien. Deze verbinding is onderdeel van de PEHS en is beschreven in de 

provinciale nota Ecologische verbindingszones in Zuid-Holland. Deze zones zijn of als 

natuurgebied, of als groene verbinding indicatief op de plankaart opgenomen. Indicatief 

omdat deze verbindingen op basis van vrijwilligheid worden gerealiseerd. Uitgangspunt bij 

realisatie is een minimale breedte van 30-50 meter en zo mogelijk recreatief medegebruik. 

Grondwaterp/an Zuid-Holland 2007-2013 (2006) 

Dit plan is kaderstellend voor het grondwaterbeheer in de provincie en het bevat een 

toetsingskader voor het verlenen van vergunningen voor grondwateronttrekkingen. In deze 

periode legt de provincie het accent op een integrale aanpak van grondwaterkwantiteit en -

kwaliteit, op het tegengaan van verzilting, op het reguleren van ondergronds ruimtegebruik 

en op het reserveren van milieubeschermingsgebieden voor grondwater voor 

drinkwaterwinning. 

Verordening Waterbeheer Zuid-Holland (2007) 

De verordening is vastgesteld bij besluit van Provinciale Staten van 31 januari 2007. 

Genoemde verordening is een algemene verordening voor het grondgebied van de 

provincie Zuid-Holland en bestaat naast specifieke verordeningen van waterschappen. 

De verordening waterbeheer Zuid-Holland 2007 bevat regels over de voorbereiding en 

vaststelling en uitwerking van het waterhuishoudingsplan. Overeenkomstig de afspraken in 

het NBW stelt de provincie in het waterhuishoudingsplan het kader voor het GGOR vast en 

coordineert en bewaakt de provincie de procesgang. 

Provinciale milieuverordening (vaststelling /aatste tranche 2007) 

De Wet milieubeheer biedt de provincies in Nederland de mogelijkheid om een Provinciale 

Milieuverordening(PMV) te maken. In de PMV kunnen de provincies extra regels opnemen 

voor specifieke problemen in de provincies. Een van de onderwerpen die bij alle provincies 

in de PMV staat is het afvalstoffenbeleid en de milieubeschermingsgebieden voor stilte en 

voor grondwater. 

Door de toepassing van de Provinciale Milieuverordening Zuid-Holland (PMV) wordt in 

diverse gebieden het grondwater beschermd tegen verontreinigingen. Daarmee wordt 

bereikt dat nu en in de toekomst grondwater kan worden gebruikt voor drinkwater. Om dat 

mogelijk te maken bevat de PMV in bijlage 10, onderdeel B van de verordening een aantal 

verbodsbepalingen. Uiteenlopende activiteiten mogen alleen plaatsvinden, indien 

Gedeputeerde Staten daarvoor toestemming geeft in de vorm van een ontheffing. 
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De milieubeschermingsgebieden voor grondwater zijn ingedeeld in drie categorieen van 

bescherming met elk een eigen beschermingsniveau. Deze gebieden zijn aangewezen door 

Gedeputeerde Staten en worden in bijlage 6 van de PMV benoemd. De drie verschillende 

beschermingszones voor grondwater zijn: 

• W aterwingebied. 

• Grond waterbeschermingsgebied. 

• Boringsvrije zone. 

NOORD-BRABANT 

Streekplan Noord-Brabant 2002 (gedeeltelijk herzien in 2004) 
Het provinciaal ruimtelijk beleid, neergelegd in het streekplan Noord-Brabant 2002 [30], is 

gericht op het behoud en de versterking van Brabantse ruimtelijke kernkwaliteiten, 

waaronder de nahmrlijke milieus, open ruimten, het gevarieerde woon- en leefklimaat en 

bereikbaarheid. Het ruimtelijk beleid moet bijdragen aan een balans tussen het economische, 

ecologische en sociaal culturele kapitaal van Brabant. Daartoe is het beleid gestoeld op vijf 

leidende principes: 

• Meer aandacht voor de onderste (ruimtelijke) lagen: Het watersysteem, bodem- en 

geomorfologie, natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en 

infrastructuur vormen het uitgangspunt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De 

provincie sn·eeft daarnaast naar een kwaliteitsverbetering van deze ruimtelijke lagen. 

• Zuinig ruimtegebruik: De bestaande bebouwde ruimte moet beter worden benut, 

bijvoorbeeld door compacte bouwwijzen. Bij nieuw ruimtebeslag moeten ook 

mogelijkheden voor inbreiding en herstructurering worden overwogen. 

• Nieuw stedelijk ruimtebeslag moet worden gecompenseerd met een verbetering van de 

kwaliteit van het buitengebied. 

• Concentratie van verstedelijking: Het beleid van concentratie van verstedelijking wordt 

voortgezet. Nieuw stedelijk ruimtebeslag kan alleen plaatsvinden op locaties waar de 

ruimtelijke kwaliteiten dit toestaan. 

• Zonering van het buitengebied: Het buitengebied wordt gezoneerd in een groene 

hoofdstructuur, waar de natuurfunctie voorop staat, en een agrarische hoofdstructuur, 

waar instandhouding en versterking van de landbouw voorop staat. 

• Grensoverschrijdend denken en handelen: Bij ruimtelijke ontwikkelingen op het gebied 

van waterhuishouding, natuur, infrastructuur, verkeer en vervoer en bedrijvigheid dient 

meer regionale of intergemeentelijke afstemming plaats te vinden. 

Buis/eidingen 
Ten aanzien van het buisleidingentransport volgt de provincie het rijksbeleid zoals dit is 

neergelegd in het 'Nationaal Verkeers- en Vervoerplan' (2001) en het daarin opgenomen 

'Structuurschema Buisleidingen' (1984). In het Streekplan Noord-Brabant 2002 geeft de 

Provincie aan dat zij positief staat tegenover nieuwe initiatieven voor ondergronds 

transport, maar vindt dat bij de ruimtelijke inpassing uitdrukkelijk aandacht moet warden 

besteed aan de effecten op bijzondere bodem- en grondwatersituaties. In een door 

Gedeputeerde Staten vast te stellen beleidsnota zal nader worden ingegaan op de 

ruimtelijke en veiligheidsaspecten met betrekking tot de hoofdleidingen voor ondergronds 

transport. Gemeenten moeten in hun ruimtelijke plannen rekening houden met bestaande 

en geplande leidingstroken en -straten, met straalpaden en met hoogspanningsleidingen. 
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Nieuwe technische infrastructuur dient zoveel mogelijk gebundeld te worden met 

bestaande (technische of andere) infrastructuur. 

Provinciaal mi/ieubeleidsplan 2000-2004 
Het milieubeleid voor de provincie Noord-Brabant is vastgelegd in het Provinciaal 

Milieubeleidsplan 2000-2004 [31]. Het milieubeleid is sindsdien niet meer geactualiseerd. 

Het provinciaal milieubeleidsplan schetst de hoofdlijnen van het milieubeleid van de 

provincie Noord-Brabant voor de korte en lange termijn. Het milieubeleidsplan is een 

nadere, provinciale uitwerking van het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) en vertaalt 

daarin het rijksbeleid naar de provinciespecifieke omstandigheden. Hoofddoel van het 

milieubeleid is het komen tot een duurzame ontwikkeling. De kernpunten van het beleid 

ten aanzien van het transport van gevaarlijke stoffen zijn: 

• Onderzoeken van mogelijkheden voor risicoreductie langs verschillende 

transportmodaliteiten, w aaronder buisleidingen. 

• Het bevorderen van locatiespecifieke risicoanalyses in geval van knelpunten. 

• Ketenbeheer: het zoveel mogelijk koppelen van de productie en het vervoer van 

gevaarlijke stoffen. 

In samenwerking met gemeenten en Rijkswaterstaat zullen de provinciale bevoegdheden 

optimaal worden gebruikt. 

Provinciale milieuverordening (2004) 
In de Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant [32] wijst de provincie een aantal 

bijzondere en kwetsbare gebieden aan, waarvoor speciale instructies gelden ten aanzien van 

vergunningverlening en gedragingen van imichtingen. Onder bijzondere gebieden worden 

grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebieden verstaan. 

Kwetsbare gebieden zijn gebieden die in de 'Nota lozingen buitengebied' zijn aangemerkt 

als kwetsbaar voor verontreinigingen, als gevolg van ongezuiverde lozingen van 

huishoudelijk- en bedrijfsafvalwater. 

Waterhuishoudingsplan 2003-2006 
Het waterbeleid voor de provincie Noord-Brabant is vastgelegd in de partiele herziening 

Waterhuishoudingsplan 2003-2006 'Verder met water' [33]. Het nieuwe waterbeleid 

beantwoordt aan de actuele eisen voor watermanagement. Dat betekent onder meer: ruimte 

geven, evenwicht aanbrengen en gebruik naar draagkracht van het natuurlijke 

watersysteem. In plaats van het steeds zoeken naar technische oplossingen voor problemen 

met water, dient het een plaats te krijgen in ruimtelijke plannen en in de ontwikkeling van 

landbouw en natuur. De uitvoeringsstrategie verloopt langs twee hoofdlijnen. Enerzijds 

worden vijf kernthema's uitgewerkt en aangepakt. De kernthema's zijn: realiseren van een 

duurzame watervoorziening, verbetering van waterhuishoudkundige voorwaarden, 

verbeteren van de waterkwaliteit, ecologisch inrichten van waterlopen in het buitengebied 

en omgaan met water in bebouwd gebied middels de watersysteembenadering en de 

integrale aanpak van knelpunten. Anderzijds gaat het om gebiedsgerichte integratie. 

Natuur- en landschapsoffensief Brabant (2002) 

In deze visie [34] geeft de Provincie Noord-Brabant de aanpak weer voor de intensivering 

van het natuurbeleid in de Provincie. Deze nota beschrijft het sector ale provinciaal beleid in 

Noord-Brabant voor de periode 2002-2012. In deze nota zijn drie perspectieven 

geformuleerd voor het strategisch en uitvoeringsgericht beleid van natuur en landschap: 

• Grootse Natuur; gericht op het realiseren van een netwerk van natuurgebieden en 

hissenliggende robuuste verbindingen en verbindingszones. Dit vindt plaats door een 
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(versnelde) realisering van de EHS, een adequate planologische bescherming, het streven 

naar robuustheid en biodiversiteit en het verder verbeteren van de kwaliteit van milieu 

en water. 

• Landelijke natuur; gericht op de eigenheid en identiteit van het landschap waarin 

functiecombinaties met natuur mogelijk zijn. 

• Groen in de stedelijke regio's; gericht op het realiseren van gruen dichtbij huis nabij de 

stedelijke regio's. Daarbij wordt nahmr en landschap als integraal onderdeel van de 

stedelijke ontwikkeling benaderd, waarbij nieuwe functies ook natuurwaarden op 

kunnen leveren. 

Natuurgebiedsplan West-Brabant (2002) 

De Provincie Noord-Brabant heeft, in samenspraak met het Ministerie van LNV, ten 

behoeve van het Programma Beheer streefbeelden voor de nahtur vastgesteld. 

In totaal zijn er 11 natuurgebiedsplannen opgesteld voor de Provincie Noord-Brabant. 

Natuur 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben dit principe in de notitie "toepassing 

natuurcompensatiebeginsel" (1997) uitgewerkt. In 2004 is dit compensatiebeleid 

geevalueerd. Naar aanleiding daarvan hebben Gedeputeerde Staten besloten om het beleid 

te actualiseren. Het resultaat daarvan is de "beleidsregel natuurcompensatie" (november 

2005). De beleidsregel natuurcompensatie moet ervoor zorgen dat het verlies aan natuur- en 

landschapswaarden bij onontkoombare aantastingen wordt gecompenseerd. De beleidsregel 

is van toepassing op het grondgebied van de provincie Noord-Brabant. De beleidsregel 

moet gemeenten en initiatiefnemers duidelijk ma.ken hoe compensatieverplichtingen 

uitgevoerd moeten worden en aan welke criteria Gedeputeerde Staten compensatieplannen 

zullen toetsen. De beleidsregel bestaat uit voorschriften en een toelichting. 

De voorschriften vormen het toetsingskader van Gedeputeerde Staten bij het beoordelen 

van compensatieplichtige plannen. In deze voorschriften wordt ondermeer aangegeven 

wanneer het natuurcompensatiebeginsel van toepassing is, waar en hoe dient te worden 

gecornpenseerd. Omdat Gedeputeerde Staten het erg belangrijk vinden dat de gemaakte 

compensatie-afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, zijn hierover in de 

beleidsregel duidelijke voorwaarden opgenomen. 

In Noord-Brabant doorkruist het trace de Mark en de Nieuwe Roosendaalse Vliet. Het trace 

grenst aan de EHS langs de Spuidonkse Beek en kruist de Smalle Beek. Een gedeelte van de 

leidingenstrook door de Brabantse Wal is tevens GHS-mituur. Verschillende delen van de 

Leidingenstrook maken onderdeel uit van de GHS-landbouw als leefgebied van kwetsbare 

soorten. Een deel van het trace ten westen van de A4 is tevens aangewezen als GHS

landbouw, leefgebied struweelvogel. Het gaat hier om de deels beboste dijk die in de 

leidingenstrook hgt. 

Het trace kruist tevens de volgende EHS-verbindingszones: 

• De oevers van de Mark. 

• De oevers van de Smalle Beek. 

• De zoomweg. 

• De Agger Kapitale Uitwatering. 

• Het Markiezaat. 

Cultuurhistorie en landschap 

De cultuurhistorische (landschaps)waarden van bovenlokaal belang zijn aangegeven op de 

door Gedeputeerde Staten vastgestelde 'Cultuurhistorische waardenkaart' (januari 2002, 
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en latere aanpassingen) (zie kaart E van het Streekplan). Bij de opstelling en de uitvoering 

van ruimtelijke plannen moet met deze waarden rekening worden gehouden. Dit geldt in 

het bijzonder voor de historisch-landschappelijke vlakken met hoge en zeer hoge waarde 

(zie kaart G van het Streekplan). In beginsel zijn in deze vlakken alleen ruimtelijke ingrepen 

toelaatbaar die gericht zijn op de voortzetting of het herstel van de historische functie en die 

leiden tot behoud of versterking van de cultuurhistorische (landschaps)waarden. De op de 

cultuurhistorische waardenkaart aangegeven waarden zien wij tevens als een uitstekende 

inspiratiebron voor ruimtelijke ontwerpen. 

Met name in de Brabantse Belvederegebieden Langstraat, Dommeldal, Maasvallei, 

Griendtsveen-Helenaveen, Brabantse Wal en het Brabantse dee! van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie (zie kaart G) zijn de versterking van de samenhang tussen de aanwezige 

cultuurhistorische (landschaps)waarden van groot belang. Bij omvangrijke ruimtelijke 

ingrepen in deze gebieden stimuleert de provincie dan ook dat een landschapsvisie en zo 

nodig een beeldkwaliteitsplan wordt opgesteld. 

Monumenten en Archeologie 
Bij de opstelling en de uitvoering van ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden 

met bekende archeologische waarden, zoals die door de Rijksdienst voor het 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) zijn aangeven op de 'Archeologische 

Monumentenkaart' (AMK; 2000) en de te verwachten archeologische waarden, zoals door 

de ROB zijn aangegeven op de 'Indicatieve Kaart Archeologische Waarden' (IKAW; 2000) 

(zie kaart F van het Streekplan). Het uitgangspunt hierbij is dat het archeologisch erfgoed 

moet worden beschermd op de plaats waar het wordt aangetroffen. 

Gezien dit uitgangspunt moeten in geval van voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in 

gebieden met een hoge of een middelhoge verwachtingswaarde voor archeologisch erfgoed, 

de archeologische waarden door middel van een vooronderzoek in kaart worden gebracht. 

Zoals blijkt uit kaart F geldt dit in grote delen van de provincie. 

Aardkundig waardevolle gebieden zoals beekdalen, kreekgebieden, stuifzand- en 

landduinen wil de provincie Noord-Brabant behouden (zie plankaart 2 en kaart F van het 

Streekplan). 

Ruimtelijke ontwikkelingen 
In de Provincie Noord-Brabant spelen geen ruimtelijke ontwikkelingen die (mogelijke) 

gevolgen zou kunnen hebben voor de aanleg van het leidingtrace. 
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GEMEENTELIJK BELEID 

Vigerende bestemmingsp/annen langs trace 
Lokaal of gemeentelijk ruimtelijk beleid is neergelegd in bestemmingsplannen. 

Voor het studiegebied van het trace van de aardgastransportleiding gelden diverse 

bestemmingsplannen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de vigerende 

of in ontvvikkeling zijnde besterrurd.itgsplaru1en. 

Ove1 zichr bestemmingspiannen 

te1 plaatse van het studiegebied 

V.Jn ::k~ 33rdg0strar,sport!cid1ng 

Gemeente Bestemmingsplan Datum Bestemmlngen Noodzaak Bijzonderheden 

vastge'1:eld Regeling 

Graafstroom Buitengebied 1992 en 1' 1992-1998 Agrarisch en Aanlegvergunning Gebiedsklasse I 

herziening 1998 maatschappelijke nodig. 

doeleinden 

Nutsvoorzieningen 

Buisleidingenstrook 

Papendrecht Bestemmingsplan 23-02-1999 Agrarische doeleinden, Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse I 

Landelijk gebied 1997 open gebied, agrarisch vereist Ruimte tussen bebouwing 

bouwblok achter {bedrijfsgebouwen) en bestaande 

Westeinde 32 t e leiding gering. 

Wijngaarden 

Sliedrecht Bestemmingsplan 27-10-1986 Gebledsklasse I Agrarische Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse I 

Landelljk gebled doeleinden . vereist 

Bestemmlngsplan 14-12-1998 Verkeersdoeleinden, Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse I 

Betuweroute spoorwegdoeleinden en vereist. 

werkterrein en depot Partiele herziening 

(later groenvoorziening) bestemmingsplan 

Bestemmingsplan 03-03-2003 Nog uit te werken Aanlegvergunning Gebiedsklasse Ill 

Baanhoek West bedrijfs- en vereist De leldlng dient in de 

woondoeleinden, bebouwingsvrijezone van 14 ter 

maatschappelijke weerzijden van bestaande 

doeleinden, reglonale gastransportleiding 

hoogspanning, verkeer komen te liggen . 

(rail en wegen) 

Dordrecht Uitbreidingsplan 20-06-1962 Water en spoorwegen, Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse I 

Dordrecht geen buisleidingen vereist Voorbereidingsbesluit genomen, 

voorontwerp bestemmingsplan 

'Oostzijde Bedrijventerreln St a art' . 

Voorontwerp Oostzijde Nag vast te Natuur, water, Aanlegvergunning Gebiedsklasse I 

Bedrijventerrein Staart stellen spoorverkeer, vereist Voor graafwerkzaamheden in de 

Gan 2005) ondergrondse leidingen bod em. 

Bestemmingsplan De 27-05-1986 Recreatiegebied A+ Aanlegvergunnlng Gebiedsklasse I 

Merwelanden wijzigingsbevoegdheid vereist 

t .b.v. leidingenstrook. 

Dijk/kade, water-

staatdoeleinden I 
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Gemeente Bestemmlngsplan Datum Bestemmlngen Noodzaak Bljzonderheden 

vastgesteld Regellng 

Dordrecht Bestemmlngsplan 1994 Waterstaatdoeleinden Aanlegvergunning Gebiedsklasse Ill 

Stadspolder 1994 met natuurweten- vereist Vanwege naastliggende woonwijk 

schappelijke waarden, Stadspolder (3500 woningen). 

groenvoorziening, 

ondergrondse leldingen, 

hoogspanning en 

agrarische doeleinden. 

Bestemmlngsplan 1996 Agrarische doeleinden, Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse I 

Haaswijk klasse B vereist Buisleidlngen zijn nlet bestemd, 

geen voorschriften, geen 

aanlegvergunning vereist. 

Partiele herziening 26-10-1965 Gebiedsklasse I Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse I 

Ultbreidingsplan Agrarische doeleinden, vereist Buisleidlngen zijn nlet bestemd, 

Dubbeldam primal re wegen en geen voorschriften, geen 

tertiaire wegen aanlegvergunning vereist. 

Ultbreidingsplan in 01-03-1949 Agrarisch gebled Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse I 

hoofdzaak Dubbeldam vereist 3 EHS gebieden, geen 

buisleidingen bestemd, geen 

aanlegvergunning vereist 

Bestemmingsplan Agrarische doeleinden B, Aanlegvergunning Gebledsklasse I, ter hoogte van 

Landelijk gebied verkeersdoeleinden, vereist wijk Sterrenburg gebiedsklasse Ill 

primal re waterkering, Het trace Is ten noorden van de 

agrarische doeleinden A Wieldrechtse Zeedljk (ter hoogte 

(agrarlsch bouwblok), met de krulsing met de Zanddijk) 

spoordoeleinden, door een agrarisch bouwblok 

verkeersdoeleinden, geprojecteerd. 

hoofdverkeersweg. 

Bestemmingsplan 15-01-1975 Agrarische doeleinden Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse I 

Willemsdorp (klasse A en B), verelst 

waterkering, 

waterstaatsdoeleinden 

Herziening zone n.v.t. n.v.t. Procedure loopt. Dit plan heeft 

industrielawaai 3' overigens geen gevolgen voor de 

Merwedehaven aanleg van de leiding. Het geeft 

alleen de ligging van de 

geluidszones van de verschillende 

industriegebieden aan. 

Binnenmaas Bestemmingsplan 01-11-1983 Waterstaatsdoeleinden, Aanlegvergunning niet Gebiedsk\asse I 

Landelijk gebied waterkering, agrarische vereist 

productie, 

groenvoorziening, 

verkeer 

Bestemmingsplan HSL- 24-01-1999 Agrarische- en Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse I 

Zuid Hoekse Waard spoordoeleinden vereist 

Strijen Bestemmingsplan 15-11-1994 Agrarische en Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse I 

Landelijk Gebied woondoeleinden (Erf) vereist Ter hoogte van de 

Wildervangseweg zijn ender 

toepasslng van artlkel 11 WRO 

nleuwe bouwpercelen (agrarlsche 

bouwblokken) toegestaan. 
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Gemeente Bestemmlngsplan Datum Bestemmlngen Noodzaak Bljzonderheden 
' 

vastgcsteld Regeling 

Cromstrijen Bestemmingsplan 02-1987 Agrarische doeleinden, Aanlegvergunning Gebiedsklasse I 

Landelijk Gebied bedrijven, beschermd vereist Leiding geprojecteerd in gebied die 

water is aangewezen als EHS. Hollandse 

Diep is VR-gebied. 

Bestemmingsplan kent een 

aanlegvergunningstelsel . - - -
Moerdijk Bestemmingsplan 30-09-1994 Water, leidingenstrook en Aanlegvergunning niet Gebiedsklasse Ill 

industrieterrein Moerdijk ondergrondse vereist Wanneer leiding wordt aangelegd 

1' herziening tra nsportleidingen in leidlngenkoker is geen nadere 

actie nodig, i.v.m. kruising met 

Hollandse Diep. 

Bestemmingsplan 13-12-2004 Verkeersdoeleinden Aanlegvergunning Gebiedsklasse I, ter hoogte van de 

Buitengebied (dijk), water, vereist kern Noordhoek gebiedsklasse Ill. 

hoogspanning, Leiding geprojecteerd in EHS 

verkeersdoelelnden, gebied. 

agrarische doeleinden, 

leidingenstrook 

Halderberge Bestemmingsplan 20-03-2001 Agrarische-, Aanlegvergunning Gebiedsklasse I 

Buitengebied waterstaatskundige vereist en Leiding geprojecteerd in 3 

Haalderberge West (waterkering, vaarwater, keu rvergu nni ng plichtig gebieden die zijn aangewezen als 

watergang), EHS. 

verkeersdoeleinden, 

leidingen en zonering --
Roosendaal Best emmingsplan 21-12-2001 Leidingen, groene lob, Aanlegvergunning Gebiedsklasse I 

Bultengebied waterloop, voorzieningen vereist Leiding geprojecteerd in gebied 

Roosendaal-Nispen openbaar nut, met aanduiding 'ontwikkeling EHS-

ecologische verbindingszones I stapsteen '. 

verbindingszone, niet Leiding geprojecteerd In EHS-

agrarische bedrijven. gebied. 

Best emmingsplan Onduidelijk Agrarisch gebied A, Aanlegvergunning Gebiedsklasse I 

Buitengebied Wouw wegen Ill, vereist Leiding geprojecteerd in twee 

wegonderhoudsstation, gebieden die zijn aangewezen als 

agrarische doeleinden, EHS. 

waterhulshoudkundige 

doeleinden, wegen II, 

weg en waterloop, 

buisleidi ngenstraat 

Bergen op Zoom Bestemmingsplan Nader vast te Watergang, bos, Aanlegvergunning Gebiedsklasse I en ter hoogte van 

Buitengebied Oost stellen. agrarische doeleinden, vereist Campinq Heidepol en wij k nieuw 

verkeersdoeleinden II en Borgvliet klasse Ill 

Ill, grondwater- Goedkeuring van best emmingsplan 

beschermingsgebied, is door provincie onthouden. Deel 

!eldlngen trace aangemerkt als EHS, VR-

gebied en HR-gebied, 

Belvederegebied. 

I! 10023 CENZJl.'000623 
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Gemeente Bestemmingsplan Datum Bestemmlngen Noodzaak Bljzonderheden 

vastgesteld Regeling 

Woensdrecht Bestemmlngsplan 17-12-1998 Archeologisch waardevol Aanlegvergunning Gebiedsklasse I 

Buitengebied gebled, agrarische vereist Trace valt in Belvederegebled, 

doelelnden, enkele stukken aangewezen als 

hoofdverkeerswegen, EHS. 

beschermd 

landschapsgezicht 

Brabantse Wal, EHS-

verblndlngszone, 

ontsluitingswegen, 

toetsingszone 

bulsleldingen, 

h oofdtransp ortl ei ding 

Partiele herziening 22-09-2005 Archeologisch waardevol Aanlegvergunnlng Gebiedsklasse I 

bestemmingsplan gebied, agrarische vereist Trace valt in Belvederegebied, 

buitengebled doeleinden, enkele stukken aangewezen als 

hoofdverkeerswegen, EHS. 

beschermd 

landschapsgezicht 

Brabantse Wal, EHS-

verbindingszone, 

ontslultlngswegen, 

toetsingszone 

buisleldingen, 

hoofdtra nsportleiding 

Reimerswaal Bestemmingsplan 19-09-1998 Agrarische doeleinden, Aanlegvergunning Gebledsklasse I 

Bultengebied (5' klasse B, vereist Dijk is cultuurhistorlsch, 

herziening) windturbinepark, dijk landschappelijk en 

Windturbinepark Anna natuurwetenschappelijk van 

I Marl apolder belang (EHS). 

, Bestemmingsplan 30-10-2001 Agrarische doeleinden, Aanlegvergunning Gebiedsklasse Ila en V (na krulsing 

• Buitengebled toetsingsgebied, vereist Westerschelde). Er is geen 

Buisleidlngenstrook V, aanlegvergunning vereist indlen de 

water, buisleidlng in de daartoe bestemde 

waterstaatswerken. buisleidingenstrook wordt gelegd. 

Bestemmingsplan 30-05-2006 Agrarische doeleinden, Aanlegvergunning Gebiedsklasse I 

Buitengebied 2e toetslngsgebied, verelst De herzleningen In het 

herzienlng Buisleidlngenstrook V, bestemmlngsplan hebben geen 

water, betrekking op het trace. 

waterstaatswerken. 

Bestemmingsplan Nader vast te Water, Aanlegvergunning Gebledsklasse I 

Bultengebied, 3' stellen. waterstaatswerken, vereist 

herziening Buisleidingenstrook IV, 

(geluidsporten Bath en Recreatiedoeleinden 

golfterrein) gezoneerd, 

lndustrieterreln 

Bestemmlngsplan 30-03-1999 onbekend onbekend Door deze partlele herziening is 

Buitengebled, partiele het niet mogelijk met een 

herziening buisleidingen aanlegvergunning een bulsleldlng 

aan te leggen buiten de 

buisleidingenstrook. 

I, !06231CE712J1i000623 
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MILIEU BIJ GASUNIE 

Het milieubeleid van Gasunie richt zich vooral op het algemene energie- en milieubeleid, 

gerelateerd aan de bedrijfsvoering en op de milieuaspecten van de uitbreiding van het 

aardgastransportsysteem. De bedrijfsvoering van Gasunie is mede gericht op de besparing 

vm aardgas en bcpcrking van ernissies. Ook is er aandacht voor de gevolgen van het 

gebruik van aardgas op het milieu. Voor de consument worden apparaten en toepassingen 

ontwikkeld ten behoeve van een verbetering van onder andere veiligheid en milieu. 

Bij de uitbreiding van het aardgastransportsysteem worden met alle betrokken organisaties 

en belangengroeperingen (flora en fauna) goede afspraken gernaakt om eventueel tijdelijke 

verstoring van de natuur tot een minimum te beperken. In de praktijk blijkt dat de natuur 

zich weer herstelt. 

De negatieve (tijdelijke) gevolgen van de leidingaanleg voor het milieu worden zoveel 

mogelijk beperkt en waar mogelijk voorkomen, door onder andere: 

• Het toepassen van doelmatige werkmethoden. 

• Zuinig gebruik te maken van energie en grondstoffen. 

• Het doelmatig en overeenkomstig de geldende milieuregels verwijderen van afvalstoffen. 

Met landbouworganisaties bestaan, met betrekking tot cultuurgrond, protocollen voor 

herstel van cultuurgronden en een regeling voor schadevergoedingen. Na afloop van de 

aanleg van een aardgastransportleiding wordt de cultuurgrond in een zo goed mogelijke 

staat teruggebracht. 

De rnilieuverklaring van Gasunie luidt: 

"In de bedrijfsfilosofie is opgenomen dat het bedrijf emaar streeft om efficient gebruik te 

maken van energie en grondstoffen en schadelijke ernissies in grond, water en atmosfeer te 

reduceren. Gasunie heeft deze beleidsverklaring verder uitgewerkt door specifieke 

doelstellingen voor elk aspect van rnilieubescherrning op te stellen. 

De milieudoelstellingen van het bedrijf zijn op deze rnanier op een lijn gebracht met het 

milieubeleid zoals genoemd in het Nationaal Milieu Beleidsplan." 

De belangrijkste rnilieudoelstellingen van Gasunie zijn: 

• Energie: de C02 ernissies en de CH4 emissies: verrninde1ing van 6% in de gelijkwaardige 

C02 emissie-index in 2010 vergeleken met 1990. 

• Ozonaantastende stoffen (Halonen en Freonen): minirnale emissies van ozonaantastende 

stoffen. Halonen worden sinds 2004 niet meer toegepast. 

• NOx-emissies: vermindering van 55% in de NO,-emissie-index in 2000 en een 

vermindering van 80% tegen 2010 (in beide gevallen vergeleken met 1987). 

• Bodemsanering: schone grond in alle Gasunie locaties in 2035 door tenuitvoerlegging van 

het project Behandeling Bodemverontreiniging Gasunie Locaties (BBGL). 

• Afval (gevaarlijk afval, industrieafval, metalen en papier): een gemiddelde groei van niet 

meer dan 1% per jaar tussen nu en 2010, recycling van minstens 80%, storten van afval 

niet meer dan 4% in 2010. De rest (maximaal 16%) zal worden verast. 

• Grondstoffen en verbruiksgoederen: maxirnale zuinigheid in het gebruik van 

grondstoffen en verbruiksgoederen, met waar mogelijk bevordering van recycling. 

111%23 Cf7:2J1 (;OJ62i 
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VEILIGHEID BIJ GASUNIE 

ISICOBEHEE SING 

Gasunie inventariseert de bedreigingen van haar systeem systematisch en evalueert de 

getroffen maatregelen tegen de meest recente informatie die waar ook ter wereld ter 

beschikking komt. 

Het gehele Pijpleiding (integriteits) Management Systeem (P(i)MS) is erop gericht om de 

risico's voor de veiligheid, het milieu en de beschikbaarheid (bedrijfszekerheid) van het 

transportnet op maatschappelijk aanvaardbare en genormeerde niveaus te houden. Dat 

gebeurt in alle drie de levensfasen van het systeem, namelijk tijdens het ontwerp en de 

bouw, het gebruik (beheer & onderhoud) en het verwijderen van leidingen. 

ONTWERP EN BOUW 

Ten aanzien van het ontwerp en de bouw van aardgastransportleidingen treft Gasunie de 

volgende veiligheidsmaatregelen: 

• Het ontwerp en aanleg van de leiding is gericht op risicobeheersing en wordt uitgevoerd 

conform Nationale en Europese normen en standaards (onder andere NEN 3650 en 3651, 

NEN 1594). 

• Het ontwerp van de leiding wordt aangepast aan en ingepast in de omgeving. Dat wil 

zeggen, in bebouwde gebieden wordt wanneer noodzakelijk een grotere pijpwanddikte 

toegepast (zwaardere constructie) . Bovendien wordt de leiding ingepast in de ruimtelijke 

ordening om conflicten met de omgeving zoveel mogelijk, ook in de toekomst, te 

voorkomen. 

• In het kader van de risicobeheersing worden de voorgeschreven afstanden voor 

bebouwing, gevoelige objecten en industriele activiteiten tot de leidingen aangehouden 

en worden voorschriften gegeven voor pijpwanddikten et cetera. 

• Deze informatie is onder andere aangegeven in een door het Ministerie van 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op 26 november 1984 

uitgegeven circulaire (gericht aan de lokale overheden). 

• Nieuwe leidingen hebben een voorgeschreven gronddekking van ten minste 1,25 m-mv 

in landsecties, tenzij lokaal andere eisen gelden. 

• Materialen worden beh·okken van gekwalificeerde en gecertificeerde bedrijven, en 

worden gemspecteerd en getest voordat inbouw plaatsvindt. 

• Tijdens de constructie van een nieuwe leiding, waarvoor gekwalificeerde aannemers 

worden ingeschakeld, vindt toezicht en inspectie plaats door de eigen geaccrediteerde 

inspectiedienst alsook door onafhankelijke derden. 

• De leiding wordt op hoge druk, met water, op sterkte beproefd. De leiding wordt dus pas 

in gebruik genomen na een uitgebreide testfase op veiligheid en bedrijfszekerheid. 

• Er is een generiek onderzoek naar het voorkomen van explosieven uitgevoerd. 

Bevindingen zijn opgenomen in het achtergrondrapport bodem en water zoals 

opgenomen in het separate bijlagenrapport. V66r de aanleg van de 

aardgastransportleiding worden gebieden waar, op basis van het generieke onderzoek, 

indicaties zijn voor een verhoogde kans op aanwezigheid van explosieven onderzocht. 

Indien explosieven worden gevonden, wordt de Explosieven OpruimingsDienst (EOD) 

ingeschakeld om deze te verwijderen. 

I-, 1c,6; 3,a1 2n-00cron 
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In de gebruiksfase treft Gasnnie veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de leidingligging, 

geweld van buiten, corrosie en de procedure bij lekkage. 

leidingligging 

Vitaal is dat de ligging van de aardgastransportleidingen exact geregistreerd en dus bekend 

is. Gasunie heeft een nauwgezette registratie van al haar aardgastransportleidingen. 

Letterlijk is elke rnetei bekeild. De gt:gt:vt:11s umb:t:nt dt: Jigging van de 

aardgastransportleidingen zijn in grote lijnen bekend bij alle betrokken gemeenten, zodat bij 

planologische veranderingen, vergmmingverlening en bouwactiviteiten rekening kan 

worden gehouden met de aanwezigheid van deze leidingen. Het streven van Gasunie is dat 

gemeenten de leidingen in het bestemmingsplan opnemen. 

Om de veilige en ongestoorde ligging zoveel mogelijk zeker te stellen, worden de 

ontwikkelingen inzake ruimtelijke ordening op de voet gevolgd. Daardoor is Gasunie op de 

hoogte van voorgenomen activiteiten die risicoverhogend kunnen zijn. Gasnnie treedt actief 

in contact met instanties om over en weer de plannen en projecten af te stemmen. 

Geweld van buiten 

In de gebruiksfase bestaat het risico dat het systeem wordt blootgesteld aan geweld van 

buiten door hei-, zware graaf- en andere grondverzetmachines, waartegen zelfs de meest 

solide pijp met zeer grote wanddikte en met grote diepteligging uiteindelijk niet altijd 

bestand is. Gasnnie bestrijdt deze bedreiging door een complex van maatregelen dat schade, 

veroorzaakt door derden, dient te voorkomen zoals: 

• Elke 14 dagen vlieginspecties, loop- en rij-inspecties, waarbij gespeurd wordt naar 

grondverzet en andere voor de leiding bedreigende activiteiten, zoals het oprichten van 

gebouwen en andere constructies. 

• Bewaking van de ontwikkelingen inzake ruimtelijke ordening, waardoor Gasunie op de 

hoogte blijft van voorgenomen activiteiten die risicoverhogend kmmen zijn. 

• Deelname in en aan het Kabels en Leidingen lnformatie Centrum (KUC), waar contact 

tussen grondroerder en kabel- en leidingeigenaren tot stand wordt gebracht. 

• Promotieactiviteiten gericht op grondroerders om te stimuleren dat men de KLIC

procedures volgt. 

• Kennis van de exacte ligging van leidingen en het beschikbaar stellen van deze informatie 

aan instanties en grondroerders. 

• Begeleiding van graafactiviteiten door de leidingligging precies aan te geven; het is 

Gasnnie's beleid om bij werkzaamheden zeer nabij de leiding zelf toezicht te houden. 

Onderhoud 

Corrosie 

Eenmaal in gebruik gesteld, vormt ook corrosie van de aardgastransportleiding een 

bedreiging. Daartoe wordt de conditie van de aardgastransportleidingen gemeten en 

bewaakt (coating-inspecties, controle van de bescherming tegen zwerfstromen (bijvoorbeeld 

afkomstig van spoorwegen), controle op goed fnnctioneren van de kathodische 

bescherming, inwendig onderzoek door middel van 'intelligent pigging'). Indien nodig 

wordt de aardgastransportleiding opgegraven voor nadere inspectie en herstel van 

beschadigingen. 
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lncidentenprocedure 
De procedure die Gasunie volgt in het geval van een incident waarbij een beschadiging 

wordt vermoed of al lekkage plaatsvindt, is in grote lijnen onderstaand aangegeven: 

• Een lekkage kan worden geconstateerd door de eigen inspecties, door het waarnemen 

van drukdaling of door melding van derden. Gasunie's meldkamer is 24 uur per etmaal 

beschikbaar voor het behandelen van meldingen. Er kan zowel ter plaatse worden 

ingegrepen door personeel in de betreffende regio (ook in wachtdienst), als door 

besturing op afstand vanuit de Centrale Commando Post. 

• De volgorde van handeling is, dat de druk in de leiding wordt gereduceerd (mede in 

overleg met afnemers in het betrokken gebied), dat het getroffen leidingdeel wordt 

ingesloten, gasvrij gemaakt en pas dan voor onderzoek en vervolgens reparatie in 

aanmerking komt. 

• Betrokken instanties in dergelijke gevallen zijn: de lokale overheden, 

hulpverleningsdiensten en de Onderzoeksraad voor veiligheid. 

• Met de instanties en reguliere hulpdiensten als brandweer en politie zijn afspraken 

gemaakt over de noodzakelijke procedures bij gaslekkage. 

Overige onderhoudswerkzaamheden 
De onderhoudswerkzaamheden aan een aardgastransportleiding betreffen voornamelijk 

controle en inspectiewerkzaamheden. De belangrijkste controle activiteit is het controleren 

van het spanningsverlies van de cathodische bescherming. 

Een te groot spanningsverlies duidt op een beschadiging van de externe coating. Als een 

dergelijke beschadigi.ng wordt geconstateerd, zal de aardgastransportleiding plaatselijk 

worden opgegraven om de coating te herstellen. 

Eens in de 15 a 20 jaar wordt de aardgastransportleiding inwendig gemspecteerd middels 

een zogenaamde 'intelligent pig'. Dit is een apparaat dat door middel van de gasstroom 

door de aardgastransportleidi.ng wordt geh·ansporteerd en tijdens het tt·ansport de 

wanddikte van de leiding registreert. Ontoelaatbare afwijkingen dienen te worden hersteld; 

hiertoe zal de aardgastransportleiding plaatselijk moeten worden opgegraven. 

Deskundigheid 
Gasunie beschikt over een deskundige, geaccrediteerde dienst die tot taak heeft zich een 

oordeel te vormen over de conditie van de aardgastransportleidingen en de eventueel te 

treffen en genomen maah·egelen. Deze desktmdige dienst valt onder het toezicht van Lloyds 

Register / Stoom wezen. 

Calamiteitenbehandeling 
Zowel technische als controlerende functionarissen zijn 24 uur per dag het hele jaar via 

wachtdiensten bereikbaar voor informatie over incidenten en beschikbaar om bin.nen de 

kortst mogelijke tijd na de melding ook daadwerkelijk op te tt·eden. 

Preventief worden professionele instanties (brand weer, politie) gemformeerd over omgang 

met gasinddenten. Ook vinden er wederzijdse oefeni.ngen plaats. 

Een bijzondere commissie, waarin deskundigen uit alle benodigde disciplines zitting 

hebben, komt bij gegeven calamiteiten onmiddellijk in actie, zodat een gecoordineerde 

technische en publiekelijke behandeling van de calamiteit kan plaatsvinden. 

Optimalisatie veiligheid in internationaal verband 
De integriteit van buisleidingen is een vast onderwerp van informatie-uitwisseling op 

internationaal niveau, waarbij ervaring zowel als nieuwe kennis uit de gehele gaswereld 
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wordt satnengebracht en besproken_ Dit draagt bij tot intemationale standaardisering en 

regelingen op veiligheidsterrein. 

Gasunie heeft de afgelopen decennia, door deelname aan grote mondiale researchprojecten, 

veel kenrtis opgebouwd over de effecten die ontstaan bij grote calamiteiten. Deze kennis 

wordt gedeeld met de verantwoordelijke autoritl:!iten, zodat bij het maken van ruimtelijke 

plannen in voldoende mate rekening kan worden gehouden met aanwezige en nog aan te 

leggen buisleidingen en autoriteiten de juiste maatschappelijke afwegingen ktinilen maken 

bij de vergunningvedening-

Als de aardgastransportleiding definitief buiten g bruik wordt gesteld, zal asunie binnen 5 

jaar na deze buite.ngebnLikstelling d aardgastransportleidi11g ver.wijderen, behalve indien 

de grondeigenaar er de voorkeur aan geeft de aardgastransportleiding ter pl<1atse te laten. 

Bij buitengebruikstelling van de aardgastransportleiding zal deze worde.n ontkoppeld van 

h t overige leid ingsysteem en gasvrlj worde.n gemaakt. Als d aardgastransportl.eiding op 

verzoek van de g.rondcigenaar niet wordt verw ijderd, zal deze wotden opgev uld m t 

schuimbeton. 
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HOOFDSTUK 

Leemten in kennis en 
aanzet evaluatieprogramma 

LEEMTEN IN KENNIS 

In het MER dient een overzicht te worden gegeven van de leemten in kennis en informatie. 

Daarbij gaat het om het ontbreken van informatie in de beschrijving van de bestaande 

toestand van het milieu en de verwachte ontwikkeling daarvan, en van de mogelijke 

milieugevolgen. 

Bij het opstellen van dit MER zijn een beperkt aantal leemten in kennis geconstateerd. De 

leemten die zijn geconstateerd staan in onderstaande tabel vermeld. De aard en omvang van 

de leemten in kennis staan een oordeel over de aardgastransportleiding Wijngaarden

Ossendrecht niet in de weg. De beschikbare informatie is voor alle relevante aspecten 

voldoende voor het zichtbaar maken van de verschillen in effecten tussen de 

referentiesituatie, het voorkeurstrace, de variantgebieden en het MMA. 

Onderwerp Leemten in kennis ten aanzien van de gebieds- en effectbeschrijving 

van de leid ing 

Geohydrologie, bodem De invloedsgebieden zijn bepaald op basis van regionale 

en water ~ verandering bodemgegevens en lokale gedetailleerde stijghoogten. De samenhang 

grondwaterstand met het oppervlaktewater in de omgeving is hier niet bij meegenomen. 

Het invloedsgebied en de effecten die hieruit volgen, worden hierdoor 

grater geschat dan in werkelijkheid zal optreden. Dit leidt tot een 

worstcase situatie en dit be"invloedt de afweoino niet neoatief. 

Geohydrologie, bodem Voor de invloedsgebieden in dit MER (zie paragraaf 5.1.2) zijn er geen 

en water~ leemten voorzien die van invloed zijn op de besluitvorming. 

be'invloeding gebouwen 

en infrastructuur Voor het detailontwerp van de leiding en de aanvraag in het kader van 

de Grondwaterwet zal in een later stadium een bemalingadvies worden 

opgesteld, waarin de uit te voeren bemalingen en het invloedsgebied 

nader worden gedetailleerd, mede op basis van pompproeven. Daarbij 

zal ter plaatse van de objecten een nadere analyse van de 

bodemopbouw en de tijdsafhankelijke zetting uitgevoerd worden. 

Hierbij wordt gelet op lokale variaties in de bodemopbouw, zoals het 

voorkomen van zandkoppen bij woningen en de opbouw van het 

zandcunet onder wegen die beperkt zettinggevoelig zijn. 

Geohvdrologie, bodem De kw a lite it van de waterbodem ter plaatse van te passeren 
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ARCADIS 273 



MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Onderwerp leemten in kennis ten aanzien van de gebieds- en effectbeschrijving 

van de leiding 

en water 7 

beinvloeding 

waterbodemmilieu en 

waterkolam 

watergangen is vaaralsnog niet bekend. In de anderzoeksfase vaor 

aanleg wordt de slibbodem geanalyseerd en op basis van de resultaten 

warden aanwijzingen voor de uitvoering opgesteld. 

Tijdens de onderzoeksfase wordt de te lozen waterkwaliteit 

onderzocht De resultaten hiervan bep11len de mitigerende 

maatregelen om het water te zuiveren vaar lazing. 

Dit zijn echter geen kennisleemten die van invloed kunnen zijn op de 

besluitvormino. 

Be"invloeding bodem- De kennisleemte bestaat uit de aard en de be"invloeding van 

en grondwater- verontreinigingen . De gegevens voor het bepalen van de ligging, type, 

verontreinigingslocaties mate, aard en omvang van de verontreinigingslocaties van de provincie 

Noord-Brabant ontbreken. 

I 

Natuur 7 Beschermde 

soorten en rodelijst

soorten 

Geomorfologie, 

cultuurhistarie en 

visueel ruimtelijke 

kenmerken 7 

Geomorfalaqie 

Archeologie 7 

monumenten en 

waardevol gebied 

Ruimtelijke omgeving 

11C62l1CE712J\/000623 
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Tijdens de nadere onderzaeksfase word en deze verontreinigingen 

nader geanalyseerd en warden passende maatregelen getroffen ter 

voorkoming van verspreiding . 

Deze kennisleemte varmt dus geen belemmering vaor de 

besluitvarmino. 

Het bureau Natuurbalans heeft door middel van archiefgegevens en 

veldonderzoek het voorkamen van beschermde- en bedreigde soorten 

in kaart gebracht. Deze informatie geeft vaor het voorkeurstrace een 

goed beeld. 

Momenteel ontbreekt inzicht in de gaafheid van de GEA-abjecten in de 

leidingenstraat. Naar verwachting zijn deze objecten reeds verstoord. 

Dit vormt geen belemmering op de besluitvorming. 

Voor wat betreft het bepalen van de trefkans van archeologische 

vondsten zijn er geen leemten in de kennis. Echter, tijdens het 

opstellen van de MER-tekst voor het trace Wijngaarden-Ossendrecht 

was slechts een deel van het veldonderzoek uitgevoerd. 

De rapportage die beschikbaar was bestond uit een eerste concept 

rapport Het veldonderzoek heeft als doel de verwachting of trefkans 

die in het bureauonderzoek is apgesteld te toetsen. Aan de hand van 

het veldonderzoek zijn de daadwerkelijk aanwezige archeologische 

waarden in het trace vast te stellen. Op basis van deze resultaten kan 

dan het aantal en de manier van de mitigerende maatregelen bepaald 

warden. 

Dit vormt geen belemmering om het vaorkeurstrace en de 

compressorstatian lacatie vast te stellen. 

Van de provincie Noord-Brabant en de provincie Zuid-Halland 

ontbreken gegevens over recreatieve routes. Het oppervlak van de 

doorsneden recreatieve vlakken en elementen kan hierdoor niet 

bepaald worden. Bii elke route die oekruist wordt door de qasleidinq 
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Tabel 8.105 

Leemten in kennis · kruising 

HSL en Hollands Diep 

Tabel 8.106 -------
Leemten in kennis: 

compressorstation en 

aanvoerleidingen 
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Onderwerp Leemten in kennis ten aanzien van de gebieds- en effectbeschrijving 

van de leid lng 

Milieu -7 externe 

veiligheid 

neemt Gasunie contact op met de beheerder. In overleg zal worden 

besloten op welke manier gekruist wordt en hoe de toegankelijkheid 

van de route gewaarborgd kan blijven. Dit vormt geen belemmering op 

de besluitvorminQ. 

Er is geen informatie bekend over invloed de plaatsing van molens en 

daarmee op de risico's van het beoogde windmolenpark Merwedezone. 

Dit is in een later stadium inpasbaar en vormt daarmee geen 

belemmerinQ voor de besluitvorminQ. 

Onderwerp Leemten in kennis ten aanzien van de effectbeschrijving van de 

kruising HSL en Hollands Diep 

Geohydrologie, bodem Er zijn geen gegevens over de milieuhygienische kwaliteit van de 

en water -7 waterbodem van het Hollands Diep ter plaatse van het 

be"invloeding sleepzinkertrace. Dit kan consequenties hebben voor de wijze van 

waterbodemmilieu en verwerking van de specie. Dit vormt geen belemmering op de 

waterkolom besluitvormina. 

Natuur -7 beschermde De verspreiding van de Noordse woelmuis op de noordelijke 

gebieden oeverlanden van het Hollands Diep is onbekend. Er is een waarneming 

bekend in het oosten van het gebied. De oevers van Hollands Diep zijn 

niet onderzocht op het voorkomen van beschermde soorten planten en 

dieren. 

lndien gekozen wordt voor de variant waarbij de leiding met een 

sleepzinker het Hollands Diep kruist, dan zal dit nader worden 

onderzocht en indien nodig worden mitigerende maatregelen 

getroffen. Dit vormt geen belemmering op de besluitvorming. 

Onderwerp Leemten in kennis ten aanzien van de compressorstations en de 

aanvoerleldlngen 

Natuur 

Archeologie -7 

monumenten en 

waardevol gebied 

11106231CE712Jl ,Q006'3 

ARCADIS 

Het bureau Natuurbalans heeft door middel van archiefgegevens en 

veldonderzoek het voorkomen van beschermde- en bedreigde soorten 

in kaart gebracht. Deze informatie geeft voor het voorkeurstrace een 

goed beeld. 

Ten behoeve van ontheffingsaanvragen in het kader van de Flora- en 

Faunawet kunnen nadere detailinventarisaties noodzakelijk zijn. Dit 

vormt geen belemmering voor de besluitvorming. 

De trefkans op archeologische vondsten op de verschillende locaties 

van de alternatieven voor het compressorstation Wijngaarden is nog 

niet in het veld onderzocht. Geen voorkeursalternatief en meest 

milieuvriendelijk alternatief, dus geen belemmering voor de 

besluitvormino. 
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8.2 

Tabel 8.107 

Evaluatieprogramma 

Aspect 

Geohydrologie, bodem 

en water 

Natuur 

Landschap 

Archeologie 

Criterium 
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AANZET EVALUATIEPROGRAMMA 

Op grond van de Wet milieubeheer bestaat binnen de m.e.r.-procedure een verplichting tot 

het opstellen en uitvoeren van een evaluatieprogramma. Een evaluatieprogramma wordt 

gelijktijdig met het m.e.r.-plichtige besluit, in het geval van dit project, de Gww-vergunning, 

de Wbr-vcrgunningen en vrijstelling of (partiele) herziening van diverse 

bestemmingsplannen, vastgesteld. Het MER dient een aanzet tot zo'n evaluatieprogramma 

te bevatten. 

In het MER zijn voorspellingen gedaan over de (milieu)effecten. Doel van het 

evaluatieprogramma is om te bezien of de werkelijke (milieu)effecten overeenkomen met de 

effecten zoals die in het MER zijn beschreven. In onderstaande tabel zijn de aspecten en 

criteria opgenomen die op basis van het MER in een evaluatieprogramma kunnen worden 

ingepast. 

locatie Tljdstlp Soort onderzoek Wie 

Bemaling en zetting. Ter plaatse van het Na realisatie Registreren van de onttrokken IN 

trace en omgeving. aardgastransport- debieten. 

leiding. Opnemen van stijghoogten nabij 

risico-objecten gedurende de 

bema!ing. 

lnmeten van risico-objecten voor 

eventuele zetting. 

Bij de risico-objecten kan gedacht 

warden aan bebouwing, 

waterkeringen, landbouw en 

grondwaterafhankelijke natuur. 

Grondwater- Nagegaan of er ter plaatse van die 

verontreinigingen. bemalingen grondwater-

verontreinigingen aanwezig zijn en zo 

ja, of ze warden beinvloed. 

Beschermde soorten en Ter plaatse van het Voor, tijdens en na Vooraf: Aanvullend onderzoek naar IN 

gebieden. trace en omgeving. realisatie. beschermde soorten (zie leemten in 

kennis 

Tijdens aanleg : volg de 

uitvoeringswijze zoals beschreven in 

d it MER (b ijvoorbeeld van g vissen weg 

alvorens waterwegen droog te 

porn pen 

Na afloop: evalu eer door veldwerk de 

ecologische effecten. 

Landschappelijk Ter plaatse van het Aanleg- en Herstel van de oude staat van het IN 

waardevolle gebieden. trace en omgeving, uitvoeringsfase. gebied . Dit geldt expliciet voor 

specifiek voor die compensatie in het Groene Hart. 

gebieden waarvoor in 

dit MER 

aandachtspunten 

warden genoemd 

voor de uitvoering. 

Aantasting historisch Ter plaatse van het Aanleg- en Gedurende de uitvoering rekening IN 

bodemarchief. trace. uitvoeringsfase. houden met de eventuele 

aanwezigheid van archeologische 

I I 10523i(t/,,Jl100062l 
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resten. 

Externe veiligheid GR en PR. Ter plaatse van trace. Gebrulksfase. Monltoren GR, mede In relatie tot IN 

rulmtelijke ontwikkelingen. 

Monltoren PR. 

Toetsing aan de normen. 

Geluid Geluldshinder. Ter plaatse van het Aanteg-en Monitoren geluidssituatie. IN 

trace en omgeving. uitvoeringsfase. 

•ZJI 

ARCADIS 277 



I 1106231CE712J1/000023 

ARCADIS 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

278 

• ' 



( 

F 

( BIJLAGE 1 

( 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN·OSSENDRECHT 

Literatuurlijst 

1 Gasnnie, Nederland en zijn aardgas, figuur pagina 34 

2 Brief van Ministerie van Econornische Zaken aan N.V. Nederlandsche Gasnnie, 

d.d. 7-9-2007, kerunerk E/EM/7105148 

3 lnterne sh1die Gasunie en een aannemer naar rnogelijke uitvoeringsmethoden voor 

het trace langs het spoor Elst-Dordrecht, kruising Merwede, passage golfterrein en 

kruising Wantij, 13 september 2007. 

4 Heijkers, D.W. 2007. Natuuronderzoek gastransportleiding Wijngaarden-Zelzate. 

Onderzoek flora en fauna in kader van natuurwetgeving en MER. Natuurbalans -

Limes Divergens B.V., Nijmegen. 

5 Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) 2e generatie, versie 2.1, 

RACM, Amersfoort. 

6 Raad van de Europese Gerneenschappen, Vogelrichtlijn 79 I 409 /EG, 1979. 

7 Raad van de Europese Gerneenschappen, Habitatrichtlijn 92/ 43/EEG, 2000. 

8 Europese Unie, 2nd Gas Directive 2003/55/EC, 26 jnni 2003. 

9 Europese Unie, Verdrag van Malta, Valetta, 1998. 

10 Verdrag van Rarnsar, 1971. 

11 Ministerie van Econornische Zaken, Gaswet, 22 juni 2000. 

12 Ministerie van Economische Zaken, Gaswet, 2004. 

13 Koninklijk Besluit, Concessie N.V. Nederlandse Gasunie, Besluit 13 decernber 1963, 

no. 21. 

14 Koninklijk besluit, Besluit houdende: erkenning van openbaar belang van werken 

ten behoeve van gasvoorziening, Besluit 17 januari 1964, no. 28. 

15 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Circulaire 

Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen, DGMH/B nr. 0104004, 

26 november 1984. 

16 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Nationaal 

Milieubeleidsplan 4 'Een wereld en een wil', 2001. 

I I 10623;CEViJ1,00Q623 

ARCADIS 279 



MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AAROGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

17 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Tweede Structuurschema Verkeer en 

Vervoer, 1990. 

18 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Circulaire Risico-normering Vervoer 

Gevaarlijke Stoffen, augustus 2004. 

19 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Nota Risico-normering Vervoer Gevaarlijke 

Stoffen, 1996. 

20 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Besluit Exteme 

Veiligheid htlichtingen, oktober 2004. 

21 Ministeries van VROM en V&W, IPO en VNG, Handreiking Exteme Veiligheid 

Vervoer Gevaarlijke stoffen, maart 1998. 

22 Wet Geluidshinder (2007) 

23 Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Vierde nota waterhuishouding, 1997. 

24 Wet bodembescherming, houdende regelen inzake bescherming van de bodem, 

3 juli 1986. 

25 Ministerie van LNV, Nota natuur, bos en landschap in de 21e eeuw, Nota natuur 

voor mensen, mensen voor natuur, 2000. 

26 Flora- en faunawet, 2002. 

27 Natuurbeschermingswet (1998). 

28 Ministeries van OCW, LNV, VROM en V&W, Belvedere, Beleidsnota over de 

relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting, 1999. 

29 Monumentenwet, 1988. 

30 Provincie Noord-Brabant, Streekplan Noord-Brabant, Brabant in balans, 2002. 

31 Provincie Noord-Brabant, Provinciaal Milieubeleidsplan 2000-2004, 2001. 

32 Provincie Noord-Brabant, Provinciale Milieuverordening, 2004. 

33 Provincie Noord-Brabant, Waterhuishoudingsplan 2003-2006; Verder met water, 

2003. 

34 Provinicie Noord-Brabant, Natuur- en landschapsoffensief Brabant 2002. 

35 Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, Richtlijn Boortechnieken, 

januari 2004. 

I I IOG23'CE7·'2i1:00062' 

ARCADIS 280 



( BIJLAGE 2 

( 

MILIE UE FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE ID ING WIJNGAARDE N·OSSENDRECHT 

Verklarende woordenlijst 

Aardgastransportleiding 

Afsluitlocatie 

Afsluiterschema 

Altematief 

Amoveren 

Archeologie 

Autonome ontwikkeling 

Bebouwingsafstand 

Bodemarchief 

Bodembeschermings 

-gebied 

Bodemverontreiniging 

Bunde ling 

I 1106231CE7'2J1 ,000623 

ARCADIS 

Leiding voor het doorstromen van gassen, bestemd om gas te 

transporteren. De aardgastransportleiding bestaat uit aan elkaar 

gelaste stalen pijpen, de lengte bedraagt vele kilometers. 

Het (eventueel fysiek afgebakende) terrein waarop /waarin zich 

een afsluiterschema bevindt. 

Het functioneel bij elkaar behorende geheel van afsluiters. 

Compleet uitgewerkte oplossing voor de nieuw te realiseren 

aardgastransportleiding van Wijngaarden naar Ossendrecht. In het 

MER zullen een voorkeursalternatief en een meest 

milieuvriendelijk altematief worden gedefinieerd. 

Afbreken, verwijderen. 

Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en 

opgravingen. 

Ontwikkelingen die optreden zonder dat een nieuwe 

aardgastransportleiding wordt gerealiseerd. 

Dit is de afstand ter weerszijden van het hart van de 

aardgastransportleiding die minimaal aangehouden moet worden 

tot een gebouw. 

Potentiele, nog niet ontdekte, zich onder het oppervlak bevindende 

archeologische waarden in een gebied. 

Gebieden die met betrekking tot de bodem een bijzondere 

bescherming genieten. 

Inworp van stoffen, micro-organismen, warmte of straling op of in 

de bodem door, of als gevolg van menselijke activiteit, op zodanige 

wijze dat deze zich met de bodem kunnen vermengen, met de 

bodem kunnen reageren, zich in de bodem kunnen verplaatsen 

en/ of ongecontroleerd kunnen verplaatsen en dat afbreuk wordt 

gedaan aan een of meer van de functionele eigenschappen van de 

bodem. 

De tracering van aardgastransportleidingen te samen met en 

afgestemd op de (toekomstige) ligging van andere buis-leidingen 
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en andersoortige objecten van infrastructurele aard. 

Compenserende maatregel Maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van milieuschade op 

de ene plaats vervangende waarden elders worden gecreeerd. 

Cultuurhistorie 

Cultuurhistorische 

kenmerken 

Cumulatieve gevolgen 

dB(A) 

Dekzand 

Doorlatendheid 

Ecologie 

Ecologische 

hoofdstructuur (EHS) 

EGIG 

Etmaalwaarde 

Fauna 

Flora 
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Geschiedenis van de ontwikkelingsgang der beschaving. 

Kenmerken die te maken hebben met de door de mens 

aangebrachte elementen, patronen en structuren die de 

ontwikkeling van het landschap illustreren in de historische 

tijdsperiode. 

Verschillende vormen van verontreiniging en aantasting van het 

milieu, waarbij de gevolgen van elke vonn afzonderlijk niet ernstig 

behoeven te zijn, maar van de verschillende vormen tezamen wel. 

Maat voor het geluiddrukniveau waarbij een frequentie

afhankelijke correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid van 

het menselijk oor. 

Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden 

voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van 

het Weichselien vormen in grote delen van Nederland een 'dek'. 

Een maat voor het vermogen van een watervoerend pakket om 

vloeistof door te laten. 

Wetenschap die de relaties tussen organismen en hun omgeving 

(milieu) besh1deert. 

Netwerk van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en 

verbindingszones waarbinnen flora en fauna zich kunnen 

handhaven en uitbreiden. 

European Gaspipeline Incident Data Group (EGIG). De EGIG is een 

samenwerking tussen 9 grote gastransportbedrijven om het hoge 

veiligheidsniveau van pijpleidingen aan te tonen en betrouwbare 

gegevens ter beschikking te stellen. De EGIG is formeel in 1982 

opgericht en beschikt over gegevens van ongevallen van 1970. 

De hoogste waarde van de volgende drie geluidsniveaus: het 

equivalente geluidsniveau van de dagperiode, van de 

avondperiode verhoogd met 5 dB(A) en van de nachtperiode 

verhoogd met 10 dB(A); voor de bepaling van de etmaalwaarde 

van het wegverkeerslawaai wordt de avondperiode buiten 

beschouwing gelaten. 

De dierenwereld. 

De plantenwereld. 
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Flugzand 

Freatisch grondwater 

GEA-objecten 
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Lichte natuurlijke vulkanische grondsoort 

Ondiep grondwater. 

Waardevolle geologische, geomorfologische of bodemkundige 

eenheden aan het aardoppervlak. 

Geluidshinder Gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid. 

Geluidsbelasting in dB(A) Etmaalwaarde van het equivalente geluidsniveau op een bepaalde 

plaats, afkomstig van bepaalde geluidsbronnen. 

Geohydrologie Wetenschap die de samenhang tussen de geologie en het 

voorkomen en de stroming van het grondwater besh1deert. 

Geologie 

Geomorfologie 

GFT 

GTS 

Grenswaarde 

Wetenschap die de aardkorst en haar ontstaan bestudeert. 

Wetenschap die de natuurlijke vorm van het landschap besh1deert, 

zoals die ontstaan is door geologische processen en eventueel 

befuvloed is door menselijk handelen. 

Gesloten Front Techniek (schildboring). 

Gas Transport Services, honderd procent dochter van Gasunie, 

beheerder van het landelijke gastransportnet. 

Kwaliteitsniveau van water, bodem of lucht, dat tenminste moet 

worden bereikt of gehandhaafd. 

Grondwaterbeschermings- Gebied dat met het oog op de grondwaterkwaliteit een 

gebied bijzondere bescherming bezit. 

Habitatrichtlijn Europese richtlijn die de bescherming van bedreigde natuurtypen 

(habitats) en in het wild levende soorten planten en dieren, die op 

Europees niveau van belang zijn, regelt. 

HDD 

h.o.h. 

Holoceen 

Hydrologie 

Ii 106231Cf7 ,211iOOG623 
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Horizontaal gestuurde boring 

Hart op hart 

Het Holoceen is de naam van het geologische tijdvak van 11.000 jaar 

geleden tot nu. Het Holoceen is een relatief warme periode of 

interglaciaal, vergeleken met de voorgaande koude periode aan het 

einde van het Pleistoceen. Deze koude periode heet Weichselien en 

vormde een glaciaal. 

Kennis van het vloeibare in de aarde, in het bijzonder van de stand 

en de stromingen van het grondwater. 
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Invloedsgebied 

Kwel 

Landschap 

LNV 

Luchtverontreiniging 

Maaiveld 

Meest milieuvriendelijk 

altematief (MMA) 

m.e.r. 

MER 

Mitigerende maatregel 

NAP 

Natuurontwikkeling 

NO,N021 NOx 

Norm 

Normering 

Nulalternatief 

OFT 
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Gebied waarbinnen effecten te verwachten zijn bij aanleg van een 

der alternatieven. De omvang van dit gebied kan verschillen per 

aspect. 

Naar buven gerkhte waterbeweging, resulterend in het uittreden 

van grondwater aan het maaiveld via drains of capillaire opstijging. 

De waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm van het 

aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang 

en wederzijdse bemvloeding van de factoren relief, bodem, water, 

klirnaat, flora en fauna alsmede door de wisselwerking met de 

mens. 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 

Vreemde stoffen in de lucht die hinderlijk of schadelijk zijn voor 

mensen, planten, dieren en goederen. 

De oppervlakte van het natuurlijk of aangelegde terrein. 

Reeel altematief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter 

bescherming van het milieu zijn toegepast. 

Milieueffectrapportage (=procedure). 

Milieueffectrapport. 

Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit 

voor het milieu te voorkomen of te beperken. 

Nieuw Amsterdams Peil. 

Het scheppen van zodanige omstandigheden dat natuurlijke 

ecosystemen zich kunnen ontwikkelen. 

Stikstofmono-oxyde, stikstofdioxyde, stikstofoxyden. 

Waarde waaraan een bepaalde concentratie moet voldoen om in 

een bepaalde klasse ingedeeld te worden. 

Stelsel van normen en toetsing van resultaten aan een stelsel van 

nonnen. 

Bij dit alternatief wordt uitgegaan van de bestaande situatie en de 

autonome ontwikkeling. Dit alternatief dient als referentiekader 

voor de effectbeschrijvingen van alle andere alternatieven. 

Open Front Teclmiek 
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Overkluizing 

( Parameters 

PBT 

Permanente effecten 

Pijp 

P(i)MS 

Pleistoceen 

PWC 

PPD 

Referentie 

RWS 

Side boom 

Streefwaarde 

Studiegebied 

Tijdelijke effecten 

Toetsingsafstand 

Toetsingscriterium 

Trace 
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Een doorgang onder een hoofdverkeersweg waarbij het 

weggedeelte gefundeerd is op palen zodat leidingaanleg 

ongestoord kan plaatsvinden. 

Kenmerkende grootheid. 

Pneumatische Boor Techniek (Raketboren idem A vegaar) 

Effecten van de ingreep die optreden zolang de weg aanwezig is. 

Een stalen buis van circa 12 of 18 m lengte. 

Pijpleiding (integriteits) Management Systeem. 

Geologisch tijdperk dat circa 2 miljoen jaar geleden begon. 

Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen van 

gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende ijstijden). Na de 

laatste IJstijd begint het Holoceen (circa 8.000 voor Chr.) 

Planologische werkcommissie, via buisleidingconcessie 

aangewezen interdepartementale commissie voor traceafstemming 

en aanlegwijze. 

Provinciale Planologische Dienst. 

Vergelijking(smaatstaf). 

Rijkswaterstaat. 

Pijplegger, een kraan die zijwaarts lasten kan verplaatsen. 

Waarde die correspondeert met een kwaliteitsdoelstelling op korte 

of lange termijn. 

Gebied waarbinnen alle relevante effecten optreden bij aanleg van 

een der alternatieven. 

Effecten die optreden gedurende de aanleg van de 

aardgastransportleiding. 

De afstand waarbinnen de aard van de omgeving moet warden 

nagegaan. 

Criterium aan de hand waarvan de effecten als gevolg van de 

voorgenomen activiteit beschreven zijn. 

De ligging van een aardgastransportleiding in of boven de bodem. 
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Tracering 

Variant 

Vegetatie 

Veiligheidsgebied 

V erbindingszone 

V ersnippering 

Visueel-ruimtelijke 

kenmerken 

VROM 

V&W 

Waterkwaliteit 

Waterkwantiteit 

Wgh 

Wm 

Worstcase 
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Aile handelingen om een trace vast te stellen. 

Concrete deeloplossing voor een knelpunt op de voorgenomen 

nieuw te realiseren aardgastransportleiding van Wijngaarden naar 

Ossendrecht (bouwsteen voor de altematieven). 

De ruimtelijke verschijningsvorm van planten in samenhang met de 

plaatsen waar zij groeien en de rangschikking die zij uit zichzelf 

hebben ingenomen. 

Het gebied aan weerszijden van de leiding waarin zich in principe 

geen kwetsbare of beperkt kwetsbare bestemmingen mo gen 

bevinden. 

Zone die deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur en 

dienst doet als migratieroute voor organismen tussen kemgebieden 

en natuurontwikkelingsgebieden. Aanleg van verbindingszones 

heeft als doel barrieres tussen deze gebieden op te heffen. 

Proces in het landschap waarbij eerder aaneengesloten gebieden 

worden verkleind en de onderlinge afstand tussen deze gebieden 

wordt vergroot (als gevolg van intensieve landbouw, aa:nleg van 

infrastructurele werken enz.). 

Kenmerken die te maken hebben met de visuele waarneming 

van het landschap) door de mens. 

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer. 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

De chemische en biologische kwaliteit van water. 

De wijze waarop een bepaalde hoeveelheid water door het 

studiegebied stroomt (waterhuishouding). 

Wet geluidshinder. 

Wet milieubeheer. 

Slechtst denkbare situatie. 

286 



MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

( 

( BIJLAGE 3 Verklaring van Nationaal Belang 

ARCADIS 287 



110623!CE712JllOOOG23 

ARCADIS 

MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

288 



Aan 

N.V. Nederlandse Gasunie 
t.a.v. de heer E. Freese, Projectdirecteur 
Postbus 19 
9700 MA GRONINGEN 

Datum Uw kenmerk 

"~= ~ / SEP. 200/ 
Onderwerp 

Gasunie project Noord-Zuid 

Geachte heer Freese, 

Ministerie van Economische Zaken 

Ons kenmerk Bljlage(n) 

E/EM I 7105148 

Bij brief van 17 maart 2006 aan de Tweede Kamer, heeft de toenmalige minister van EZ 
de visie op de Gasmarkt in de toekomst gegeven. Een van de hoofdlijnen van deze visie is 
dat het van belang is dat gas binnen de EU vrij verhandeld kan worden. Daarnaast moet 
de uni eke N ederlandse positie van 'gasrotonde' verder uitgebouwd worden. Essentieel 
voor deze twee uitgangspunten is dat er fysiek voldoende transportcapaciteit aanwezig is. 

Gasunie is gestart met de voorbereidingen van het Noord-Zuid project waarbij enkele 
honderden kilometers aan ondergrondse leidingen voor het transport van aardgas dienen 
aangelegd te worden. Deze uitbreiding van het bestaande leidingennetwerk is, zoals u 
aangeeft noodzakelijk omdat de vraag in Nederland en de ons omringende landen naar 
gas de komende jaren toeneemt terwijl de productie van gasvelden binnen West-Europa 
in de komende jaren juist afneemt. Dit betekent onder meer dat er meer gas ge1mporteerd 
zal worden uit landen als Rusland en Noorwegen. In de komende jaren zal er dus meer 
gas getransporteerd moeten worden over het gastransportnet van Gasunie, zowel voor de 
Nederlandse markt als voor de landen om ons heen. 
Het huidige transportnet kan deze vraag naar transport niet aan, daarom is uitbreiding 
noodzakelijk. 

Bij de voorbereiding van het Noord-Zuid project is de vraag naar voren gekomen of dit 
project (inclusief de compressorstations) te beschouwen is als een project van nationaal 
belang. 

Bezoekadres Doorklesnummer Telefax 

Beziudenhoutseweg 30 (070) 379 7065 (070) 379 7841 

Hoofdkantoor 

Bezuldenhoutseweg 30 

Postbus 20101 

2500 EC 's-Gravenhage 

Telefoon {0701 379 89 1 1 Behandeld door 

Telefax 10101 347 40 Bl mw. rnr. J.C. van Dalen 
Email ezpost@minez.nl 

Website www.mlnez.nl Verzoeke b1j· besntwaording VBn deze bn'ef ans kenmerk te vermeJden 
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MJnlstetle ve11 Econamirn:lle Zsten 

In antwoord op kamcrvragen over bet gascompressorstation Wijugaarden is reeds door de 
minister van Vrom, mede namens de minister van EZ, aangcgcvcn dat de aanleg van de 
Noord-Zuidverbinding, inclusicf de compressorsllltions, van nat ionaal belang Is in hct 
kadcr van de lcvermgs- en voorzieningszekcrhoid van aardgas. Oil bovcsiig ik nogmeals. 
Zeals in de bcantwoording van de kamervragen is aangegevcn, knn van het uitgangspunt 
uit de Nota Ruimtc (gcen nleuwc grootsehalige infraslructurclc projeeten In Nationalc 
Landschappen) afgeweken Worden voor projecten van groot openbnnr bclnng, zoals de 
Noord-Zuidverbinding (ioclusief do comp1•essorstaUons). Bij deze grootschalige 
infhistnllllurelc project en in Nationale Jandschappen dlenen we! miligercnde en 
compcnsercndc maatregelen, zoals i.npassing en grote aandncbt voor onlwerpk.waliteit, 
gcnomen te worden. Bij de Noord-Zuidverbinding is sprake van cen nnlionaal, algcrocen 
en groot openbaar belang vanwcge de leverings- en voorzicningszekcrheid. 

Ile hoop u hiennec voldoende te hcbben ge'informccrd. 
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WERKSTROOK 35-50 METER 
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Aanlegmethoden voor aardgastransportleidingen 

In deze bijlage is een toelichting opgenomen over de mogelijke wijzen van aanleg van 

aardgastransportleidingen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen: 

• De aanleg van een aardgastransportleiding op land (in den droge). 

• De verschillende wijzen waarop infrastructuur gekmist kan worden. 

De in hoofdlijnen geldende aanlegprincipes zijn hieronder toegelicht. De beschrijving is 

gebaseerd op informatie van Gasunie over de leidingaanleg, aangevuld met informatie uit de 

Richtlijn Boortechnieken van Rijkswaterstaat [35] en Technische Voorschriften bij vergunningen 

voor kabels en leidingen langs, onder en boven de spoorweg van Railinfrabeheer (uitgave 2002). 

SYSTEMEN AARDGASTRANSPORTLEIOING OP LAND 

In aansluiting op bestaande infrastructuur bedraagt de minirnale gronddekking van de 

aardgastransportleiding voor het traject Wijngaarden-Ossendrecht 1,25 meter. 

De aardgastransportleiding wordt door Gasunie standaard op 7,0 meter van bestaande 

transportleidingen aangelegd ("hart op hart"). 

Een aardgastransportleiding kan als "landleiding" op de volgende wijzen worden aangelegd: 

• Aanleg aardgastransportleiding in den droge. 

• Aanleg aardgastransportleiding in den natte. 

De aanlegwijzen in den droge en in den natte kunnen voor speciale tracedelen c.q. obstakels in 

het trace worden gecombineerd met zogenaamde geboorde methoden. Deze zijn beschreven 

onder "Systemen voor kruising infrastructuur". 

Aan/eg aardgastransportleiding in den droge 

• De aanleg van aardgastransportleidingen gebeurt in secties van verschillende lengtes. 

Alle werkzaamheden voor de aanleg van een aardgastransportleiding vinden plaats in een 

werkstrook. Deze werkstrook is in dit project ongeveer 40 meter breed. De werkzaamheden 

starten met het afrasteren van de werkstrook. De soort afrastering hangt af van het omliggende 

landgebruik. 

Bij aanleg van een aardgastransportleiding in den droge wordt eerst een rijbaan aangelegd. De 

rijbaan wordt gemaakt door het aanbrengen van flugzand, boomschors of in de daarvoor 

geeigende gebieden ook 'gewoon zand' met rijplaten. Het zand of de boomschors wordt bij een 

slechte draagkracht van de ondergrond aangebracht op een kunststof scheidingsfolie. Bij een zeer 

slechte draagkracht van de ondergrond van graslandpercelen wordt de scheidingsfolie 

aangebracht op het grasland, dus zonder de teelaarde te verwijderen. Indien de teelaarde onder 

de rijbaan wordt verwijderd dan wordt deze in depot gezet, gescheiden van de later te ontgraven 

ondergrond. 
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TIJDSDUUR AANLEG 

IN DEN DROGE 
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Nadat de rijbaan is aangebracht, worden de pijpen (met een lengte van 12 of 18 meter) uitgereden 

en aaneen gelast. Alie lassen worden op fouten gecontroleerd. Als de lassen goed zijn bevonden, 

worden ze voorzien van een coating. Deze coating van de lasnaad vormt samen met de op de pijp 

aangebrachte coating een aaneengesloten beschermingslaag tegen uitwendige corrosie. 

Bovendien beschermt een cathodisch beschermingssysteem de aardgastransportleiding tegen 

uitwemlige currusie. Als de streng van aaneengelaste pijpen gereed is, wordt deze nogrnaals 

gecontroleerd of de beschermende coating niet is beschadigd. 

Naast de pijpen wordt een sleuf gegraven. Hiertoe wordt de teelaarde en de ondergrond 

ontgraven en in gescheiden depots:is gezet. De sleuf wordt, indien nodig, bemalen. Waar mogelijk 

zal door het toepassen van horizontale bemaling (sleufdrainage) de wateronttrekking 

geminimaliseerd zijn. Figuur B2.1 en de foto's in de kantlijn illustreren de beschrijving van de 

werkzaamheden bij aanleg van een aardgastransportleiding in den droge. 

Kranen of sidebooms tillen de pijpen die tot een streng aaneen zijn gelast in de sleuf. Op de 

meeste plaatsen zal de leiding onder grondwaterniveau warden gelegd. Afhankelijk van de 

grondslag kan het noodzakelijk zijn om een verankering toe te passen. Grondankers voorkomen 

dat de leiding gaat opdrijven. Na afloop wordt de sleuf aangevuld door eerst het zand of de 

boomschors van de rijbaan in de sleuf te brengen. Het zand of boomschors dat niet in de sleuf kan 

warden verwerkt wordt in het trace verwerkt ter opheffing van grondtekorten of wordt 

afgevoerd. Vervolgens wordt, in omgekeerde volgorde van ontgraving, de in depot gezette 

ondergrond ingebracht. Als laatste wordt de teelaardelaag weer terug op haar plaats gebracht en 

wordt het trace afgewerkt en ingezaaid. 

• De sleufbreedte bij uitvoering in den droge bedraagt op aanlegniveau van de 

aardgastransportleiding tussen de 2,5 en 3,0 meter. De taluds zijn 1:1,5 of steiler. Twee 

manieren voor ontgraving zijn hierbij relevant: 

• Ontgravingtype 1: van de werkstrook wordt alleen ter plaatse van de sleuf de teelaarde afgezet. 

Dit vindt plaats bij bodemprofielen met weinig draagkracht (veen- en moerige gronden) en bij 

graslanden. 

• Ontgravingtype 2: van de gehele werkstrook wordt de teelaarde afgezet, dit is cultuurtechnisch 

het beste. Daarbij is de minste kans op blijvende stmctuurschade door vermenging. 

Voor het leggen van de aardgastransportleiding in den droge bedraagt de tijdsduur vanaf het 

moment van afzetten van de werkstrook tot en met het moment van terugzetten van de teelaarde, 

afwerken en inzaaien gemiddeld 10 weken. In deze periode wordt gemiddeld 2 weken bemalen. 

Na het inzaaien van de werkstrook kan deze nog niet in gebruik warden genomen. Met de 

grondeigenaren en grondgebruikers worden afspraken gemaakt over het uit gebruik nemen van 

de werkstrook voor -meestal- een volledig groeiseizoen. 

" In de praktijk warden vaak meerdere lagen gescheiden ontgraven. 

I' 'O·''' ('7''- •'""'" ' ·:'!~ "\ ~ <!. ' ~ · _.,. # 
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Figuur B2.1 

Voorbeeld dwarsdoorsnede van 

de werkstrook bij voor Gasunie 

standaard werkwijze voor de 

aanleg van een 

aar dgastr ansportleiding 

WERKSTROOK 35 METER 

Foto 82.1 ---
Graven sleuf met dragline 
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Aanleg aardgastransportleiding in den natte 

In zeer natte diepveengebieden wordt niet bemalen. De aardgastransportleiding wordt niet in een 

droge sleuf maar in een sleuf gevuld met grondwater aangelegd. De gasleidingsectie wordt 

vanuit een stationaire lasplaats geproduceerd, in de sleuf uitgedreven en uiteindelijk afgezonken 

in de sleuf. Het voordeel is dat door het indrijven ("floaten") van de gelaste 

aardgastransportleiding er geen transport van zware stalen pijpen in het veld en bemaling van de 

sleuf nodig zijn. Inherent aan deze methode is dat de onderwatertaluds flauwer zijn dan bij 

aanleg in den droge, wat extra werkstrookbreedte vraagt. 

De werkzaamheden voor de aanleg in den natte vinden plaats in een van tevoren afgezette 

werkstrook. Deze werkstrook is breder dan bij aanleg in den droge en bedraagt voor een 48" 

leiding ongeveer 50 meter. Na het afrasteren van de werkstrook wordt gestart met het graven van 

de sleuf die gevuld blijft met grondwater. Er wordt gegraven met een kraan die geplaatst is op 

een ponton die in de uitgegraven sleuf drijft (zie foto B2.l). De teelaarde wordt separaat in depot 

gezet. 

Ii 10623,CE712Ji·OOD523 
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Op door grondeigenaren verlangde locaties en op plaatsen waar wegen het leidingtrace kruisen, 

worden tijdelijke bruggen geconstrueerd. Op een werkplatform aan de kop van de sleuf worden 

de pijpen aaneen gelast. Na de controle van de lassen en bet coaten van de lassen wordt de 

aaneen gelaste pijpstreng in de sleuf gedreven. Als de pijpstreng compleet is ingedreven (zie foto 

B2.2), wordt de aardgastransportleiding met grondankers geborgd tegen opdrijven36
• De sleuf 

wordt tot het niveau van de umlerzijtle van de teelaarde laag vol gespoten met zand. Als 

afsluiting van de werkzaambeden wordt de afgegraven grond met bebulp van een kraan weer 

teruggezet en bet trace wordt afgewerkt en ingezaaid. 

Grondtekorten en tijde/ijke rijbanen 

Zowel bij aanleg van de leiding in den droge als bij aanleg in den natte ontstaan grondtekorten. 

Deze grondtekorten ontstaan onder andere door bet inklinken van de grand en in veengronden 

bovendien door oxidatie van organiscbe stoffen. De ontstane grondtekorten worden 

gecompcnscerd door extra zand, flugsand of boomschors in te brengen in de ondergrond. 

Bovendien moet voor bet transport van materieel en materiaal de draagkracbt van de bodem 

warden verbeterd. Daarnaast moet de structuur van de grond zoveel mogelijk worden 

bescbermd. Hiertoe wordt een tijdelijke rijbaan aangelegd. Voor deze tijdelijke rijbaan wordt ook 

zand, flugsand of boomscbors gebruikt. De dikte van de tijdelijke rijbaan wordt afgestemd op de 

te verwacbten grondtekorten. Als de rijbaan wordt gemaakt van boomscbors of flugsand zal deze 

door een folie worden gescheiden van de ondergrond. Wanneer de tijdelijke rijbaan niet meer 

gebruikt wordt, zal deze, ter opbeffing van grondtekorten, in bet verdere trace onder in de sleuf 

worden verwerkt. Alvorens de tijdelijke rijbaan wordt verwerkt zal worden gecontroleerd of 

tijdens bet gebruik ervan geen verontreiniging door bijvoorbeeld olielekkage is opgetreden. Om 

de nazakkingen te compenseren zal bet trace met een geringe overboogte worden afgewerkt. 

Flug sand 

Flugsand is een poreus loskorrelig materiaal van natuurlijke vulkaniscbe oorsprong met een 

geringe dicbtbeid37
• De gemiddelde droge bulkdichtbeid, na verdichting in bet werk, is ongeveer 

1000 kg/m3
. Deze lage dicbtbeid maakt flugsand bijzonder gescbikt voor verwerking in natte 

gronden met geringe draagkracht, het zal de zettingen aanzienlijk beperken. Flugsand wordt 

gewonnen in open groeven in onder andere de Eiffel. 

Boomschors 

Boomschors zal vooral worden gebruikt in veengebieden omdat het qua eigenscbappen en 

structuur enige overeenkomst beeft met veen. Bovendien worden door het geringe gewicht van 

boomschors de zettingen beperkt. Boomschors zal worden aangekocht bij verwerkers van 

starr1hout, zou.ls papierfubrieken. Directe normering voor het toepassen varl boor£Lschors is niei 

voorbanden. Daarom zullen kwaliteitseisen op basis van de normen uit de Wet 

Bodembescberming worden opgesteld. 

Zand 

Het zand dat wordt gebruikt voor de tijdelijke rijbanen en ter compensatie van de grondtekorten 

zal worden betrokken van Iokale zandwinningen. Het zand moet voldoen aan de kwaliteitseisen 

en controle volgens de daarvoor geldende regels in Nederland. 

36 Als de sleuf wordt volgespoten met zand is het niet noodzakelijk om ankers te plaa Lsen. 

Het zand wordt niet direct onder de teelaarde gebracht, er wordt minimaal 0,70 meter originele grond op 

het zand aangebracht. 

" In Duitsland wordt Flugsand aangeduid met Biros. Het gebruikte flugsand zal zijn voorzien van een attest

met-productcertificaat en een rnilieuhygienische conformiteitverklaring op basis van de nationale 

beuurdelingsrichtlijn van de Kiwa. 
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Foto 82.2 

Het indrijven van twee leidingen 

vanuit een floatstation (flugzand 

werkweg) 

Foto 82.3 

Damwand 
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Variant: aanleg in den natte met toepassing van damwand 

Er zullen in het trace gedeelten zijn waar het niet mogelijk is om een sleuf met taluds te 

ontgraven. Redenen hiervoor kunnen zijn: slechte draagkracht van de grond, noodgedwongen 

korte afstand tot belendende aardgastransportleiding, wegkruisingen of anderszins. In deze 

gevallen zal toepassing van een damwandkuip noodzakelijk zijn. Gezien de slechte 

grondmechanische eigenschappen in de betreffende gebieden, moet rekening worden gehouden 

met een tweezijdige damwand zodat op elkaar kan worden afgestempeld. In verband met het 

floaten zal een relatief hoge stempeling worden toegepast 

11 W523!CE7'2J1/000ii23 
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TIJDSDUUR AANLEG 

IN DEN NATTE 

Tabel 82.1 

Foto 82.4 

Luchtfoto van Janleg 

in den natte 
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Voor het leggen van de aardgastransportleiding in den natte bedraagt de tijdsduur vanaf het 

moment van afzetten van de werkstrook tot en met het moment van terugzetten van de teelaarde, 

afwerken en inzaaien gemiddeld 16 weken. Gedurende deze periode dienen de grondgebruikers 

voor het kruisen van de werkstrook gebruik te maken van de tijdelijke bruggen. Ook voor de 

aanleg in den natte worden met de grondeigenaren en grondgebruikers afspraken gemaakt voor 

het uit gebruik nemen van de werkslrook voor - meestal- een volledig groeiseizoen. 

Karakteristieken aanleg trace 

In de volgende tabei zijn en.keie karakteristieken van de wijzen van aanleg op land (aanleg in den 

droge en aanleg in den natte) weergegeven. 

Droge sleuf Natte sleuf 

Omschrijvlng Sleuf graven, waar nodig bemaling Sleuf graven, geen bemaling, 

toepassen, aardgastransportleiding aardgastransportleiding indrijven, afwerken. 

aanleggen, afwerken . 

Toepassings,- 90 tot 95% van de normale situaties. Als het technisch onmogelijk is om de te graven 

gebied sleuf droog te pompen en transport van pijpen 

onmogelijk is. 

Stand der Uitstekend, veel toegepast. Matig toegepast in venige grand, verslechtering 

techniek van de kwaliteit van de bodem na oplevering. 

Milieu- Bij bemaling plaatselijk en tijdelijk Werkstrook ongeveer 50 meter. Verslechtering 

aspecten verdroging . landbouwgrond door aanvulling grondtekort 

Werkstrook 40 meter. (kan warden geminimaliseerd door een goede 

clean-up). 

I. 10623H"/il.' li.)00623 
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Figuur 82.2 ______ _ 

Principe schets horizontaal 

gestuurd boren 
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SYSTEMEN VOOR KRUISING INFRASTRUCTUUR 

Er zijn meerdere methoden om infrastructuur (water, spoor, weg) te kruisen. Deze worden 

hieronder toegelicht. 

Er bestaan verschillende zogenaamde "no-dig" ofwel "sleufloze" installatiemethoden. De meest 

gebrui.kte methoden zijn: 

• Horizontaal gestuurde boring. 

• Open Front Techniek (avegaarmethode, persboring). 

• Gesloten Front Techniek (schildboring). 

• Pneumatische boringen. 

Daarnaast kan voor kruisingen met watergangen, kanalen en bestaande leidingen gebruik 

worden gemaakt van een zinker. Afhankelijk van het al dan niet toepassen van bemaling wordt 

onderscheid gemaakt in: 

• Natte zinker (zonder bemaling). 

• Droge zinker (bemaling). 

Bovenstaande zes technieken worden in navolgende tekst verder in detail toegelicht. 

Horizontaal gestuurde boring 

De horizontaal gestuurde boring kan worden toegepast voor het kruisen van tracedelen met 

bijzondere natuur, archeologische of cultuurhistorische waarden en voor het kruisen van 

infrastructuur. Het kenmerk van een horizontaal gestuurde boring is dat de boring vanaf het 

maaiveld plaatsvindt en dat een zodanige gronddekking wordt gekozen dat er geen invloed 

optreedt naar de bovengrond. Bij deze boortechniek zijn alleen bouwkuipen en bemalingen nodig 

voor het verbinden van de horizontaal gestuurde boring met de leidingdelen die ofwel in den 

droge of in den natte zijn gelegd (zie onder "Systemen aardgastransportleiding op land"). In 

figuur B2.2 is een principe schets van horizontaal gestuurd boren opgenomen. 

Horizonlaal gesluurd boren 

Voor het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring wordt eerst de boorstelling (rig) 

opgebouwd (zie foto B2.5). Volgens een ontworpen langsprofiel en met een intredehoek van 8° a 
12° wordt vervolgens de boorpijp (pilotpipe) ingebracht. Langs elektronische weg is de boorkop 

exact te volgen en door de licht gebogen boorkop te draaien bestaat de mogelijkheid om te sturen 

en zodoende de ontworpen boorlijn te volgen. 

I I 106231CE712Jl/000623 
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Foto B2.S 

Booi-stell111g voor gestuurde 

Figuur B2.4 

hor1z.::-.nt3al gesruurde boring 
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Het eigenlijke boren (losmaken van de grond) gebeurt met jetnozzles. Bij hardere 

grondsoorten bestaat de mogelijkheid een vloeistof (bentoniet) aangedreven boormotor te 

gebruiken voor mechanisch boren. De losgemaakte grond wordt met bentonietspoeling aan 

de buitenzijde van de boorpijp teruggevoerd naar het intredepunt. Deze boorspoeling wordt 

vervolgens verzameld en gerecycled voor hergebruik. Na uittrede wordt een zogenaamde 

'mimer' teruggetrokken om het boorgat te vergroten. Met een bentonietspoeling wordt 

vervoigens de uitkomende grond uit de boorgang verwijderd en gerecycled. Bij grotere 

diameters kan het ruimen in meerdere stappen plaatsvinden. Aan de overzijde van de 

booropstelling wordt de te installeren leidingstreng op rolstellen samengesteld en getest. 

Uiteindelijk wordt de aardgastransportleiding met een wartel aan de boorpijp bevestigd en 

ingetrokken. 

TOEPASSING BENTONIET 

De uentoniet (klei) spoeiing wordt voliedig hergebr"uikt en datgene wat overblijft wordt urteindelijk 

afgevoerd. Op het !and 'NOrdt de bentonietspoeling opgevangen en verzameld in gegraven putten, 

van waaruit het verder verpompt kan warden. Bij een boring die eventueel in het water uitkomt, dan 

wei vertrekt, zai het nodig zijn om damwandkuipen aan te brengen om zorloende de 

bentonietvloeistof te kunnen verzamelen. Deze hulpconstructies zullen later echter veelal ook gebruikt 

worden voor tie-in activiteiten ofwel het aansluiten op de nieuw gelegde aardgastransportleiding. 

Het gra te voordeel van de horizontaal gestuurde boormethode is dat over gra te lengte een te 

passeren object volledig ongeroerd blijft. Voor een 48" leiding bedraagt de maximale boorlengte 

van een horizontaal gestuurde boring ongeveer 1.000 meter, dit is afhankelijk van de 

eigenschappen van de diepere grondlagen. 

Als nadeel kan gezien warden dat de aardgastransportleid.ing dusdanig diep komt te liggen dat 

hij vrijwel onbereikbaar is (maar ook onbereikbaar voor schade van buitenaf). 

Open Front Techniek (avegaarmethode, persboring) 

Het kenmerk van de open front boortechniek is de open voorzijde van de buis. De ronde buis 

wordt door middel van hydraulische vijzels in de grand gedmkt waama de grond hanclma tig 

danwel mechanisch wordt algevoerd. Aan de voorzijde bevindt zich een snijrnnd. Door het intact 

houden van een qua grootte te kiezen grondprop in de boorkop zal de stabiliteit nabij het open 

front, geen probleem vormen. De open front tf'chniek is niet geschikt voor het boren beneden de 

grondwaterstand, tenzij met behulp van bemaling de grondwaterstand ter plaatse wordt 
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AVEGAAR 

Foto 82.6 

Links: avegaar in buis. 

Rechts: avegaarbori11g 

Figuur 82.4 

Principe schets van een 

schildbori11g 

(Gro11dd1·uk-Balans rn ethode) 
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verlaagd. De open front techniek is niet bestuurbaar en tijdens het drukken kunnen afwijkingen 

ontstaan omdat de snijkop de weg van de ntinste weerstand zoekt. 

De avegaarmethode is een voorbeeld van open front techniek waarbij de grondafvoer plaatsvindt 

met een avegaar (grondboor). De met een motor aangedreven avegaar bevindt zich achter de 

snijkop. De losgewoelde grond wordt via de avegaar aigevoerd naar de persput en daar verder 

verwijderd. 

Gesloten Front Techniek (schildboring) 

Het kenmerk van de gesloten front boortechniek is het schild in de voorzijde van de boorkop die 

deze methode geschikt maakt om onder water te gebruiken, dus zonder toepassing van bemaling 

onder het te passeren object. De ronde buis wordt door middel van vijzels in de grond gedrukt. 

Tijdens het wegdrukken van het buiselement wordt de grond aan de voorzijde afgefreesd met een 

hydraulisch- of elektrisch aangedreven snijrad. De grond wordt gemengd in de boorkamer, of een 

aparte mengkamer, en vervolgens afgevoerd. De pers- en ontvangstkuip wordt wel bemalen. 

Deze boormethode wordt onder andere veel gebruikt voor het installeren van mantelbuizen bij 

spoorwegkruisingen (NS-kruising). 

In figuur B2.4 is een principe schets van een schildboring opgenomen. 

VIJZEL 

IF----'---11 WAT~ 0A14WA~p 
DOORVOERIHG 

Er zijn twee systemen te onderscheiden: 

AFVOER 
GROND 

CUTTER 

WATalDICHT SCHOT 

• Gronddruk-Balans methode: hierbij wordt er nauwlettend op toegezien dat de weggeboorde 

grond in de boorkamer voor het schild in evenwicht is met de heersende gronddruk in de 

omgeving. De grond wordt vervolgens mechanisch (met een kleine avegaar) uit de boorkamer 

tot binnen het afsluitende schild gebracht en hiervandaan afgevoerd naar de persput met 

karretjes of dikstofpompen. 

• Slurry methode: hierbij wordt de weggeboorde grond in de mengkamer met water vermengd 

zodat een verpompbare massa ontstaat. Bij deze methode dient het wegpompen van de slurry 
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Foto 82.7 

Links: slurry kop kornt binnen 

door speciale damwand 

doorvoer ing. 

Rechts: Gronddruk Balans 

boorkop met midden-ondP.r Of' 

avegaar voor grondafvoer uit rle 

rnengkamer 
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in evenwicht te zijn met de voortgang van de boring, zodat geen holle mimten en 

dientengevolge verzakl<lngen in het maaiveld kunnen ontstaan. 

Tijdens het boren wordt bentoniet aan de buitenkant van de leiding gemjecteerd om de 

wrijvingsweerstand tussen de buis en de grond te verminderen. Omdat schildboringen vaak 

Loegepasl worden zonder gebruik te maken van bemaling, uienen er ook ter plaatse van de 

damwand (pers- en ontvang) putten speciale voorzieningen gemaakt te worden. De 

doorvoeringen door de dam wand vragen een waterdichte constructie, maar zonodig worden ook 

waterdichte onderwaterbeton vlocrcn tocgcpast. 

De gesloten front boortechniek is redelijk bestuurbaar. In de boorkop zijn stuurvijzels geplaatst 

waardoor besturing in alle richtingen mogelijk is. Het boortrace kan hierdoor recht en/ of 

(verticaal/ horizontaal) gebogen worden uitgevoerd. De positie van de boorkop kan door middel 

van een plaatsbepalingsysteem (laser) continu worden bewaakt. 

Pneumatische Boortedmiek 

Pneumatisch boren is beter bekend onder de naam "raketboren". In figuur B2.5 is een principe 

schets van een raketboring opgenomen. Het kenmerk hiervan is dat de leiding door middel van 

een horizontaal heiblok wordt doorgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 

bodempersraket. De in te brengen buis wordt nauwkeurig opgesteld in een gegraven werkput en 

wordt vervolgens met de op een raket lijkende en lucht aangedreven slaghamer horizontaal 

ingedreven of ingetrokken. Indien de raket de buis m duwt, dient deze na installatie te word.en 

leeg gemaakt. 

Bij deze methode is hct nict mogclijk om de boring te sturen . 

I, i062l'CE712J11000623 
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Figuur 82.5 

Principe schets raketboring 

Foto 82.8 

Natte z!nker' 
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/ 
-\.-----rnlll,...,.......7~ 

Natte zinker 

.0• I•• 

Een natte zinker kan worden toegepast voor kruisingen met watergangen waarbij geen bemaling 

toegepast kan worden om de sleuf waar de leiding in komt te liggen droog te krijgen. Om 

scheepvaart bij dit soort kruisingen zo weinig mogelijk te belemmeren, is het van belang om het 

baggeren en afzinken van de voorgevormde leidingsectie in overleg met belanghebbende 

instanties (en goed gepland) uit te voeren. 

Een natte zinker kan afhankelijk van vorm en locatie op uiteenlopende wijzen gelegd worden. Dit 

type zinker bestaat uit een voorgevormde pijp die volledig aangepast is aan het profiel van de 

betreffende watergang. Het baggerwerk kan daardoor tot een minimum beperkt blijven, ook 

mede doordat de oevers vaak met damwanden zijn beschermd (de zogenaamde kopgaten). 

De zinker wordt bij voorkeur gebouwd op een van de nabij gelegen oevers, zodat een van de 

kranen op de wal blijft staan om een van de opgaande einden te kunnen optillen. Het andere 

opgaande einde (en eventueel tussen-hijspunten in de "vloerbuis") wordt met behulp van een 

hijsvaartuig (bijvoorbeeld baggerequipement) gehesen en over gevaren. Voor groter zinkers 

kunnen zonodig drijvende bokken worden ingezet. 

Door de zinker met water te vullen krijgt de leiding voldoende zinkgewicht en kan vervolgens 

stapsgewijs worden afgezonken. 
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Kuraktenstieken van de wijzen 

v,311 aanleg bij k1 uising met 
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Drage zinker 

Een droge zinker kan worden toegepastvoor het kruisen van objecten (bijvoorbeeld bestaande 

leidingen en watergangen) waarbij bemaling toegepast mag worden om de sleuf waar de leiding 

in komt te liggen droog te krijgen (bijvoorbeeld bij kanalen en grote watergangen). Er is sprake 

van een bouwput met bemaling. 

S/eepzinker 

Een sleepzinker lijkt in veel opzichten op een natte zinker. Het belangrijkste verschil is dat de 

leiding in de sleuf getrokken wordt en niet in de sieuf wordt neergelegd. Het is een betrekl<elijk 

makkelijke manier van installeren, maar vraagt wel om specifieke voorwaarden. Het langsprofiel 

van een sleepzinker dient zich geheel binnen de elastische buigingsstralen van de stalen leiding te 

bevinden. Anders is het slepen van de leiding niet mogelijk. Niet alleen de diameter van de 

leiding maar ook vooral de oevers van een watergang bepalen in belangrijke mate de 

mogelijkheden om elastisch tc leggen (lees slepen). Rivieren of watergangen met buitendijks land 

of uiterwaarden zijn doorgaans geschikt om sleepzinkers in aan te leggen. Qua vormgeving zijn 

ze eenvoudig (rechte pijp ). Zo is de belemmering voor de scheepvaart nagenoeg nihil te noemen 

ten tijde van installeren. Het grote nadeel is echter het vrij intensieve baggerwerk wat nodig is en 

vooral de diepe en lange kopgaten in de oevers. Een voordeel is dat bemaling niet nodig is, alleen 

bij de aansluitingen van de leidingen. 

Karakteristieken kruising infrastruduur 

ln onderstaande tabel zijn enkele karakteristieken van de wijzen van kruisen van infrastructuur 

weergegeven. 

Type kruising Eigenschappen en toepasslngsgebied Bemallng* en overige 
opmerklngen 

Horizontaal gestuurde Er is een bemalen bouwkuip nodig en er is Leiding is niet meer bereikbaar 

boring (HOD) praktisch geen belasting van het voor inspectie. 

grondwater en bovengrond boven het Geen bemaling van het gehele 

geboorde land . object nodig; wel van de 

bouwput bij de aansluiting van 

de leidinge n. 

Open Front Techniek (OFT) Wordt in den droge toegepast Bemaling van het hele object 

(Avegaarboring) Pijp met iets grotere snijring aan de nodig . 

voorkant. Deze techniek is geschikte voor 

overbrugging van beperkte lengte. 

Gesloten Front Wordt toegepast bij het passeren van grote Geen bemaling van het gehele 

Technlek (GFT) wegen en watergangen waarbij er geen object, wel van de bouwput 

(Xhiltiboringj bemaiing nociig is oncier het te krursen 

object. 

Pneumatische Wordt gebruikt bij kruising van relatief Bemaling van het hele object is 

Boortechnlek (PBn kleine wegen en passeren van kleinelkorte nodig . 

(Raketten) objecten. 

De kruising vindt plaats door middel van 

een pijp met iets grotere snijring aan de 

voorkant. Deze techniek is geschikt voor 

een overbrugging van beperkte lengte. 

Natte zinker Wordt toegepast bij het passeren van Geen bemaling van het gehele 

kanalen en grate watergangen als er niet object nodig wel van de 

bemalen mag warden. bouwput bij de aansluiting van 

- de leidingen. 

Droge zinker Wordt gebruikt bij kruising van objecten Wei bemalen 

waar bemaling is toegestaan (best~ 
leidingen en dergelljke). 
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Type kruislng Eigenschappen en toepassingsgebied Bemaling• en overige 
o merkingen 

Sleepzinker Voor dit trace wordt deze techniek a Ileen Geen bemaling van het gehele 

toegepast als een HOD boring niet mogelijk object nodig wel van de 

is. bouwput bij de aansluiting van 

de leidingen. 

* In alle situaties is voor de aansluiting van de kruising op de normaal gelegde leiding een bouwput nodig die 

wordt bemalen. Hier wordt met bemaling het gedeelte onder het te kruisen object bedoeld. 

I I 106231CE7•2J1'001l623 
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Overzicht van kruisingen in het voorgenomen trace 

In onderstaande tabel zijn de kruisingen in het voorgenomen trace opgenomen met de wijze van 

kruisen. Hierbij staan de volgende afkortingen voor: 

HDD = Horizontaal gestuurde boring 

GFT = Gesloten Front Techniek (schildboring) 

OFT = Open Front Techniek 

PBT = Pneumatische Boor Techniek (Raketboren idem Avegaar). 

Routekaart Kruisingsnr. Naam kruising 

48" sectie Wif ng_aarden - Westersche/de Oost 

Begin Trace 
KR-001 Fase 1 Toekomstig CS Wijngaarden 

Verbindingsweg M&R Wijngaarden - locatie S-

KR-002 K002-1 241 

Westeinde + Watergang Sliedrechtse 

KR-002 K002-2 Binnenvliet 

Watergang Achterwetering + GU-leiding W-

KR-003 K003-1 528-01 

KR-004 K004-1 Betuweroute + GU-leiding W-528-01 

KR-005 K005-1 Ontsluitingsweg Baanhoek West 

Spoor Geldermalsen-Dordrecht + 2x parallel 

KR-005 K005-2 weg 

KR-005 K005-3 A 15 Rijksweg 

KR-005 K005-4 Leidingkruising 

KR-006 t/m Beneden Merwede + primaire waterkering + 
008 K006-1 Cravestein + Baanhoekweg 

Baanhoekweg (Alternatief bij korte HOD 

KR-008 K008-1 Merwede) 

KR-010 K010-1 Watergang Wantij 

KR-011 K011-1 Zeedijk (secundaire dijk) 

KR-013 K013-1 Provinciale weg + hoofdwatergangen 

KR-014 K014-1 Zeedijk (secundaire dijk) 

KR-015 K015-1 Boer en pad en bomenrij 

KR-016 K016-1 Kruising kabels en leidingen 

KR-016 K016-2 Watergang Overtoom I De Eersteling 

KR-017 K017-1 Springerweg 

KR-018 K018-1 Kruising kabels en leidingen 

KR-018 K018-2 Boerenpad 

KR-019 K019-1 Van Elzelingenweg 

KR-020 K020-1 Watergang Noorderdiep 

KR-020 K020-2 Zwanenplaatweg + watergang 

KR-022 K022-1 Oude Veerweg + Louisapoldersekade (dijkje) 

KR-022 K022-2 Bovenweg 

KR-023 K023-1 Watergang Bovenkil 

KR-023 K023-2 Blindeweg 

KR-024 K024-1 Watergang Spookkil 

KR-024 K024-2 

I I 106231CE7'lJ1 ·D00623 
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Wijze van kruisen 

open ontgraving 

GFT 

zinker 

GFT 

OFT 

GFT 

GFT 

open ontgraving 

HOD 

OFT 

HOD 

HOD 

GFT 

GFT 

Open ontgraving 

Open ontgraving 

zinker 

PBT 

Open ontgraving 

Open ontgraving 

PBT 

zinker 

Open ontgraving 

GFT 

Open ontgraving 

zinker 

Open ontgraving 

zinker 

PBT 
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Routekaart Kruisingsnr. Naam kruising Wijze van kruisen 

KR-025 K025-1 Zanddijk OFT 

KR-025 K025-2 Houtwal PBT 

KR-026 K026-1 Vlaakweg + bomenrij aan beide zijden weg PBT 

KR-029 K029-1 Spoor Dordrecht - Breda, rijksweg A 16 GFT -
KR029 K029-2 Rijksstraatweg (Primaire dijk), Dortse Kil HDD 

KR-031 K031-1 HSL-spoor HDD 

KR-032 K032-1 Bcerenpad (beton} Open ontgraving 

KR-033 K033-1 Schenkeltje (beton) Meeuwenoordenseweg OFT -
KR-034 K034-1 Leidingkruising RRP (2) Open ontgraving 

Sassedijk + natte zone (overhoek 

KR-035 K035-1 ru i lverkavel i ng) GFT 

KR-037 K037-1 Wildervangseweg PBT 

KR-037 K037-2 Watergang Meer zinker 

KR-037 K037-3 De Lane Open ontgraving 

Sasseweg + Watergang Strijensche Haven I 
KR-038 K038-1 Nieuwe Haven GFT 

KR-039 K039-1 Schenkeldijk OFT 

KR-040 K040-1 Leidingkruising open ontgraving 

KR-040 K040-2 Watergang Groote Loo Natte zinker 

KR-041 K041-1 Wielweg PBT 

KR-043 K043-1 Spieringsloot zinker 

KR-043 K043-3 Propeenleiding open ontgraving 

START BUISLEIDINGENSTRAAT 

KR-043 K043-2 Kabels en leidingen buisleidingstraat OFT 

KR-044 K044-1 Buitendijk (Kruisdijk) (Secunda ire dijk) Open ontgraving 

KR-044 K044-2 Stoudamkade Open ontgraving 

KR-044 K044-3 Boerenpad i_!oe!;l~9sweg bu isleidi~~straat Open ontgraving 

KR-045 K045-1 Land van Essew eg open ontgraving 

KR-046 K046-1 Hogezandsche Polderse Kade Open ontgravin g 

KR-046 K046-2 -- Buit end ijk van Strijen (primaire dijk) open ontgravinq 

KR-047 K047-1 Bedieningsweg Hollandsch Diep Noord Open ontgraving 

KR-047 K047-2 Watergang Hollandsch Diep Leidingtunnel 

KR-050 k050-1 Kwistgeldendijk (Primaire dijk) Open ontgraving 

KR-051 K051-1 Bedieningsweg Hollandsch Diep Open ontgraving 

KR-052 K052-1 Toegangsweg afsluiterlocatie Open ontqravinq 

KR-052 KOS2-2 Buitendijk Oest Open ontgraving 

KR-052 K052-3 Watergang Molenvliet (Buitenvliet) Open ontgraving 

KR-054 K054-1 Leidingkruising Open ontgraving 

KR-055 K055-1 Langeweg PBT 
-

KR-056 K056-1 Nieuwendijk (secundaire dijk) Open ontgraving 

KR-056 K056-2 Leidingkruising OFT 

KR-058 K058-1 prov. weg N-285, Zevenbergsepoort Overkluizing 

KR-059 K059-1 Bloemendaalsevliet Open ontgravinq 

KR-060 K060-1 Leidingkruising Open ontgraving 

KR-060 K060-2 Groeneweg PBT 

KR-063 K063-1 Vlietweg PBT 

KR-063 K063-2 A59 Rljksweg + parallelw eg r ijksw eg A59 Overkluizing 

KR-065 K065-1 Eerste Kruisw eg PBT 

KR-066 K066-1 Markweg + Langew eg Noord Overkluizing 

KR-067 K067-1 Sluissedijk (secundaire dijk) Open ontgraving 
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Routekaart Kruisingsnr. Naam kruising Wijze van kruisen 

KR-068 K068-1 Leidingkruising Open ontgraving 

KR-069 K069-1 Watergang Mark I Dintel + Sint Antoinedijk HDD 

KR-072 K072-1 Pietseweg PBT 

KR-074 K074-1 N-641 Kraalen Overkluizing 

KR-075 K075-1 Slotstraat PBT 

KR-076 K076-1 Middenstraat PBT 

KR-076 K076-2 Drossaertstraat PBT 

KR-076 K076-3 Leidingkruising OFT 

N-268, Roosendaalsche Baan + Parallelweg 

KR-077 K077-1 zuid Overkluizing + PBT 

KR-079 K079-1 Gastelsedijk Zuid (secundaire dijk) Open ontgraving 

Roosendaalsche Vliet+ Vlietweg + Westelijke 

KR-080 K080-1 Havendijk GFT 

KR-081 K081-1 Weg door de veentjes Open ontgraving 

KR-082 K082-1 Verbindingsweg buisleidingstraat Open ontgraving 

KR-083 K083-1 Noordstraat +afvalwaterleiding OFT 

KR-083 K083-2 Hogeweg Open ontgraving 

KR-085 K085-1 Heirweg PBT 

KR-086 K086-1 Wouwbaan Knooppunt de Stok PBT 

KR-087 K087-1 Vinkenbroeksestraat PBT 

KR-088 K088-1 Hollewegje PBT 

KR-088 K088-2 Kreukelswegje Open ontgraving 

KR-089 K089-1 NS-spoor Roosendaal-Vlissingen Leidingtunnel 

KR-089 K089-2 Plantagebaan I Oostlaarseweg PBT 

KR-090 K090-1 Toegangsweg buisleidingenstraat Open ontgraving 

KR-091 K091-1 ASS Rijksweg Overkluizing 

Plantagebaan + Parallelweg westzijde 

KR-092 K092-1 Plantagebaan GFT 

KR-092 K092-2 Leidingkruising OFT 

KR-093 K093-1 Akkerstraat PBT 

KR-094 K094-1 Westelaarsestraat Open ontgraving 

KR-095 K095-1 Watergang Smalle Beek (a Ileen groenzone) Open ontgraving 

KR-095 K095-2 Westelaarsestraat PBT 

KR-096 K096-1 Zoomvlietweg PBT 

KR-097 K097-1 Zoomweg PBT + Sifon 

KR-098 K098-1 Wegje van Wezel Open ontgraving 

KR-100 K100-1 Balsedreef PBT 

KR-101 K101-1 Boslustweg Open ontgraving 

KR-102 K102-1 Huijbergsebaan Open ontgraving 

KR-103 K103-1 Groot Molenbleekseweg Open ontgraving 

KR-104 K104-1 Zijweg Heimolen Open ontgraving 

KR-104 K104-2 A4/A58 Randweg Dost Overkluizing 

KR-105 K105-1 Antwerpsestraatweg Overkluizing 

KR-106 K106-1 Fianestraat PBT 

KR-106 K106-2 Vossenweg + hoogspanningsmast Open ontgraving 

KR-107 K107-1 Hildernisse I Dubbele Dreef Open ontgraving 

KR-108 K108-1 Watergang De Blaffert Open ontgraving 

KR-109 K109-1 Beukendreef Open ontgraving 

KR-110 K110-1 Lindonkweg Open ontgraving 

KR-111 K111-1 N-289 Reimerswaalweg Overkluizing 
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Routekaart Kruisingsnr. Naam kruising Wijze van kruisen 

KR-111 Kl 11-2 Zijweg Langeweg + leidingkruising Open ontgraving 

KR-112 Kl 12-1 Toegangsweg locatie Total Open ontgraving 

KR-114 Kl 14-1 A58 Zeelandweg, incl afrit + waterleiding Overkluizing 

KR-114 Kl 14-2 Watergang De Kil Open ontgraving 

KR-114 K114-3 Leidingkruising OFT 

KR-115 K 115-1 Poldersweg I Grindweg + leidingkruising OFT 

KP.-116 K116-1 Oud Hinke!enoordpo!der dijk + !eidingkruising Open ontgraving 

KR-116 Kl 16-2 A4 Rijksweg Overkluizing 

KR-117 K 117-1 Van der Duynspolderweg + leidingkruising PBT 

KR-120 Kl 20-1 Kleipad + leidingkruising Open ontgraving 

KR-121 K121-1 M artinushoeveweg Open ontgraving 

KR-122 K122-1 Anna Maria Polderdijk Open ontgraving 

KR-123 Kl 23-1 Anna Maria Polderweg Open ontgraving 

KR-123 K123-2 Leidingkruising Open ontgraving 

KR-124 K124-1 Leidingkruising Open ontgraving 

Einde Trace Aansluiting op afsluiterlocatie Westerschelde 

Fase I Oost (A-690-5-078) 
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Bijlage 6 Toets aan richtlijnen 

Deze bijlage bevat een samenvatting van alle eisen (vastgestelde richtlijnen) aan dit MER. Allereerst zijn de adviesrichtlijnen van de commissie m.e.r. behandeld, die 

grotendeels ook door het bevoegd gezag zijn overgenomen. Vervolgens is een overzicht gepresenteerd van de aanvullende eisen die door de gemeente Graafstroom en de 

provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant zijn gesteld. 

Op 16 november 2007 waren de volgende vastgestelde richtlijnen (volledige documenten) verstrekt: 

Gemeente Binnenmaas I 27 september 
Gem_eente €romstrij·en 
GemeenteDotdrecht 
Gemeente Graafstroom 25 juni I 25 juni 
Gemeente Halderberge 6 september 
Gemeente Moerdijk 17 juli 
Gemeente Papendrecht 7 september 
Gemeente Reimerswaal 21 augustus 
G·!i!meente RooSj!nd<!;al 
Gemeente Sliedrecht 24 september 
Gemeente Strijen 25 september 
Gemeente Woensdrecht 12 september 
Rijkswaterstaat 
P~oliincie Ze_!:! land 
Provincie Zuid-Holland I 21 juni I 21 juni 
Provincie Noord-Brabant I 26 juni l 26 juni 

k' :I Nog niet vastgesteld 



·. 

In onderstaande tabel zijn de richtlijnen opgenomen. Per richtlijn is aangegeven welk(e) bevoegd(e) gezag(en) deze heeft (hebben) vastgesteld. 

In de laatste kolom is aangegeven: 

• waar in dit MER informatie is opgenomen; of 

• waarom in dit MER hier niet nader op wordt ingegaan. 

Richtlijn 

In dit overzicht zijn de adviesrichtlijnen van de commissie voor de 

milieueffectrapportage opgenomen. Per bevoegd gezag is 

vervolgens met een 'X' aangegeveri of de adviesrichtlijn is 

overaenomen in de vastaestelde ric:ht liinen. 
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Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn 

In dit overzicht wordt aangegeven waar de 

uitwerking van de punten uit de richtlijnen zijn terug 

te vinden in het MER. 

Een onderbouwing van de keuze van het voorkeurst race (daar waar I X I X X I X I X I X I X I X I X I X I X I In paragraaf 2.3.2 is een toelichting opgenomen van 
geen leidingstraat ligt) en de locatie van het compressorstation, met de onderbouwing van het hoofdtrace en de 

daarbij specifiek aandacht voor mmeugerelateerde argumenten. 

Een adequate gebiedsbes.chrijving en (ecologische) 

effectbeschrijving voor de passages door/nabij Natura 2000-

gebieden en andere beschermde gebieden, waaronder EHS

gebieden 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 warden zoals wettelijk is voorgeschreven. 

compressorstat ions gegeven. 

In paragrafen 3.4 en 3.6 wordt specifiek ingegaan op 

het tracedeei Wijngaarden-Ossendrecht en 

comoressorstat ion Wiinaaarden. 

X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I In paragraaf 2.3.2 is een toelichting opgenomen van 

het doorkruisen van ecologische en aardkundige 

waarden door het hoofdtrace. 
In de effectbeschrijving in de paragraf en 5.3.1 en 5.4.1 

is de gebiedsbeschrijving specifiek voor het t racedeel 

Wijngaarden-Ossendrecht opgenomen. 

X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I x I In paragraaf 2.6 is aangegeven dat voor het gehele 
Noord-Zuid project geldt dat duurzaam veilige Jigging 

van de leiding ten opzichte van de omgeving in acht 

wordt genomen. 

De paragraaf 5.7.1 gaat specifiek in veiligheid in het 

kader van het t race Wijngaarden-Ossendrecht. De 
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Richtlijn Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn 
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risico-analyse is opgenomen in het 

achtergronddocument externe veiligheid. 

Een heldere samenvatting die zelfstandig leesbaar is en een goede x I x I x x x x x x x I x X I Er is separaat een zelfstandig leesbare, heldere en 

afspiegeling is van de inhoud van het MER. representatieve samenvatting bijgevoegd. 

Beschrijf in het MER hoe de verschillende provincies de x I x I x x x x x x x I x X I Dit is opgenomen in paragraaf 7.4. 

beschermingsregimes voor de (Provinciale) Ecologische 

Hoofdstructuur en andere gebieden met natuurwaarden toepassen 

en welke consequenties dit heeft voor de realisatie van de 

aardgasleiding. 

Beschrijf eveneens hoe de provincies in geval van effecten op deze J X I X J X J X I X J X J X J X J X I X J X I Dit is opgenomen in paragraaf 7.4. 

gebieden omgaan met compensatie en saldering en welke 

consequenties dit heeft voor de realisatie van de aardgasleiding. 

Omdat bij de besluitvorming moet worden uitgegaan van de dan I x X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I Dit is opgenomen in paragraaf 7.4. 

geldende regelgeving adviseert de Commissie het initiatief te 

toetsen aan zowel de huidige als toekomstige regelgeving op het 

gebied van externe veiligheid. 

De Commissie vraagt speciale aandacht voor de Habitattoets x x x x x x x x x x x Op basis van de Habitattoets conform de 

conform de Natuurbeschermingswet 1998 (Voortoets, Passende Natuurbeschermingswet zijn passende beoordelingen 

beoordeling, ADC fase) uitgevoerd. De passende beoordelingen zijn 

uitgevoerd voor de kruisingen met het Hollands Diep 

en de Brabantse wal. Deze zijn opgenomen in het 

achtergronddocument Natuur. 

Geef in het MER een onderbouwing van de tracekeuze. Onderbouw x x x x x x x x x x x De onderbouwing voor het compressorstation is 

op grond van welke milieu- en andere overwegingen de keuze voor opgenomen in de locatiestudie en samengevat in 

het voorkeurstrace en de locatie van het compressorstation is paragraaf 3.6. Hoofdstuk 2 gaat in op de keuze voor 

gemaakt. het trace Wijngaarden-Ossendrecht. De paragrafen 

3.3 en 3.4 gaan in op de tracenng van dit tra1ect 

Besteed bij de ontwikkeling van het MMA aandacht aan: x x x x x x x x x x x Deze aandachtspunten zijn meegenomen in het 
Minimalisering van effecten door de fasering en wijze van MMA. Dit is uitgewerkt in de paragrafen 4.2, 4.4, 4.5 
aanleg en mogelijkerwijs door andere, realistische en 4.7. 
ruimteliike varianten te ontwikkelen c.q. in beschouwin 



te nemen. 
minimalisering van nadelige ecolog ische effecten tijdens 
de aan leg, bijvoorbeeld door seizoensplanning of door 
keuzes in de wijze van aanleg (minimalisering verstoring 
van fauna door geluid, licht en beweging in met name 
Natura2000-gebieden en EHS); 
cultuurhistorische, archeologische en landschappelljke 
inpassing en de passage van waardevolle landschappelijke 
elementen; 
woon- en leefomgevingskwaliteit : minimale overlast voor 
omwonenden tijdens de aanleg en minima!e 
veiligheidsrisico's tijdens zowel de aanleg als de 
gebruiksfase; 
minimalisering van gebruiksbeperkingen voor andere in 
het studiegebied voorkomende functies; 
minimalisering van de breedte van de werkstrook, met 
name in kwetsbare gebieden; 

minimalisering gelu id- en lichthinder en landschappelijke 

inoassina van net compressor- en reduceerstat ion. 

Presenteer in het MER per deeltrajei:t, de huidige situatie, I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I De huidige sit uatie, autonome ontwikkel ingen en 
autonome ontwikkelingen en milieugevolgen van het voornemen 

en de alternatieven in een factsheet. 

Beschrijf de (tijdelijke) gevolgen van de aanleg van de 
gastransportleiding op de bodemopbouw. 

In het MER dient het geohydrologisch systeem in kaart te worden 

gebracht. De geohydrologische beschrijving dient zich te richten op 

het grondwatersysteem, met aandacht voor grondwaterstromen en 

stromingspatronen {kwel en inzijging). Waar relevant dient een 

relatie te worden ge!eg_cl_!flet de diepere geologische lagen. 

Geef inzicht in de effecten van graven en bronbemaling op het 

x x I x x X I x x x x x x 

milieueffecten zijn opgenomen in de 

effectcriteriurnparagrafen 5.2 t/m 5.7. In paragraaf 4.9 
is per deelgebied aangegeven welke aandachtspunten 

er zijn en milieugevolgen er kunnen optreden . 

Dit is opgenomen in paragraaf 5.2. 

X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I Dit is opgenomen in paragraaf 5.2 en in de 
achtergrondrapporten bodem en water. 

X I X I X I X I X I X I X I X I X X I X I Dit is opgenomen in paragraaf 5.2. 
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geohydrologisch systeem. Ga ook in op de mogelijke aantasting 

(verdroging) 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 

doorsni"din van de Brabantse Wal. 

Neem in het MER kaarten op waarop de ligging van Natura 2000- x x I x I x x I x x x x x X I Dit is opgenomen in paragraaf 5.3.1 en bijlage 9. 
gebieden, beschermde natuurmonumenten, EHS-gebieden en 

andere gebieden met een beschermde status duidelijk staat 

aangegeven. 

Geef ook (op kaart) een duidelijk beeld van voorkomen en x x-11 x I x I x I x l x I x I x 
x Dit is opgenomen in paragraaf 5.3.1 en 5.3.2. De 

verspreiding van de kwalificerende habitats en soorten in de Natura kaarten zijn onderdeel van bijlage 9. 
2000-gebieden en van doeltypen en doelsoorten in de EHS-

gebieden. Bied inzicht in de ecologische relaties in deze gebieden 

en de mate van kwetsbaarheid van deze relaties. 

Het MER dient inzicht te bieden in de ecologische effecten van de I X ] X I X I X I X ] X I X I X I X I X I X I Dit is opgenomen in paragraaf 5.3.1 en 5.3.2. 
verschillende alternatieven. Ga daarbij in op de tijdelijke effecten in 

de aanlegfase en op de langere termijneffecten van vergraving. 

Ga eveneens in op de effecten van bronbemaling. Beoordeel de 

I I I I I I I I I I I 
l Dit is opgenomen in de passende beoordelingen die 

regeneratiemogelijkheden van (karakteristieke) habitats in termen zijn bijgevoegd in het achtergronddocument Natuur. 

van kwetsbaarheid, (on)vervangbaarheid en hersteltijd. Motiveer de 

noodzaak voor het al dan niet uitvoeren van een Passende 

Beoordelin9 of Verslechterings- en Verstoringstoets. 

Ten behoeve van een mogelijke ontheffingsaanvraag ingevolge de I X I X I X I X j X ! X I X I X I X I X I X I :~ghe~a:~.tergronddocument Natuur wordt hier op 
Flora- en faunawet zullen de nadelige effecten op beschermde 

soorten in kaart moeten worden gebracht. Geef in het MER aan of 

op grond van de beschikbare informatie te verwachten is dater een 

ontheffing aangevraagd moet worden en of het aannemelijk is dat 

deze verleend kan worden. 

Geef aan welke ruimte de planning voor de aanleg en I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I Dit is opgenomen in de mitig~rende en 
ingebruikname van de gastransportleiding laat om milieueffecten compenserende maatregelen in paragraaf 4.5.2 en 



Beschrijf in het MER de betekenis en de relatieve zeldzaamheid van I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I Dit is opgenomen in paragraaf 5.4. 
de landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden 

in (de directe om9evin9 van) het plan9ebied. 

Speciale aandacht verdient het landschappelijke effect en de I X I X I X I X I X [ X I X I X I X I X I X I Dit is opgenomen in paragraaf 6.4.3. 
visueel-ruimtelijke inpassing van het compressorstation. Geef 

bijvoorbeeld aan in welke mate het compressorstation verdiept kan 

worden aangelegd alsmede de wenselijkheid daarvan. 

Geef aan hoe bij planontwikkeling en uitvoering rekening zal I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I X I ~.i:.~s. opgenomen in de paragrafen 5.4.1, 5.4.2 en 
worden gehouden met aanwezige landschappelijke, 

cultuurhistorische en archeolo9ische waarden. 

Besteed in het MER enerzijds aand;:1cht aan het risico van de I X j X I X I X I X I X I X j X I X I X I X j Ditisopgenomenin paragraaf5.7.1 . 
gastransportleiding voor de omgeving en anderzijds aan het risico 

van activiteiten in de omgevin9 voor de 9astransportleidin9. 

Daar waar afgeweken wordt van d1~ toet singsafstand dient I X I X I X j X I X I X I X I X I X I X I X I Ditisopgenomenin paragraaf5.7.1 . 
aangegeven te word en waarom de toetsingsafstand niet 

gerealiseerd kan worden. 

Geef aan of de uitvoering van dit initiatief kan leiden tot tijdelijke x x x x I x x x I x I x x x Dit is opgenomen in paragraaf 5.7.1 . 

of permanente gebruiksbeperkingen voor activit eiten in de 

omgeving van de gastransportleiding. 

Maak duidelijk welke eventuele veiligheidsknelpunten er zijn. Geef x x x x x x I x x x x x Dit is opgenomen in paragraaf 5.7.1 . 

aan hoe deze knelpunten zullen worden opgelost. 

Geef daarbij inzicht in het ruimtebeslag van de nieuwe leiding Uit deze paragraaf blijkt dat met het voorgenomen 

(zonering) en de maatregelen die worden getroffen om het leidingontwerp voldaan wordt aan de wettelijke 

ruimtebeslag te minimaliseren, waarbij de veiligheid van vereisten vocr veiligheid. 

omwonenden gewaarbor d bli"ft. 

Voor de onderdelen "vergelijking v.an alt ernatieven", "leemten in x x x x I x I x I x rx lTI ~ Deze punten zijn~p-g~~om_e_n in het MER (zie het 
milieu-informatie","evaluatieprogramma" en "samenvatting van totale rapport). 

het MER" kunnen de wettelijke ven~ isten als richtlijn voor het MER 

gebruikt worden. 



De vergelijking van varianten moet zo duidelijk mogelijk worden 

epresenteerd met behulp van tabellen, figuren en kaartmateriaal. 

Richtlijn 

In dit overzicht zijn de vastgestelde richtlijnen van de bevoegde 

gezagen opgenomen. Dit zijn de richtlijnen zoals de bevoegde 

gezagen hebben vastgesteld als aanvulling op de overgenomen 

adviesrichtlijnen van de commissie m.e.r. Met een 'X' is aangegeven 

welke bevoeade aezaaen dezelfde richtliin hebben vastaesteld. 

Ga bij de onderbouwing van het voorkeurstrace en de locatie van 

het CS specifiek in op de kanttekeningen bij de huidige locatie van 

het compressorstation en de alternatieve locaties daarvoor, zoals 

deze naar voren zijn gebracht in inspraakreacties. 

Richt het MER zodanig in dat de watergerelateerde onderwerpen 

gemakkelijk terug te vinden zijn (in eigen waterparagrafen en/of 

door het opnemen van een index). Dit vergemakkelijkt het gebruik 

van het MER voor de Gww-vergunningverlening en bij het 

doorlopen van de watertoets bij bestemmingsplanherzieningen. 

De beleidslijn grote rivieren beschrijft het afwegingskader voor de 

toelaatbaarheid van activiteiten in het rivierbed. Zij vormt het 
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Deze punten zijn opgenomen in het MER (zie het 

totale rapport). 

Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn 

In dit overzicht wordt aangegeven waar de 

uitwerking van de punten uit de richtlijnen zijn terug 

te vinden in het MER. 

l 

De locatiestudie voor het compressorstation gaat hier 

op in. 

X I In hoofdstuk 4 zijn alle effecten samengevat. De 

effectbeschrijving bodem en water is opgenomen in 

paragraaf 5.2. Hiernaast zijn nog 

achtergronddocumenten voor bodem en water 

opgesteld. 

X I Dit is opgenomen in paragraaf 7.4. 

--.., ) 



toetsingskader voor de verlening voor vergunningen op grond van 

de Wet beheer rijkswaterstaatswerl<en in het rivierbed. Aangegeven 

dient te worden welke consequenties deze beleidsl ijn heeft voor de 

realisatie van de aardgasleidina. 

Onderzoek de faalkans c.q. risicoanalyse bij de te kruisen 

waterkeringen vanwege het grote aantal leidingen dat kruist en de 

korte onderlinge afstand hiervan. 

Geef de realiseringsmogelijkheden van een gascompressorstation 

op de verschillende locaties aan. 

Benoem per locatie de ru imtelijke plannen van gemeenten, regio's, 

provincie en Rijk welke dienen te worden aangepast om de 

realisering van een gascompressorstation mogelijk te maken. 

Streef naar een zo zuinig mogelijk ruimtegebruik en onderzoek 

alternatieve koelmethoden van het gecomprimeerde gas. 

Onderzoek tevens mogelijkheden de vrijkomende warmte 

duurzaam in te zetten. 

Voor de verlening van de milieuver!1unning zal in een 

bestemmingsplan een gelu idszone moeten zijn opgenomen. Voor 

de alternatieve locat ies die technisch en beleidsmatig inpasbaar zijn 

zal in het MER ook de omvang van een geluidszone moeten worden 

bepaald. 

Tevens dient het MER inzicht te geven in de etfecten van de 

verlicht ing van het compressorstation op de omgeving. 

De provincie Zuid-Holland heeft eigen beleid op het gebied van 

x 

x 

x 

X I Stichting Buisleidingenstraat Nederland voert hier een 

studie naar uit. De resultaten van deze studie w orden 

in het voorjaar van 2008 verwacht. De resultaten 

worden meege_nomen in de vergunningsfase. 

Dit is beschouwd in de locatiestudie voor het 

compressorstation en is nader toegelicht in paragraaf 

3.6. 

In paragraaf 1.2 (en hoofdstuk 7) is aangegeven dat 

het bepaalde bestemmingsplannen van gemeenten 

moet worden gewijzigd (de m.e.r.-procedure is 

daaraan gekoppeld). 

Alternatieve koeling is onderzocht in hoofdstuk 6. 

Toepassen van vrijkomende warmte vormt een 

aandachtspunt bij de nadere uitwerking 

(vergunningsfase). 

Dit is opgenomen in paragraaf 5.7.2 en in het 

akoestisch achtergronddocument. 

Dit is opgenomen in paragraaf 6.7.5. 

In het MER is rekening gehouden met het beleid van 



Richtlijn 

Externe veiligheid. Dit is vastgelegd in het Beleidsplan Groen, Water 

en milieu (BGWM) en is in 2006 vastgesteld. Verder zet de provincie 

in de nota Risico's in balans (2006) haar visie op Externe veiligheid 

uiteen. Beide documenten 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 of langs bestaande traces. 

De startnotitie wordt gesproken van een 48"-aardgasleiding met 

een druk van 79,9 bar. Dit getal ligt dermate op de grens tussen 

twee categorieen uit de Circulaire dat misverstanden kunnen gaan 

ontstaan. In het MER dient uitgelegd te worden in welke categorie 

uit de Circulaire (50-80 bar of 80-110 bar) deze aardgasleiding valt. 

Betrek hier het compressorstation bij. 

In het MER dienen, naast de in de startnotitie beschreven variant, 

alternatieven voor zowel de ligging van de buisleiding als de locatie 

van het compressorstation te worden beschreven. Voor alle 

alternatieven die technisch en beleidsmatig inpasbaar zijn dient het 

groepsrisico berekend en beschreven te worden. 

In het MER moet. behalve de ligging van de buisleiding en haar 

trace -alternatieven, ook de bijbehorende PR-contouren (PR 10-6 en 

PR 10-8), de bebouwings- en toetsingsafstanden word en 

aangegeven. Binnen de grootste contour moeten aanwezige, al dan 

niet geprojecteerde (beperkt) kwetsbare bestemmingen worden 

geinventariseerd. Voor het__S_Ol'TlJ>~ressorstation geldt ook dat de PR 
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Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn 

de provincie Zuid-Holland, zie paragraaf 7.4. 

Gasunie streeft naar zo veel mogelijk bundeling met 

bestaande leidingen, zie hoofdstuk 2 en paragraaf 

5.7.1. 

\ 

Het trace valt in de categorie 50-80 bar. De 79,9 bar is 

noodzakelijk om het gas over deze afstanden te 

transporteren. Technisch worden het trace en het 

compressorstation ontworpen op basis van deze druk. 

De compressor brengt het gas ook maximaal op 79,9 

bar. lndien de druk hierboven stijgt, treedt de 

beveiliging in werking (de compressor wordt 

uitgeschakeld). 

Dit is opgenomen in paragrafen 3.5, 3.6, 5.7 .1, 6.7.1 

en de locatiestudie voor het compressorstation. 

Dit is opgenomen in paragrafen 5.7.1 en 6.7.1 . 

"\ 



10"6- en de PR 10"8-contour van alle alternatieven moeten warden 

aangegeven alsmede de aanwezige, al dan niet-geprojecteerde 

(beperkt) kwetsbare bestemminaen. 

In de startnotitie wordt slechts een trace t ussen het aansluitpunt bij 

Wijngaarden en de aansl1Jiting op de leidingenstraat in Cromstrijen 

aangegeven. In het MER dienen voor het nieuwe trace van de 

aardgastransportleiding mogelijke alt ernatieven te worden 

onderzocht. 

Hierbij dienen hoeveelheden te onttrekken grondwater en effecten 

op de omgeving te worden beschreven op basis van voorgenomen 

werkmet hoden en grondwaterkaarten, en uitgaande van 

conservatieve inschattingen. 

Provinciaal 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 bemalingsinricht ing, maar ook door de keuze van het trace. 

Daardoor dienen verschillende alt ernatieven te worden onderzocht . 

Hierbij dient de grondwateronttrekking te worden meegenomen. 

Dit geldt overigens niet alleen voor het leidingentrace, maar ook 

voor het compressorstat ion. Alie ui1:voerbare alternatieven dienen 

t e worden meegewogen en duidelij k te worden beschreven. 

Er dient duidelijk te warden aangegeven hoe za l worden bemalen. 

Wat voor bronnen worden gebruikt , hoe diep zal worden bemalen, 

hoe diep zal de bemalingsinricht in£1 warden geplaatst en op welke 

onderl inge afstand worden de bronnen geplaatst. 

Voor het uitvoeren van berekeningen met betrekking tot onder 

andere de debieten en effecten op de omgeving, dient zo 

nauwkeurig mogelijk te word en onderzocht wat de bodemopbouw 

is en wat de huidiae grondwaterstanden en stijghooaten in de 

x 

x 

x 

x 

·. 

Dit is opgenomen in hoofdstuk 2. 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.7. 

De reele alternatieven worden in het MER 

meeaenomen. 

Dit zijn punten van nadere aandacht in de uitwerking 

van de vergunningaanvraag in het kader van 

grondwateront trekking. Deze punten komen dan aan 

de orde. 

Dit zijn punten van nadere aandacht in de uitwerking 

van de vergunningaanvraag in het kader van 

grondwateronttrekking. Deze punten komen dan aan 

de orde. 



Richtlijn 

diepere watervoerende pakketten zijn. Tevens dient te worden 

onderzocht of er andere factoren, bijvoorbeeld 

oppervlaktewateren, zijn die de geohydrologische situatie 

be"invloeden. De geraadpleegde bronnen voor het bovenstaande 

dienen te worden vermeld en alle relevante informatie dient bij de 

aanvraag te worden opgenomen. Voor de aangehouden waarden 

dient te worden uitgegaan van een worst case-situatie. 

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 

dient te worden opgesplitst voor alle deellocaties. Voor de 

vergunningaanvraag dient een duidelijke tijdsplanning van het 

werk te worden opgenomen, waarbij met tegenslag rekening 

wordt gehouden. 

Op basis van de bouwputinrichting, bemalingsinrichting, 

geohydrologie en bemalingsduur dient, voor een worst case

situatie, te worden berekend welke effecten 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 reikt. 

Op basis van de bouwputinrichting, bemalingsinrichting, 

geohydrologie en bemalingsduur dient ook, 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 

terreinarens en bii alle g_evoelige bebouwing en infrastructuur. 

De effecten op de freatische grondwaterstand en de stijghoogten in 

watervoerende lagen, alsmede de maximaal verwachte zettingen, 

dienen te worden afgezet tegen alle belangen die in de omgeving 
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Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn 

Dit zijn punten van nadere aandacht in de uitwerking 

van de vergunningaanvraag in het kader van 

grondwateronttrekking. Deze punten komen dan aan 

de orde. 

Grondwateronttrekkingen worden beschouwd in 

paragraaf 5.2.1. Op gedetailleerder niveau zijn de 

punten van nadere aandacht in de uitwerking van de 

vergunningaanvraag in het kader van 

grondwateronttrekking. Deze punten komen dan 

gedetailleerder aan de orde. 

Zettingen worden beschouwd in paragraaf 5.2.2. Op 

gedetailleerder niveau zijn de punten van nadere 

aandacht in de uitwerking van de 

vergunningaanvraag in het kader van 

grondwateronttrekking. Deze punten komen dan 

gedetailleerder aan de orde. 

Veranderingen in de grondwaterstand en zettingen 

worden beschouwd in respectievelijk paragraaf 5.2.1 

en 5.2.2. 

' ' ~ 



meespelen. Hierbij dient onder andere te worden gedacht aan: 

Bebouwing: funderingswijzen dienen te worden 

geinventariseerd en er dient te worden beschouwd wat 

het risico op schade is voor deze bebouwing. 
lnfrastructuur: zowel boven- als ondergrondse 
infrastructuur dient te warden geinventariseerd en oak 

h ier dient weer t e word en beschouwd wat kans is op 
schade. 

Natuur, landbouw en openbaar green: 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 verontreinigingen verplaatst of 
beinvloed door de bemaling. 

Overige grondwateronttrekkingen en -retourneringen: in 

hoeverre worden deze beinvloed door de bemaling en 

wat zijn de gezamenlijke effecten op de omgeving. 

Archeologische waarden: zijn er archeologisch 

waardevolle objecten aanwezig en in hoeverre warden 

deze be"invloed door de bemaling. 

Verzilting: in hoeverre treedt verzi lting op door bemaling. 

lndien blijkt dat omgevingsbelangen worden bedreigd, dan dienen 

maatregelen te warden voorgesteld om schade t e voorkomen. Deze 

maatreaelen dienen uitgebreid te worden beschreven. 

Het in de startnotitie opgenomen leidingtrace valt voor een deel 
binnen een boringsvrije zone. Deze zone is een onderdeel van de 

milieubeschermingsgebieden voor grondwater. In de door 

Provinciale Staten van Zuid-Hollandl vastgestelde Provinciale 

milieuverordening (april 2007) is aangegeven ender welke 

x 

Effecten van1Jit deze onderdelen op overige aspecten 
zeals archeologie, natuur en landbouw zijn 

opgenomen in de effectcriteriumparagrafen van deze 
aspecten (respectievelijk S.S. S.3 en S.6). Overige 
effecten binnen bodem en water zijn opgenomen in 
de paragrafen S.2.3 t/m 5.2.10. 

Per aspect zijn mitigerende maatregelen opgenomen 

in de ECP's (hoofdstukken S en 6) en paragraaf 4.S. 

Dit is een punt van nadere aandacht in de uitwerking 

van het verzoek tot ontheffing voor de aanleg in de 

boringsvrije zone. De punten van uitvoering, beheer 

en onderhoud komen dan aan de orde. Paragraaf 3.S 

aat kart in op mogelijke alternatieve traces. 



Richtlijn 

voorwaarden een ontheffing kan warden 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. lndien een 

dergelijk trace ontbreekt en ontheffing moet warden aangevraagd 

dient rekening te worden gehouden met extra voorzieningen die 

de bescherming van de waterwinning waarborgen. Deze 

voorzieningen hebben betrekking op de aanleg, het beheer en het 

onderhoud van de leiding. Bepalend hierbij is op welke wijze de 

afsluitende bodemlagen worden aekruist. 

Regelnummering invoegen voor terugvindbaarheid richtlijnen 

Heldere onderbouwing op basis van financiele, technische, 
ruimteliike en milieuaspecten van de middenroute. 

Nut, noodzaak en locatiekeuze leiding en CS 

Locatieonderzoek CS, incl. Locaties in Groene hart 

Aangeven welke ruimtelijke plannen van gemeenten, regio's, 

provincie en rijk moeten worden gewijzigd om de realisatie van het 

compressorstation mogelijk te maken. 

Door de gemeente Graafstroom aangedragen alternatieven voor 

het CS in het MER opnemen (10 stuks) en trechteren in het MER. 

(bijlage 3 richtlijnen Graafstroom) 
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Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn 

In dit overzicht wordt aangegeven waar de 

uitwerking van de punten uit de richtlijnen zijn terug 

te vinden. 

Dit is opgenomen in paragraaf 2.3.2. 

Dit is opgenomen in de paragrafen 2.2 en 2.3. In 

paragrafen 3.4 en 3.6 wordt specifiek ingegaan op het 

tracedeel Wijngaarden-Ossendrecht en 

compressorstation Wijngaarden. 

Het locatieonderzoek is opgenomen in de 

locatiestudie, die is samengevat in paragraaf 3.6 

In paragraaf 1.2 (en paragrafen 7.2 en 7.4) is 

aangegeven dat het bepaalde bestemmingsplannen 

van gemeenten moet worden gewijzigd (de m.e.r.

procedure is daaraan gekoppeld) om de realisatie van 

het compressorstation mogelijk te maken. 

Dit is opgenomen in de locatiestudie en de uitwerking 

ervan in paragraaf 3.6. 

' 



Gewichten toekennen aan de effecten (procentsgewijs) bij 
afweging. 

x 

Bij de ontwikkeling van het MMA aandacht voor minimalisering van I X 

het ru imtebeslag. 

Tijdelijke effecten opnemen in effectbeschrijving, evenals I X 

permanente effecten. 

Een deel van het t race ligt binnen een boringsvrije zone 

(mi lieubeschemingsgbied grondwater). Bezien of er een alternatief 

trace kan worden ontwikkeld dat buiten de boringsvrije_~ne ligt. 

Reken ing houden met transformati12visie Merwedezone. 

Geef de effecten (gelu id, licht, t rillingen, lucht) aan voor 

x 

x 

x 

Er worden in het MER bij de afweging geen 
gewichten toegekend. Een multi-criteria analyse is 

niet meer gebruikelijk in een MER. In het MER dient 
een ongewogen oordeel op de onderdelen te worden 

opgenomen. Dit biedt de lezer de kans objectief te 
oordelen. De wijze van beoordeling van de effecten is 

toegelicht in paragraaf 5.1.2. 

Voor de keu2e van de alt ernatieve 

compressorstationlocat ies is gebruik gemaakt van een 
andere set w teria, zoals opgenomen in de 

locat iestudie. De effectbeoordeling is ongewogen 

gepresenteerd. Met behulp van een 
gevoel igheidsanalyse is aangetoond dat een andere 

def initie van de criteria geen invloed heeft op de 
resultaten van de locatie$tudie. 

Dit is een van de argumenten bij het samenstellen van 

het MMA, zie paragraaf 4.7. 

Tijdelijke effecten worden meegenomen in het MER, 

zie hiervoor per aspect de Effectcriterium paragrafen 

in hoofdst uk 5. 

Dit is opgenomen in paragraaf 3.5. 

Dit is opgenomen in de locatiestudie voor het 
compressorstat ion. De Transformatievisie maakt geen 

onderdeel uit van de Autonome Ontwikkeling, 

waardoor in de effectbeschrijvingen geen reken ing is 

ehouden met de invloed op deze visie. 

Dit is opgenomen in de paragrafen 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4 
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Richtlijn 

omwonenden en de sterrenwacht. 

Houdt bij de beoordeling van de veiligheidsaspecten ook rekening 

met de bestaande risico's veroorzaakt door bestaande leidingen. 

Sluit met betrekking tot de beoordeling van het CS aan bij de 

regelgeving vastgelegd in het besluit externe veiligheid 

inrichtingen, zowel ten aanzien van de grens- richtwaarden voor 

het plaatsgeboden risico als de aspecten voor de verantwoording 

van het _groepsrisico . 

In het MER een scenario-analyse opnemen gekoppeld aan de inzet 
van hulpdiensten bij calamiteiten voor de verschillende 

alternatieven. Treedt hiervoor in contact met lokale en regionale 

hulpverleningsdiensten . 
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Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn 

voor het trace en paragrafen 6.7.2 tlm 6.7.5 voor het 

compressorstation. 

) 

In overleg met het ministerie VROM is besloten alleen 

rekening te houden met nieuwe leiding(en) en het 

domino-effect van leidingen [1]. 

Hiermee is rekening gehouden in de 

effectbeoordeling van het compressorstation, 

paragraaf 6.7.1. 

In de verdere uitwerking in de vergunningsfase wordt 

hieraan aandacht besteed. 

1 Zie navolgende Memo Externe veiligheid in het MER Hattem-Flevocentrale en QRA's algemeen, kenmerk 110623.000623, 4 juli 2007. 
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In onderstaande memo is het verslag op genomen van de bespreking met VROM over hoe om te gaan met exteme veiligheid in het MER 
Hattem-F1evocentrale en in de overige voor Gasunie op te stellen MER' en. Deze informatie is tevens van belang voor dit MER. 
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M ILIE UE FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLE ID ING WIJNGAARDE N-OSSENDRECHT 

Overzichtskaart van stedelijk, natuurlijk- en 
veengebieden 
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BIJLAGE 10 

M ILIE UE FFECTRAPPORT AAN LEG AARDGASTRANSPORTLEID ING WIJ NGAARDE N-OSSENDRECHT 

Alternatieven compressorstation 
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MILIEUEFFECTRAPPORT AANLEG AARDGASTRANSPORTLEIDING WIJNGAARDEN-OSSENDRECHT 

Figuren effectbeoordeling 

Van de figuren die in hoofdstuk 5 zijn opgenomen, is in deze bijlage een grote versie in A3 

formaat te vinden. 

Paragraaf 5.2 Bodem en water: 

Alterra kaart 1 

Alterra kaart 2 

Alterra kaart 3 

Alterra kaart 4 

Alterra kaart 5 

Alterra kaart 6 

Alterra kaart 7 

Alterra kaart 8 

Invloedsgebied grondwaterstanddaling. 

Overzicht van maximale eindzetting. 

Overzicht doorsnijding afsluitende laag in % van totaal. 

Ligging gebouwen en infrastructuur. 

Overzicht kruisingen waarbij boorvloeistof wordt gebruikt. 

Overzicht van grondwater en milieubeschermingsgebieden. 

Overzicht watergangen die met een zinker worden gekruist. 

(Voormalige) locaties van bodemverontreiniging. 

Paragraaf 5.3 Natuur: 

Alterra kaart 9 Ligging van de aardgastransportleiding ten opzichte van beschermde 

gebieden. 

Alterra kaart 10 Locaties met beschermde soorten flora- en faunawet en/ of Rode Lijst soorten. 

Paragraaf 5.4 Geomorfologie, cultuurhistorie en visuee/ ruimtelijke kenmerken: 

Alterra kaart 12 Overzicht van GEA-objecten en overige geomorfologische vormen. 

Alterra kaart 13 Overzicht van cultuurhistorisch waardevolle landschapstypen van hoge en 

matig hoge waarde en cultuurhistorisch waardevolle patronen en structuren. 

Paragraaf 5.5 Archeologie: 

Alterra kaart 14 Archeologische monumenten en potentieel archeologisch waardevol gebied. 

Paragraaf 5.6 Ruimtelijke omgeving: 

Alterra kaart 15 Woon- en werkgebied, de recreatieve routes en gebieden. 

Paragraaf 5.7.1 Externe veiligheid 

Alterra kaart 16 Overzicht bestaande leidingen. 
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