1. Situering van het project
in Vlaanderen
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Analyseresultaten put/filter 863/00/3

Put/filter(s)
Putcode:
X (mLambert):
Y (mLambert):
Z (mTAW):

863/00/3
140786.4 (van topokaart - gedigitaliseerd)
225438.8 (van topokaart - gedigitaliseerd)
3.74 (van topokaart - gedigitaliseerd)

Gemeente:

BEVEREN (DOEL)

Putcode
eigenaar:

863/00/3

Beheerder
Van
Tot
05/02/2003

Aantal filters:
Datum plaatsing:
Status:
Diameter boorgat
(mm):

2
05/02/2003
Actief
160

Naam
Adres
VMM - AFDELING KONING ALBERT II-LAAN 20 - BUS 16, 1000 BRUSSEL
WATER

Filtergegevens

Filter

Type

1

peilfilter

Filter

Onderkant Lengte Diameter
(mMV)
(m)
(mm)
2.00

58.0

tot

Meetnet

0133

Stijghoogtemetingen
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1
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4
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Meetpunts- Putproeven
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J/N

4

N

N

Geschikt
voor
monstername
J/N/O

Kwaliteitsparameters voor filter 1
Monsternr

Datum

pH
EC
T
O2
Eh° TOC Na+
K+ Mg2+ NH4+ Ca2+ Fe2+/3+ Mn2+ Al3+ Cl- SO42- HCO3- CO32Sörensen (µS/cm) (° (mg/l) (mV) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
C)

863/00/3/M2 10/03/2004

7.23

1393

7.8

2.9

127

5.6

59.1

11.4

16.2

0.05

221.6

0.07

0.04

187.2 136.4

395.3
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0.0

Filtergegevens

Filter

Type

2

peilfilter

Filter

Onderkant Lengte Diameter
(mMV)
(m)
(mm)
3.90

0.50

Stijghoogtemetingen

58.0
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Meetnet

0133
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8
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Geschikt
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Kwaliteitsparameters voor filter 2
Monsternr

Datum

863/00/3/M2 10/03/2004

pH
EC
T
O2
Eh° TOC Na+
K+ Mg2+ NH4+ Ca2+ Fe2+/3+ Mn2+ Al3+ Cl- SO42- HCO3- CO32Sörensen (µS/cm) (° (mg/l) (mV) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)
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Figuur 6.32: Studiegebied
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Legende
Studiegebied
Bouwput
Tijdelijk werkeiland
Leidam
Pijpleiding

Bron topokaarten: NGI

MER aanleg aardgastransportleiding Westerschelde
Projectnr. 07/12452/Jl
Schaal = 1:15.000

Figuur 6.33:
Aandachtsgebieden
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VEN-gebieden
Grote eenheden natuur (GEN)
... in ontwikkeling (GENO)
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Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Habitatrichtlijngebieden

De Slikken en schorren langsheen de Schelde
Groot buitenschoor

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Bron topokaarten: NGI
Natura2000 en VEN-gebieden: AGIV

Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent
De Slikken en schorren langsheen de Schelde

De Slikken en schorren langsheen de Schelde
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Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent

Schaal = 1:50.000

Figuur 6.34:
biologische waarderingskaart

mrb: rietland met struik- of boomopslag
mru: verruigd rietland
ku: ruigte (op vergraven grond)
kub: ruigte met struik- en boomopslag

Legende
Bouwput

mr, mrb, kub

Tijdelijk werkeiland
Geschikte locatie werfkeet
Leidam

ku, kub

Pijpleiding
biologisch minder waardevol
complex van biologisch minder
waardevolle en waardevolle
elementen
complex van biologisch minder
waardevolle, waardevolle en zeer
waardevolle elementen
complex van biologisch minder
waardevolle en zeer waardevolle
elementen
biologisch waardevol
complex van biologisch waardevolle
en zeer waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol
Bron topokaarten: NGI
Biologische waarderingskaart: AGIV
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Figuur 6.36:
vegetatiekaart
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Biezen
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Ruigte
Struweel
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Strooisel
Vaucheria
Bron topokaarten: NGI
Vegetatiekaart: Vandevoorde, B., Van Braeckel, A., Mertens,
W., Tombeur, A., Piesschaert, F., & Van den Bergh, E.,
(in prep.). Vegetatiekaart van de schorren van Zeeschelde,
Durme en Rupel (2003). Rapport Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek, Brussel.
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Figuur 6.37:
fysiotopenkaart
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Bron topokaarten: NGI
Fysiotopenkaart: Van Braeckel, A., Piesschaert, F., &
Van den Bergh, E., (2006). Historische analyse van de
Zeeschelde en haar getijgebonden zijrivieren.
19e eeuw tot heden. Rapport Instituut voor Natuur- en
Bosonderzoek INBO.R.2006.29, Brussel
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Figuur 6.40: kwetsbaarheidskaart
rustverstoring
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Bron topokaarten: NGI
Kwetsbaarheidskaart: Aeolus & Lisec
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Bijlage 6.3: Passende beoordeling

1

INLEIDING

Voorliggend document betreft de passende beoordeling voor het deel van een nieuwe aardgasleiding dat
wordt aangelegd van Ossendrecht (NL) tot Zelzate en dat op Belgisch grondgebied een effect kan hebben
op de aanwezige speciale beschermingszones. Aangezien voor de aanleg van deze leiding ter hoogte van
de Belgisch-Nederlandse grens een tijdelijk werkeiland zal gebouwd worden om de leiding onder de
Schelde door te kunnen boren en dat werkeiland binnen een speciale beschermingszone gelegen is, is
een passende beoordeling hier noodzakelijk.
De noodzaak van een passende beoordeling volgt uit de Europese regelgeving voor Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden (Artikel 6 van de EG-Habitatrichtlijn) en is vertaald in Artikel 36ter van het
Vlaamse Natuurdecreet. Artikel 36ter van het Natuurdecreet geeft aan dat een vergunningsplichtige
activiteit die, of een plan of programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande
of voorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke
kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een
passende beoordeling wat betreft de betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone.
Indien een vergunningsplichtige activiteit of een plan of programma onderworpen is aan de verplichting
tot milieueffectrapportage overeenkomstig de wetgeving in uitvoering van de project-MER Richtlijn of de
plan-MER Richtlijn, geschiedt de passende beoordeling in het kader van de milieueffectrapportage.

2

BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

Voor een visualisering van het project wordt verwezen naar Figuur 1.
De Westerschelde wordt gekruist ter hoogte van de leidingendijk die ten zuiden van het Verdronken Land
van Saeftinghe ligt. In het verleden zijn hier reeds enkele leidingkruisingen aangelegd. Het geplande
tracé van deze leiding is min of meer parallel aan deze reeds gelegde leidingen. De leiding kruist hier
achtereenvolgens van noord naar zuid de Scheldedijk, het natuurgebied Groot Buitenschoor (de
Ballastplaat), de leidam en de vaargeul van de Westerschelde (de Pas van Rilland). Het uittredepunt aan
de westelijke oever bevindt zich weer op Nederlands grondgebied. Het uittredepunt aan oostelijke oever
bevindt zich op Belgisch grondgebied, ten oosten van het Groot Buitenschoor, ter hoogte van een
voormalig baggerstortterrein.
De leiding die onder de Westerschelde gaat, wordt met de Horizontaal Gestuurde Boringen (HDD)
methode geïnstalleerd. Omdat de Westerschelde te breed is om met één horizontaal gestuurde boring te
kruisen wordt in het midden van de kruising, iets ten oosten van de Stroomleidam, een werkeiland
aangelegd. Vanuit dit werkeiland worden de boringen uitgevoerd. Dit werkeiland bestaat uit een
kofferdam aangevuld met zand en aan beide kopse einden een werkplatform voor de boorrig. Het tijdelijk
werkeiland wordt gebouwd in de slikzone van het Groot Buitenschoor, wat aangeduid is als SBZ-V BE
2301336 Schorren en Polders van de Beneden-Schelde en de SBZ-H BE 2300006 Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent.
De lengte van beide HDD kruisingen is elk ongeveer 1300m. Aan de noordzijde van de Scheldedijk wordt
de aansluiting met de kruising onder het Schelde-Rijn kanaal voorzien.
Vanaf het uittredepunt op de oostelijke oever wordt de leiding tot aan de Belgisch-Nederlandse grens
over een afstand van ca. 320 m in open sleuf aangelegd, vanwaar de leiding verder in open sleuf wordt
aangelegd.

Aangezien voorliggende passende beoordeling deel uitmaakt van het milieueffectrapport wordt voor een
meer gedetailleerde beschrijving van het project verwezen naar de projectbeschrijving die in het MER is
opgenomen.

Vaargeul
Leidam
Gasleiding
Werkeiland

Figuur 1: Situering van het project
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BESCHRIJVING VAN DE SPECIALE BESCHERMINGSZONES

3.1

AFBAKENING VAN HET STUDIEGEBIED

De aanleg van de nieuwe leiding kan mogelijks een effect hebben op twee speciale beschermingszones:
•

SBZ-V BE 2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde

•

SBZ-H BE 2300006 Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent, inclusief de
‘Waterzone van het gebied Schelde- en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ die
recentelijk werd aangeduid als deel van deze SBZ (Besluit Vlaamse Regering 15 februari 2008)

Bovenvermelde SBZ zijn zeer uitgestrekt. Als gevolg van het type project, waarbij de mogelijke effecten
zich voornamelijk dichtbij de werkzaamheden zullen voordoen, wordt enkel een effect verwacht ten
opzichte van het Groot Buitenschoor dat deel uitmaakt van de SBZ-V en SBZ-H. De aandacht gaat
bijgevolg enkel uit naar het Groot Buitenschoor. Ter hoogte van de waterzone worden er geen effecten
verwacht als gevolg van het project.

3.2

BESCHRIJVING VAN DE SPECIALE BESCHERMINGSZONE SBZ-V BE
2301336 SCHORREN EN POLDERS VAN DE BENEDEN-SCHELDE

3.2.1

Soorten waarvoor het gebied is aangewezen

Voor de SBZ werden door Vlaanderen niet alleen broedvogels van Bijlage I, maar ook andere soorten
(niet broedvogels van Bijlage I, internationaal belangrijke aantallen watervogels (1%-norm Ramsar
conventie) en regionaal belangrijke broedvogels (> 5% van de Vlaamse populatie) aangemeld. De
getallen die tussen haakjes staan geven het aantal territoria (voor broedvogels) aan of het aantal
individuen (voor overwinteraars of doortrekkers) die zijn aangemeld aan de Commissie.
•

Broedvogels van Bijlage I: Bruine kiekendief (25-30), Blauwborst (25), Kluut (350) en
Goudplevier (2)

•

Niet-broedende vogels van Bijlage I: Aalscholver (45), Kleine Zwaan (32), Wilde Zwaan (4), Kluut
(1800), Goudplevier (2000) en Kemphaan (1400)

•

Internationaal belangrijke aantallen overwinterende en doortrekkende watervogels: Rietgans
(800), Kolgans (3000), Grauwe gans (110), Bergeend (4000), Krakeend (203) en Slobeend
(1700)

•

Belangrijke aantallen trekvogels: Kievit (duizenden), Smient (3000), Kuifeend (850), Tafeleend
(450), Grutto (800) en Wulp (140)

•

Aandachtssoorten – Regionaal belangrijke soorten: Bontbekplevier, Kleine plevier, Strandplevier,
Grutto, Knobbelzwaan, Bergeend, Krakeend, Kuifeend, Slobeend, Tureluur, Scholekster,
Zwartkopmeeuw, Oeverzwaluw, Rietzanger, Baarmannetje.

De instandhoudingsdoelstellingen (IHDS) voor de SBZ zijn opgesteld door Van Hove et al. (2004a).
Tijdens het opstellen van de IHD is bovenvermelde lijst gedeeltelijk aangepast en vervolledigd. Het
behalen van deze IHDS betekent dat het SBZ-V gebied in een gunstige staat van instandhouding
verkeert.

3.2.2

Habitats waarvoor het gebied is aangewezen

Wat de SBZ Schorren en polders van de Beneden-Schelde betreft, zijn zowieso alle vogelhabitats
beschermd waar de aangemelde vogelsoorten broeden en/of overwinteren. De aangemelde habitats zijn
alle slikken, brakwaterschorren, dijken, kreken en hun oeverhabitats.
Daarnaast zijn alle gebieden met als planologische bestemming natuurgebied of natuurreservaat
beschermd binnen de perimeter van het gebied.
De achtergrondnota natuur (Heutz & Paelinckx, 2005) formuleerde de te beschermen leefgebieden voor
vogels in detail. Beoogde habitattypes voor de SBZ-V zone zijn:
-

Slik en schor;
Plas en oever;
Complex riet en plas;
Zoet weiland;
Zilt weiland;
Complex bos/riet;
Pioniersvegetatie;
Ruigte;
Bos/struweel.

3.2.3

IHD Groot Buitenschoor

Voor bepaalde deelgebieden van de SBZ-V, waaronder het Groot Buitenschoor, zijn afzonderlijke IHDS
opgesteld.
Voor het Groot Buitenschoor zijn enkel IHDS opgenomen voor enkele niet-broedende vogels. Er zijn geen
broedvogels waarvoor IHDS zijn opgesteld. Er werden bijgevolg kwantitatieve doelstellingen opgemaakt
waarbij voor trekkende en overwinterende (=niet-broedend) soorten het tot doel gestelde aantal
individuen is weergegeven. De staat van instandhouding voor de meeste soorten dient te worden
beschouwd als ongunstig aangezien de beoogde getallen in vergelijking met de IHDS voor de meeste
soorten niet wordt gehaald (Afdeling Natuur, 2006).

3.2.4

Min

Max

Kemphaan

19

48

Kluut

168

258

Grauwe gans

1463

1626

Rosse Grutto

211

232

Kleine zwaan

0

2

Bosruiter

0

2

Steltkluut

0

2

Huidige situatie

Voor een vergelijking van de huidige situatie met de IHD zijn hierna recente en volledige gegevens van
het Groot Buitenschoor opgenomen (Van Hove et al., 2004b). Minimum en maximum slaat op de laatste
5 gerapporteerde jaren.

Min

Max

0

0

Kluut

110

464

Grauwe gans

824

1661

Rosse Grutto

0

0

Kleine zwaan

0

0

Bosruiter

0

0

Steltkluut

0

0

Kemphaan

3.3

BESCHRIJVING VAN DE SPECIALE BESCHERMINGSZONE SBZ-H BE
2300006 SCHELDE- EN DURME-ESTUARIUM VAN DE NEDERLANDSE
GRENS TOT GENT

3.3.1

Habitats waarvoor het gebied is aangewezen

In het Besluit van 4 mei 2001 staat aangegeven welke habitats in het Habitatrichtlijngebied ‘BE230006 –
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ voorkomen.

Het betreft:
1130

Estuaria1

1140

Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

1310

Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en andere
zoutminnende planten

1320

Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion)

1330

Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

2310

Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten

2330

Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen

3150

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition

4030

Droge heide (alle subtypen)

6410

Grasland met Molinia op Kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion)

6430

Voedselrijke ruigten

6510

Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

1131

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

1132 91EO (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

3.3.2

Soorten waarvoor het gebied is aangewezen:

In het Besluit van 4 mei 2001 staat aangegeven welke soorten in het Habitatrichtlijngebied ‘BE230006 –
Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’ voorkomen. Het betreft:
1149

Cobitis taenia

(Kleine modderkruiper)

1099

Lampetra fluviatillis

(Rivierprik)

1166

Triturus cristatus

(Kamsalamander)

1134

Rhodeus sericeus

(Bittervoorn)2

1

Het habitattype 1130 Estuaria werd tevens aangeduid als habitat voor de waterzone als deel van de SBZ (Besluit
van de Vlaamse Regering 15 februari 2008)
2

Deze soort is erbij gekomen naar aanleiding van de aanduiding van de waterzone als deel van de SBZ (Besluit van
de Vlaamse Regering 15 februari 2008)

3.3.3

Huidige situatie op het Groot Buitenschoor

Voor wat betreft de huidige situatie voor het Vlaamse Schelde-estuarium en meer bepaald het Groot
Buitenschoor, is het belangrijk aan te geven dat de toonaangevende studies besluiten dat de natuurlijke
kenmerken van het gebied momenteel onvoldoende ontwikkeld zijn en daarmee verbonden dat sprake is
van een ongunstige staat van instandhouding voor verscheidene Europese habitattypes en i.h.b. de
getijgebonden habitats in het brakke gedeelte van het habitatrichtlijngebied (Adriaensen et al., 2005;
Afdeling Natuur, 2006).
Om het systeem te herstellen werd daarom o.m. besloten dat er minimaal 500 ha extra slik en 1500 ha
extra schor in het estuarium dient te worden gerealiseerd.
Hieronder wordt de huidige situatie op niveau van de individuele estuariene habitats weergegeven. Deze
laatste zijn van bijzonder belang in relatie met deze passende beoordeling.

3.3.3.1

Habitattype 1130: estuaria

Overkoepelend habitattype. In brede zin worden alle andere getijde beïnvloedde habitattypes hieronder
begrepen. Getijde beïnvloede vegetaties die niet onder één van de andere habitattypes vallen zoals
buitendijks rietland ressorteren hier dus ook onder. Het volledige Groot Buitenschoor kan in deze zin tot
dit habitattype gerekend worden. Ook de volledige waterzone, die recentelijk is afgebakend als deel van
de SBZ, behoort tot het habitattype 1130 – estuaria.
In Vlaanderen is het estuarium van de Schelde het grootste estuarium. Daarnaast is er nog één ander
estuarium m.n. dat van de IJzer. Intergetijdengebieden behoren in internationaal opzicht tot de
zeldzaamste milieus. De slikken en schorren langs de Zeeschelde en Durme hebben door hun zeldzame
karakter ook op Europees vlak en zelfs op wereldschaal een bijzondere natuurwaarde (Van den Bergh et
al 2003). De bijdrage van dit SBZ-H bij het instandhouden van dit habitattype in Vlaanderen en in Europa
is dus groot, en vormt een belangrijk aandachtspunt voor de verantwoordelijkheid van Vlaanderen inzake
Natura 2000.

3.3.3.2

Habitattype 1140: Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten

ACTUELE VERSPREIDING
Het habitattype omvat het laagdynamisch matig slibrijk intergetijdengebied, en het ondiep gebied. Beide
typen zijn in het estuarium sterk afgenomen in de laatste decennia. De hoogdynamische slikken zijn
ecologisch van mindere waarde (Van den Bergh et al. 2003).
Het habitattype is aanwezig over de ganse lengte van de Schelde, in variabele breedte. Er wordt
onderscheid gemaakt tussen zoetwater en brakwaterslikken. De slikken van het Groot Buitenschoor
liggen in de brakwaterzone en vertegenwoordigen een oppervlakte van ca. 155 ha. Andere belangrijke
brakwaterslikken bevinden zich in het Schor van Doel tot aan de kerncentrale (72,56 ha) en het
Galgenschoor (49,9 ha).
Oppervlakte in het volledige SBZ-H BE2300006 (buitendijks, met inbegrip van de zoete slikken): 735 ha
Habitatwaardig slik komt slechts in 2 habitatrichtlijngebieden van Vlaanderen voor, in de estuaria van de
Schelde en van de IJzer. Het habitatrichtlijngebied van Schelde en Durme neemt hierbij het belangrijkste
deel voor haar rekening, en staat in voor 74% van het areaal slik in Vlaanderen. Het
habitatrichtlijngebied van Schelde en Durme draagt dus een zeer belangrijke verantwoordelijkheid voor
het duurzaam voortbestaan van dit habitattype in Vlaanderen, en ook op Europees niveau. Voor het
brakwaterslik draagt het zelfs de exclusieve verantwoordelijkheid.

KWALITEIT VAN HET ACTUELE HABITATTYPE
De kwaliteit van het habitattype is in belangrijke mate afhankelijk van de waterkwaliteit. In het
studiegebied zijn er sterke fysico-chemische schommelingen, mede te wijten aan een wisselende
bovenafvoer. De organische belasting van het water zorgt ook voor een aanrijking van de slikken.
Slikken spelen een belangrijke rol als foerageergebied voor vogels, en zijn dus ook van belang in het
kader van de IHD voor de vogelrichtlijn. Ook als rustgebied bij eb (vogels, zeehonden) hebben grotere
slikken een belangrijke functie voor de instandhouding van deze soorten. Een voorbeeld hiervan is het
slik voor het Groot Buitenschoor.

3.3.3.3

Habitattype 1310: Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden
met Salicornia-soorten en andere zoutminnende planten

ACTUELE VERSPREIDING
Het habitattype komt voor als belangrijkste slikkoloniserende vegetatie aan de benedenrand van de echte
brakwaterschorren ten noorden van Lillo (Vanallemeersch et al. in prep). Dit habitattype is slechts zéér
beperkt aanwezig, enkel in het Schor van Doel (opp. habitattype ca. 1.500m²) en in het Galgenschoor
(opp. habitattype ca. 1.200 m²). Dit habitattype komt niet voor op het Groot Buitenschoor (mond. med.
Vandevoorde).
Oppervlakte in het volledige SBZ-H BE2300006 (buitendijks): 0,3 ha.
Het relatieve belang van het habitatrichtlijngebied voor dit habitattype t.o.v. Vlaanderen kan niet
eenduidig worden afgeleid (geen één op één vertaling van BWK-code naar habitattype). In Vlaanderen
zijn deze gemeenschappen buitendijks beperkt tot de zoute en brakke delen van het kustgebied en de
Schelde (Vandenbussche et al. 2002). Gezien de zeer beperkte aanwezigheid van de geschikte
milieukarakteristieken voor dit habitattype in Vlaanderen, kan gesteld worden dat het
habitatrichtlijngebied ook voor dit habitattype van (groot) belang is.

3.3.3.4

Habitattype 1320: Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion)

ACTUELE VERSPREIDING
Ook dit habitattype is zeer beperkt aanwezig, m.n. slechts op 1 plaats op het Schor van Doel.
Tijdens de kartering van 2003 (Vandevoorde, B. & Van Braeckel A. (2007) is Spartina aangetroffen op het
Groot Buitenschoor, Schor van Ouden Doel en aan Fort Liefkenshoek waar het geringe oppervlaktes
bedekte (enkele 10-tallen m²) maar wel als effectieve Spartinagemeenschap.
Oppervlakte in het volledige SBZ-H BE2300006 (buitendijks): 0,07 ha.
Het habitattype komt in Vlaanderen nagenoeg niet (meer) voor (Vandenbussche et al. 2002). Gezien de
zeer beperkte aanwezigheid van de geschikte milieukarakteristieken voor dit habitattype in Vlaanderen,
kan gesteld worden dat het habitatrichtlijngebied ook voor dit habitattype van groot belang is.

KWALITEIT VAN HET ACTUELE HABITATTYPE
Tegenwoordig bestaat de Spartina vegetatie uit Spartina townsendii die de originele Spartina maritimae
volledig heeft weggeconcurreerd en in belangrijke mate de groeiplaats van Salicornia heeft ingenomen.

Streven naar hogere oppervlaktes Spartina impliceert m.a.w. lagere oppervlaktes Salicornia en
omgekeerd.

3.3.3.5

Habitattype 1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia
maritimae)

ACTUELE VERSPREIDING
Zoute en brakke schorren worden ook als een bedreigd habitattype aanzien (Van den Bergh et al. 2003).
Goed ontwikkelde schorvegetaties zijn binnen de SBZ-H BE2300006 afbakening vnl. beperkt tot de
natuurreservaten. Belangrijke oppervlaktes komen voor in het Schor van Doel (34,75 ha) en het
Galgenschoor (12 ha). In het Groot Buitenschoor is er een lange maar smalle strook schor (6,34 ha).
Verder komen verspreid kleine oppervlaktes schor voor, o.a. stroomop- en stroomafwaarts
Deurganckdok, stroomafwaarts Kallo-sluis, t.h.v. Sint Anneke en tussen Fort St. Filip en het Noordkasteel.
Het schor op het Paardenschor en Ketenissepolder is nog in ontwikkeling. Op Ketenissepolder heeft zich
reeds een gering oppervlak ontwikkeld.
Het Schelde- en Durmeëstuarium is het belangrijkste habitatrichtlijngebied van Vlaanderen voor dit
habitattype. Ook hiervoor draagt het habitatgebied dus een grote verantwoordelijkheid.
In vergelijking met de vegetaties van hoog schor zijn de vegetaties van laag schor zeldzamer
(Vandenbussche et al. 2002).
Oppervlakte in het volledige SBZ-H BE2300006 (buitendijks): 59,3 ha

KWALITEIT VAN HET ACTUELE HABITATTYPE:
Op vele plaatsen is het schor verouderd en te hoog geworden. Schorkliffen zijn eerder regel dan
uitzondering. Enkel in het Groot Buitenschoor is geen schorklif aanwezig. In het brakwatergebied is de
climaxvegetatie (riet) van het schor ook oververtegenwoordigd t.o.v. de habitatwaardige schorvegetaties
(zijnde de vegetaties behorend tot het Glauco-Puccinellietalia maritimae). Pioniersstadia van schor zijn
dan weer sterk ondervertegenwoordigd (zie ook habitattypes 1310 en 1320).
Schorren spelen een belangrijke rol als foerageer- en rustgebieden voor vogels, en zijn dus ook van
belang in het kader van de IHD voor de vogelrichtlijn.
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BESCHRIJVING VAN DE VERSPREIDING VAN DE SOORTEN
VAN BIJLAGE III VAN HET NATUURDECREET

Op Bijlage III van het Natuurdecreet staan dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt
moeten worden beschermd. Deze lijst bevat de volgende diersoorten: een insect (Gevlekte witsnuitlibel),
amfibieën (Kamsalamander, Vroedmeesterpad, Heikikker, Knoflookpad, Rugstreeppad, Boomkikker en
Gladde slang) en zoogdieren (18 soorten vleermuizen, Hazelmuis, Hamster en Otter). De plantensoorten
die op deze lijst weergegeven zijn, zijn Geel schorpioenmos, Kruipend moerasscherm, Drijvende
waterweegbree en Groenknolorchis.
Op basis van gegevens uit de Florabank van het Instituut voor Natuurbehoud en de Basisinformatie voor
de fiches van Bijlage II soorten van de Europese Habitatrichtlijn (Anselin & Bauwens, 2003), kan afgeleid
worden dat de voormelde plantensoorten niet binnen het studiegebied voorkomen.
Op basis van de biotoopeisen en/of de verspreidingskaartjes (Anselin & Bauwens, 2003) kan er met
zekerheid gesteld worden dat Gevlekte witsnuitlibel, Gladde slang, Hamster, Vroedmeesterpad, Heikikker,

Rugstreeppad, Knoflookpad, Otter en Boomkikker niet voorkomen binnen het studiegebied.
Kamsalamander, waarvoor het EG-Habitatrichtlijngebied BE 2300006 is aangemeld, komt niet voor in het
Groot Buitenschoor. Kamsalamander komt in Vlaanderen (en Nederland) immers niet voor in alluviale
gebieden (Med. D. Bauwens, Instituut voor Natuurbehoud)
In de Atlas van de zoogdieren in Vlaanderen (Verkem et al., 2003) staat aangegeven dat er in het
kilometerhok waarin het Groot Buitenschoor gelegen is, geen waarnemingen zijn uitgevoerd. Dit wil
echter niet zeggen dat de vleermuizensoorten van Bijlage III er niet voorkomen. Op basis van hun
habitateisen kan er verwacht worden dat bepaalde soorten zoals de Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger
en Watervleermuis in het studiegebied voorkomen. Of er nog andere soorten van Bijlage III voorkomen
is bijgevolg een leemte in de kennis.
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EFFECTBESCHRIJVING EN –BEOORDELING

5.1

BOUWFASE

5.1.1

Effect op habitats

Als gevolg van de bouw van het tijdelijk werkeiland zal er een direct biotoopverlies optreden. Dit effect
doet zich onmiddellijk voor en is omkeerbaar na de afbraak van het werkeiland. Voor de bouw van de
damwandkuip wordt ca. 4400 m² slik ingenomen; voor de bodembescherming is dit ca. 3200 m² slik. Het
totale biotoopverlies dat zal optreden door de bouw van het tijdelijk werkeiland bedraagt bijgevolg ca.
7600 m². Het habitattype dat tijdelijk wordt ingenomen betreft het habitattype 1140 – Bij eb
droogvallende slikwadden en zandplaten.
Het biotoopverlies en het verlies van benthos op deze zone wordt als gering negatief beoordeeld, omwille
van de volgende redenen: (1) Nadat het tijdelijk werkeiland verwijderd wordt, kan er zich op deze locatie
wel een nieuwe benthosgemeenschap gaan ontwikkelen, (2) in vergelijking met het totale areaal van het
habitattype 1140 op het Groot Buitenschoor (ca. 0,76 ha) (Van Hove et al., 2004b) is de zone waar een
effect zal optreden heel gering in omvang (nl. ca. 0,5 %). Ten opzichte van het volledige Scheldeestuarium bedraagt de procentuele biotoopinname ca. 0,1%.
Als gevolg van het bouwen van het tijdelijk werkeiland kan er een verhoogde turbiditeit en sedimentatie
optreden. Extra slib in de waterkolom kan ook leiden tot een versnelde opslibbing van schorren. In de
passende beoordeling die uitgevoerd is voor de verdieping van de Westerschelde is besloten dat de
grootschalige baggeractiviteiten niet zullen leiden tot een versnelde opslibbing van de schorren in de
Westerschelde (Indeherberg et al., 2007). Aangezien de bouwwerkzaamheden voor de bouw van het
tijdelijk werkeiland totaal niet van deze grootte-orde zijn als de baggerwerken voor de verdieping van de
Westerschelde, kan er met zekerheid gesteld worden dat er geen opslibbing van de schorren zal optreden
als gevolg van het project.
Ten aanzien van de waterzone die aangeduid is voor het habitatype estuaria worden geen negatieve
effecten verwacht. Alle werkzaamheden worden namelijk uitgevoerd ter hoogte van het Groot
Buitenschoor waarbij bovendien een leidam gelegen is tussen de waterzone en het Groot Buitenschoor.
Een belangrijke randvoorwaarde tijdens de bouwfase is het feit dat alle materiaal via de vaargeul wordt
aangebracht en er bijgevolg geen verstoring van het schor mag optreden.

5.1.2

Effect op soorten

Tijdens de bouwfase zal er een tijdelijke fysische verstoring optreden in de slikzone ter hoogte van het
tijdelijk werkeiland. De vogels die normaal deze slikzone gebruiken om er te rusten en/of foerageren
zullen tijdelijk gehinderd worden. Vooral tijdens het inbrengen van de palen en bij aanwezigheid van
allerlei machines ter hoogte van het projectgebied, kunnen de aanwezige vogels gaan opvliegen en
rustigere oorden opzoeken. Eens het tijdelijk werkeiland is gebouwd, kan er vanuit gegaan worden dat
bepaalde vogels zullen terugkeren. Omwille van de tijdelijke aard van het project en de eerder beperkte
zone van het Groot Buitenschoor die gehinderd zal worden, wordt het effect van fysische verstoring als
matig negatief beoordeeld.
Naast fysische verstoring zal er tijdens de bouwfase tevens een rustverstoring optreden. Vooral tijdens
het aanbrengen/verwijderen van de binnen- en buitenkuip, wat gepaard gaat met een tijdelijke verhoging
van het omgevingsgeluid, zal de rustverstoring het grootste zijn. Op basis van de ligging van de 50 dB(A)
geluidscontour, die berekend werd in het kader van het MER, kan er gesteld worden dat er in zo goed als
de volledige slikzone behorende tot het Groot Buitenschoor een verstoring van de avifauna kan verwacht
worden. Een significante verstoring zal optreden in een zone van 0-400m rondom het werkeiland. In deze
zone ligt het geluidsniveau namelijk boven de 55 dB(A). Ter hoogte van de schorzone (45 dB(A)-contour)
zullen enkel de zeer gevoelige soorten een impact ondervinden.
Op basis van de voorkomende vogelsoorten, kan er gesteld worden dat er tijdens de periode maart
t.e.m. juni het minste vogels aanwezig zijn. Kluten, die het meest beïnvloed kunnen worden doordat zij
aan de laagwaterlijn foerageren en zeer kwetsbaar zijn voor geluidsverstoring, vertonen een maximum
tussen juli en augustus. Wulp, Grauwe gans en Smient komen voornamelijk in de winterperiode (oktoberfebruari) voor op het Groot Buitenschoor. Omwille van de grote ecologische waarde van dit gebied, mede
bevestigd door de aanduiding als Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- en Ramsargebied, dient de periode
waarbij het meeste vogels aanwezig zijn, zeker vermeden te worden voor het bouwen van het
werkeiland. De periode tussen maart en juni lijkt aangewezen om het werkeiland te bouwen. Dit betreft
de broedperiode, maar in de slikzone van 0-400m, waar de geluidsverstoring verwacht wordt, komen er
geen vogels tot broeden. Bijgevolg is er geen conflict met eventuele broedvogels in de omgeving te
verwachten.
Aangezien het Groot Buitenschoor van Europees belang is voor avifauna dient de verstoring in dat gebied
tot een minimum herleid te worden en is het noodzakelijk dat met bovenvermelde milderende maatregel
wordt rekening gehouden.
Wat het aanvullen/verwijderen van grond en breuksteen betreft, kan er op basis van de geluidscontouren
geconcludeerd worden, dat de geluidsverstoringseffecten gering zullen zijn.
Als gevolg van het bouwen van het tijdelijk werkeiland kan er een verhoogde turbiditeit en sedimentatie
optreden. Door een verminderde lichtpenetratie kan dit de groei (primaire productie) van het
fytoplankton belemmeren waardoor mogelijks de voedselketen, waaronder avifauna, beïnvloed wordt. De
verhoogde aanwezigheid van sedimentpartikels in de waterkolom kan leiden tot het verstoppen van de
filtermechanismen van de organismen met mogelijks fatale gevolgen. Rekening houdend met de
natuurlijke hoge inputs van gesuspendeerd materiaal door getijden- en golfwerking (zeer dynamisch
systeem) en rekening houdend met het feit dat de bouwwerkzaamheden slechts tijdelijk van aard zijn,
wordt het effect als gevolg van een wijziging van de sedimentatie en turbiditeit als aanvaardbaar
beschouwd. De levensgemeenschap die ter hoogte van het projectgebied voorkomt is namelijk goed
aangepast aan een zandige ondergrond die van nature in beweging is. We kunnen dus veronderstellen
dat de verstoring door sedimentatie minimaal zal zijn en dat de densiteit en soortenrijkdom van de
benthische gemeenschappen zich spontaan zal herstellen.

5.2

AFBRAAKFASE

Nadat de leiding volledig is aangelegd, zal het tijdelijk werkeiland terug afgebroken worden. De effecten
die zullen optreden tijdens de bouwfase (wijziging turbiditeit, geluidsverstoring) zullen gelijkaardig van
aard zijn. Op basis van bovenstaande beschrijving kan er geconcludeerd worden dat deze effecten
tijdelijk en zeer lokaal van aard zullen zijn. Op basis van deze beide argumenten wordt het effect als
gering negatief beoordeeld.
Door het opbreken van het tijdelijk werkeiland zal de zone die door het werkeiland was ingenomen
opnieuw vrijkomen en opnieuw kunnen gekoloniseerd worden door allerlei benthische organismen die in
de buurt van het tijdelijk werkeiland voorkomen. Aangezien er ter hoogte van deze projectzone een
sterke dynamiek heerst, kan er vanuit gegaan worden dat de kolonisatie snel zal optreden en er bijgevolg
een snel herstel van de oorspronkelijke levensgemeenschappen zal optreden.

5.3

EXPLOITATIEFASE

Tijdens de exploitatiefase, zijnde de fase waarbij de leiding is aangelegd en werkzaam is, worden er geen
effecten verwacht ten aanzien van de habitats en soorten die beschermd zijn volgens de Europese
Habitat- en Vogelrichtlijn.
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BESLUIT

Op basis van de effectbeschrijving en –beoordeling kan er besloten worden dat er geen significante
milieueffecten te verwachten zijn ten aanzien van de Natura 2000 habitats en soorten in de SBZ-V BE
2301336 Schorren en polders van de Beneden-Schelde en SBZ-H BE 2300006 Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens tot Gent. Er zal wel een tijdelijke verstoring (biotoopinname,
rustverstoring, fysische verstoring) optreden ter hoogte van de locatie waar het tijdelijk werkeiland wordt
gebouwd. Omwille van de tijdelijke aard van deze effecten en grote herstelbaarheid van de
brakwaterslikken, wordt het effect uiteindelijk als matig tot gering negatief ingeschat.
Als randvoorwaarde voor de bouw van het tijdelijk werkeiland wordt er wel aangehaald worden dat alle
structuren ten allen tijde dienen verwijderd te worden na de werken. Daarnaast dienen de
werkzaamheden zo kort mogelijk gehouden te worden. Daarnaast is het aanwezen om het tijdelijk
werkeiland te bouwen in de periode maart-juni omdat het aantal vogels dat dan op het Groot
Buitenschoor voorkomen het geringst is.
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Vandevoorde, B. & Van Braeckel A. (2007). Vegetatiekaart (2003) van het Groot Buitenschoor
(Zandvliet). INBO.E.2007.171
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Gasunie is voornemens een gastransportleiding aan te leggen van Wijngaarden in Nederland naar
Zelzate in België. Een onderdeel van dit project is de kruising van de Westerschelde ter hoogte van de
leidingendijk die ten zuiden van het Verdronken Land van Saeftinghe ligt.
De leiding die de Westerschelde kruist wordt met de Horizontaal Gestuurde Boringen (HDD) methode
geinstalleerd. Hiervoor wordt in het midden van de kruising, iets ten oosten van de stroomleidam, een
werkeiland aangelegd. De werkzaamheden voor het aanleggen en verwijderen van het werkeiland en
de boorwerkzaamheden kunnen tot geluidshinder of verstoring van natuurgebieden leiden. In het kader
van de milieueffectrapportage zijn geluidsberekeningen verricht om de geluidsbelasting vanwege de
werkzaamheden in beeld te brengen.
Op basis van het document ‘Werkmethode omschrijving kruising Westerschelde ten behoeve van de
MER rapportage’, kenmerk T889017-DOC-01 d.d. 20 september 2007 zijn de relevante activiteiten,
geluidsbronnen en uitgangspunten vastgesteld. Daar waar onvoldoende informatie aanwezig is danwel
niet voldoende duidelijk is, is uitgegaan van onze ervaring opgedaan in andere projecten.
De activiteiten met een belangrijke geluidsuitstraling zijn:
§ Aanbrengen/verwijderen binnen- en buitenkuip.
§ Aanvullen/verwijderen grond en breuksteen.
§ Boorwerkzaamheden.
§ Aanbrengen damwanden bij uittredepunten.
De uitgangspunten voor het akoestisch onderzoek zijn hieronder per activiteit beschreven.
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Uitgangspunten geluidsbronnen
Aanbrengen/verwijderen binnenkuip (60 x 10 m) /buitenkuip (80 x 30 m)
Voor het aanbrengen en verwijderen van de binnen- en buitenkuip vinden achtereenvolgens de
volgende werkzaamheden plaats:
§ Het intrillen van de damwanden met de rupskraan Hitachi KH-300 met zware hoogfrequente
vibrator. De werkzaamheden duren circa 36 dagen uitgaande van een 8 urige werkdag
(dagperiode).
§ Het aanbrengen van de palen van de platformen. De werkzaamheden duren circa 8 dagen
uitgaande van een 8 urige werkdag (dagperiode).
§ Het trekken van de damwandplanken. De werkzaamheden duren circa 18 dagen uitgaande van een
8 urige werkdag (dagperiode).
§ Het trekken van de palen van de platformen. De werkzaamheden duren circa 4 dagen uitgaande
van een 8 urige werkdag (dagperiode).
De maatgevende geluidsbron is het intrillen/trekken van damwanden/palen. Op basis van onze
ervaring met andere projecten is voor deze activiteit uitgegaan van een geluidsvermogen (LWA) van
129 dB(A) met een effectieve bedrijfstijd van 4 uur per dag (50% van 8 uur). Er wordt vanuit gegaan
dat voornoemde activiteit alleen in de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur) plaatsvinden.
Aanvullen/verwijderen grond en breuksteen
Voor het aanvullen en verwijderen van grond en breuksteen vinden de volgende activiteiten plaats:
§ Het vullen bouwkuip met zand. De aanvoer gebeurt met een kleine sleephopperzuiger of
beunschip. Het aanbrengen gebeurt met een kraanschip of de sleephopperzuiger. In totaal wordt
15.000 m3 zand aangebracht, Bij een productie van 1000 m3/dag, bedraagt de totale duur van de
werkzaamheden circa 15 dagen. Er vindt alleen aanvoer plaats bij hoog water.
§ Het aanbrengen van circa 4.000 ton breuksteun. De aanvoer bedraagt circa 1.000 ton/dag en duurt
in totaal circa 4 dagen. De aanvoer gebeurt met beunschepen of beunbakken. Het lossen gebeurt
met een kraanschip of een steenstorter. De aanvoer vindt alleen bij hoog water plaats.
§ Het verwijderen van de zandaanvulling met een kraanschip met knijper of een pompinstallatie. De
productie bedraagt circa 1.000 m3/dag en duurt dus circa 15 dagen.
§ Het verwijderen van de breuksteen met een kraanschip en het lossen in een beunschip. De
productie bedraagt circa 500 ton/dag en duurt dus circa 8 dagen.
De maatgevende geluidsbron is het laden/lossen met een kraanschip of een sleephopperzuiger.
Uitgaande van de inzet van geluidsarm materieel is op basis van door Gasunie aangeleverde gegevens
uitgegaan van een geluidsvermogen (LWA) van 102 dB(A) met een effectieve bedrijfstijd van 8 uur
per dag. Er wordt vanuit gegaan dat voornoemde activiteiten alleen in de dagperiode (07.00 tot 19.00
uur) plaatsvinden.
Boorwerkzaamheden (HDD boormethode)
Voor de boorwerkzaamheden is uitgegaan van de volgende geluidsbronnen
§ Boorstelling: Geluidsvermogen (LWA) van 107 dB(A) (afgeleid uit voornoemd document van 20
september 2007).
§ Twee stuks mudpumps, waarvan één in werking en de tweede als reserve: Geluidsvermogen
(LWA) van 83 dB(A) (in geluidsisolerende omkasting) (afgeleid uit voornoemd document van 20
september 2007).
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§
§
§
§

Twee mud mix recycling units, waarvan één in werking en de tweede als reserve:
Geluidsvermogen (LWA) van 102 dB(A) per mud mix recycling unit voor diesel power units. Dit
bronvermogen is aangeleverd door Gasunie.
Twee aggregaten, waarvan één in werking en de tweede als reserve: Geluidsvermogen (LWA) van
98 dB(A) op basis van ervaringscijfers.
De installaties zijn gedurende 35 dagen volcontinu aan de oostzijde van het werkeiland en 35
dagen volcontinu aan de westzijde van het werkeiland in werking.
Bij het ruimen/intrekken wordt één mobiele graafmachine ingezet. De geluidsemissie is dan niet
hoger dan tijdens het boren.

Aanbrengen damwanden bij uittredepunten
Bij het aanbrengen van de damwanden is de geluidsemissie vergelijkbaar als bij het aanbrengen van de
kuipen. Ook hier wordt uitgegaan van een geluidsvermogen (LWA) van 129 dB(A) met een effectieve
bedrijfstijd van 4 uur per dag (50% van 8 uur) in de dagperiode.
Berekeningsmethode
Op basis van de hierboven beschreven geluidsbronnen, geluidsvermogens en bedrijfstijden zijn de
geluidsniveaus in de omgeving van het werkeiland berekend. De overdrachtsberekeningen zijn
verricht conform de “Handleiding meten en rekenen Industrielawaai” van 1999 met het
computerprogramma “Geonoise V5.41, methode II.8”. In de berekeningen is rekening gehouden met
de afstandsreducties, bodem- en luchtdemping en bedrijfsduurcorrecties. De Westerschelde is
ingevoerd als een geluidsreflerend bodemgebied. Voor de omgeving is uitgegaan van een
geluidsabsorberend bodemgebied. De berekende niveaus betreffen het equivalente geluidsniveau
LAeq op een beoordelingshoogte van 1,5 meter.
Effecten
Voor de activiteiten met een belangrijke geluidsuitstraling is het equivalente geluidsniveau berekend
op een afstand van 25, 50, 100, 200 en 400 meter van de activiteit. De resultaten zijn weergegeven in
tabel 1. Daarnaast zijn de geluidscontouren voor het equivalente geluidsniveau berekend. Deze
contouren zijn weergegeven in de figuren 1 t/m 8. De berekende niveaus betreffen het equivalente
geluidsniveau LAeq op een beoordelingshoogte van 1,5 meter. Voor de meeste activiteiten treedt het
betreffende equivalente geluidsniveau alleen in de dagperiode. Voor de boorwerkzaamheden treedt het
equivalente geluidsniveau 24 uur per dag op.
Tabel 1: Equivalent geluidsniveau op een afstand van 25, 50, 100, 200 en 400 m tot de activiteit
situatie
Aanbrengen/verwijderen binnen- en

Equivalent geluidsniveau LAeq op afstand tot de activiteit [dB(A)]
25 m

50 m

100 m

200 m

400 m

87

81

75

66

59

Circa 66
1)

buitenkuip
Aanvullen/verwijderen grond en

dagen
63

55

48

42

36

Circa 42
1)

breuksteen
Boorwerkzaamheden

Tijdsduur

dagen
72

65

57

50

44

Circa 70
2)

dagen
Aanbrengen damwanden bij

3)

84

3)

78

3)

72

3)

63

3)

55

Circa ..
1)

uittredepunten

dagen

1) Alleen dagperiode.
2) In de dag-, avond- en nachtperiode.
3) Aan de landzijde.
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Figuur 1: Geluidscontouren aanbrengen/verwijderen binnen- en buitenkuip oostzijde
(LAeq dagperiode op 1,5 meter hoogte)

Figuur 2: Geluidscontouren aanbrengen/verwijderen binnen- en buitenkuip westzijde
(LAeq dagperiode op 1,5 meter hoogte)
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Figuur 3: Geluidscontouren aanvullen/verwijderen grond en breuksteen oostzijde
(LAeq dagperiode op 1,5 meter hoogte)

Figuur 4: Geluidscontouren aanvullen/verwijderen grond en breuksteen westzijde
(LAeq dagperiode op 1,5 meter hoogte)
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Figuur 5: Geluidscontouren boorwerkzaamheden oostzijde
(LAeq dag-, avond- en nachtperiode op 1,5 meter hoogte)

Figuur 6: Geluidscontouren boorwerkzaamheden westzijde
(LAeq dag-, avond- en nachtperiode op 1,5 meter hoogte)
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Figuur 7: Geluidscontouren aanbrengen damwanden bij uittredepunt oostzijde
(LAeq dag-, avond- en nachtperiode op 1,5 meter hoogte)

Figuur 8: Geluidscontouren aanbrengen damwanden bij uittredepunt oostzijde
(LAeq dag-, avond- en nachtperiode op 1,5 meter hoogte)
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Figuur 6.41: Studiegebied
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Figuur 6.42:
beschermd landschap
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Figuur 6.43:
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6.46 Uittreksel uit gewestplan
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HOOFDSTUK

7

Beleidskader, te nemen
besluiten, procedures

7.1

INLEIDING
De te nemen besluiten zijn benoemd en toegelicht in paragraaf 7.2. Paragraaf 7.3 licht de m.e.r.procedure toe. 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 respectievelijk omgaat met milieu en
veiligheid.

7.2

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 (partiële) bestemmingsplanwijziging.
§ 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.
§ Bouwvergunning voor toepassing van onderwaterbeton en permanente damwandconstructies.
§ Vergunning Wet milieubeheer voor de realisatie van uitbreiding van afsluiterlocatie en
exportstation.
§ Wegen- en wegenverkeerswetvergunningen voor het (tijdelijk) beïnvloeden van de
verkeersbewegingen op de openbare weg.
§ Kapvergunningen voor het kappen van bomen.
§ Keurontheffingen voor realisatie van dammen, duikers en boringen in waterkeringen en
kruisingen met (hoofd-)watergangen.
§ 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.
§ Tracégoedkeuring van de Planologische werkcommissie (PWC).
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§ Goedkeuring gemeente op basis van gasleveringscontract.
§ Vergunning voor het kruisen van spoorwegen.

7.3

PROCEDURES

Nederland
M.e.r.-procedure
Omdat het voornemen 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 navolgende figuur is de procedure voor
de m.e.r. weergegeven. Vervolgens zijn ook twee figuren opgenomen met respectievelijk de
m.e.r.-procedure gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure en de m.e.r.-procedure
gekoppeld aan de procedure in het kader van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken.

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 tracé 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 tracé (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 tracé, indien de
Commissie m.e.r. het voor het tracé (en bijbehorende werken) opgestelde MER positief getoetst
heeft. Het tracé staat daarmee definitief vast om vervolgens opgenomen te worden in de
ruimtelijke plannen. Eén 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 tracékeuze) overbodig is
geworden.
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Figuur 7.67
M.e.r.-procedure
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Figuur 7.68
Koppeling m.e.r.-procedure en
bestemmingsplanprocedure
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Figuur 7.69
Koppeling m.e.r.-procedure en
Wbr-procedure
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7.4

BELEIDSKADER
In de volgende tabel is het voor dit project relevante beleidskader weergegeven Vervolgens is
ingegaan op:
§ Europees beleid.
§ Rijksbeleid.
§ Provinciaal beleid
§ Regionaal beleid.
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Tabel 7.82
Beleidskader

Beleid
Internationaal

Europese Gasrichtlijn 2003/55/EG (2003)

en Europees

EU-Kaderrichtlijn Water (2000)

beleid

Verdrag van Ramsar (1971)
Espoo-verdrag (1991)

Rijksbeleid

Nota Ruimte (2006)
Gaswet (2004)
Circulaire Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (2004)
Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen (1984)
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (2004)
Nationaal milieubeleidsplan 4 (2001)
Erkenning openbaar belang Gasunie (1964)
Concessie Gasunie (1963)
Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen (1998)
Wet geluidhinder (2007)
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
Circulaire bouwlawaai (1991)
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (2004)
e

Startovereenkomst Waterbeleid 21 eeuw (2001)
Vierde Nota Waterhuishouding (1997)
Beleidslijn grote rivieren (2006)
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (1969)
Wet op de waterhuishouding (1989)
Grondwaterwet (1984)
Wet bodembescherming (1986)
e

Nota natuur, bos en landschap in de 21 eeuw (2000)
Flora- en faunawet (2002)
(Gewijzigde) Natuurbeschermingswet (2005)
Nota Belvedère (1999)
Monumentenwet (1988)
Wet op de archeologische monumentenzorg (2007)
Provinciaal

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 (2006)

beleid

Risico’s inzicht, Beleidsvisie externe veiligheid (2005)
Provinciale milieuverordening (2004)
Grondwaterbeheersplan Zeeland 2002-2007: Samen omgaan met
(grond)water (2002)
e

Waterbeheer 21 eeuw, Deelstroomgebiedsvisie Zeeland (2004)
e

Waterbeheer 21 eeuw, Zeeuwse handreiking Watertoets (2005)
10-puntenplan van het Zeeuwse natuurbeleid: werk in uitvoering (2000)
Natuurgebiedsplan Zeeland (2005)
Nota Soortenbeleid (2001)
Nota Faunabeleid Zeeland (2005)
Cultuurnota 2005-2008, Cultuur continu (2005)
Nota archeologie 2006-2012 (2006)
Regionaal beleid

1

Vigerende bestemmingsplannen langs tracé

Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Terneuzen
Structuurvisie Koegorspolder
2

Keur van het Waterschap
1

De aardgastransportleiding passeert de gemeenten Reimerswaal, Hulst en Terneuzen.

2

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
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7.4.1

EUROPEES BELEID

Europese Gasrichtlijn 2003/55/EC (2003)
Op 16 juli 2003 is de tweede Europese gasrichtlijn 2003/55/EC [4] gepubliceerd. Deze
richtlijn is sinds juli 2004 op het niveau van de lidstaten van toepassing. De (eerste)
Europese gasrichtlijn 98/30/EC uit 1998 is met ingang van 1 juli 2004 ingetrokken.
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 EUgasrichtlijn 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 landecosystemen 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 tracé van de geplande aardgastransportleiding betekent het dat de activiteiten de
oppervlaktewaterkwaliteit niet extra mogen belasten. De plannen mogen geen verdrogende
invloed hebben op de omgeving en ook niet voor een verhoogde kans op overstromingen
zorgen.

Verdrag 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 usebeginsel 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 [5]. In de praktijk wordt de
bescherming van (Nederlandse) wetlands geregeld via de Natuurbeschermingswet 1998.

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 geïmplementeerd.
Er gelden dus algemene regels met betrekking tot grensoverschrijdende
milieueffectrapportage.
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Daarnaast zijn er, zoals hiervoor vermeld is, op bilateraal niveau tussen Nederland en België
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.

7.4.2

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
waarborging van de algemene basiskwaliteit, de ondergrens voor 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.

NETWERK AARDGAS-

Buisleidingen
In de Nota Ruimte is ten aanzien van ondergronds transport aangegeven dat het voor de
toekomst van met name de Nederlandse industrie belangrijk is om netwerken van
hoofdtransportleidingen voor het transport van grondstoffen (zoals aardgas, aardolie, water

TRANSPORTLEIDING IS

en chemicaliën), halffabrikaten en rest- en afvalstoffen te creëren tussen de zeehavens en de

BELANGRIJK

industriële 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 van tracés voor hoofdtransportleidingen.
Er zijn op dit moment in de Nota Ruimte geen nieuwe tracés voorzien. Wel hebben
bestaande tracés vanwege hun directe of indirecte ruimtebeslag ruimtelijke consequenties.
Vanwege dit beslag is het landelijk net van hoofdverbindingen uit het SBUI aangevuld met
inmiddels gerealiseerde tracés en opgenomen in de Nota Ruimte. Het landelijk net van
hoofdtransportleidingen voorziet in hoofdverbindingen tussen de belangrijkste industrieen (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 aardgastransportleidingentracés die de globale ligging van
bestaande tracés aangeven. Op een eventuele ruimtelijke reservering voor tracés met
hoofdtransportleidingen is het beleid van toepassing, zoals weergegeven in de Nota RisicoNormering 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 tracés waar er (indien gewenst) nieuwe
aardgastransportleidingen bij gelegd kunnen en mogen worden en tracés waar dat niet het
geval is (conserverende aardgastransportleidingentracés).
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RUIMTELIJKE RESERVERING

Provincies en gemeenten nemen de feitelijke ligging van de tracés van het landelijk net van
hoofdtransportleidingen onverkort op in de streek- en bestemmingsplannen. Voor
leidingstroken wordt een ruimtelijke reservering aangehouden, waarbinnen beperkingen
gelden ten aanzien van grote ruimtelijke ontwikkelingen zoals woonwijken en
flatgebouwen. Waar de ruimte beperkt is, kan de breedte van het tracé, in overleg met het
rijk, over korte lengte worden beperkt door risicoreducerende maatregelen (zoals dikkere
pijp en afdekken) te treffen. Het rijk zal op grond van de Nota RNVGS alsmede het beleid
zoals dat voortvloeit uit de beleidsvernieuwing van het Vierde Nationaal 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 dat er 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 Nota Ruimte worden gebieden aangewezen als ‘nationale 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 geïmplementeerd in
de Gaswet [6 en 7]. 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 [8]. 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 worden met een planologische
werkcommissie, in te stellen door de Minister van Economische Zaken.
§ Nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen met toebehoren moeten zodanig worden
uitgevoerd en aangelegd, dat voldaan is aan de voor dergelijke leidingen gebruikelijke
normen van veiligheid en bedrijfszekerheid.
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§ Nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen met toebehoren moeten voor de
ingebruikneming op sterkte en dichtheid worden beproefd en goed zijn bevonden.

Erkenning van openbaar belang (1964)
Bij Koninklijk besluit in 1964 is het openbaar belang van de aardgastransportleidingen met
bijbehorende werken van Gasunie erkend [9]. 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.

CONCRETE RICHTLIJN VOOR

Circulaire Zonering Hogedruk Aardgastransportleidingen (1984)
De Circulaire ‘Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen’ van de Minister van VROM

DE VEILIGHEID

uit 1984 [10] geeft regels voor zonering van nieuwe tracés 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.
In navolgende tabel is de zonering voor een 48“ aardgastransportleiding met een
bedrijfsdruk van 50 tot 80 bar opgenomen.
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Tabel 7.83
Toetsingsafstand voor
aardgastransportleidingen en
minimale afstand tot

Diameter

Toetsingsafstand voor aardgastransportleiding bij bedrijfsdruk 50-80 bar

48”

150 m

Diameter

Incidentele bebouwing & Bijzondere

Woonwijk & flatgebouw,

objecten categorie II

bijzondere objecten categorie I

5m

50 m

48”

woonbebouwing en bijzondere

Bijzondere objecten categorie I: Bejaardentehuizen en verpleeginrichtingen; Scholen winkelcentra; Hotels en

objecten voor

kantoorgebouwen (bestemd voor meer dan 50 mensen); objecten met een hoge infrastructurele waarde zoals

aardgastransportleidingen

computer- en telefooncentrales, gebouwen met vluchtleidingapparatuur; objecten die door secundaire effecten
een verhoogd risico met zich meebrengen zoals bovengrondse installaties en opslagtanks voor brandbare,
explosieve en/of giftige stoffen.

Bijzondere objecten categorie II: Sporthallen en zwembaden; weidewinkels; hotels en kantoorgebouwen die
niet in categorie I vallen; industriegebouwen zoals productiehallen en werkplaatsen die niet in categorie I
vallen.

45

De Minister van VROM

verzoekt gemeenten en provincies om de richtlijnen inzake

afstanden tussen aardgastransportleidingen en woonbebouwing in acht te nemen. Wanneer
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 [11] 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
leefomgeving. Het milieubeleid van het Rijk is gebaseerd op onder andere de volgende
beginselen:
§ Duurzame ontwikkeling (de dimensies milieu, economie 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 bescherming 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 maatschappelijk 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 leefomgeving is uitgewerkt in Provinciale plannen (POP en
streekplannen).
45

Brief met kenmerk DGMH/B nummer 0104004 van 26 november 1984.
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Tweede Structuurschema 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) [12]. De geldigheidsduur
van dit beleidsdocument 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 Stoffen [13] 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
verwoord. De Circulaire vindt de basis in de Nota Risico Normering Vervoer Gevaarlijke
Stoffen (RNVGS) [14] en het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) [15].
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 vallen.
PLAATSGEBONDEN RISICO

Het plaatsgebonden risico (PR) wordt weergegeven door risicocontouren, waarbij de
zogenaamde 10-6-contour als grenswaarde geldt voor nieuwe situaties. Op deze manier is er
bij vervoer van gevaarlijke stoffen een veiligheidszone langs een transportas gecreëerd
waarbinnen geen kwetsbare bestemmingen mogen worden geplaatst, waardoor een
minimaal veiligheidsniveau voor het individu kan worden gegarandeerd.
Er geldt een resultaatsverplichting om (op termijn) aan de gestelde normen te voldoen.

GROEPSRISICO

Het groepsrisico is afhankelijk van de hoeveelheid mensen die zich in de omgeving van de
gevaarlijke activiteit bevindt en wordt getoetst aan een oriënterende waarde. De
normstelling met betrekking tot het groepsrisico (GR) heeft de status van een
inspanningsverplichting. Dit betekent dat bevoegd gezag onderbouwd van deze
oriënterende waarde kan afwijken. De onderbouwing wordt normaal geleverd door de
partij die de ruimtelijke ontwikkeling doorgang wil laten vinden.
46

-4

De oriënterende waarde voor het groepsrisico voor transport is, per km tracé, 10 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 tracé 10-4 per jaar mag zijn en de maximale
-6

kans op 100 slachtoffers 10 ). 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 dat er
slechts een verwaarloosbare invloed op het Groepsrisico wordt uitgeoefend zodra deze
buiten de toetsingsafstand ligt (zie verder bij Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen).

Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen (1998)
De Handreiking Vervoer Gevaarlijke Stoffen [16] 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 minimale
‘bebouwingsafstand’ voor woonbestemmingen is gelijk aan de grenswaarde voor nieuwe
situaties (10-6 per jaar).

46
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Oriënterende waarde: F.N < 10 km .jaar , waarbij F de frequentie is met N of meer slachtoffers.
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Toetsing voor het groepsrisico vindt plaats als binnen de toetsingsafstanden kwetsbare
bestemmingen liggen. Deze toetsingsafstand is afhankelijk van de druk en diameter van de
aan te leggen aardgastransportleiding. 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 industrielawaai [17]. Deze normen geven de hoogst acceptabele
geluidsbelasting bij geluidsgevoelige functies zoals woningen.
Bij het bepalen van de maximaal toegestane geluidsbelasting maakt de Wet onderscheid
tussen bestaande situaties en nieuwe situaties. Nieuwe situaties zijn nieuw te bouwen
geluidsgevoelige functies of nieuwe geluidhinder veroorzakende functies. In de Wet
geluidhinder van 2007 is voor wegverkeerslawaai en voor railverkeerslawaai en nieuwe
dosismaat, de Lden, opgenomen. Voor industrielawaai wordt vastgehouden aan de oude
dosismaat, Letm.

Handreiking industrielawaai en vergunningverlening
De Handreiking 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
industriële 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 werkzaamheden korter dan één maand kan een toetsingsnorm van 65 dB(A) worden
gehanteerd. De aanlegwerkzaamheden worden in eerste instantie beoordeeld op basis van
het aantal woningen waar mogelijk de basistoetsingsnorm van 60 dB(A) voor
bouwactiviteiten wordt overschreden.

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (2004)
Het huidige externe veiligheidsbeleid ten aanzien van inrichtingen is opgenomen in Besluit
Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) [15], 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.
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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 oriënterende waarde gekeken moet worden naar alternatieven, 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 21e eeuw een advies (CWB21,
2000) uitgebracht over de waterstaatkundige toestand van Nederland met aanbevelingen
voor het waterbeleid. Eén van de aandachtspunten in het advies is dat ruimte voor water
noodzakelijk is, en dat er 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 getoetst op de gevolgen voor het watersysteem,
en in beleidsplannen moeten concrete taakstellingen voor ruimte voor water worden
opgenomen.
WATERTOETS

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 ruimtelijke ontwikkeling.

Vierde Nota Waterhuishouding (1997)
Het nationale waterbeleid is vastgelegd in de vierde Nota Waterhuishouding.
De hoofddoelstelling van de vierde Nota Waterhuishouding [18] 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 (MTR47) niet overschrijdt. Het bereiken van de streefwaarde blijft als
lange termijn doel richtinggevend. Opvulling tot de MTR is niet toegestaan.

Beleidslijn grote 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.

47

MTR: de waarde die aangeeft bij welk blootstellingsniveau of bij welke concentratie in een bepaald
compartiment (bijvoorbeeld oppervlaktewater). Het risico voor mens, plant of dier maximaal
toelaatbaar wordt 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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Daarnaast is een goede afweging in het ruimtelijk spoor (streekplannen en
bestemmingsplannen) noodzakelijk om te voorkomen dat er 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).
Figuur 7.70
Stappenschema beleidslijn
grote rivieren

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.
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Gasunie zal aan bovengenoemde voorwaarden voldoen door:
§ te werken conform de vigerende NEN-normen;
§ herstel van de huidige situatie na afloop werkzaamheden.

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 waterstromen 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 innames en lozingen plaatsvinden.

Grondwaterwet (1984)
Sinds 1984 is middels de Grondwaterwet één landelijk kader voor het doelmatig gebruik
van grondwater van kracht. Deze wet draagt het grondwaterbeheer op aan het provinciaal
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 [19].
De Wbb en de hieraan gekoppelde besluiten 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 bevoegd gezag is en op welke wijze saneringen
dienen plaats te vinden. Werkzaamheden in ernstig verontreinigde (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 worden.
§ Beïnvloeding 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 worden.

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 21e 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 [20].
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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 worden.
Landschap
Landschapskwaliteit dient expliciet mee inzet te worden van ruimtelijke keuzes die gemaakt
worden.
§ Expliciet toetsen op ruimtelijke kwaliteit.
§ Het geven van een pkb-bescherming aan een select aantal landschappen (Belvedère,
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 [21]. 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 worden en
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 faunawet heeft dan ook belangrijke
consequenties voor ruimtelijke plannen.
Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens 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 Floraen 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 bijlage IV Habitatrichtlijn/ bijlage 1 AMvB (Tabel 3 AMvB)
Voor deze soorten met het zwaarste beschermingsregime geldt dat er bij overtreding van
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet ontheffing vereist is. Bij de
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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.

Vogels
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 uit de artikelen 8 tot en met 18. Ontheffingen worden uitsluitend verleend door
de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

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 te voorkomen, beperken of tegen te gaan.

(Gewijzigde) Natuurbeschermingswet (2005)
De Natuurbeschermingswet 1968 is het oude wettelijke kader voor bescherming van natuur
in Nederland [22]. Deze wet regelde zowel de bescherming van natuurgebieden als de
bescherming 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 gekomen. 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 natuurmonument. 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
Natuurbeschermingswet 1998 beschermd.
Binnen of nabij het tracé komen de volgende natuurgebieden voor die een beschermde
status hebben als Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied en/of beschermd
Natuurmonument: Dit zijn de Westerschelde en het Verdronken land van Saeftinghe.
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De Vogel- en Habitatrichtlijngebieden die in of nabij het studiegebied liggen zijn
aangegeven op de Alterra kaart 9 in bijlage 10.

Nota Belvedère (1999)
Deze nota Belvedère [23] behandelt de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke
inrichting. Binnen het toekomstig ruimtelijk beleid moet cultuurhistorie als basiswaarde in
de samenleving worden 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 internationale herkenbaarheid van Nederland.

Monumentenwet (1988)
In de Monumentenwet [24] wordt naast bescherming van monumenten ook de bescherming
van stads- en dorpsgezichten geregeld.
In de Monumentenwet zijn regels opgenomen ter bescherming van:
§ Alle vóór 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 monumenten.
- 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 geïmplementeerd. De wet regelt de bescherming van archeologisch erfgoed in de
bodem, de inpassing ervan in de ruimtelijke ontwikkeling en de financiering van
opgravingen: ‘de veroorzaker betaalt’.
Het Verdrag van Malta regelt de omgang 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 toenemende mate bedreigd werd.
Niet alleen door natuurlijke processen of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, maar
ook door ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening. Grondgedachte is dat er 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.
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7.4.3

PROVINCIAAL BELEID

Omgevingsplan Zeeland 2006-2012 (2006)
Het Omgevingsplan Zeeland is op 30 juni 2006 vastgesteld door Provinciale Staten van
Zeeland. In het Omgevingsplan [25] is het provinciaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2012.
In het Omgevingsplan zijn bestaande plannen zoals het streekplan Zeeland, het
milieubeleidsplan Groen Licht en het Waterhuishoudingsplan Samen Slim met Water
samengevoegd in één plan. Uitgangspunt voor het Omgevingsplan Zeeland is duurzame
ontwikkeling. Daarbij gaat het om de drie dimensies mens, welvaart, omgeving.
Speerpunten van de provincie Zeeland in het Omgevingsplan zijn:
§ De herstructurering van de kust.
§ Klimaatbeleid en kustveiligheid.
§ De havens en hun omgeving.
§ Een multifunctioneel platteland.
§ Dynamiek rond de delta.
§ Cultuurhistorie, culturele planologie, beeldkwaliteit en overige milieukwaliteitseisen.
§ Woonmigratie en bouwen voor de toekomst.
Doelstellingen in het Omgevingsplan ten aanzien van buisleidingen zijn:
§ Het bevorderen van het transport van stoffen door middel van buisleidingen.

§ Optimaal benutten van aangegeven leidingstroken.

De provincie wil het transport van stoffen door middel van buisleidingen bevorderen. De
borging van leidingenstroken is daarvoor van belang, zodat nieuwe leidingen eenvoudiger
(en daarmee sneller) kunnen worden aangelegd. Leidingenstroken en hun directe omgeving
moeten dan ook gevrijwaard blijven van bebouwing. Dit voorkomt problemen met de
aanleg van leidingen voor gevaarlijke stoffen. Direct aansluitend op een leidingenstrook
dient hiertoe een zone van 55 meter gereserveerd te worden als veiligheidsgebied. Het
bouwen van kwetsbare objecten (zoals gedefinieerd in het BEVI) is in deze zone niet
toegestaan. Tot 120 meter (afwegingszone) direct aansluitend aan dit veiligheidsgebied
dient een nadere afweging van belangen plaats te vinden. Op deze wijze ontstaat aan
weerszijden van de leidingenstrook een toetsingsgebied van 175 meter waarin voor nieuwe
ontwikkelingen een nadere afweging gemaakt dient te worden, waarbij de beoogde
ontwikkeling wordt afgezet tegen eventuele veiligheidsrisico’s.
De in het Omgevingsplan op de kaart weergegeven leidingenstroken inclusief de
bijbehorende zones zijn of worden door gemeenten vastgelegd in het bestemmingsplan.
Momenteel worden de veiligheidsafstanden voor transport van risicovolle stoffen door
buisleidingen opnieuw bepaald. De hiertoe door het rijk opgestelde circulaire zal in 2006
worden aangepast. De provincie streeft ernaar dat, ook wanneer er ruimere
afstandsnormen worden bepaald, de in dit plan vastgelegde zones niet worden opgerekt.
Dit betekent dat bij de aanleg van nieuwe leidingen, indien noodzakelijk, aanvullende
maatregelen zullen worden geëist (zoals de diepte waarop de leiding wordt aangelegd, de
wanddikte en het al dan niet aanbrengen van betonplaten boven de leiding).
Hoofdtransportleidingen dienen in principe te liggen in een op de kaart weergegeven
leidingenstrook. Door bundeling van leidingen wordt het (indirecte) ruimtebeslag beperkt,
kan het beheer van de leidingen efficiënter worden uitgevoerd en wordt bovendien de
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veiligheid vergroot. Solitaire aanleg van hoofdstransportleidingen is alleen toegestaan
wanneer een bestemming niet bereikbaar is via het landelijke en regionale
net van leidingenstroken of wanneer, door het volgen van de leidingenstroken, een
onaanvaardbaar lang tracé ontstaat. De onaanvaardbaarheid hangt nauw samen met het
product dat vervoerd wordt. Hoe gevaarlijker een product, hoe onaanvaardbaarder
het is om de leiding buiten de leidingenstroken aan te leggen.
Bij de aanleg van nieuwe leidingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen worden de
risico’s getoetst aan de externe veiligheidsnormen:
§ Leidingen in een leidingstrook mogen geen 10-6 contour hebben, die groter is dan het
aangegeven veiligheidsgebied (55 meter);
§ Solitaire leidingen mogen geen kwetsbare objecten hebben binnen de veiligheidsafstand
die uit de bij de leiding behorende circulaire kan worden afgeleid;
§ Indien de gevaarlijke stof niet valt onder één van de circulaires, moet een risicoanalyse
worden gemaakt en mogen binnen de 10-6 contour geen kwetsbare objecten liggen.

§ Het gebruiken, onderhouden, vervangen, verwijderen en aanleggen van buisleidingen in
Zeeland is geregeld in de provinciale milieuverordening (PMV) tot het moment dat
wetgeving voor buisleidingen van kracht is.

Risico’s inzicht, Beleidsvisie externe veiligheid (2005)
De Beleidsvisie externe veiligheid [26] is op 5 oktober 2005 vastgesteld door Provinciale
Staten van Zeeland. De provincie Zeeland wil enerzijds de kwaliteit van de woonomgeving
verbeteren en anderzijds de (economische) vitaliteit versterken. Dit vraagt per situatie een
zorgvuldige afweging. De provincie Zeeland heeft ten behoeve van die afweging deze visie
opgesteld, waarmee rekening moet worden gehouden bij vergunningverlening en
ruimtelijke ordening.
Het doel van deze beleidsvisie is om ervoor te zorgen dat de uitvoering van het provinciale
beleid voor wat betreft vergunningverlening en handhaving, verkeer- en vervoerbeleid,
ruimtelijk beleid, rampenbestrijding en risicocommunicatie op het gebied van externe
veiligheid wordt gestroomlijnd. Tevens zal de visie dienen als toetsingskader voor
vergunningverlening en ruimtelijke ordening. De samenvatting van de visie is integraal
opgenomen in het Omgevingsplan Zeeland.
In de visie wordt nader ingegaan op de beoordeling van de risicosituaties, stringent
brongericht beleid, omgevingsgericht beleid, sturend locatiebeleid, rampenbestrijding,
risicocommunicatie op maat, zeehavens, bedrijventerreinen en de Westerschelde.
De gemeenten hebben aan de hand van een gezamenlijk stramien een eigen beleidsvisie
opgesteld. De gemeente Terneuzen heeft haar beleidsvisie Externe veiligheid op 23 februari
2006 vastgesteld.
Om het externe veiligheidsbeleid uit te voeren hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland
samen met de gemeenten en Regionale Brandweer Zeeland (RBZ) een meerjarenprogramma
opgesteld voor de periode 2006-2010. Dit programma is op 10 januari 2006 door het college
van Gedeputeerde Staten van Zeeland vastgesteld en kent projecten die geclusterd zijn rond
de volgende thema's:
§ Risico-inventarisatie van bedrijven en transportroutes.
§ Beleidsvisie en risicocommunicatie.
§ Uitvoering (vergunningverlening, handhaving, ruimtelijke ordening, sanering).
§ Organisatie en (kennis-)uitwisseling.
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Vervolgens wordt ieder jaar een nieuw jaarprogramma opgesteld. In dit jaarprogramma
worden de projecten en activiteiten nader gespecificeerd voor het komende jaar 2008. Dit
jaarprogramma wijkt niet af van het door het college van GS vastgestelde
meerjarenprogramma; het betreft een nadere invulling.

Provinciale milieuverordening (2004)
In de Provinciale Milieuverordening Zeeland [27] heeft de provincie een beheersregeling op
hoofdlijnen opgenomen met betrekking tot buisleidingen. In de beheersregeling staat de
eigen verantwoordelijkheid van buiseigenaren voorop. De belangrijkste onderdelen van de
beheersregeling zijn:
§ Leidingen voldoen aan de daarvoor geldende, gestandaardiseerde kwaliteitseisen.
§ Externe veiligheidsrisico’s dienen regelmatig inzichtelijk te worden gemaakt.
§ Eigenaren/beheerders hebben een kwalitatief goed zorgsysteem.
§ Bij graafwerkzaamheden door derden geldt dat zij verplicht zijn de leidingeigenaar te
informeren.
§ Er is een regeling voor incidenten.
§ Er is een regeling voor het toezicht van de provincie op de eerder genoemde punten.

Grondwaterbeheersplan 2002-2007: Samen omgaan met (grond)water (2002)
In het Grondwaterbeheersplan ‘Samen omgaan met (grond)water’ [28] is het beleid voor de
grondwaterbeheerstaak van de provincie uitgewerkt. Het grondwaterbeleid is gericht op:
§ Het beschermen en waar mogelijk vergroten van de voorraad zoet grondwater.
§ Het tegengaan van verdroging en verzilting.
De provincie wil op deze manier bereiken dat duurzame watersystemen ontstaan. Dat wil
zeggen gebieden waar water, waterbodems, oevers en grondwater schoon zijn en
veerkrachtig genoeg om zichzelf ook schoon en levend te kunnen houden.
In het Grondwaterbeheersplan worden kwetsbare gebieden aangewezen. Dit zijn
natuurgebieden, gebieden met de functie landbouw/natuur (beide met bufferzone) en
grondwaterbeschermingsgebieden (inclusief waterwingebieden). Voor
grondwateronttrekking in deze kwetsbare gebieden gelden andere normen dan in de
overige gebieden.

Waterbeheer 21 eeuw, Deelstroomgebiedsvisie Zeeland (2004)
De Deelstroomgebiedsvisie Zeeland [29] is geschreven om gestalte te geven aan het
e

kabinetsstandpunt “Anders omgaan met water” waarin de adviezen van de Commissie
e

e

Waterbeheer 21 eeuw zijn overgenomen. De Commissie Waterbeheer 21 eeuw
onderscheidt vier stroomgebieden met daarbinnen 17 deelstroomgebieden. De provincies
hebben voor de deelstroomgebieden de regiefunctie bij het vormgeven van het waterbeheer.
In de deelstroomgebiedsvisie Zeeland worden verschillende maatregelen genoemd om de
waterproblematiek op te lossen. De maatregelen worden in de trits vasthouden - bergen afvoeren in volgorde van prioriteit genoemd. In Zeeland is het effect van vasthouden erg
gering. Doordat het huidige grondwaterpeil zo hoog is, blijft er weinig ruimte over om
water vast te houden.
Wordt deze ruimte wel benut, dan is de kans op schade aan gewassen als gevolg van te veel
water groot. Bergen biedt meer perspectief. Dit kan gedaan worden door meer open water te
creëren, door gebieden gecontroleerd onder water te zetten of door natuurvriendelijke
oevers te creëren. Tenslotte kan er voor gekozen worden om meer water af te voeren. Hierbij
valt te denken aan het inzetten van extra gemaalcapaciteit.
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Waterbeheer 21 eeuw, Zeeuwse handreiking Watertoets (2005)
Op 6 april 2005 hebben de Zeeuwse waterbeheerders (de beide waterschappen,
Rijkswaterstaat en de Provincie) de handreiking Waterbeheer 21e eeuw, Zeeuwse
handreiking Watertoets [30] gepubliceerd. Op landelijk niveau hebben rijk, provincies,
e

gemeenten en waterschappen afspraken gemaakt over een goede afstemming tussen
ruimtelijke ontwikkeling en de eisen die het watersysteem stelt; de zogenaamde watertoets.
Hoe met deze watertoets om te gaan, is onder andere beschreven in de, in december 2003
gepubliceerde, landelijke ‘Handreiking watertoets 2’.
Omdat voor veel plannenmakers niet altijd even duidelijk is hoe hier, zeker voor specifieke
Zeeuwse situaties, mee om moet worden gegaan, is deze eigen, Zeeuwse handreiking
gemaakt. In deze handreiking is aangegeven hoe de Zeeuwse waterbeheerders invulling
geven aan de watertoets en aan welke criteria wordt getoetst. Daarmee wordt duidelijk
gemaakt waar plannenmakers bij het maken van hun plannen op moeten letten. En hoe zij
zo goed mogelijk rekening kunnen houden met het water.

10-puntenplan van het Zeeuwse natuurbeleid: werk in uitvoering (2000)
Om het toekomstige natuurbeleid aan te scherpen heeft de provincie Zeeland op 3 oktober
2000 het 10-puntenplan van het Zeeuwse natuurbeleid [31] vastgesteld.
Het doel van dit stappenplan is het bewerkstelligen van een gezonde natuur en een fraai
landschap in Zeeland. Het motto hierbij is: ga door met wat goed gaat en verbeter waar het
aan schort. Het belangrijkste actiepunt dat in het 10-puntenplan genoemd wordt is een
snelle realisering van de Zeeuwse Ecologische Hoofdstructuur.

NATUUR

Natuurgebiedsplan Zeeland (2005)
Het Natuurgebiedsplan 2005 [32] is vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 27 september
2005. Het Natuurgebiedsplan vormt het beleidskader voor verwerving, inrichting en beheer
van de natuurgebieden en agrarische beheersgebieden in de Ecologische Hoofdstructuur
van Zeeland. Met het plan wordt invulling gegeven aan het Zeeuwse provinciale
natuurbeleid, zoals dat vastgelegd is in het 10-puntenplan Werk in uitvoering. Dit betreft
met name de actiepunten 1 (Zeeuwse ecologische hoofdstructuur), 5 (agrarisch
natuurbeheer) en 8 (natuur en water). Het Natuurgebiedsplan 2005 heeft het
Natuurgebiedsplan 2001 vervangen.
In het Natuurgebiedsplan worden de natuurgebieden, beheersgebieden en
landschapsgebieden van Zeeland begrensd. Voor de begrensde gebieden worden
vervolgens de natuurdoelen en de daarbij behorende beheerspakketten vastgesteld.
Natuurdoelen beschrijven de gewenste natuurkwaliteit, beheerspakketten de daarvoor
benodigde beheersinspanning en minimale kwaliteitsnorm. Ten slotte wordt duidelijk
gemaakt voor welke gebieden agrarisch natuurbeheer of particulier natuurbeheer de
voorkeur heeft en waar verwerving ten behoeve van een terreinbeherende organisatie wordt
nagestreefd. Het Natuurgebiedsplan vormt het toetsingskader voor het toepassen van de
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) en de Subsidieregeling Natuurbeheer (SN).

Nota soortenbeleid (2001)
De Nota Soortenbeleid [33] van 15 mei 2001 is opgesteld om zeldzame planten- en
dierensoorten die onvoldoende kunnen profiteren van het gangbare beleid voor natuur,
milieu en water, te behouden. Soortenbeleid is dus specifiek bedoeld voor de meest
kwetsbare en bedreigde planten- en diersoorten in Zeeland.
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De nota is de uitwerking van het 10-puntenplan van het Zeeuwse natuurbeleid en omvat
tijdelijke, specifieke maatregelen voor de bescherming van een aantal soorten. De soorten
waar het om gaat zijn aangegeven als aandachtssoorten.

Nota Faunabeleid Zeeland (2005)
De Nota Faunabeleid Zeeland [34] van 14 februari 2003 geeft inzicht in de taken en
bevoegdheden van GS die voortvloeien uit de Flora- en faunawet. De nota bevat het
beleidskader waarbinnen de provincie invulling geeft aan die nieuwe taken. De
bevoegdheden en het beleid op het gebied van de Natuurbeschermingswet 1998 zal in deze
nota beperkt blijven tot het aspect van de fauna. Deze bevoegdheden betreffen in hoofdzaak
het verlenen van ontheffingen in het kader van schadebestrijding, het aanwijzen van
gebieden als beschermde leefomgeving, het erkennen van faunabeheereenheden, het
goedkeuren van faunabeheerplannen en het sluiten van de jacht bij bepaalde
weersomstandigheden. GS hebben geen taken bij uitheemse dier- en plantensoorten.
Vanaf 2002 is een aantal taken en bevoegdheden met betrekking tot de Flora- en faunawet
van het Rijk overgedragen aan de provinciale overheid. In Zeeland is de afdeling Landelijk
Gebied en Water (onderdeel van de directie Ruimte, Milieu en Water) verantwoordelijk
voor deze taken. De bescherming van de in de wet genoemde belangen wordt geregeld via
vrijstelling, aanwijzing of ontheffing.

Cultuurnota 2005-2008, Cultuur continu (2005)
Op 10 december 2004 hebben Provinciale Staten van Zeeland de nota ‘Cultuur Continu;
provinciaal cultuurbeleid 2005-2008’ [35] vastgesteld.
De Provincie heeft drie ambities voor deze periode:
§ Bijdragen aan een zo gevarieerd en gespreid mogelijk cultureel aanbod.
§ Realiseren van een zo groot mogelijke deelname aan cultuur (actief en passief).
§ Versterken van de positie van cultuur in andere beleidsterreinen, zoals toerisme.
In de nota worden ambities, speerpunten, persoonlijke en andere waarden verder
uitgewerkt. Daarnaast is ook opgenomen wie de komende cultuurperiode meerjarige
subsidies ontvangt. Incidentele subsidies zijn beschikbaar voor activiteiten en projecten die
aansluiten bij de ambities en speerpunten. Hiervoor zijn onder de naam C-culture vijf
programma’s opgesteld.

Nota archeologie 2006-2012 (2006)
De Nota archeologie 2006-2012 [36] is verschenen in november 2006. Het is een integraal
document waarin zowel de ruimtelijke als de maatschappelijke aspecten van het
archeologiebeleid worden meegenomen. Deze nota is een uitwerking van de Cultuurnota
2005-2008 Cultuur Continu. Naast wettelijke taken wordt ook invulling gegeven aan de
provinciale ambities op het terrein van het archeologisch erfgoed, te weten het
optimaliseren van kennis voor beleid en de ontsluiting van het archeologisch erfgoed.
In de ruimtelijke beleidsplannen is sinds 1997 archeologie opgenomen als onderdeel van het
toetsingskader. De laatste jaren is dan ook voornamelijk ingezet op de planologische
bescherming of de bescherming bij directe bedreiging van het archeologisch erfgoed. Met
deze nota wil de Provincie ook meer de nadruk leggen op de indirecte bescherming, het
beheer en de ontsluiting van het archeologisch erfgoed.
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7.4.4

REGIONAAL BELEID

Vigerende bestemmingsplannen langs tracé
Lokaal of gemeentelijk ruimtelijk beleid is neergelegd in bestemmingsplannen.
Voor het studiegebied van het tracé van de aardgastransportleiding gelden diverse
bestemmingsplannen. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de vigerende
of in ontwikkeling zijnde bestemmingsplannen.
Tabel 7.84
Overzicht bestemmingsplannen ter plaatse van het
studiegebied van de aardgastransportleiding
Gemeente

Bestemmingsplan

Datum

Bestemmingen

vastgesteld
Reimerswaal

Bestemmingsplan

1-07-2000

Noodzaak

Bijzonderheden

Regeling
Agrarische doeleinden,

Herziening

Gebiedsklasse I

Buitengebied, 5e

klasse B,

bestemmingsplan.

Dijk is cultuurhistorisch,

herziening

windturbinepark, dijk

Aanlegvergunning

landschappelijk en

vereist

natuurwetenschappelijk van

(Windturbinepark Anna
Mariapolder)
Bestemmingsplan

belang (EHS)
30-10-2001

Buitengebied

Agrarische doeleinden,

Herziening

Gebiedsklasse IIa en V (na

toetsingsgebied,

bestemmingsplan.

kruising Westerschelde)

Buisleidingenstrook V,

Aanlegvergunning

Er is geen aanlegvergunning

water,

vereist

vereist indien de buisleiding in

waterstaatswerken.

de daartoe bestaande
buisleidingenstrook wordt
gelegd.

Bestemmingsplan

Nader vast

Water,

Aanlegvergunning

Buitengebied, 3e

te stellen

waterstaatswerken,

vereist

herziening

(nog geen

Buisleidingenstrook IV,

(geluidsporten Bath en

status).

Recreatiedoeleinden

golfterrein)

Gebiedsklasse I

gezoneerd,
industrieterrein

Bestemmingsplan

30-03-1999

Onbekend

onbekend

Door deze partiële herziening is

Buitengebied, partiële

het niet mogelijk met een

herziening

aanlegvergunning een

buisleidingen

buisleiding aan te leggen buiten
de buisleidingenstrook.

Hulst

Bestemmingsplan
Buitengebied (Axel)

15-03-1996

Leidingenzone

Herziening

Gebiedsklasse I en III (bij

ondergrondse

bestemmingsplan.

buurtschap Zandbergen)

buisleiding, natuur,

Aanlegvergunning

Het natuurgebied Verdronken

verkeer,

vereist.

land van Saeftinghe is

waterstaatswerken,

aangewezen als beschermd

agrarische doeleinden,

gebied (VR en HRL en EHS-

agrarisch bouwblok,

gebied).

waterstaatswerken /

Ten oosten van Koning-

beschermde dijken,

Emmahoeve EHS-gebied.

tuin, verblijfsrecreatie,

Fort Zandvliet EHS-gebied.

semi-agrarische
doeleinden
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Gemeente

Bestemmingsplan

Datum

Bestemmingen

vastgesteld
Bestemmingsplan

11-10-2002

Noodzaak

Bijzonderheden

Regeling
Leidingen,

Herziening

De Sasdijk is aangewezen als

Buitengebied

leidingenstrook,

bestemmingsplan.

EHS.

(Hontenisse)

agrarische doeleinden,

Aanlegvergunning

water,

vereist.

verkeersdoeleinden,
leidingen,
bovengrondse
hoogspanningsleiding
Terneuzen

Bestemmingsplan

23-10-1989

Buitengebied (Axel)

Agrarische- en

Herziening

Gebiedsklasse I

verkeersdoeleinden,

bestemmingsplan.

Bestemming leidingen en

beschermde dijken,

Aanlegvergunning

leidingenstrook ontbreekt, in de

water, leidingen,

vereist.

omgeving van Het Fort is een

buisleidingstrook,

gebied aangemerkt als EHS-

spoorwegdoeleinden,

gebied

natuurgebied,
agrarische doeleinden,
leidingen, gasleidingen,
leidingen bovengrondse
hoogspanning
Bestemmingsplan

25-10-2001

Landelijke bebouwings-

Tuin en

Herziening

waterstaatswerken

bestemmingsplan.

concentraties

Gebiedsklasse I

Aanlegvergunning
vereist.

Bestemmingsplan

Agrarisch gebied A,

Herziening

Buitengebied

30-06-2003

gasleidingen, propaan-

bestemmingsplan.

(Terneuzen)

en

Aanlegvergunning niet

ethyleenwaterleiding,

vereist.

Gebiedsklasse I

verkeersdoeleinden,
afvalwaterleiding,
spoorwegdoeleinden.
Voorontwerp

Nader te

Buisleidingenstrook,

Herziening

Gebiedsklasse I en II (rond Axelse

Bestemmingsplan

bepalen

agrarische doeleinden,

bestemmingsplan en/of

Sassing)

Glastuinbouw

spoorwegdoeleinden,

aanlegvergunning

Leidingaanleg is voorlopig niet

Kanaalzone

verkeersdoeleinden,

vereist.

toelaatbaar, middels reactie

beschermde dijken.

Gasunie is verzocht om het
rechtstreeks toelaatbaar te
maken, daarvoor is
aanlegvergunning nodig.

Bestemmingsplan

30-06-2003

Agrarische doeleinden,

Herziening

Gebiedsklasse I

Buitengebied

verkeersdoeleinden,

bestemmingsplan.

Leidingaanleg is niet

Terneuzen/Sas van Gent

water,

toelaatbaar. Het gebied

maatschappelijke

Zwartehoekse Kreek en langs de

doeleinden,

Stekkerweg is aangemerkt als

groenvoorziening

EHS.

Beleidsvisie Externe veiligheid gemeente Terneuzen
De gemeente Terneuzen wil enerzijds de kwaliteit van de woonomgeving verbeteren en
anderzijds de (economische) vitaliteit versterken. Omdat bij veel activiteiten gevaarlijke
stoffen worden gebruikt, is de combinatie van wonen en werken alleen mogelijk als een
bepaald risiconiveau wordt geaccepteerd. Welk risiconiveau aanvaardbaar is, verschilt per
situatie en vraagt om een zorgvuldige afweging. Daarom heeft de gemeente Terneuzen in
december 2005 haar beleid ten aanzien van externe veiligheid vastgesteld.
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Het doel van het externe veiligheidsbeleid van de gemeente is het beperken van de risico’s
waaraan burgers worden blootgesteld tot een aanvaardbaar minimum. Het externe
veiligheidsbeleid bestaat uit drie sporen:
§ Brongericht beleid: Daarmee pakken we de oorzaken van risico’s aan, door
vergunningverlening en handhaving.
§ Omgevingsgericht beleid: Door ruimtelijke inrichtingsmaatregelen zorgen wij voor een
zo veilig mogelijke leefsituatie.
§ Rampenbestrijding: Hierbij gaat het om de voorbereiding op (de bestrijding van)
calamiteiten.
Uitgangspunten voor het externe veiligheidsbeleid is dat altijd eerst brongerichte
maatregelen worden onderzocht en daarna pas maatregelen in het kader van
omgevingsgericht beleid en rampenbestrijding, voor zover nodig.
Ook als de wettelijke grenswaarden niet worden overschreden vraagt de gemeente aandacht
voor bronmaatregelen. Hierbij wordt gestreefd naar het beste resultaat binnen wettelijke,
technische en financiële mogelijkheden. Zo blijft het indirect ruimtebeslag zo klein mogelijk.

Structuurvisie Koegorspolder, gemeente Terneuzen
In de Structuurvisie Koegorspolder (1997, gewijzigd in 2000) zijn de functioneel/ruimtelijke
reserveringen voor het gebied ten zuiden van de kern Terneuzen opgenomen. Voor het
zuidelijke deel van de Koegorspolder, waar het voorkeurstracé van Gasunie ligt, is als
industriële zone aangemerkt. Het buisleidingentracé voor het gebied, in verband met het
opgenomen baggerspeciedepot in het centrale deel van de polder, is gebundeld met de
Tractaatweg (N62). Langs deze weg ligt ook het voorkeurstracé van de Gasunie leiding. De
Structuurvisie is voor het bedrijventerrein verder uitwerkt in de Stedenbouwkundige visie
bedrijventerrein Koegorspolder (2005). Hierin is de zuidelijke begrenzing van de industriële
zone noordelijk verschoven. De bouwblokken op het bedrijventerrein zijn bestemd voor
bedrijven uit categorie 1 t/m 3.2. Een nadere zonering vindt plaats. De zuidelijke
begrenzing van het bedrijventerrein (de Spuikreekweg) is gelegen op circa 500 m van het
voorkeurstracé van de Gasunie.

Keur, waterschappen
De waterschapskeur is een verordening met regels voor waterkeringen, watergangen en
andere waterstaatswerken (duikers, bruggen, stuwen, sluizen en gemalen). Werkzaamheden
die op of nabij deze waterschapsobjecten worden uitgevoerd, zijn aan bepaalde regels
gebonden. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is een ontheffing op de Keur
noodzakelijk. Het tracé ligt in beheersgebieden van de waterschappen Zeeland-Vlaanderen,

7.5

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 van
aardgas en beperking van emissies. 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.
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Bij de uitbreiding van het aardgastransportsysteem worden met alle betrokken organisaties en
belangengroeperingen (flora en fauna) goede afspraken gemaakt 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 milieuverklaring van Gasunie luidt:
“In de bedrijfsfilosofie is opgenomen dat het bedrijf ernaar streeft om efficiënt gebruik te maken
van energie en grondstoffen en schadelijke emissies in grond, water en atmosfeer te reduceren.
Gasunie heeft deze beleidsverklaring verder uitgewerkt door specifieke doelstellingen voor elk
aspect van milieubescherming op te stellen.
De milieudoelstellingen van het bedrijf zijn op deze manier op één lijn gebracht met het
milieubeleid zoals genoemd in het Nationaal Milieu Beleidsplan.”
De belangrijkste milieudoelstellingen van Gasunie zijn:
§ Energie: de CO2 emissies en de CH4 emissies: vermindering van 6% in de gelijkwaardige CO2
emissie-index in 2010 vergeleken met 1990.
§ Ozonaantastende stoffen (Halonen en Freonen): minimale emissies van ozonaantastende
stoffen. Halonen worden sinds 2004 niet meer toegepast.
§ NOxemissies: vermindering van 55% in de NOxemissie-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: maximale zuinigheid in het gebruik van grondstoffen en
verbruiksgoederen, met waar mogelijk bevordering van recycling.

7.6

VEILIGHEID BIJ GASUNIE

7.6.1

RISICOBEHEERSING
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.
De nationale data bevestigen het Europese beeld (EGIG-data) dat geweld van buiten, dat wil
zeggen beschadiging (lekkage en breuk) door derden, met circa 67% de belangrijkste oorzaak is
van incidenten met lekkage. Niet verwaarloosbaar maar op grote afstand gevolgd door
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constructie- en ontwerpfouten (25%) en corrosie (8%). Bij breuken is het aandeel beschadiging
door derden zelfs meer dan 80%.
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.

7.6.2

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 industriële 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 betrokken van gekwalificeerde en gecertificeerde bedrijven, en worden
geïnspecteerd 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.
§ Vóór de aanleg van de aardgastransportleiding worden gebieden waar 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.

7.6.3

GEBRUIK (BEHEER & ONDERHOUD)
In de gebruiksfase treft Gasunie 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
meter bekend. De gegevens omtrent de ligging van de aardgastransportleidingen zijn in grote
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lijnen bekend bij alle betrokken gemeenten, zodat bij planologische veranderingen,
vergunningverlening 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. Gasunie 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, soms zeer grof,
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. Gasunie 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 kunnen zijn.
§ Deelname in en aan het Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC), 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 Gasunie’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 (coatinginspecties, controle van de bescherming tegen zwerfstromen (bijvoorbeeld afkomstig van
spoorwegen), controle op goed functioneren van de kathodische bescherming, inwendig
onderzoek door middel van ‘intelligent pigging’). Indien nodig wordt de aardgastransportleiding
opgegraven voor nadere inspectie en herstel van beschadigingen.

Incidentenprocedure
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.
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§ 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 beschadiging wordt geconstateerd, zal de aardgastransportleiding plaatselijk worden
opgegraven om de coating te herstellen.
Eens in de 15 à 20 jaar wordt de aardgastransportleiding inwendig geïnspecteerd middels een
zogenaamde ‘intelligent pig’. Dit is een apparaat dat door middel van de gasstroom door de
aardgastransportleiding wordt getransporteerd en tijdens het transport 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 maatregelen.

Calamiteitenbehandeling
Zowel technische als controlerende functionarissen zijn 24 uur per dag het hele jaar via
wachtdiensten bereikbaar voor informatie over incidenten en beschikbaar om binnen de kortst
mogelijke tijd na de melding ook daadwerkelijk op te treden.
Preventief worden professionele instanties (brandweer, politie) geïnformeerd over omgang met
gasincidenten. Ook vinden er wederzijdse oefeningen plaats.
Een bijzondere commissie, waarin deskundigen uit alle benodigde disciplines zitting hebben,
komt bij gegeven calamiteiten onmiddellijk in actie, zodat een gecoördineerde 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 wordt
samengebracht en besproken. Dit draagt bij tot internationale standaardisering en regelingen op
veiligheidsterrein.
Gasunie heeft de afgelopen decennia, door deelname aan grote mondiale researchprojecten, veel
kennis opgebouwd over de effecten die ontstaan bij grote calamiteiten. Deze kennis wordt
gedeeld met de verantwoordelijke autoriteiten, 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 kunnen maken bij de
vergunningverlening.
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7.6.4

BUITENGEBRUIKSTELLING
Als de aardgastransportleiding definitief buiten gebruik wordt gesteld, zal Gasunie binnen 5 jaar
na deze buitengebruikstelling de aardgastransportleiding verwijderen, behalve indien de
grondeigenaar er de voorkeur aan geeft de aardgastransportleiding ter plaatse te laten.
Bij buitengebruikstelling van de aardgastransportleiding zal deze worden ontkoppeld van het
overige leidingsysteem en gasvrij worden gemaakt. Als de aardgastransportleiding op verzoek
van de grondeigenaar niet wordt verwijderd, zal deze worden opgevuld met schuimbeton.
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HOOFDSTUK

8

Leemten in kennis en
aanzet evaluatieprogramma
8.1

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, zijn opgenomen in onderstaande tabel. De aard en omvang van de leemten
in kennis staan besluitvorming over de aanleg van de aardgastransportleiding niet in de weg. De
beschikbare informatie is voor alle relevante aspecten voldoende voor het inzichtelijk maken van
de verschillen in de effecten tussen de referentiesituatie, het voorkeurstracé, de tracévarianten en
het MMA.

Tabel 8.85
Leemten in kennis

Onderwerp

Leemten in kennis ten aanzien van de gebieds- en effectbeschrijving

Geohydrologie, bodem

§ De maximale invloedsgebieden zijn bepaald op basis van regionale

en water

bodemgegevens en lokale gedetailleerde stijghoogten. De
samenhang met oppervlaktewater in de omgeving is hierbij niet
meegenomen. Het invloedsgebied en de effecten die hieruit volgen,
worden hierdoor groter ingeschat. Dit leidt tot een worst-case
benadering en sluit een onderschatting van de milieugevolgen uit.
Verder zijn er geen kennisleemten geconstateerd die de oordeelsen besluitvorming kunnen belemmeren.
§ De zetting is uitgerekend voor een worst-case scenario (langdurige
bemaling) en via een inschatting gecorrigeerd voor het tijdsaspect
(kortdurende bemaling) naar maximaal 30 mm aan de rand van de
werkstrook De worst-case benadering sluit een onderschatting van
de milieugevolgen uit. Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die
de oordeels- en besluitvorming kunnen belemmeren.
§ De invloedsgebieden en zettingsklassen in dit MER zijn bepaald op
basis van regionale bodemgegevens en lokale gedetailleerde
stijghoogten. Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de
oordeels- en besluitvorming kunnen belemmeren.

§ De kwaliteit van de waterbodem ter plaatse van te passeren
watergangen en te lozen water wordt ten behoeve van de
uitvoering nader geanalyseerd voor het bepalen van nadere
uitvoeringscondities. Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die
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Onderwerp

Leemten in kennis ten aanzien van de gebieds- en effectbeschrijving
de oordeels- en besluitvorming kunnen belemmeren.
§ Kennisleemte ten aanzien van bodemverontreinigingen bestaat uit
het vooralsnog ontbreken van verontreiniginggegevens van de
(historisch) verdachte locaties met bodembedreigende activiteiten
en gegevens over type, mate, aard, en omvang verontreiniging.

Natuur à Beschermde

Het bureau Natuurbalans heeft door middel van archiefgegevens en

soorten en Rode Lijst-

veldonderzoek het voorkomen van beschermde- en bedreigde soorten

soorten

in kaart gebracht. Deze informatie geeft voor het voorkeurstracé een
goed beeld. Aanvullende informatie over vogeltellingen wordt op
korte termijn geleverd.

Geomorfologie,

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de besluitvorming

cultuurhistorie en

kunnen belemmeren.

visueel ruimtelijke
kenmerken à
Geomorfologie
Archeologie à

Er zijn geen leemten in kennis voor het bepalen van de trefkans.

monumenten en

Voor het tracé Ossendrecht-Zelzate is enkel een bureauonderzoek

waardevol gebied

uitgevoerd. Aanbeveling uit het bureauonderzoek is om op een aantal
plaatsen nog veldonderzoek uit te voeren. Op basis van deze resultaten
kan dan het aantal en de manier van de mitigerende maatregelen
bepaald worden.

Ruimtelijke omgeving

Er zijn geen kennisleemten geconstateerd die de besluitvorming
kunnen belemmeren.

8.2

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-vergunningen en vrijstelling of (partiële) 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.
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Tabel 8.86
Evaluatieprogramma
Aspect

Criterium

Locatie

Tijdstip

Soort onderzoek

Geohydrologie, bodem

Bemaling en zetting.

Ter plaatse van het

Na realisatie

Registreren van de onttrokken

tracé en omgeving.

aardgastransport-

debieten.

leiding.

Opnemen van stijghoogten nabij

en water

Wie
IN

risico-objecten gedurende de
bemaling.
Inmeten van risico-objecten voor
eventuele zetting.
Bij de risico-objecten kan gedacht
worden aan bebouwing,
waterkeringen, landbouw en
grondwaterafhankelijke natuur.
Grondwater-

Nagegaan of er ter plaatse van die

verontreinigingen.

bemalingen grondwaterverontreinigingen aanwezig zijn en zo
ja, of ze worden beïnvloed.

Natuur

Beschermde soorten en

Ter plaatse van het

Voor, tijdens en na

Vooraf: Aanvullend onderzoek naar

gebieden.

tracé en omgeving.

realisatie.

beschermde soorten (zie leemten in

IN

kennis
Tijdens aanleg: volg de
uitvoeringswijze zoals beschreven in
dit MER (bijvoorbeeld vang vissen weg
alvorens waterwegen droog te
pompen
Na afloop: evalueer door veldwerk de
ecologische effecten.
Landschap

Landschappelijk

Ter plaatse van het

Aanleg- en

Herstel van de oude staat van het

waardevolle gebieden.

tracé en omgeving,

uitvoeringsfase.

gebied.

IN

specifiek voor die
gebieden waarvoor in
dit MER
aandachtspunten
worden genoemd
voor de uitvoering.
Archeologie

Aantasting historisch

Ter plaatse van het

Aanleg- en

Gedurende de uitvoering rekening

bodemarchief.

tracé.

uitvoeringsfase.

houden met de eventuele

IN

aanwezigheid van archeologische
resten.
Externe veiligheid

GR en PR.

Ter plaatse van tracé.

Gebruiksfase.

Monitoren GR, mede in relatie tot

IN

ruimtelijke ontwikkelingen.
Monitoren PR.
Toetsing aan de normen.
Geluid

Geluidshinder.
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Verklarende woordenlijst
Aardgastransportleiding

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.

Afsluitlocatie

Het (eventueel fysiek afgebakende) terrein waarop/waarin zich
een afsluiterschema bevindt.

Afsluiterschema

Het functioneel bij elkaar behorende geheel van afsluiters.

Alternatief

Compleet uitgewerkte oplossing voor de nieuw te realiseren
aardgastransportleiding van Ossendrecht naar Zelzate. In het MER
zullen een voorkeursalternatief en een meest milieuvriendelijk
alternatief worden gedefinieerd.

Amoveren

Afbreken, verwijderen.

Archeologie

Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en
opgravingen.

Autonome ontwikkeling

Ontwikkelingen die optreden zonder dat een nieuwe
aardgastransportleiding wordt gerealiseerd.

Bebouwingsafstand

Dit is de afstand ter weerszijden van het hart van de
aardgastransportleiding die minimaal aangehouden moet worden
tot een gebouw.

Bodemarchief

Potentiële, nog niet ontdekte, zich onder het oppervlak bevindende
archeologische waarden in een gebied.

Bodembeschermings

Gebieden die met betrekking tot de bodem een bijzondere

-gebied

bescherming genieten.

Bodemverontreiniging

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 één of meer van de functionele eigenschappen van de
bodem.

Bundeling

De tracering van aardgastransportleidingen te samen met en
afgestemd op de (toekomstige) ligging van andere buisleidingen en
andersoortige objecten van infrastructurele aard.
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Compenserende maatregel

Maatregel waarbij in ruil voor het aanbrengen van milieuschade op
de ene plaats vervangende waarden elders worden gecreëerd.

Cultuurhistorie

Geschiedenis van de ontwikkelingsgang der beschaving.

Cultuurhistorische

Kenmerken die te maken hebben met de door de mens

kenmerken

aangebrachte elementen, patronen en structuren die de
ontwikkeling van het landschap illustreren in de historische
tijdsperiode.

Cumulatieve gevolgen

Verschillende vormen van verontreiniging en aantasting van het
milieu, waarbij de gevolgen van elke vorm afzonderlijk niet ernstig
behoeven te zijn, maar van de verschillende vormen tezamen wel.

dB(A)

Maat voor het geluiddrukniveau waarbij een frequentieafhankelijke correctie wordt toegepast voor de gevoeligheid van
het menselijk oor.

Dekzand

Fijnzandige afzettingen die onder periglaciale omstandigheden
voornamelijk door windwerking ontstaan zijn; de dekzanden van
het Weichselien vormen in grote delen van Nederland een ‘dek’.

Doorlatendheid

Een maat voor het vermogen van een watervoerend pakket om
vloeistof door te laten.

Ecologie

Wetenschap die de relaties tussen organismen en hun omgeving
(milieu) bestudeert.

Ecologische

Netwerk van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en

hoofdstructuur (EHS)

verbindingszones waarbinnen flora en fauna zich kunnen
handhaven en uitbreiden.

EGIG

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.

Etmaalwaarde

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.

Fauna

De dierenwereld.

Flora

De plantenwereld.
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Flugzand

Lichte natuurlijke vulkanische grondsoort

Freatisch grondwater

Ondiep grondwater.

GEA-objecten

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 bestudeert.

Geologie

Wetenschap die de aardkorst en haar ontstaan bestudeert.

Geomorfologie

Wetenschap die de natuurlijke vorm van het landschap bestudeert,
zoals die ontstaan is door geologische processen en eventueel
beïnvloed is door menselijk handelen.

Grenswaarde

Kwaliteitsniveau van water, bodem of lucht, dat ten minste 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.

h.o.h.

hart op hart

Hydrologie

Kennis van het vloeibare in de aarde, in het bijzonder van de stand
en de stromingen van het grondwater.

Invloedsgebied

Gebied waarbinnen effecten te verwachten zijn bij aanleg van één
der alternatieven. De omvang van dit gebied kan verschillen per
aspect.

Kwel

Naar boven gerichte waterbeweging, resulterend in het uittreden
van grondwater aan het maaiveld via drains of capillaire opstijging.

Landschap

De waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm van het
aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang
en wederzijdse beïnvloeding van de factoren reliëf, bodem, water,
klimaat, flora en fauna alsmede door de wisselwerking met de
mens.
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LNV

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Luchtverontreiniging

Vreemde stoffen in de lucht die hinderlijk of schadelijk zijn voor
mensen, planten, dieren en goederen.

Maaiveld

De oppervlakte van het natuurlijk of aangelegde terrein.

Meest milieuvriendelijk

Reëel alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter

alternatief (MMA)

bescherming van het milieu zijn toegepast.

m.e.r.

Milieueffectrapportage (=procedure).

MER

Milieueffectrapport.

Mitigerende maatregel

Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit
voor het milieu te voorkomen of te beperken.

NAP

Nieuw Amsterdams Peil.

Natuurontwikkeling

Het scheppen van zodanige omstandigheden dat natuurlijke
ecosystemen zich kunnen ontwikkelen.

NO, NO2, NOx

Stikstofmono-oxyde, stikstofdioxyde, stikstofoxyden.

Norm

Waarde waaraan een bepaalde concentratie moet voldoen om in
een bepaalde klasse ingedeeld te worden.

Normering

Stelsel van normen en toetsing van resultaten aan een stelsel van
normen.

Nulalternatief

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.

Overkluizing

Een doorgang onder een hoofdverkeersweg waarbij het
weggedeelte gefundeerd is op palen zodat leidingaanleg
ongestoord kan plaatsvinden.

Parameters

Kenmerkende grootheid.

Permanente effecten

Effecten van de ingreep die optreden zolang de weg aanwezig is.

Pijp

Een stalen buis van circa 12 of 18 m lengte.

P(i)MS

Pijpleiding (integriteits) Management Systeem.
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Pleistoceen

Geologisch tijdperk dat ca. 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 (ca. 8000 voor Chr.)

PWC

Planologische werkcommissie, via buisleidingconcessie aangewezen
interdepartementale commissie voor tracéafstemming en
aanlegwijze.

PPD

Provinciale Planologische Dienst.

Referentie

Vergelijking(smaatstaf).

RWS

Rijkswaterstaat.

Sideboom

Pijplegger, een kraan die zijwaarts lasten kan verplaatsen.

Streefwaarde

Waarde die correspondeert met een kwaliteitsdoelstelling op korte of
lange termijn.

Studiegebied

Gebied waarbinnen alle relevante effecten optreden bij aanleg van
één der alternatieven.

Tijdelijke effecten

Effecten die optreden gedurende de aanleg van de
aardgastransportleiding.

Toetsingsafstand

De afstand waarbinnen de aard van de omgeving moet worden
nagegaan.

Toetsingscriterium

Criterium aan de hand waarvan de effecten als gevolg van de
voorgenomen activiteit beschreven zijn.

Tracé

De ligging van een aardgastransportleiding in of boven de bodem.

Tracering

Alle handelingen om een tracé vast te stellen.

Variant

Concrete deeloplossing voor een knelpunt op de voorgenomen
nieuw te realiseren aardgastransportleiding van Ossendrecht naar
Zelzate (bouwsteen voor de alternatieven).

Vegetatie

De ruimtelijke verschijningsvorm van planten in samenhang met de
plaatsen waar zij groeien en de rangschikking die zij uit zichzelf
hebben ingenomen.

Veiligheidsgebied

Het gebied aan weerszijden van de leiding waarin zich in principe
geen kwetsbare of beperkt kwetsbare bestemmingen mogen
bevinden.
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Verbindingszone

Zone die deel uitmaakt van de ecologische hoofdstructuur en
dienst doet als migratieroute voor organismen tussen kerngebieden
en natuurontwikkelingsgebieden. Aanleg van verbindingszones
heeft als doel barrières tussen deze gebieden op te heffen.

Versnippering

Proces in het landschap waarbij eerder aaneengesloten gebieden
worden verkleind en de onderlinge afstand tussen deze gebieden
wordt vergroot (als gevolg van intensieve landbouw, aanleg van
infrastructurele werken enz.).

Visueel-ruimtelijke

Kenmerken die te maken hebben met de visuele waarneming

kenmerken

van het landschap) door de mens.

VROM

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer.

V&W

Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Waterkwaliteit

De chemische en biologische kwaliteit van water.

Waterkwantiteit

De wijze waarop een bepaalde hoeveelheid water door het
studiegebied stroomt (waterhuishouding).

Wgh

Wet geluidshinder.

Wm

Wet milieubeheer.

Worstcase

Slechtst denkbare situatie.

110623//000623

ARCADIS

334

MILIEUEFFECTRAPPORT LEIDING OSSENDRECHT-ZELZATE

BIJLAGE

3

Verklaring van Nationaal Belang
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BIJLAGE
BIJLAGE

4

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 gekruist 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 [37] en Technische Voorschriften bij vergunningen
voor kabels en leidingen langs, onder en boven de spoorweg van Railinfrabeheer (uitgave 2002).
SYSTEMEN AARDGASTRANSPORTLEIDING OP LAND

In aansluiting op bestaande infrastructuur bedraagt de minimale gronddekking van de
aardgastransportleiding voor het traject Ossendrecht-Zelzate 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 tracédelen c.q. obstakels in
het tracé worden gecombineerd met zogenaamde geboorde methoden. Deze zijn beschreven
onder “Systemen voor kruising infrastructuur‘’.

Aanleg aardgastransportleiding in den droge
De aanleg van aardgastransportleidingen gebeurt in secties van verschillende lengtes.
WERKSTROOK 40 METER

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
geëigende 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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Nadat de rijbaan is aangebracht, worden de pijpen (met een lengte van 12 of 18 meter) uitgereden
en aaneen gelast. Alle 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
uitwendige corrosie. Als de streng van aaneengelaste pijpen gereed is, wordt deze nogmaals
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

48

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 worden 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
worden verwerkt wordt in het tracé 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 tracé afgewerkt en ingezaaid.
ONTGRAVINGSTYPEN

§ 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 structuurschade door vermenging.

TIJDSDUUR AANLEG

Voor het leggen van de aardgastransportleiding in den droge bedraagt de tijdsduur vanaf het

IN DEN DROGE

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 worden genomen. Met de
grondeigenaren en grondgebruikers worden afspraken gemaakt over het uit gebruik nemen van
de werkstrook voor –meestal- een volledig groeiseizoen.

48

In de praktijk worden vaak meerdere lagen gescheiden ontgraven.
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Figuur B2.1
Voorbeeld dwarsdoorsnede van
de werkstrook bij voor Gasunie
standaard werkwijze voor de
aanleg van een
aardgastransportleiding

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.
WERKSTROOK 50 METER

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 B2.1). De teelaarde wordt separaat in depot
gezet.

Foto B2.1
Graven sleuf met dragline
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Op door grondeigenaren verlangde locaties en op plaatsen waar wegen het leidingtracé 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 het coaten van de lassen wordt de
aaneen gelaste pijpstreng in de sleuf gedreven. Als de pijpstreng compleet is ingedreven (zie foto
49

B2.2), wordt de aardgastransportleiding met grondankers geborgd tegen opdrijven . De sleuf
wordt tot het niveau van de onderzijde van de teelaarde laag vol gespoten met zand. Als
afsluiting van de werkzaamheden wordt de afgegraven grond met behulp van een kraan weer
teruggezet en het tracé wordt afgewerkt en ingezaaid.

Grondtekorten en tijdelijke rijbanen
Zowel bij aanleg van de leiding in den droge als bij aanleg in den natte ontstaan grondtekorten.
Deze grondtekorten ontstaan onder andere door het inklinken van de grond en in veengronden
bovendien door oxidatie van organische stoffen. De ontstane grondtekorten worden
gecompenseerd door extra zand, flugsand of boomschors in te brengen in de ondergrond.
Bovendien moet voor het transport van materieel en materiaal de draagkracht van de bodem
worden verbeterd. Daarnaast moet de structuur van de grond zoveel mogelijk worden
beschermd. Hiertoe wordt een tijdelijke rijbaan aangelegd. Voor deze tijdelijke rijbaan wordt ook
zand, flugsand of boomschors gebruikt. De dikte van de tijdelijke rijbaan wordt afgestemd op de
te verwachten grondtekorten. Als de rijbaan wordt gemaakt van boomschors of flugsand zal deze
door een folie worden gescheiden van de ondergrond. Wanneer de tijdelijke rijbaan niet meer
gebruikt wordt, zal deze, ter opheffing van grondtekorten, in het verdere tracé onder in de sleuf
worden verwerkt. Alvorens de tijdelijke rijbaan wordt verwerkt zal worden gecontroleerd of
tijdens het gebruik ervan geen verontreiniging door bijvoorbeeld olielekkage is opgetreden. Om
de nazakkingen te compenseren zal het tracé met een geringe overhoogte worden afgewerkt.

Flugsand
Flugsand is een poreus loskorrelig materiaal van natuurlijke vulkanische oorsprong met een
50

geringe dichtheid . De gemiddelde droge bulkdichtheid, na verdichting in het werk, is ongeveer
3

1000 kg/m . Deze lage dichtheid maakt flugsand bijzonder geschikt voor verwerking in natte
gronden met geringe draagkracht, het zal de zettingen aanzienlijk beperken. Flugsand wordt
gewonnen in open groeven in onder andere de Eifel.

Boomschors
Boomschors zal vooral worden gebruikt in veengebieden omdat het qua eigenschappen en
structuur enige overeenkomst heeft met veen. Bovendien worden door het geringe gewicht van
boomschors de zettingen beperkt. Boomschors zal worden aangekocht bij verwerkers van
stamhout, zoals papierfabrieken. Directe normering voor het toepassen van boomschors is niet
voorhanden. Daarom zullen kwaliteitseisen op basis van de normen uit de Wet
Bodembescherming worden opgesteld.

Zand
Het zand dat wordt gebruikt voor de tijdelijke rijbanen en ter compensatie van de grondtekorten
zal worden betrokken van lokale zandwinningen. Het zand moet voldoen aan de kwaliteitseisen
en controle volgens de daarvoor geldende regels in Nederland.

49

Als de sleuf wordt volgespoten met zand is het niet noodzakelijk om ankers te plaatsen.
Het zand wordt niet direct onder de teelaarde gebracht, er wordt minimaal 0,70 meter originele
grond op het zand aangebracht.

50

In Duitsland wordt Flugsand aangeduid met Bims. Het gebruikte flugsand zal zijn voorzien van een
attest-met-productcertificaat en een milieuhygiënische conformiteitverklaring op basis van de
nationale beoordelingsrichtlijn van de Kiwa.
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Foto B2.2
Het indrijven van twee leidingen
vanuit een floatstation (flugzand
werkweg)

Variant: aanleg in den natte met toepassing van damwand
Er zullen in het tracé 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.
Foto B2.3
Damwand
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TIJDSDUUR AANLEG

Voor het leggen van de aardgastransportleiding in den natte bedraagt de tijdsduur vanaf het

IN DEN NATTE

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 werkstrook voor – meestal- een volledig groeiseizoen.

Karakteristieken aanleg tracé
In de volgende tabel zijn enkele karakteristieken van de wijzen van aanleg op land (aanleg in den
droge en aanleg in den natte) weergegeven.
Tabel B2.1
Karakteristieken van de

Omschrijving

wijzen van aanleg op land

Droge sleuf

Natte sleuf

Sleuf graven, waar nodig bemaling

Sleuf graven, geen bemaling,

toepassen, aardgastransportleiding

aardgastransportleiding indrijven, afwerken.

aanleggen, afwerken.
Toepassings-

90 tot 95% van de normale situaties.

gebied

Als het technisch onmogelijk is om de te graven
sleuf droog te pompen en transport van pijpen
onmogelijk is.

Stand der

Uitstekend, veel toegepast.

techniek

Matig toegepast in venige grond, verslechtering
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 worden geminimaliseerd door een goede
clean-up).

Foto B2.4
Luchtfoto van aanleg
in den natte
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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
gebruikte 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 tracédelen 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.
Figuur B2.2
Principe schets horizontaal
gestuurd boren

Voor het uitvoeren van een horizontaal gestuurde boring wordt eerst de boorstelling (rig)
0

opgebouwd (zie foto B2.5). Volgens een ontworpen langsprofiel en met een intredehoek van 8 à
0

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.
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Foto B2.5
Boorstelling voor gestuurde
boring naar open water

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 ‘ruimer’ teruggetrokken om het
boorgat te vergroten. Met een bentonietspoeling wordt vervolgens 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 bentoniet (klei) spoeling wordt volledig hergebruikt en datgene wat overblijft wordt uiteindelijk
afgevoerd. Op het land wordt de bentonietspoeling opgevangen en verzameld in gegraven putten,
van waaruit het verder verpompt kan worden. Bij een boring die eventueel in het water uitkomt, dan
wel vertrekt, zal het nodig zijn om damwandkuipen aan te brengen om zodoende 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.

Figuur B2.4

Het grote voordeel van de horizontaal gestuurde

Schematische weergave

boormethode is dat over grote lengte een te passeren object

horizontaal gestuurde boring

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 worden dat de
aardgastransportleiding dusdanig diep komt te liggen dat
hij vrijwel onbereikbaar is (maar ook onbereikbaar voor
schade van buitenaf).
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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 grond gedrukt waarna de grond handmatig
danwel mechanisch wordt afgevoerd. Aan de voorzijde bevindt zich een snijrand. 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 techniek is niet geschikt voor het boren beneden de
grondwaterstand, tenzij met behulp van bemaling de grondwaterstand ter plaatse wordt
verlaagd. De open front techniek is niet bestuurbaar en tijdens het drukken kunnen afwijkingen
ontstaan omdat de snijkop de weg van de minste weerstand zoekt.
AVEGAAR

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 afgevoerd naar de persput en daar verder
verwijderd.

Foto B2.6
Links: avegaar in buis.
Rechts: avegaarboring

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.
Figuur B2.4
Principe schets van een
schildboring
(Gronddruk-Balans methode)
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Er zijn twee systemen te onderscheiden:
§ 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
in evenwicht te zijn met de voortgang van de boring, zodat geen holle ruimten en
dientengevolge verzakkingen in het maaiveld kunnen ontstaan.
Tijdens het boren wordt bentoniet aan de buitenkant van de leiding geïnjecteerd om de
wrijvingsweerstand tussen de buis en de grond te verminderen. Omdat schildboringen vaak
toegepast worden zonder gebruik te maken van bemaling, dienen er ook ter plaatse van de
damwand (pers- en ontvang) putten speciale voorzieningen gemaakt te worden. De
doorvoeringen door de damwand vragen een waterdichte constructie, maar zonodig worden ook
waterdichte onderwaterbeton vloeren toegepast.
De gesloten front boortechniek is redelijk bestuurbaar. In de boorkop zijn stuurvijzels geplaatst
waardoor besturing in alle richtingen mogelijk is. Het boortracé 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.
Foto B2.7
Links: slurry kop komt binnen
door speciale damwand
doorvoering.

Rechts: Gronddruk Balans
boorkop met midden-onder de
avegaar voor grondafvoer uit de
mengkamer.

Pneumatische Boortechniek
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 in duwt, dient deze na installatie te worden
leeg gemaakt.
Bij deze methode is het niet mogelijk om de boring te sturen.
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Figuur B2.5
Principe schets raketboring

Natte zinker
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.
Foto B2.8
Natte zInker

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 één van de nabij gelegen oevers, zodat één van de
kranen op de wal blijft staan om één 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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Droge zinker
Een droge zinker kan worden toegepast voor 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. Er is sprake van een bouwput met bemaling.

Sleepzinker
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 sleuf wordt neergelegd. Het is een betrekkelijk
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 te 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 infrastructuur
In tabel B2.2 zijn enkele karakteristieken van de wijzen van kruisen van infrastructuur
weergegeven.
Tabel B2.2
Karakteristieken van de wijzen
van aanleg bij kruising met

Type kruising

Eigenschappen en toepassingsgebied

Bemaling* en overige opmerkingen

Horizontaal

Er is een bemalen bouwkuip nodig en er is

Leiding is niet meer bereikbaar voor

gestuurde boring

praktisch geen belasting van het grondwater

inspectie.

(HDD)

en bovengrond boven het geboorde land.

Geen bemaling van het gehele object

infrastructuur.

nodig; wel van de bouwput bij de
aansluiting van de leidingen.
Open Front

Wordt in den droge toegepast

Techniek (OFT)

Pijp met iets grotere snijring aan de voorkant.

(Avegaarboring)

Deze techniek is geschikte voor overbrugging

Bemaling van het hele object nodig.

van beperkte lengte.
Gesloten Front

Wordt toegepast bij het passeren van grote

Geen bemaling van het gehele object,

Techniek (GFT)

wegen en watergangen waarbij er geen

wel van de bouwput.

(Schildboring)

bemaling nodig is onder het te kruisen object.

Pneumatische

Wordt gebruikt bij kruising van relatief kleine

Boortechniek (PBT)

wegen en passeren van kleine/korte objecten.

(Raketten)

De kruising vindt plaats door middel van een

Bemaling van het hele object is nodig.

pijp met iets grotere snijring aan de voorkant.
Deze techniek is geschikt voor een
overbrugging van beperkte lengte.
Natte zinker

Droge zinker

Wordt toegepast bij het passeren van kanalen

Geen bemaling van het gehele object

en grote watergangen als er niet bemalen

nodig wel van de bouwput bij de

mag worden.

aansluiting van de leidingen.

Wordt gebruikt bij kruising van objecten waar

Wel bemalen.

bemaling is toegestaan (bestaande leidingen
en dergelijke).
Sleepzinker

Voor dit tracé wordt deze techniek alleen

Geen bemaling van het gehele object

toegepast als een HDD boring niet mogelijk is.

nodig wel van de 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.
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Overzicht van kruisingen in het voorgenomen tracé
In onderstaande tabel zijn de kruisingen in het voorgenomen tracé 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).

Tabel B5.1

Routekaart Kruisingsnr.

Naam kruising

Wijze van kruisen

keuze type

Kruisingen 48" sectie (a)
Westerschelde Oost – Zelzate

Motivatie
kruising*

KR-124
KR-124

Begin Tracé

Aansluiting op afsluiterlocatie

Fase 2

Westerschelde Oost (A-690-S-078)

K124-2

Schelde Rijnkanaal + Sint

HDD

T

Martijnsweg + Oosterlijke Schelde
Rijnweg
KR-126-

K127-1 en

Westerschelde (Ramsar gebied en

129

129-1

vaargeul)

(2x) HDD

T+E

KR-130

K130-1

Leidingkruising

Open ontgraving

T

KR-131

K131-1

Kruising GU-leidingen A-530 en

Open ontgraving

T

A-530-08
KR-136

K136-1

Kruising GU-leiding A-530

Open ontgraving

T

KR-136

K136-2

Kruising leidingen Shell en Delta

Open ontgraving

T

Open ontgraving

T+V

Water
KR-136

K136-3

Emmaweg + Afsluiter locatie
Westerschelde West S-079 + shell
leiding

KR-139

K139-1

Vercauterenweg

PBT

T

KR-139

K139-2

Parallelweg

PBT

T

KR-140

K140-1

Losannaweg

PBT

T

KR-142

K142-1

Koninginnestraat

PBT

T

KR-143

K143-1

Van Alsteindijk

OFT

T

KR-143

K143-2

Dwarsstraat

PBT

T

KR-144

K144-1

Kruising GU-leidingen A-530 en

Open ontgraving

T

A-642 + Zebra leiding + Shell
leiding
KR-145

K145-1

Beerweg

GFT

A

KR-145

K145-2

Watergang Zandbergsche Rotte

Natte zinker

T

Open ontgraving

T

OFT

V

PBT

T

OFT

T

Kreek
KR-146

K146-1

Kruising GU-leidingen A-530 en
A-642 + Zebra leiding + Shell
leiding

K146-2

Dijkje (Verlengde Willem
Hendrikstraat)

K146-3

Theenaertstraat + kabels en
leidingen

KR-147
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Routekaart Kruisingsnr.

Naam kruising

Wijze van kruisen

Motivatie
keuze type
kruising*

K147-2

Zoutestraat + kabels en leidingen

OFT

T

KR-149

K149-1

Bonenweg + duiker

PBT

T

KR-150

K150-1

Zeildijk + kabels en leidingen

PBT

T

K150-2

Watergang De Vliet

(natte) zinker

T

K151-1

Kruising GU-leidingen A-530 en

Open ontgraving

T

KR-151

A-642 + Zebra leiding + Shell
leiding + DOW leiding

KR-153

K151-2

Rietstraat

PBT

T

K151-3

Kwaadstraatje

PBT

T

K153-1

N-60 Beneluxweg + Hulsterweg +

GFT

T

GFT

T

Open ontgraving

T

Houtwal + Parallelweg +
gasleiding + kabels en leidingen
KR-154

K154-1

Patrijzendijk + kabels en
leidingen

KR-155

K155-1

Kruising GU-leidingen A-530 en
A-642 + Zebra leiding + Shell
leiding + DOW leiding

KR-157

K157-1

Groot Cambrondijk

GFT

T

KR-158

K158-1

Watergang

Open ontgraving

T

KR-159

K159-1

Sasdijkweg + kabels en leidingen

GFT

T

KR-161

K161-1

Sasdijk + Reigerstraat

GFT

T

KR-162

K162-1

Seydlitzstraat + kabels en

PBT

T

GFT

T+E

leidingen
KR-163

K163-1

Oude Zeedijk + kabels en
leidingen

KR-165

K163-2

Watergang Oude Linie

(natte) zinker

E

K165-1

Beoosten Blijsestraat + kabels en

PBT

T

leidingen
KR-166

K166-1

Bosdreef + kabels en leidingen

PBT

T

K166-2

Watergang ’t Val

Natte zinker

E

K166-3

Boomgaard Zeldenrust + kabels

HDD

L

en leidingen
KR-167
KR-168

K167-1

Zaaidijk

PBT

T

K167-2

Waterleiding

Open ontgraving

T

K168-1

Toegangsweg Middenhof +

Open ontgraving

T

kabels en leidingen
K168-2

Boerenpad en sloot

Open ontgraving

T

KR-169

K169-1

Platte Dijk + kabels en leidingen

PBT

T

KR-170

K170-1

N685 Nieuwendijk + kabels en

GFT

V

PBT

T

Natte zinker

E

leidingen
K171-1

Eglantiersdijk + kabels en
leidingen

KR-172

K172-1

Watergang Spuikkreek /
Bronkreek

K172-2

Graaf Jansdijk

PBT

T

K172-3

Kruising GU-leidingen A-530 en

Open ontgraving

T

A-642 + Zebra leiding + Shell
leiding + DOW leiding
KR-173

K173-1

Kruisweg

Open ontgraving

T

K173-2

N62 Tractaatweg + kruising

GFT

V

leiding
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Routekaart Kruisingsnr.

Naam kruising

Wijze van kruisen

Motivatie
keuze type
kruising*

KR-174

K174-1

Goederenspoor + kabels en

Persing +

leidingen

Mantelbuis

V

(Zublin)
KR-175

K175-1

Koegorsstraat + N686 Sassing

HDD

T+V+N

(Industrieweg Zuid) +
Goederenspoor + Sasdijk +
leidingen
KR-176
KR-177

K176-1

Toegangsweg woonhuis

Open ontgraving

T

K176-2

Waterleiding

Open ontgraving

T

K177-1

Smidschorreweg + kabels en

PBT

T

GFT

T+E

(natte) zinker

E

GFT

T

Natte zinker

E

Natte zinker

E

Open ontgraving

T

leidingen
KR-179

K179-1

Sasdijk + N62 Tractaatweg +
Adriaen van Ostadeweg + kabels
en leidingen

K179-2

Rietganzendreef + kabels en
leidingen

KR-180

K180-1

N258 Langeweg+ Adriaen van
Ostadeweg + Eversdam + kabels
en leidingen

KR-181

K181-1

Groene Dreef + Watergang
Oostelijke Rijkswaterleiding

K-183

K183-1

Watergang Oostelijke
Rijkswaterwetering

KR-184

K184-1

Boerenpad

KR-185

K185-1

Molenstraat + kabels en leidingen PBT

T

KR-186

K186-1

Spuitvakweg + kabels en

OFT

T

OFT

T

Open ontgraving

T

leidingen
K186-2

Spuitvakweg + Watergang
Oostelijke Rijkswaterwetering

KR-188

K188-1

Kabels en leidingen

Einde Tracé

RS Zelzate A-496

Fase 2

* De motivatie voor type kruising is aangeduid met een letter:
- A = Archeologie
- E = Ecologische Hoofdstructuur
- L= Landbouwkundig
- N = Natuur
- T= Techniek
- V= Vergunning
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Relatie richtlijnen en MER
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. Daarna zijn de door de Vlaamse Dienst Mer
opgestelde Richtlijnen weergegeven.
Op 8 april 2008 waren de volgende richtlijnen (volledige documenten) verstrekt:
Bevoegd gezag

Adviesrichtlijnen 23 mei 2007

Aanvullende richtlijnen

Commissie m.e.r. overgenomen

vastgesteld

Gemeente Reimerswaal

27 november 2007

Nee

Gemeente Hulst

14 februari 2008

Nee

Gemeente Terneuzen

20 december 2007

Nee

22 oktober 2007

n.v.t.

Rijkswaterstaat Dienst Zeeland
Provincie Zeeland
Vlaanderen

Nog niet vastgesteld
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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.

Terneuzen
Rijkswaterstaat
Zeeland

Hulst

Vlaanderen

Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn

Reimerswaal

Richtlijn

In dit overzicht zijn de adviesrichtlijnen van de

In dit overzicht wordt aangegeven waar

commissie voor de milieueffectrapportage opgenomen.

de uitwerking van de punten uit de

Per bevoegd gezag is vervolgens met een ‘X’

richtlijnen zijn terug te vinden in het

aangegeven of de adviesrichtlijn is overgenomen in de

MER.

vastgestelde richtlijnen.
Een onderbouwing van de keuze van het voorkeurstracé

X

X X

In paragraaf 2.3.2 is een toelichting

en de uitvoering daarvan, met specifiek aandacht voor

opgenomen van de onderbouwing van

milieugerelateerde argumenten.

het hoofdtracé en de compressorstations
gegeven.
In paragrafen 3.4, 3.5 en 3.6 wordt
specifiek ingegaan op het tracédeel
Ossendrecht-Zelzate.

Een adequate gebiedsbeschrijving en (ecologische)

X

X X

In paragraaf 2.3.2 is een toelichting

effectbeschrijving voor de passages door/nabij Natura

opgenomen van het doorkruisen van

2000-gebieden en andere beschermde gebieden,

ecologische en aardkundige waarden

waaronder EHS-gebieden en verbindingszones en

door het hoofdtracé.

aardkundige waardevolle doorkruisingen.

In de effectbeschrijving in de paragrafen
5.3.1 en 5.4.1 is de gebiedsbeschrijving
specifiek voor het tracédeel
Wijngaarden-Ossendrecht opgenomen.

Een beschrijving van de effecten van de verschillende

X

X X

In paragraaf 2.6 is aangegeven dat voor

alternatieven op de veiligheid van mensen

het gehele Noord-Zuid project geldt dat

(plaatsgebonden risico en groepsrisico). De

duurzaam veilige ligging van de leiding

risicoschattingen dienen gemaakt te worden zoals

ten opzichte van de omgeving in acht

wettelijk is voorgeschreven.

wordt genomen.
Paragraaf 5.7.1 gaat specifiek in op
veiligheid in het kader van het tracé
Ossendrecht-Zelzate. De risico-analyse is
opgenomen in het
achtergronddocument externe
veiligheid.

Een heldere samenvatting die zelfstandig leesbaar is en

X X X X

een goede afspiegeling is van de inhoud van het MER.

Er is separaat een zelfstandig leesbare,
heldere en representatieve samenvatting
bijgevoegd.

Achtergronden en doelstelling zijn in de startnotitie

X X X X

Achtergronden en doelstelling zijn in

beschreven en kunnen in het MER worden

paragraaf 2.6 van het MER

overgenomen.

overgenomen.

De Westerschelde en het Verdronken land van

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 7.4 voor

Saeftinghe zijn Natura 2000-gebieden. Beschrijf hoe met

de Nederlandse situatie. In hoofdstuk 6

beschermingsregime van de Nbw 1998 wordt omgegaan

is dit voor de Vlaamse situatie

en welke consequenties dit heeft voor de realisatie van

beschreven.
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Terneuzen
Rijkswaterstaat
Zeeland

Hulst

Vlaanderen

Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn

Reimerswaal

Richtlijn

de aardgasleiding. Ga in dit verband ook in op de
gevolgen voor het initiatief die voortvloeien uit het
Vlaamse Natuurdecreet.
Beschrijf in het MER hoe de provincie Zeeland de

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 7.4.

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 7.4.

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 7.4.

X

X X

In paragraaf 5.3.1 is de relatie gegeven

beschermingsregimes voor de (Provinciale) Ecologische
Hoofdstructuur en andere gebieden met natuurwaarden
toepast en welke consequenties dit heeft voor de
realisatie van de aardgasleiding.
Beschrijf eveneens hoe de provincie in geval van
effecten omgaat 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 geldende regelgeving adviseert de
Commissie het initiatief te toetsen aan zowel de huidige
als toekomstige regelgeving op het gebied van externe
veiligheid.
In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium, zoals deze door Nederland en Vlaanderen is

tussen effecten van de gasleiding en de

vastgesteld, wordt momenteel de MERstudie voor de

mogelijk toekomstige ontpoldering van

ontwikkeling van het intergetijdennatuurproject

de Hedwige- en Prosperpolder.

Hedwige- en Prosperpolder uitgevoerd. Evenzo vindt in
dit kader een MER-studie plaats in het kader van het
project Verruiming van de Vaargeul. De Commissie
adviseert in het MER aan te geven hoe de afstemming
met beide initiatieven zal plaatsvinden. Zij wijst in dit
verband op de suggesties in deze gedaan in de
inspraakreacties van het Ministerie van LNV en de
provincie Zeeland.
Sinds 2006 beschikt de provincie Zeeland over een

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 7.4.

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.7.

X

X X

Op basis van de Habitattoets conform de

Omgevingsplan. Zij adviseert aan te geven welke
consequenties voor het initiatief voortvloeien uit dit
Omgevingsplan.
Beschrijf welke consequenties het initiatief heeft voor
de realisatie van het windturbinepark zoals genoemd in
het Bestemmingsplan van Antwerpen.
De Commissie vraagt speciale aandacht voor de
Habitattoets conform de Natuurbeschermingswet 1998

Natuurbeschermingswet is een passende

(Oriëntatiefase, Passende beoordeling, ADC fase).

beoordeling uitgevoerd. De passende
beoordeling is uitgevoerd voor de
kruisingen met Natura 2000-gebied
Westerschelde en het Verdronken land
van Saeftinghe. Deze is opgenomen in
het achtergronddocument Natuur.

De Commissie wijst er op dat voor het aanbrengen van

X

X X

De Keur voor het Waterschap is

de leidingen in waterschapswegen bij het Waterschap

opgenomen in het beleidskader,

Zeeuws-Vlaanderen een ontheffing van de

paragraaf 7.4.4.

Wegenverordening Zeeland 1994 moet worden
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Terneuzen
Rijkswaterstaat
Zeeland

Hulst

Vlaanderen

Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn

Reimerswaal

Richtlijn

aangevraagd en dat voor de waterbeheersing de Keur
Waterschap Zeeuws-Vlaanderen van toepassing is.
Geef in het MER een onderbouwing van de tracékeuze.

X

X X

Hoofdstuk 2 gaat in op de keuze voor

Geef daarbij inzicht in de karakteristieken van mogelijke

het tracé Ossendrecht-Zelzate. De

tracés, onder meer in de lengtes van doorsnijdingen van

paragrafen 3.3 en 3.4 gaan in op de

(ecologisch, aardkundig en landschappelijk) kwetsbaar

tracering van dit traject.

gebied, de voor veiligheid relevante toetsingsafstanden
en de (technische en procedurele) moeilijkheidsgraad
van de realisatie van de routes. Onderbouw op grond
van welke milieu- en andere overwegingen de keuze
voor het voorkeurstracé en wijze van aanleg/uitvoering
is gemaakt
De Commissie adviseert bij de ontwikkeling van het

X

X X

MMA vooral aandacht te besteden aan minimalisering

Deze aandachtspunten zijn
meegenomen in het MMA (hoofdstuk 4).

van effecten door de fasering en wijze van aanleg, en
mogelijkerwijs door andere, realistische ruimtelijke
varianten dan wel uitvoeringswijzen te ontwikkelen c.q.
in beschouwing te nemen. In bijzonder valt hier met
name te denken aan de passage met betrekking tot het
Verdronken Land van Saeftinghe, naast het in de
startnotitie genoemde aandachtsgebied van de Vlaamse
Kreek. Aandachtspunten zijn:
§

Minimalisering van nadelige ecologische
effecten tijdens de aanleg bijvoorbeeld door
seizoensplanning of door keuzes in de wijze
van aanleg (minimalisering verstoring door
geluid, licht, trilling en beweging op fauna in
met name Natura2000-gebieden) en
uitvoering;

§

Cultuurhistorische, archeologische en
landschappelijke inpassing en de passage van
waardevolle landschappelijke elementen
(dijken, kreekrestanten);

§

Woon- en leefomgevingskwaliteit: minimale
overlast voor omwonenden tijdens de aanleg
en minimale 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 geluid- en lichthinder en
landschappelijke inpassing van de
(uitbreidingen van) afsluiterlocaties.

De startnotitie biedt een goede richtlijn voor de in het
MER per deeltraject te beschrijven huidige situatie,
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Terneuzen
Rijkswaterstaat
Zeeland

Hulst

Vlaanderen

Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn

Reimerswaal

Richtlijn

autonome ontwikkelingen en milieugevolgen van het

opgenomen in de

voornemen en de alternatieven. Presenteer in het MER

effectcriteriumparagrafen 5.2 t/m 5.7. In

per deeltraject een factsheet.

paragraaf 4.6 is per deelgebied
aangegeven welke aandachtspunten er
zijn en milieugevolgen er kunnen
optreden.

In de startnotitie wordt een goed onderscheid gemaakt

X

X X

De effecten van de passage door de

in de behandeling van de relevante effecten in geval

Westerschelde in behandeld in

van de Westerschelde passage dan wel het vaste land.

hoofdstuk 6.

Wat betreft de passage door de Westerschelde zal
daarbij vooral de aandacht worden geconcentreerd op
effecten ten gevolge van veranderingen in
waterbeweging (stromingspatronen), morfologie
(erosie-sedimentatieprocessen), waterkwaliteit
(vertroebeling). Gelet op het dynamische karakter van
de Westerschelde adviseert de Commissie om
hersteltijd/-vermogen en eventueel risico op
blootspoelen als beoordelingscriterium mee te nemen
bij de vraag naar significantie van negatieve gevolgen,
die wellicht overwegend tijdelijk van karakter zijn.
Het studiegebied is gevarieerd in hoogteligging en

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 5.2.

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 5.2.

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 5.2.

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 5.3.1 en

wordt gekenmerkt door een afwisseling van geologische
afzettingen. 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 gelegd met de diepere
geologische lagen.
Geef inzicht in de effecten van graven en bronbemaling
op het geohydrologisch systeem (onder andere op
inzijging en, indien van toepassing, waterwinning). Dit
kan geïllustreerd worden aan de hand van
contourkaarten van de (freatische)
grondwaterstandverandering. 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
doorsnijding van waardevolle aardkundige/
bodemkundige structuren (waaronder diverse
kreekrestanten in Zeeuws-Vlaanderen).
Neem in het MER kaarten op waarop de ligging van
Natura 2000-gebieden, EHS, ecologische

bijlage 10.

verbindingszones en andere gebieden met een

110623//000623

ARCADIS

357

MILIEUEFFECTRAPPORT LEIDING OSSENDRECHT-ZELZATE

Terneuzen
Rijkswaterstaat
Zeeland

Hulst

Vlaanderen

Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn

Reimerswaal

Richtlijn

beschermde status duidelijk staat aangegeven. Geef ook
(op kaart) een duidelijk beeld van voorkomen en
verspreiding van de kwalificerende habitats en soorten
in de Natura 2000-gebieden. Bied inzicht in de
ecologische relaties in deze gebieden (functie als
leefgebied, ecohydrologische relaties) en de mate van
kwetsbaarheid van deze relaties. Indien geen actuele
gegevens beschikbaar zijn wordt geadviseerd een
aanvullend onderzoek uit te voeren in deze gebieden.
Het MER dient inzicht te bieden in de ecologische

X

X X

effecten van de verschillende alternatieven. Ga daarbij

Dit is opgenomen in paragraaf 5.3.1 en
5.3.2.

in op de tijdelijke effecten in de aanlegfase (zoals
effecten van verstoring door geluid, verlichting en
vervoersbewegingen, en op de langere termijneffecten
van vergraving (zoals verstoring van de profielopbouw).
Ga eveneens in op de effecten van bronbemaling.

Dit is opgenomen in de passende

Beoordeel de regeneratiemogelijkheden van

beoordelingen die zijn bijgevoegd in het

(karakteristieke) habitats in termen van kwetsbaarheid,

achtergronddocument Natuur.

(on)vervangbaarheid en hersteltijd/regeneratie, en
foerageermogelijkheden van vogels. Motiveer de
noodzaak voor het al dan niet uitvoeren van een
Passende Beoordeling of Verslechterings- en
Verstoringstoets.
Ten behoeve van een mogelijke ontheffingsaanvraag

X

X X

ingevolge de Flora- en faunawet zullen de nadelige

In het achtergronddocument Natuur
wordt hier op ingegaan.

effecten op beschermde soorten in kaart moeten
worden gebracht. Geef in het MER aan of op grond van
de beschikbare informatie te verwachten is dat er 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

X

X X

Dit is opgenomen in de mitigerende en

ingebruikname van de gastransportleiding laat om

compenserende maatregelen in

milieueffecten (met name effecten op de natuur) zoveel

paragraaf 4.4.2 en 4.4.3.

mogelijk te vermijden.
Gezien het karakter van het studiegebied dient specifiek

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 5.4.

aandacht uit te gaan naar landschap (inclusief
aardkundige /geomorfologische waarden),
cultuurhistorie en archeologie. Beschrijf in het MER de
betekenis en de relatieve zeldzaamheid van de
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische
waarden in (de directe omgeving van) het plangebied,
waaronder het Geaobject ‘Verdronken Land van
Saeftinghe’ en uitgaande van provinciale kaders. De
beoordeling van het tracé(s) dient hierop te zijn
toegespitst. Denk bijvoorbeeld aan aantasting van
gaafheid en samenhang.
Geef aan hoe bij planontwikkeling en uitvoering
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Terneuzen
Rijkswaterstaat
Zeeland

Hulst

Vlaanderen

Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn

Reimerswaal

Richtlijn

rekening zal worden gehouden met aanwezige
waarden.
Besteed in het MER enerzijds aandacht aan het risico van

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 5.7.1.

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 5.7.1.

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 5.7.1 en

de gastransportleiding voor de omgeving en anderzijds
aan het risico van activiteiten in de omgeving voor de
gastransportleiding. Daar waar afgeweken wordt van de
toetsingsafstand dient aangegeven te worden waarom
de toetsingsafstand niet gerealiseerd kan worden.
Hierbij dienen de planologische, technische en
economische belangen beschouwd te worden.
Beschrijf in het MER de veiligheidssituatie en –vereisten
daar waar de leiding de waterkering kruist.
Geef aan of de uitvoering van dit initiatief kan leiden
tot tijdelijke of permanente gebruiksbeperkingen voor

hoofdstuk 6.

activiteiten in de omgeving van de gastransportleiding.
Denk daarbij bijvoorbeeld aan de scheepvaart.
Op basis van de toetsingsafstand en bebouwingsafstand

X

X X

Dit is opgenomen in paragraaf 5.7.1.

zal in het MER duidelijk worden gemaakt welke
eventuele veiligheidsknelpunten er zijn. Geef aan hoe
deze knelpunten zullen worden opgelost.
Geef daarbij inzicht in het ruimtebeslag van de nieuwe

Uit deze paragraaf blijkt dat met het

leiding (zonering) en de maatregelen die worden

voorgenomen leidingontwerp voldaan

getroffen om het ruimtebeslag te minimaliseren,

wordt aan de wettelijke vereisten voor

waarbij de veiligheid van omwonenden gewaarborgd

veiligheid.

blijft. De Commissie adviseert over bovenstaande in
contact te treden met de lokale en regionale
hulpverleningsdiensten.
Voor de onderdelen “vergelijking van alternatieven”,

X

X X

Deze onderdelen, evenals overige delen

“leemten in milieuinformatie”, “evaluatieprogramma”

van het MER voldoen aan de wettelijke

en “samenvatting van het MER” kunnen de wettelijke

eisen.

vereisten als richtlijn voor het MER gebruikt worden.
In aanvulling hierop is het ten aanzien van de vorm en
presentatie van belang de vergelijking van varianten zo

De vergelijking van varianten is zo

duidelijk mogelijk te presenteren met behulp van

duidelijk mogelijk gepresenteerd in

tabellen, figuren en kaartmateriaal

hoofdstuk 4.
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Zeeland

Rijkswaterstaat

Terneuzen

Hulst

Vlaanderen

Reactie/antwoord/opmerking op richtlijn

Reimerswaal

Richtlijn

In dit overzicht zijn de vastgestelde richtlijnen van de

In dit overzicht wordt aangegeven waar

bevoegde gezagen opgenomen. Dit zijn de richtlijnen

de uitwerking van de punten uit de

zoals de bevoegde gezagen hebben vastgesteld als

richtlijnen zijn terug te vinden in het

aanvulling op de overgenomen adviesrichtlijnen van de

MER.

commissie m.e.r. Met een ‘X’ is aangegeven welke
bevoegde gezagen dezelfde richtlijn hebben
vastgesteld.
Tijdens het opstellen van het MER dient gebruik

X

Hoofdstuk 6 van het MER behandeld het

gemaakt te worden van de disciplinespecifieke delen

Vlaamse deel van het tracé. Dit

van het Richtlijnenboek m.e.r.

hoofdstuk is volledig opgesteld conform
de disciplinespecifieke delen van het
Richtlijnenboek m.e.r.

Met betrekking tot de vorm en presentatie vraagt de

X

Dienst Mer:

De vorm en presentatie van het MER
voldoet aan de hier genoemde punten.

- recent kaartmateriaal te gebruiken, voorzien van een
duidelijke bronvermelding, schaalaanduiding en
volledige legende; kaartmateriaal van goede kwaliteit,
overzichtelijk,
op het gewenste detailniveau (schaal) naar
bruikbaarheid toe;
- met het oog op het vergroten van de
inspraakmogelijkheid van elke betrokken burger in de
vergunningsprocedure het kaartmateriaal zo te
presenteren dat dit ook duidelijk en gemakkelijk
begrijpbaar is, ook voor niet-deskundigen;
- dat de inhoud van een paragraaf overeenkomt met de
titel van die paragraaf;
- om de achtergrondinformatie in bijlagen op te nemen;
- onderscheid te maken tussen de termen 'plangebied',
'projectgebied' en 'studiegebied';
- in de inleiding de benodigde vergunningen aan te
geven, incl. een korte beschrijving van de procedure, en
de rol van het MER in een dergelijk vergunningsproces
te schetsen.
Alle benodigde vergunningen dienen aangegeven te

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.4.3.

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.5.1.

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.5.2.

worden, incl. een korte beschrijving van de procedure en
een opgave van de inspraakmogelijkheden.
Het MER zal de verschillende mogelijke stappen in de
realisatie van de leidingen procesmatig beschrijven (incl.
de aftoer van de eventuele overtollige grond) en dit in
een helder stroomschema weergeven. Hierbij is het
belangrijk dat de timing van de werken duidelijk is: hoe
lang de werken in hun geheel duren, hoe lang de
werkzone in gebruik is en hoeveel maal op eenzelfde
plaats gewerkt dient te worden.
Dit stroomschema zal leiden naar een duidelijk ingreepeffectschema waarin alle relevante effectgroepen
worden opgenomen die in het MER zullen behandeld
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Reimerswaal

Richtlijn

worden. Calamiteiten die kunnen optreden tijdens de
exploitatie wordt hierin als deelingreep opgenomen, de
mogelijke effecten van de bestrijding worden per
discipline aangegeven en indien significant ook verder
bij de effectbespreking behandeld.
In het MER zal eveneens opgave worden gedaan van

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.2.

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.3.

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.3.

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.2.

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.4.2.

mogelijke sites die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren
van de werkzaamheden en waarvan de locaties nog niet
gekend zijn (bv. voor het plaatsen van het (tijdelijk)
werkeiland, de aanleg van een werfweg, ...). Dit is
noodzakelijk t.b.v. het inschatten van locatiegebonden
effecten (vb. tijdelijk biotoopverlies) in bijvoorbeeld
kwetsbare gebieden. Er zal aangegeven worden welk
materiaaltransport eventueel via schip kan gebeuren,
bijvoorbeeld i.f.v. aanleg van het werkeiland. Er zullen
maatregelen (bijvoorbeeld tijdelijke zandlaag, rijplaten,
. . . ) voorgesteld worden om de terreinschade te
beperken.
Het MER dient opgave te doen van de
locatiealternatieven. Bij het ontwikkelen van het meest
milieuvriendelijk alternatief zal de aandacht vooral gaan
naar een minimalisering van de effecten door de
fasering en wijze van aanleg en eventueel door andere
realistische ruimtelijke varianten dan wel
uitvoeringswijzen in beschouwing te nemen, dan wel te
ontwikkelen. In het bijzonder valt hier te denken aan de
impact in relatie tot de voorziene verruiming van de
vaargeul en het ontwikkelen van het
intergetijdengebied Hedwige- en Prosperpolder.
De vergelijking van alternatieven in een MER is zeer
belangrijk. Het MER zal daarom duidelijk de
methodologie beschrijven waarbij deze alternatieven,
op basis van hun negatieve en positieve milieueffecten,
t.o.v. elkaar zullen worden afgewogen.
Aanvullend op het kennisgevingsdossier kan hierbij nog
aangegeven worden dat:
- Er zal verduidelijkt worden hoe de ligging van het
(tijdelijk) werkeiland midden de Westerschelde zal
bepaald worden. Eveneens zal de schaal van de
werkzones aan de in- en uittreepunten aan beide oevers
aangegeven worden Er zal nagegaan worden of deze
buiten de slik-/schorzones kunnen aangelegd worden. Er
zal aangegeven worden of bemaling noodzakelijk is.
De kennisgeving heeft opgave gedaan van het
juridische/beleidsmatige kader dat voor het project in dit
MER van belang is. Het MER zal zorgvuldig nagaan waar
de projectrelevantie zich situeert. De juridische en
beleidsmatige randvoorwaarden met een duidelijke
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ruimtelijke component worden duidelijk cartografisch
gepresenteerd. Het is van belang om ook tijdens het
opstellen van het MER de stand van zaken hiervan op te
volgen.
Het MER zal de relevante elementen opnemen en

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.4.2.

bespreken van de toepasselijke federale regelgeving en
beleid met betrekking tot het vervoer van (aard)gas per
pijpleiding, in het bijzonder waar het betreft de impact
op mens en veiligheid.
De transportleiding in de zone boven BASF ligt in

X

industriegebied met een overdruk voor windmolenpark.
De kennisgeving heeft een beschrijving gegeven per

X

discipline van de bestaande situatie. Voor zover relevant

Dit is per discipline opgenomen in de
desbetreffende paragrafen.

dient de bestaande situatie te worden aangevuld met de
beslissingen van overheden, die worden verwacht te zijn
uitgevoerd, vooraleer het voorgenomen project zal
aanvangen. Relevante gestuurde
ontwikkelingsscenario's op basis van de juridische en
beleidsmatige randvoorwaarden zijn bijvoorbeeld de
ontwikkeling van het intergetijdennatuurproject
Hedwige- en Prosperpolder en de Verruiming van de
Vaargeul van de Westerschelde. Er zal een analyse
gemaakt worden van de voor- en nadelen (ook m.b.t.
milieu) ten opzichte van de mogelijkheid tot aanpassen
van het traject van de gasdam vanuit het projectidee
Groot-Saeftinghe. Dit kan beschouwd worden als een
mogelijke ontwikkeling op langere termijn. Daarnaast is
de autonome ontwikkeling van het studiegebied in
beschouwing te nemen, zijnde de evolutie van het
studiegebied zonder enige beïnvloeding van buitenaf
Het al dan niet realiseren van het project staat daar los
van. Indien er tijdens het opstellen van het MER andere
ontwikkelingsscenario's naar voor zouden komen dienen
deze toegevoegd te worden aan het afwegingskader.
Het Richtlijnenboek m.e.r. Deel 2 geeft verdere
aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van deze
begrippen en de invulling ervan.
Op de kaarten dient het studiegebied (=het

X

Dit is opgenomen in bijlage 8

projectgebied + de zone waarop mogelijke effecten
kunnen plaatsgrijpen) voor elke discipline afgebakend te
worden.
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- Dit is opgenomen in paragraaf 6.6.3

aandachtspunten mee te geven:

- Beschikbare informatie is toereikend

*Met betrekking tot de discipline geohydrologie, bodem

en actueel

en water:
- de gegevens uit grondwateranalyses, welke zouden ter
beschikking komen in de loop van het m.e.r.-proces,
worden gebruikt om de bestaande toestand (bijv. inzake
waterkwaliteit) te beschrijven;
- (hand-)boringen in het studiegebied worden
uitgevoerd indien de beschikbare informatie
ontoereikend, verouderd of achterhaald zou zijn;
- de diepte van de eerste ondoorlaatbare laag wordt
aangegeven.
*Met betrekking tot fauna en flora:

Dit is opgenomen in paragraaf 5.3.2.

- de zones waarop bemaling invloed kan hebben mee
opnemen in het studiegebied
*Met betrekking tot landschap, bouwkundig erfgoed en

- Dit is opgenomen in paragraaf 5.4.

archeologie:

- Dit is opgenomen in paragraaf 5.4.2 en

- het actuele landschap wordt gesitueerd op macroschaal

5.5.1

en de analyse van het landschap in de ruimere omgeving
uitvoeren op meso- en microschaal;
- de historische evolutie en de nog aanwezige relicten
worden weergegeven.

Tijdens het opstellen van het MER dient gebruik

X

Hoofdstuk 6 is volledig opgesteld

gemaakt te worden van de disciplinespecifieke delen

conform de disciplinespecifieke delen

van het Richtlijnenboek m.e.r. meer bepaald de

van het Richtlijnenboek m.e.r.

hoofdstukken met betrekking tot (bronnen van)
Basisinformatie, (afbakening van het) Studiegebied en
(analyse van de) Referentiesituatie.
De kennisgeving geeft een beschrijving per discipline

X

De methodiek per discipline is

van de wijze waarop de effecten zullen worden

opgenomen in de paragrafen 6.6.2.

onderzocht en geeft aan dat in functie van het

6.7.2, 6.8.2 en 6.9.2.

effectenonderzoek milderende maatregelen zullen
worden voorgesteld (ook op een geschikte kaartschaal)
en uitgewerkt. Belangrijk hierbij is dat in de tekst van
het MER voor elk onderzochte effectgroep duidelijk de
gebruikte methodologie wordt uiteengezet en dat er
wordt gestreefd naar een maximale kwantitatieve
beschrijving van het effect. Deze worden in het MER
aangevuld met de mogelijke effecten van mogelijke
calamiteiten (zie hoger). De beoordeling van de effecten
naar hun significantie dient transparant te zijn. Het is
belangrijk dat een onderbouwd en transparant
significantiekader gebruikt wordt bij de
effectbeoordeling.
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Hoofdstuk 6 van het MER behandeld het

gemaakt te worden van de disciplinespecifieke delen

Vlaamse deel van het tracé. Dit

van het Richtlijnenboek m.e.r. meer bepaald de

hoofdstuk is volledig opgesteld conform

hoofdstukken met betrekking tot (karakterisering van

de disciplinespecifieke delen van het

de) Effectgroepen, Effectuitdrukking en

Richtlijnenboek m.e.r.

Beoordelingscriteria, en (analyse van de) Geplande
situatie.
Aanvullend bij de kennisgeving zijn de volgende
aspecten mee te geven:

X

Deze punten zijn in de paragrafen 6.6,
6.7, 6.8 en 6.9 opgenomen.

*Met betrekking tot geohydrologie, bodem en water:
- het effect van mogelijke verspreiding van in de bodem
mogelijke aanwezige bodemverontreinigende stoffen
(via grondverzet of bemaling) wordt beschreven;
- de effecten bij calamiteiten worden beschreven.
Vermeld de nodige maatregelen die genomen moeten
worden om mogelijke verontreiniging te stoppen en op
te ruimen;
- indien grond afgevoerd dient te worden dient dit
beschreven te worden;
- de effecten op de grondwatertafel wordt beschreven;
- de effecten bij calamiteiten worden beschreven en de
nodige maatregelen om de verontreiniging in te dijken
en te zuiveren dienen beschreven te worden.
- Voor de passage van de Westerschelde zal vooral ook
aandacht gaan naar de effecten ten gevolge van
veranderingen in waterbeweging (stromingspatronen),
morfologie (erosiesedimentatieprocessen),
waterkwaliteit (vertroebeling). Gelet op het dynamische
karakter kan geadviseerd worden om hersteltijdvermogen en eventueel risico op blootspoelen als
beoordelingscriterium mee te nemen bij de vraag naar
significantie van negatieve gevolgen, die wellicht
ovenvegend tijdelijk van aard zijn.
*Met betrekking tot fauna en flora:
- De effecten op Natura2000-gebieden zullen met
bijzondere aandacht worden beschreven zowel in de
huidige situatie als rekening houdend met toekomstige
ontwikkelingen in het bijzonder het intergetijdengebied
Hedwige- en Prosperpolder;
- Er dient getoetst te worden of onvermijdbare en
onherstelbare schade verwacht wordt op de relevante
VEN-gebieden (volgens art. 26bis van het
natuurbehoudsdecreet).
- de werkperioden dienen o.a. afgestemd te worden op
faunistisch belangrijke periodes zoals het broedseizoen.
Van belang is ook na te gaan in welke periode de
andere voorziene ontwikkelingen tot uitvoering zullen
komen, de gezamenlijke impact te onderzoeken en na
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te gaan of maatregelen op elkaar kunnen worden
afgestemd.
*Met betrekking tot mens:
- hinderaspecten maximaal kwantitatief beschreven
worden. Voor tijdelijk hinder kan gebruik gemaakt
worden van het systeem van "menshinderdagen";
- aandacht besteden voor veiligheidsaspecten, ook deze
tijdens de werken (o.a. vrachtvervoer in de buurt van
scholen en dorpscentra, plan bij calamiteiten). Dit kan in
een apart hoofdstuk besproken worden. Meer
informatie kan ingewonnen worden bij de
mobiliteitsambtenaren van de gemeenten en de
plaatselijke politiediensten.
- er dient rekening gehouden te worden met de
aanwezigheid van nutsleidingen;
- de (tijdelijke en eventueel permanente) effecten
(bereikbaarheid, onderbrekingen) op voorzieningen
zoals wegen, rioleringen, containerparken, scholen,
winkels, ,. . . dienen beschreven te worden. Geef aan
waar wegen opgebroken dienen te worden.
- Indien nodig dient aangegeven te worden waar de
werkstrook best versmald wordt (als milderende
maatregel). Vermeld hierbij tot weke werkstrookbreedte
dit mogelijk is.
- Geef aan of de uitvoering van het project kan leiden
tot tijdelijke of permanente gebruiksbeperkingen voor
activiteiten in de omgeving van de gastransportleiding,
o.a. voor de scheepvaart.
Zoals hoger gesteld is de vergelijking van de

X

Dit komt aan de orde in hoofdstuk 3 en

verschillende alternatieven zeer belangrijk. Het MER zal

hoofdstuk 4 en toegelicht in hoofdstuk

aantonen of het voorgestelde project het best haalbare

6.

project is voor het milieu en voor de aanwezige
natuurwaarden, ook op lange termijn. In het MER zal
een onderbouwing gegeven worden van de tracékeuze.
Hierbij zal inzicht gegeven worden in de
karakteristieken van mogelijke tracés, onder meer in de
lengtes van doorsnijdingen van (ecologisch, aardkundig
en landschappelijk) kwetsbaar gebied, de voor veiligheid
relevante toetsingsafstanden en de (technische en
procedurele) moeilijkheidsgraad van de realisatie van de
routes. Er zal onderbouwd worden op grond van welke
milieu- en andere overwegingen de keuze voor het
voorkeurstracé en wijze van aanleg/uitvoering is
gemaakt.
Indien in de loop van het onderzoek nog andere

X

Dit is niet van toepassing.

alternatieven zouden opduiken, dan dient in het MER
heel duidelijk de methodologie te worden beschreven
hoe deze alternatieven op basis van hun milieueffecten
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t.o.v. elkaar zullen worden afgewogen.
Tevens zal in het rapport voor die deelingrepen waarvan

X

de locaties nog niet gekend zijn (vb. inplanting
werfkeet) binnen het studiegebied naar de voor het
milieu meest ideale plek of plekken) gezocht worden om
deze in te planten.
Het MER dient opgave te doen van de leemten in kennis

X

Daar waar van toepassing is gemeld wat

die tijdens het uitvoeren van het onderzoek werden

de leemten in kennis zijn. Dit is het

vastgesteld. Deze leemten kunnen opgedeeld worden

geval bij de discipline bodem en water

naar aard van de leemte waarbij dan onderscheid dient

opgenomen in paragraaf 6.6.7.

gemaakt tussen leemten m.b.t. project, m.b.t.
inventarisatie en aangaande methode en inzicht.
Het MER zal eveneens aangeven hoe met deze leemten

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.6.7.

X

Dit is per aspect opgenomen in

is omgegaan en hoe zij kunnen doorwerken naar de
besluitvorming.
In het MER zal per discipline aangegeven worden welke
opvolgingsmaatregelen voor te stellen zijn, bijvoorbeeld

hoofdstuk 5.

vanuit de vergunningsreglementering of vanuit de
leemten in de kennis.
In dit hoofdstuk geeft het rapport aan welke de

X

Dit is opgenomen in paragraaf 6.11.

X

Een digitale versie van de samenvatting

verwachte tewerkstellings- en investeringseffecten zijn
van de voorgenomen activiteit. Tevens zal worden
aangegeven welke materialen (aard en hoeveelheid) er
voor dit project gebruikt zullen worden, indien dit nog
niet beschreven werd bij de projectbeschrijving.
De samenvatting wordt tevens in digitale vorm geleverd.

wordt geleverd.
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In onderstaande memo is het verslag op genomen van de bespreking met VROM over hoe om te gaan met externe veiligheid in het MER
Hattem-Flevocentrale en in de overige voor Gasunie op te stellen MER’en. Deze informatie is tevens van belang voor dit MER.
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