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1 Inleiding 

De onderhavige notitie is de notitie reikwijdte en detail ten behoeve van het milieueffectrapport 

(MER) voor de nieuwe aardgastransportleiding van Gasunie tussen Beverwijk en Wijngaarden. 

Uitgangspunt voor de notitie reikwijdte en detail vormt de startnotitie (de concept notitie 

reikwijdte en detail). Deze startnotitie heeft van 12 november 2010 tot en met 23 december 

2010 ter inzage gelegen en een ieder is in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze daarop te 

geven. Tevens zijn de betrokken bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het 

detailniveau van het MER. Ook is de Commissie m.e.r. om advies gevraagd. Er zijn 17 

zienswijzen ontvangen en 10 instanties hebben naar aanleiding van de raadpleging hun reactie 

gegeven. 

 

De zienswijzen, reacties en het advies van de Commissie m.e.r. geven geen aanleiding tot een 

fundamentele aanpassing van de in de startnotitie  voorgenomen aanpak van het MER. Wel 

geeft de reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aanleiding om het onderzoek op 

het punt van cultuurhistorie anders vorm te geven.  

 

Het advies van de Commissie m.e.r., dat mede is gebaseerd op de ontvangen zienswijzen en 

reacties, wordt door het bevoegd gezag overgenomen. Het advies treft u aan in onderdeel 2 van 

deze notitie. Onderdeel 3 bevat een overzicht en een samenvatting van de ontvangen 

zienswijzen en reacties, en een reactie van het bevoegd gezag daarop. Alle zienswijzen en 

reacties zijn in hun geheel opgenomen in onderdeel 4. De concept notitie reikwijdte en detail, 

die onderdeel uitmaakt van deze notitie reikwijdte en detail, is als losse bijlage beschikbaar. 

 

De notitie reikwijdte en detail wordt hierbij vastgesteld. 

 

Den Haag, 24 maart 2011 

 

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, 

Drs. M.J.M. Verhagen 

 

De Minister van Infrastructuur en Milieu, 

Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.e.r.-procedure grondwateronttrekking 

1 april 2011 treedt een wijziging van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit van 21 februari 2011 tot 

wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit omgevingsrecht (reparatie en modernisering 

milieueffectrapportage) Stb. 2011, 102) in werking die met zich brengt dat de voor dit project vereiste 

vergunning – op grond van de waterschapskeur – voor het onttrekken en lozen van grondwater m.e.r.-

plichtig wordt. Het reeds in voorbereiding zijnde MER voor het inpassingsplan, waarvan hierbij reikwijdte en 

detailniveau worden vastgesteld, voldoet naar verwachting inhoudelijk aan de eisen van het op te stellen 

MER voor de grondwateronttrekkingsvergunning. Wel zullen voor dat MER nog enkele aanvullende 

procedurestappen moeten worden gezet. Dit zal geschieden in overleg met de betrokken bevoegde 

gezagen, zijnde de betrokken waterschappen. Nadere informatie over die m.e.r.-procedure wordt te zijner 

tijd onder meer bekend gemaakt via www.bureau-energieprojecten.nl.
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2 Advies van de Commissie m.e.r. 

 

 





 

 

Aardgastransportleiding  
Beverwijk-Wijngaarden 
Advies over reikwijdte en detailniveau   
van het milieueffectrapport 

            20 januari 2011 /  rapportnummer 2489-51 



 

 

 

1. Hoofdpunten van het MER 
N.V. Nederlandse Gasunie (hierna Gasunie) wil tussen Beverwijk en Wijngaarden een aardgas-
transportleiding realiseren. Omdat voor dit project de rijkscoördinatieregeling van toepassing 
is wordt een rijksinpassingsplan opgesteld. De ministers van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie (EL&I) en van Infrastructuur en Milieu (IenM) zijn bevoegd gezag voor het inpas-
singsplan. Voor de besluitvorming over het tracé van de aardgastransportleiding en het rijks-
inpassingsplan wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. 
 
De Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’) beschouwt de volgende punten als 
essentiële informatie in het milieueffectrapport (MER). Dat wil zeggen dat voor het meewegen 
van het milieubelang in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie 
moet bevatten: 
• Nut en noodzaak van de aardgastransportleiding Wijngaarden-Beverwijk. Hierbij dient 

ook de ontwikkeling van vraag en aanbod te worden betrokken.  
• Een navolgbare onderbouwing, inclusief milieu argumenten, van de keuze voor: 

• het voorkeurstracé en  
• de plaats van de uitbreidingen van de bestaande afsluiterlocaties en eventuele 

nieuwe afsluiterlocaties.  
• Een beschrijving van de bestaande situatie en effecten van de verschillende alternatie-

ven/varianten op de veiligheid van mensen (groepsrisico) en een onderbouwing dat wordt 
voldaan aan de normen voor externe veiligheid.  

• Een adequate gebiedsbeschrijving en effectbeschrijving op regionaal en lokaal niveau 
voor de doorkruisingen van beschermde gebieden2 en cultuurhistorische (waaronder ar-
cheologische) waarden. 

 
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en het 
bredere publiek. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet 
als zelfstandig document leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het 
MER. 
 
In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie in het 
MER moet worden opgenomen. De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie 
Aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden (d.d. oktober 2010).  
 

                                                           

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens staan in 
bijlage 1 van dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden 
via www.commissiemer.nl onder ‘Adviezen Commissie’. Een overzicht van de zienswijzen en adviezen is opgenomen in 
bijlage 2. 

2  Waaronder EHS-gebieden, Natura 2000-gebieden en aardkundige en landschappelijke waardevolle gebieden. 



 

 

 

2. Achtergrond en besluitvorming 

2.1 Achtergrond en doel 
Achtergronden en doelstelling zijn in de startnotitie beschreven. Dit vormt een goede basis 
voor het MER. Ga in het MER nader in op de nut en noodzaak van de verbinding Beverwijk-
Wijngaarden. Betrek hierbij de ontwikkeling van vraag- en aanbod in de tijd, de onzekerhe-
den daarin en de relatie met:  
• de gasrotonde;  
• het parallelle Noord-Zuid project; 
• de gasopslag Bergermeer;3 
• mogelijke toekomstige noodzakelijke uitbreidingen van het aardgastransportnet.  
 

2.2 Beleidskader 
Werk het beleidskader conform de startnotitie uit. Geef in het MER aan welke wet- en regel-
geving en welk beleid relevant is voor de aardgastransportleiding en of het voornemen kan 
voldoen aan de randvoorwaarden die hieruit voortkomen.  
Besteed daarbij ook aandacht aan; 
• de randvoorwaarden die voortkomen uit de circulaire Bouwlawaai d.d. 2010 en –indien 

van toepassing- gemeentelijk beleid ten aanzien van geluidhinder (bouwverordening);4  
• de provinciale uitwerking van het ‘nee-tenzij’ regime voor de EHS;5 
• provinciale en gemeentelijke plannen/uitwerkingen op het gebied van landschappelij-

ke/cultuurhistorische en archeologische waarden. 
 
Momenteel werkt het Rijk aan de Structuurvisie buisleidingen. Geef aan hoe afstemming tus-
sen de voorgenomen verbinding Beverwijk-Wijngaarden en de Structuurvisie plaatsvindt. Geef 
ook aan: 
• hoe wordt omgegaan met locaties waar beperkt ruimte beschikbaar is;6  
• in hoeverre het tracé Wijngaarden-Beverwijk binnen de te reserveren buisleidingenstrook 

ligt (zoals ten tijde van het opstellen van het MER voorzien in de (concept)Structuurvisie).  
 
De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor het rijksinpassingsplan. Daarnaast moeten andere 
besluiten genomen worden voor de realisatie van het voornemen. Geef aan welke besluiten 
dit zijn, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat globaal de tijdsplanning is.  
 

                                                           

3  Er is een groot aantal zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-inpassingsplan voor de gasopslag Bergermeer. 
4  De gemeente Nederlek vraagt in haar zienswijze om aandacht voor stiltegebieden. 
5  Per provincie is een toetsingskader en compensatieregeling EHS vastgesteld, dat in principe past binnen de nationale 

Nota Ruimte en de Spelregels EHS. 
6  Bijvoorbeeld wie het eerst komt het eerst maalt principe. 



 

 

 

3. Voorgenomen activiteit en alternatieven 

3.1 Trechtering tracé alternatieven  
De startnotitie maakt al een keuze voor het voorkeurstracé. De Commissie acht voldoende 
aannemelijk gemaakt dat: 
• de westelijke tracé alternatieven (2 en 5) vanwege milieugevolgen afvallen; 
• ongebundelde tracéalternatieven geen aanzienlijke milieuvoordelen bieden ten opzichte 

van het voorkeurstracé.  
 
Daarom kan in het MER worden volstaan met de uitwerking van het voorkeurstracé en varian-
ten daarop. Neem de onderbouwing voor het voorkeurstracé over in het MER, en voorzie deze 
van extra ondersteunend kaartmateriaal.7  
 
Geef voor het voorkeurstracé aan (op kaart en tabel): 
• waar en op welke wijze de aanleg plaatsvindt en mogelijke varianten hierop;8  
• de locatie en wijze van passage/kruisingen met infrastructuur9, beschermde gebieden10 

en/of recreatiegebieden11;  
• welke tracévarianten mogelijk zijn; 
• waar afsluiterlocaties voorkomen en waar mogelijke uitbreidingen voorzien zijn; 
• waar het tracé beperkingen oplegt aan gebruik/ontwikkelingmogelijkheden (bijvoorbeeld 

infrastructuur).12 
 
De startnotitie geeft goede handvatten voor de te onderzoeken varianten. De varianten zijn 
gericht op het minimaliseren van milieueffecten. Werk deze conform de geschetste werkwijze 
uit.  
 
Mitigerende maatregelen 
Voor mitigerende en/of compenserende maatregelen13 dient duidelijk te zijn: 
1. onder welke locatiespecifieke omstandigheden een maatregel genomen kan worden; 
2. waar de maatregel genomen kan worden; 
3. wat het effect van de maatregel zal zijn.  

                                                           

7  Hierbij gaat het vooral om inzicht in de knelpunten voor externe veiligheid in deeltracé 5. 
8  In zienswijze 3 staat dat aanleg ‘in den natte’ ook voor andere tracédelen relevant kan zijn. Zienswijze 5 vraagt om een 

bundeling.  
9  Zienswijze 5 vraagt aandacht voor de wijze van kruising met bestaande waterleidingen. Zienswijze 11 wijst op het 

belang van het Noordzeekanaal, en vraagt bij de keuze voor de aanleg methode rekening te houden met het 
scheepvaartverkeer.  

10  Waaronder ook stilte gebieden en stille gebieden en waterwingebieden (hier wordt ook in zienswijzen 2 en 5 op 
gewezen). 

11  Zienswijze 6 wijst op recreatiegebied De Buitenlanden.  
12  Verschillende zienswijzen wijzen op mogelijk ruimtelijke beperkingen en/of toegankelijkheid van reeds aanwezige 

leidingen door de aanleg van de aardgastransportleidingen (o.a. zienswijzen 5, 11, 13, 14, 16 en 18). 
13  Mitigerende maatregelen (in de startnotitie effectbeperkende maatregelen genoemd) kunnen bijvoorbeeld betrekking 

hebben op de inpassing in de leefomgeving (veiligheid), natuur, landschap en beperking van overlast/hinder bij de 
aanleg van de transportleiding (nabij bebouwing en door stiltegebieden). 



 

 

 

3.2 Referentie 
Beschrijf de bestaande toestand van het milieu in het studiegebied en de te verwachten mili-
eutoestand als gevolg van de autonome ontwikkeling, als referentie voor de te verwachten 
milieueffecten. Daarbij wordt onder de 'autonome ontwikkeling' verstaan: de toekomstige 
ontwikkeling van het milieu, zonder dat de voorgenomen activiteit of één van de alternatie-
ven wordt gerealiseerd. Ga bij deze beschrijving uit van ontwikkelingen van de huidige activi-
teiten in het studiegebied en van nieuwe activiteiten waarover reeds is besloten. Het MER 
moet duidelijk maken welke (ruimtelijke) ontwikkelingen wel en welke niet meegenomen 
worden.14  
 
De Commissie wijst erop dat indien de Structuurvisie buisleidingen is vastgesteld vooraf-
gaand aan de besluitvorming over de aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden de 
Structuurvisie als autonome ontwikkeling beschouwd moet worden. Als dit het geval is dient 
onderbouwd te worden –indien van toepassing- waarom (delen van) het tracé buiten de gere-
serveerde strook van de Structuurvisie zijn gelegen. 
 

4. Bestaande milieusituatie en milieugevolgen 

4.1 Algemeen 
De startnotitie biedt een goede richtlijn voor de te beschrijven huidige situatie, autonome 
ontwikkelingen en milieugevolgen van het voornemen. In de volgende paragrafen worden in 
aanvulling op de startnotitie enkele accenten gelegd voor de in het MER te beschrijven mili-
euaspecten. De milieueffecten dienen op regionaal en lokaal niveau te worden beschreven.  
 

4.2 Veiligheid 
In de startnotitie staat dat er een kwantitatieve externe veiligheidsanalyse van de voorgeno-
men activiteit wordt uitgevoerd (plaatsgebonden risico en groepsrisico). Besteed in het MER 
enerzijds aandacht aan het risico van de gastransportleiding voor de omgeving en anderzijds 
aan het risico van activiteiten in de omgeving voor de gastransportleiding. In de startnotitie 
wordt aangegeven dat bebouwing van de nieuwe kaart wordt gehanteerd. Deze nieuwe kaart 
bevat echter niet altijd alle bouwplannen uit bestemmingsplannen. Een aanvullende check van 
bestemmingsplannen is wellicht nodig.15 
 
Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht. Toon aan 
dat wordt voldaan aan de normen die het Bevb stelt aan het plaatsgebonden risico (PR) en 

                                                           

14  Zienswijze 11 wijst op de ontwikkelingen genoemd in de Structuurvisie Noord-Holland 2040. 
15 Geprojecteerde bebouwing dient in de groepsrisicoberekening meegenomen te worden. Indien de nieuwe kaart niet alle 

bebouwing weergeeft kan dit tot een onderschatting van het groepsrisico leiden. Zienswijzen 1, 7 en 13 wijzen op 
bestaand gebruik en uitbreidingmogelijkheden. 



 

 

 

groepsrisico (GR). Geef, indien van toepassing, aan waar maatregelen nodig zijn om aan het 
PR en GR te voldoen en om welke maatregelen het gaat. 
 
Op basis van het berekende plaatsgebonden risico en de toename van het groepsrisico moet 
het MER duidelijk maken welke eventuele externe veiligheidsknelpunten er zijn. 
 
Ga bij de beoordeling van het groepsrisico uit van de toename van het groepsrisico ten op-
zicht van de situatie voordat de buisleiding er ligt. Indien geen cumulatie van risico's, door 
bundeling van leidingen, wordt beschouwd, dient voor de huidige situatie een groepsrisico 
van 'nul' gehanteerd te worden.16  
 
Voor het bepalen van de invloed van windturbines op de externe veiligheidsaspecten advi-
seert de Commissie gebruik te maken van het “Handboek risicozonering windturbines”, Sen-
terNovem januari 2005.17  
 
De buisleiding doorkruist de Polderbaan van Schiphol. Geef aan:  
- hoe de diepte waarop de leiding ligt, zich verhoudt tot de diepte waarop nog effecten van 
een mogelijk vliegtuigongeval kunnen optreden; 
- tot op welke afstand van de baan een eventueel verdiepte ligging noodzakelijk is, op basis 
van een beschouwing van de kans op een vliegtuigongeval ter hoogte van de buisleiding.18 
Maak bij het beschouwen van de betekenis van het risico van de luchthaven voor de risico's 
verbonden aan de buisleiding onderscheid tussen het luchthaventerrein en het daarbuiten 
gelegen gebied. 
 

4.3 Geohydrologie, bodem en water 
Het studiegebied wordt gekenmerkt door een afwisseling in geologische afzettingen en bo-
demgesteldheid. Beschrijf de tijdelijke en permanente gevolgen van de aanleg van de gas-
transportleiding op het grondwatersysteem en op de bodemopbouw als gevolg van verschil-
lende wijzen van aanleg (‘in den droge’, ‘in den natte’, boringen).  
  
In het MER dient het geohydrologische systeem in kaart te worden gebracht. De geohydrolo-
gische beschrijving dient zich te richten op het grondwatersysteem, met aandacht voor 
grondwaterstromen en stromingspatronen. Waar relevant dient een relatie te worden gelegd 
met de diepere geologische lagen. 
 

                                                           

16  In de startnotitie staat dat het groepsrisico niet toeneemt, omdat bij bundeling de aanwezige aardgasleiding al een 
vergelijkbaar groepsrisico kent. Cumulatie van risico's hoeft formeel niet te worden beschouwd. Aldus is voor een 
nieuwe leiding sprake van een toename van het groepsrisico, waarbij de referentiesituatie gelijk is aan de situatie 
waarbij er geen leiding ligt en het groepsrisico dus '0' is. Een andere benadering kan zijn de toename van het 
groepsrisico te beschouwen door cumulatie van de reeds aanwezige leiding en de nieuwe leiding weer te geven. 
Zienswijze 16 vraagt ook aandacht voor cumulatie van risico’s.  

17 Dit handboek definieert de maximale werpafstand als de masthoogte + 1/2 wieklengte.  De startnotitie spreekt over 
'masthoogte + 1/3 wieklengte'. 

18  Ook verschillende zienswijzen vragen hierom.  



 

 

 

Geef inzicht in de effecten van graven en bronbemaling op het geohydrologische systeem en 
op bodemgesteldheid.19 Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van contourkaarten van de 
(freatische) grondwaterstandverandering en zetting. Ga ook in op de mogelijke aantasting 
(verdroging) van waardevolle geologische lagen of bodemtypen en, waar van toepassing, 
mogelijke mitigerende maatregelen en de effecten daarvan. Besteed eveneens aandacht aan 
de eventuele effecten van het testen van de leiding.20  
 

4.4 Natuur 

4.4.1 Algemeen 

Geef in het MER aan welke kenmerkende habitats en soorten aanwezig zijn in het studiege-
bied.21 Beschrijf de autonome ontwikkeling van de natuur in het gebied. Ga daarna in op de 
ingreep-effectrelatie tussen de voorgenomen activiteit en de in het studiegebied aanwezige 
natuurwaarden. Ga nadrukkelijk in op op tijdelijke effecten van mogelijke verstoring, ver-
snippering, grondwaterstandverandering tijdens de aanleg en meer permanente effecten na 
aanleg (hersteltijd na vergraving, beperking ontwikkelings/inrichtingsmogelijkheden).22 Geef 
aan: 
• voor welke biotopen, dieren en planten aanzienlijke gevolgen te verwachten zijn, wat de 

aard van de gevolgen23 is; 
• of gevolgen tijdelijk of (meer) permanent van aard zijn en betrek bij de beoordeling ook 

een criterium van hersteltijd;24  
• welke mitigerende en/of compenserende maatregelen die eventuele aantasting kunnen 

beperken of voorkomen en werk dat waar relevant locatiespecifiek uit.25 
 

4.4.2 Gebiedsbescherming 

Beschrijf de mogelijke invloed van het voornemen op beschermde natuurgebieden, zoals de 
Ecologische hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000.26 Maak onderscheid tussen de verschillen-

                                                           

19  Zienswijze 3 wijst op de mogelijkheid van inklinken van veen. 
20 Bijvoorbeeld mogelijke effecten van het te lozen water dat gebruikt is voor het testen van de buisleiding door 

chemische toevoegingen als corrosieremmers.  
21 Het is, afhankelijk van het voorliggende besluit, mogelijk een selectie van te beschrijven habitats en soorten te maken. 

Ook het gekozen detailniveau van de beschrijvingen kan verschillen. Motiveer deze selectie en het gekozen detailniveau 
in het MER. 

22  Zienswijze 3 vraagt in dit verband om in te gaan op de mogelijke gevolgen voor de voorgenomen vernatting Restveen 
en Groene Waterparel. Zienswijze 8 vraagt om aan te geven op welke wijze de aanleg geen beperkingen oplevert voor 
toekomstige ontwikkeling van EHS Krimpenerwaard (Groene Ruggegraat). 

23 Geef aan of het bijvoorbeeld gaat om vernietiging van leefgebied door ruimtebeslag en vergraving, verstoring door licht 
en geluid, verdroging of vernatting door verandering van de waterhuishouding, versnippering door doorsnijdingen of 
barrièrewerking.  

24  De Commissie adviseert in ieder geval de herstelduur zoals opgenomen in het Handboek Natuurdoeltypen weer te 
geven. Indien daarnaast een herstelduur wordt gehanteerd die hiervan afwijkt, dient deze onderbouwd te worden.  

25  Te denken valt aan de fasering van werkzaamheden, mogelijkheden om versnippering van leefgebied en 
barrièrevorming tegen te gaan, voorkomen van verdroging en zetting en de diepteligging van leidingen. 



 

 

 

de gebieden en geef hiervan de status aan. Ga ook in op de mogelijke gevolgen op gemeen-
telijk en provinciaal beschermde natuurgebieden, zoals het Loetbos en weidevogelgebieden. 
Ook als het voornemen niet in of direct naast een beschermd gebied ligt, kan het gevolgen 
hebben op een beschermd gebied (externe werking). Gezien de voorgenomen tracering van 
de voorgenomen activiteit zal de effectanalyse vooral toegesneden zijn op de passages nabij 
of door EHS-gebieden. Gevolgen voor Natura 2000-gebieden lijken niet aan de orde, maar 
dit moet wel nader onderbouwd worden in het MER. 
 
Geef per gebied de begrenzingen van het gebied aan op kaart, inclusief een duidelijk beeld 
van de ligging van het plangebied ten opzichte van de beschermde gebieden.  
 
Ecologische hoofdstructuur 
Beschrijf voor de EHS-gebied(en) waaronder Spaarnewoude, Wijde Aa, deelgebieden Krimpe-
ner- en Alblasserwaard, in en rond het plangebied de daarvoor geldende ‘wezenlijke ken-
merken en waarden’. Onderzoek welke gevolgen het initiatief op deze actuele en potentiële 
kenmerken en waarden heeft (zie ook §4.4.1 van dit advies). 
Voor de EHS geldt volgens de Nota Ruimte een ‘nee-tenzij’ regime. Geef aan of het voorne-
men past binnen het ‘nee-tenzij’ regime.27 
 
Natura 2000-gebieden 
De startnotitie stelt dat het voorkeurstracé op enige afstand langs de Natura 2000-gebieden 
Donkse Laagten en de Wilck loopt en dat gezien de afstand geen effecten te verwachten zijn.  
Onderbouw dit kwantitatief in het MER op grond van, ondermeer contourberekeningen van 
de effecten van grondwater- en bodemdaling op het natuurgebied Donkse Laagten, alsmede 
op grond van de fasering in werkzaamheden met betrekking tot mogelijke storing van leef-
gebieden van soorten voor het Natura 2000-gebied De Wilck.28 Indien significante gevolgen 
op Natura 2000 op grond daarvan niet zijn uit te sluiten dan dient dit nader te worden uitge-
werkt in een Passende beoordeling. De Commissie adviseert om de eventuele Passende be-
oordeling op te nemen in het project-MER. 
 

4.4.3 Soortenbescherming 

Beschrijf welke door de Flora- en faunawet beschermde soorten te verwachten zijn in het 
plangebied, waar zij voorkomen langs het tracé en welk beschermingsregime voor de betref-
fende soort geldt. Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen voor deze beschermde 
soorten en bepaal of verbodsbepalingen overtreden kunnen worden, zoals het verbod op het 
verstoren van een vaste rust- of verblijfplaats. Geef indien verbodsbepalingen overtreden 
kunnen worden aan welke invloed dit heeft op de staat van instandhouding van de betreffen-
de soort. 

                                                                                                                                                                     

26  Let op: naast Natura 2000- en EHS-gebieden zijn er andere beschermde gebieden, zoals beschermde natuurmonumen-
ten (art. 10 Natuurbeschermingswet 1998) en beschermde leefomgevingen (art. 19 Flora- en faunawet). Elk gebied kent 
zijn eigen beschermingsregime. In verschillende zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor de EHS en ook het Nationaal 
Landschap Groene Hart.  

27  Per provincie is een toetsingskader en compensatieregeling EHS vastgesteld, dat in principe past binnen de nationale 
Nota Ruimte en de Spelregels EHS. 

28  Hier wordt ook in zienswijze 3 op gewezen. 



 

 

 

 

4.5 Landschap en cultuurhistorie 
Gezien het karakter van het studiegebied dient specifiek 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, cultuurhisto-
rische en archeologische waarden in (de directe omgeving van) het plangebied, zoals de pas-
sage van o.a. Stelling van Amsterdam, Oude Rijn, Rottemeren (molenbiotopen), diverse zones 
met bewoningssporen uit Romeinse en prehistorisch tijd. De beoordeling van het tracé of 
varianten daarop dient hierop te zijn toegespitst.29 Denk bijvoorbeeld aan aantasting van 
gaafheid en samenhang. Speciale aandacht verdient het landschappelijke effect en de visu-
eel-ruimtelijke inpassing van de uitbreiding van de afsluiterlocaties. 
 
In de effectbepaling lijkt het dat bij de geplande doorsnijding van archeologische terreinen en 
monumenten de doorsnijding door de werkstrook minder zwaar is te rekenen dan die voor de 
leiding zelf. De Commissie merkt op dat effecten afhankelijk zijn van de ondergrond. Soms 
liggen archeologische vindplaatsen zeer dicht aan het oppervlak en is een brede werkstrook 
dus in potentie risicovoller dan de leiding zelf.  
 
Geef aan hoe bij planontwikkeling en uitvoering rekening zal worden gehouden met aanwezi-
ge waarden. 
 

4.6 Woon en leefmilieu 
De aanleg van de aardgastransportleiding leidt tot tijdelijke hinder voor omwonenden. Het 
zal hier vooral gaan om geluidhinder en trillingen. Geef in het MER aan waar en in welke mate 
tijdens de bouwfase hinder voor omwonenden kan optreden (geluidbelasting op de gevel van 
de woning). Geef ook aan hoe de geluidbelasting beperkt wordt. Hanteer hierbij de Circulaire 
Bouwlawaai.  
 

5. Overige aspecten 

5.1 Vergelijking van alternatieven 
De milieueffecten van de alternatieven moeten onderling én met de referentiesituatie worden 
vergeleken. Doel van de vergelijking is inzicht te geven in de aard en mate waarin de alterna-
tieven andere effecten veroorzaken. Vergelijk bij voorkeur op grond van kwantitatieve infor-
matie en betrek daarbij de doelstellingen en de grens- en streefwaarden van het milieube-
leid. 
                                                           

29  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vraagt in haar advies om in het MER aantasting nader te specificeren. Ook 
wijst de RCE op de handreiking cultuurhistorie en m.e.r. en MKBA. 



 

 

 

 
Geef daarnaast voor ieder van de alternatieven aan in welke mate de gestelde doelen kunnen 
worden gerealiseerd. Gebruik ook hiervoor eenduidige en, zo veel als mogelijk, kwantificeer-
bare toetsingscriteria. 
 

5.2 Overige onderdelen 
Voor de onderdelen ‘leemten in milieuinformatie’ en ‘samenvatting van het MER’ heeft de 
Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschriften. 
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3 Overzicht en samenvatting zienswijzen en 
reacties 

3.1 Inleiding 

Een ieder is in de gelegenheid gesteld om van vrijdag 12 november tot en met donderdag 23 

december 2010 een zienswijze in te dienen op de concept notitie reikwijdte en detail 

(startnotitie). Daarnaast zijn, overeenkomstig artikel 7.27, tweede lid, van de Wet milieubeheer, 

de betrokken bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het 

MER. Van de volgende personen en instanties is een zienswijze dan wel een reactie ontvangen. 

 

Reacties naar aanleiding van de raadpleging van instanties 

1. Gemeente Bergambacht  

2. Gemeente Beverwijk  

3. Gemeente Haarlemmermeer  

4. Gemeente Kaag en Braassem  

5. Gemeente Nederlek  

6. Gemeente Rijnwoude  

7. Gemeente Zaanstad  

8. Gemeente Zuidplas  

9. Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed  

10. Waterschap Rivierenland  

 

Daarnaast zijn Rijkswaterstaat Noord-Holland en Rijkswaterstaat Zuid-Holland geraadpleegd via 

het ministerie van I&M, waaronder deze ressorteren. Hun reacties zijn verwerkt. 

 

Een samenvatting en de beantwoording van de toegestuurde reacties door de geraadpleegde 

instanties zijn opgenomen in paragraaf 3.2. De volledige reacties zijn opgenomen in hoofdstuk 

4. Voor alle reacties geldt dat verzoeken met betrekking tot de tracering worden afgewogen bij 

de voorbereiding van de definitieve besluitvorming over het tracé. Hierop wordt in deze notitie 

reikwijdte en detail niet verder inhoudelijk ingegaan. Het resultaat wordt verantwoord in het 

MER en in de toelichting bij het inpassingsplan.  

 

Zienswijzen naar aanleiding van de terinzagelegging 

1. Landbouwbedrijf Van der Spek, Zevenhuizen ZH 

2. Staatsbosbeheer, Regio West, Amsterdam 

3. N. Ravestijn-Van der Maarl, J. Ravestijn, D. Ravestijn en M. Ravestijn, Hoofddorp 

4. Waternet, Amsterdam  

5. Dienst Landelijk Gebied, Utrecht 

6. De heer F.C. Bleijs, Alkmaar 

7. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Rotterdam 

8. De heer M. Maat en mevrouw H. Maat-Verwoerd, Hoofddorp 

9. W.W.M. Koeckhoven, Hoofddorp 

10. Haven Amsterdam, Amsterdam  

11. Oasen N.V., Gouda 

12. Agro AdviesBuro namens Linge Fruit B.V., Naaldwijk 

13. Recreatieschap Spaarnwoude , Haarlem 

14. De heer G.J. Resoort, Hoofddorp 

15. Pelgrum Rentmeesters namens de heer C. van der Stelt en Wijkermeer C.V., Vorden 

16. De heer P.P. Konst, Hoofddorp 

17. De heer D. Buitenhuis namens de heer P.W. Voets en mevrouw A.H. Voets-Buise, 

Hazerswoude dorp 

 

 



 
 

20 

Een samenvatting en de beantwoording van de toegestuurde zienswijzen zijn opgenomen in 

paragraaf 3.3. De volledige zienswijzen zijn opgenomen in hoofdstuk 4. Voor alle zienswijzen 

geldt dat reële verzoeken met betrekking tot de tracering worden afgewogen bij de 

voorbereiding van de definitieve besluitvorming over het tracé. Hierop wordt in deze notitie 

reikwijdte en detail niet verder inhoudelijk ingegaan. Het resultaat wordt verantwoord in het 

MER en in de toelichting bij het inpassingsplan.  

Een aantal zienswijzen is buiten de termijn binnengekomen en is dus niet ontvankelijk. Er is wel 

kennis genomen van deze zienswijzen en waar mogelijk zal er in het MER inhoudelijk rekening 

mee gehouden worden. 

3.2 Samenvatting reacties en reactie bevoegd gezag 

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de reacties die zijn ontvangen in het 

kader van de raadpleging van betrokken bestuursorganen op grond van artikel 7.27, tweede lid, 

van de Wet milieubeheer. Bij elke reactie wordt kort de reactie van het bevoegd gezag gegeven. 

3.2.1 Gemeente Bergambacht 

De gemeente Bergambacht heeft per brief van 20 december 2010 gereageerd. 

 

Samenvatting van de reactie 

 

Z.1. De gemeente geeft aan dat de aardgastransportleiding wooncontouren doorsnijdt die zijn 

vastgelegd in de vastgestelde structuurvisie “Beleef Bergambacht”. Na 2015 zal binnen 

deze contouren gezocht worden naar kleinschalige woningbouwlocaties. Aanleg van de 

aardgastransportleiding zal woningbouw onmogelijk maken. Er wordt verzocht het tracé 

buiten de wooncontouren te plaatsen. 

 

Z.2. De gemeente geeft aan dat er plannen zijn voor een groengasinstallatie aan de 

Zuidbroekse Opweg. Het tracé doorkruist de beoogde locatie. De gemeente verzoekt tot 

een tracéwijziging zodat de realisatie van een groengasinstallatie niet wordt belemmerd. 

 

Z.3. De gemeente is van mening dat geluid- en trillingshinder ten gevolge van bouwverkeer 

dient te worden meegenomen in het MER. De gemeente geeft tevens aan dat varianten van 

ontsluitingsmogelijkheden onderzocht moeten worden. 

 

Z.4. De gemeente geeft aan dat in verband met bodemverontreiniging alle gedempte sloten in 

het buitengebied aandachtspunten zijn. De gemeente raadt sterk aan om contact op te 

nemen met de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard ten behoeve van het inventariseren 

van bodemverontreinigingen. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Dit verzoek met betrekking tot de tracering zal worden afgewogen bij de voorbereiding van 

de definitieve besluitvorming over het tracé (zie paragraaf 3.1). 

 

R.2. Zie R.1. 

 

R.3. In het MER wordt op hoofdlijnen aandacht besteed aan hinder ten gevolge van de 

aanlegwerkzaamheden, waarbij ook het bouwverkeer wordt beschouwd. Met betrekking tot 

de mate van de geluidsbelasting als gevolg van bouwverkeer zijn er in dit stadium te veel 

onzekerheden voor een kwantitatieve benadering. In een later stadium wordt de precieze 

routering van het bouwverkeer bepaald in overleg met de betrokken gemeenten. 

 

R.4. In het MER worden bodemverontreinigingen in beeld gebracht en beoordeeld (paragraaf 

Bodem). Inzicht geven in verontreinigingen op het niveau van sloten is te gedetailleerd 

voor het MER. Dit detailniveau komt echter – voor zover relevant - wel terug in de 

vergunningverlening. Er is reeds contact geweest met de Stichting Bodembeheer 

Krimpenerwaard.   
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3.2.2 Gemeente Beverwijk 

De gemeente Beverwijk heeft per brief van 18 januari 2011 gereageerd. 

 

Samenvatting van de reactie 

 

Z.1. De gemeente geeft aan dat er aandacht besteed moet worden aan de reeds aanwezige 

cultuurhistorische en archeologische waarden. In het bijzonder wijst de gemeente op het 

feit dat de Liniewal, onderdeel van de Stelling van Amsterdam, gekruist wordt door het 

tracé. 

 

Z.2. De gemeente geeft aan dat het uitgangspunt is dat het tracé geen negatieve invloed mag 

hebben op toekomstige ontwikkelingen. 

 

Z.3. De gemeente wijst erop dat de beperkingszone ten gevolge van het plaatsgebonden risico 

en groepsrisico rond de leidingstrook, niet groter mag zijn dan die van de reeds aanwezige 

leiding. Dit om eventuele uitbreidingen van de bedrijventerreinen nabij het Noordzeekanaal 

niet te belemmeren. 

 

Z.4. De gemeente wijst op de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk 

en Zoetermeer (de Noordring). Het verdient de aanbeveling om fysieke activiteiten 

gezamenlijk, dan wel gelijktijdig uit te voeren om kosten te besparen en hinder voor de 

omgeving te beperken. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. In de paragraaf Cultuurhistorie van het MER worden mogelijke effecten op de Stelling van 

Amsterdam beoordeeld. 

 

R.2. Waar mogelijk en, gelet op de status van de desbetreffende plannen relevant, wordt 

rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen.  

 

R.3. Het betreft hier een nieuwe gasleiding waarvan het plaatsgebonden risico (PR) op de 

leiding ligt. Naast het PR wordt ook het groepsrisico (GR) meegenomen in de 

veiligheidsstudie (QRA1). Gezien de aard van de omgeving (bedrijventerrein) wordt 

verwacht dat het GR ver onder de oriëntatiewaarde blijft. In het MER zullen de resultaten 

van de veiligheidsstudie worden gepresenteerd. 

 

R.4. In overleg tussen Gasunie en Tennet wordt gekeken in hoeverre er mogelijkheden zijn om 

de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. 

3.2.3 Gemeente Haarlemmermeer 

De gemeente Haarlemmermeer heeft per brief van 21 december 2010 gereageerd. 

 

Samenvatting van de reactie 

 

Z.1. De gemeente doet het verzoek om de Schipholweg en provinciale wegen N201 en N207 op 

te nemen in het overzicht van de infrastructuur die gepasseerd wordt. 

 

Z.2. De gemeente geeft aan dat het tracé beslag legt op ruimte die voorzien is voor de 

ontwikkeling van Amsterdam Connecting Trade. De gemeente stelt voor om te bundelen 

met de A4-snelweg infrastructuur. 

 

                                               

 
1 QRA = Quantitative risk assessment, of kwantitatieve risicoanalyse 
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Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. De door de gemeente genoemde wegen worden als zijnde te kruisen infrastructuur 

opgenomen in het MER. 

 

R.2. Dit verzoek met betrekking tot de tracering zal worden afgewogen bij de voorbereiding van 

de definitieve besluitvorming over het tracé (zie paragraaf 3.1). 

3.2.4 Gemeente Kaag en Braassem 

De gemeente Kaag en Braassem heeft per brief van 15 december 2010 gereageerd. 

 

Samenvatting van de reactie 

 

Z.1. De gemeente gaat ervan uit dat de nieuwe aardgastransportleiding geen grotere en andere 

negatieve gevolgen voor het milieu en de omgeving met zich brengt dan bij de huidige 

leiding het geval is. De gemeente verzoekt daar in het MER aandacht aan te besteden. 

 

Z.2. De gemeente vraagt begrip voor een eventueel gebrek aan directe medewerking van 

grondeigenaren. In dit gebied wordt ook een hoogspanningslijn aangelegd, waarvoor 

tevens toestemming van grondeigenaren nodig is. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Alle relevante milieueffecten als gevolg van de aanleg van de nieuwe 

aardgastransportleiding worden in het MER in beeld gebracht en beoordeeld. 

 

R.2. De opmerking wordt in het kader van de m.e.r. ter kennisgeving aangenomen. 

3.2.5 Gemeente Nederlek 

De gemeente Nederlek heeft per brief van 9 december 2010 gereageerd. 

 

Samenvatting van de reactie 

 

Z.1. De gemeente benadrukt de ecologische waarde van het Loetbos en verzoekt tot een 

zorgvuldige wijze van kruising zonder schade aan het bos. 

 

Z.2. De gemeente vraagt in het MER specifiek aandacht te besteden aan geluid en trillingen in 

relatie tot het stiltegebied bij Lekkerkerk.  

 

Z.3. De gemeente vraagt tevens geluid- en trillinghinder te modelleren en te kwantificeren.  

 

Z.4. De gemeente geeft aan dat de plaatsingswijze van damwanden de mate van overlast 

bepaalt en vraagt hier in het MER expliciet aandacht aan te besteden. 

 

Z.5. De gemeente verzoekt om het bouwverkeer zoveel als mogelijk gebruik te laten maken van 

de N210 om de hinder voor omwonenden te beperken. 

 

Z.6. De gemeente verzoekt hinder van het bouwverkeer mee te nemen in het MER. Specifiek 

wordt gedoeld op routering, routeringsvarianten, kwantitatief onderzoek naar 

voorkeursvarianten en te definiëren maatregelen. 

 

Z.7. De gemeente meldt de grootschalige demping van sloten met vervuild materiaal in de 

Krimpenerwaard in het verleden. Voor het VKA dient aangegeven te worden welke 

gedempte sloten doorkruist worden en dient de aard en mate vervuiling te worden 

achterhaald. Daarvoor adviseert de gemeente om contact met de Stichting Bodembeheer 

Krimpenerwaard op te nemen. 
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Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. De (invloed op) ecologische waarden, zo ook die van het Loetbos, worden meegenomen in 

het MER. Beoogd wordt om het Loetbos sleufloos te passeren met een horizontaal 

gestuurde boring. 

 

R.2. Het stiltegebied bij Lekkerkerk wordt betrokken in de effectbeoordeling in het MER. 

 

R.3. Kwantificering van bouwgeluid en trillingen is niet mogelijk. Wel wordt de beoordeling voor 

wat betreft de aanlegwerkzaamheden semikwantitatief uitgevoerd door middel van een 

aanname van een geluidscontour rondom het tracé en het bepalen van het aantal 

gehinderden binnen deze contour. Met betrekking tot de mate van de geluidsbelasting als 

gevolg van bouwverkeer zijn er in dit stadium te veel onzekerheden voor een kwantitatieve 

benadering. In een later stadium wordt de precieze routering van het bouwverkeer bepaald 

in overleg met de betrokken gemeenten. Zie ook R.5. 

 

R.4. De plaatsingswijze van damwanden wordt toegelicht in de bijlage aanlegmethoden van het 

MER.  

 

R.5. Dergelijke analyses met betrekking tot het bouwverkeer zijn voor het MER te gedetailleerd. 

De routering van het werkverkeer vindt in de uitvoeringsfase in overleg met de betrokken 

gemeenten plaats. 

 

R.6. Zie R.5. en R.3. 

 

R.7. In het MER worden bodemverontreinigingen in beeld gebracht en beoordeeld (paragraaf 

Bodem). Het geven van inzicht in verontreinigingen op het niveau van sloten is te 

gedetailleerd voor het MER. Dit detailniveau komt – voor zover relevant - echter wel terug 

in de vergunningverlening. Er is reeds contact geweest met de Stichting Bodembeheer 

Krimpenerwaard.  

3.2.6 Gemeente Rijnwoude 

De gemeente Rijnwoude heeft per brief van 21 december 2010 gereageerd. 

 

Samenvatting van de reactie 

 

Z.1. De gemeente geeft aan dat de navolgende autonome ontwikkelingen (explicieter) moeten 

worden benoemd: 

 
1. de nieuwe woningbouwlocaties in Westvaartpark (circa 300 woningen), Groenendijk 

Wonen (circa 500 woningen) en de voormalige meelfabriek 'De Hoop' in Hazerswoude-
Rijndijk (24 woningen); 

2. de nieuw aan te leggen CO2-distributieleiding door het Bentwoud; 
3. de bestaande hoofdaardgastransportleiding, welke parallel langs de N11 ligt; 
4. de halte van de RijnGouweLijn ter hoogte van de Gemeneweg bij de nieuwbouwlocatie 

Westvaartpark. 

 

Z.2. De gemeente verzoekt om in het MER maatregelen te benoemen om te voorkomen dat aan 

de genoemde (nieuwe) ontwikkelingen beperkingen worden gesteld. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. De door de gemeente genoemde autonome ontwikkelingen worden meegenomen in het 

MER. 

 

R.2. Autonome ontwikkelingen vormen (voor zover deze voldoende concreet zijn) uitgangspunt 

bij de berekening en verantwoording van het groepsrisico van de leiding in het kader van 

de veiligheidsstudie (QRA). De leiding wordt zodanig ontworpen (diepteligging, wanddikte) 
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dat het groepsrisico onder de oriënterende waarde blijft en vormt daarom voor die 

ontwikkelingen geen beperking. Maatregelen zijn dan ook niet aan de orde. 

3.2.7 Gemeente Zaanstad 

De gemeente Zaanstad heeft per brief van 24 december 2010 gereageerd. 

 

Samenvatting van de reactie 

 

Z.1. De gemeente geeft aan dat melding moet worden gemaakt van de geplande Randstad 380 

kV hoogspanningsverbinding en het feit dat beide tracés een zone met 

gebruiksbeperkingen kennen. 

 

Z.2. De gemeente meldt dat effecten op het cultureel erfgoed de Stelling van Amsterdam in de 

beoordeling moeten worden meegenomen. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Waar relevant zal in het MER ingegaan worden op de geplande Randstad 380 kV 

hoogspanningsverbinding.  

 

R.2. In de paragraaf Cultuurhistorie van het MER worden de mogelijke effecten op de Stelling 

van Amsterdam beoordeeld. 

3.2.8 Gemeente Zuidplas 

De gemeente Zuidplas heeft per brief, ontvangen op 23 december 2010, gereageerd. 

 

Samenvatting van de reactie 

 

Z.1. De gemeente geeft aan dat er sprake is van een toename van het 100% letaliteitsgebied in 

de Zuidplaspolder. In het bestemmingsplan (Rode Waterparel) is aangegeven dat 'bijzonder 

kwetsbare gebouwen' niet zijn toegestaan binnen de 100% letaliteitsgrens. De toename 

van het 100% letaliteitsgebied wordt dan ook als onwenselijk beoordeeld. 

 

Z.2. De gemeente vraagt of alle ontwikkelingen in Zuidplas zijn meegenomen in de afweging 

tussen tracédeel 5 en 6. 

 

Z.3. De gemeente geeft aan dat de Moordrechtboog2 (nabij provinciale weg N456) bij de 

autonome ontwikkelingen ontbreekt en vraagt om deze mee te beschouwen bij de externe 

veiligheidssituatie. 

 

Z.4. De gemeente wijst erop dat de plaatsgebonden risicocontour binnen de 

belemmeringenstrook moet liggen (art 6 lid 2 BEVB). 

 

Z.5. De gemeente meldt dat Moerkapelle ontbreekt in opsomming dorpskernen (pag. 38 

startnotitie) en vraagt of deze woonbebouwing is meegenomen in de variantenberekening 

(pag. 39 startnotitie). 

 

Z.6. De gemeente merkt op dat in de conceptenvarianten het tracé op punten afweek van het 

bestaande tracé. De gemeente benadrukt dat het uitgangspunt is om afwijkingen van het 

bundelingsprincipe te beperken. 

 

                                               

 
2 De nieuwe provinciale weg tussen het Knooppunt Moordrecht en de A12 nabij Waddinxveen wordt de 

Moordrechtboog genoemd. 
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Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. De beoordeling ter zake van externe veiligheid vindt plaats overeenkomstig het Besluit 

externe veiligheid buisleidingen. De door de gemeente aangehaalde norm is bovenwettelijk. 

In overleg met de gemeente zal worden bepaald hoe hiermee zal worden omgegaan. 

 

R.2 Alle relevante ontwikkelingen in Zuidplas zijn meegenomen in de afweging tussen tracédeel 

5 en 6. Een globale analyse van dit tracédeel gaf reeds voldoende aanleiding om tracédeel 

5 af te laten vallen.  

 

R.3. De Moordrechtboog maakt onderdeel uit van de autonome ontwikkelingen in het MER. In 

de effectbeoordeling voor andere milieuaspecten wordt de Moordrechtboog waar relevant 

meegenomen.  

 

R.4. De opmerking is juist. 

 

R.5. Moerkapelle wordt opgenomen in de opsomming van dorpskernen. In de 

variantenberekening is bestaande woonbebouwing meegenomen. 

 

R.6. Zoals vermeld in de startnotitie wordt het bundelingsprincipe, waar redelijkerwijs mogelijk, 

als uitgangspunt gehanteerd. Ook in het MER zal dit worden aangegeven. 

3.2.9 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft per brief van 16 december 2010 

gereageerd. 

 

Samenvatting van de reactie 

 

Z.1. De RCE ziet cultuurhistorie als overkoepelend begrip waar archeologie, historisch-

geografische structuren en (steden)bouwkundig erfgoed onder vallen. Landschap wordt 

gezien als de resultante van abiotische, biotische en menselijke invloeden. Deze indeling is 

anders dan die in het MER. 

 

Z.2. Het beoordelingskader is volgens de RCE te beperkt. Zowel bij landschap, cultuurhistorie 

als archeologie zou 'aantasting' gespecificeerd moeten worden tot 'verstoring', 

'doorsnijding', 'vernietiging' of 'verdroging' van de verschillende te beoordelen kwaliteiten. 

Zie de handreiking ‘cultuurhistorie in m.e.r.’ van het RCE. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. De handreiking Cultuurhistorie in MER zal worden gevolgd en de aanpak wordt 

dienovereenkomstig aangepast. 

 

R.2. Zie reactie R.1. 

3.2.10 Waterschap Rivierenland 

Het Waterschap Rivierenland heeft per brief van 9 december 2010 gereageerd. 

 

Samenvatting van de reactie 

 

Z.1. Het Waterschap geeft aan dat de eerder gemaakte opmerkingen zijn overgenomen in de 

startnotitie. Om die reden is er geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Wel 

verzoekt het Waterschap Rivierenland om ook bij de verdere planvorming nauw betrokken 

te worden. 
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Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 

3.3 Samenvatting zienswijzen en reactie bevoegd gezag 

In deze paragraaf wordt een samenvatting gegeven van de zienswijzen die zijn ontvangen naar 

aanleiding van de terinzagelegging van de startnotitie. Bij elke zienswijze wordt kort de reactie 

van het bevoegd gezag gegeven. 

3.3.1 Landbouwbedrijf Van der Spek 

Landbouwbedrijf Van der Spek heeft telefonisch op 15 november 2010 een zienswijze 
ingediend. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Reclamant verzoekt tot aanpassing van het tracé in verband met belemmeringen rondom 

de uitbreiding van een loods.  

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Dit verzoek met betrekking tot de tracering zal worden afgewogen bij de voorbereiding van 

de definitieve besluitvorming over het tracé (zie paragraaf 3.1). 

3.3.2 Staatsbosbeheer, Regio West 

Staatsbosbeheer Regio West heeft per brief van 9 december 2010 gereageerd. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Staatsbosbeheer vraagt waarom aanleg in den natte enkel voor het deel Ouderkerk- 

Wijngaarden wordt meegenomen. Staatsbosbeheer geeft aan dat elders op het tracé ook 

hoge grondwaterstanden zijn. Nadere onderbouwing van deze keuze is vereist. 

 

Z.2. Staatsbosbeheer geeft aan dat kruising van de Wijde Aa tot aan de Vlietpolder in den natte 

dient te gebeuren om verdroging van schraallandjes te voorkomen. Indien de landjes 

worden geraakt door de sleuf dient er met een persleiding gewerkt te worden. 

 

Z.3. Staatsbosbeheer heeft vraagtekens bij de inklinking van veen. Inklinking dient zoveel 

mogelijk voorkomen te worden. Is er sprake van veraarding? Wordt er veen afgegraven? 

Kan het gebied Restveen en Groene Waterparel nog worden vernat als de leiding er ligt?  

 

Z.4. Maatregelen ter beperking van veenafgraving zijn noodzakelijk. Mogelijk zijn er ook 

maatregelen noodzakelijk om verzakking van de leiding te voorkomen en effecten te 

verminderen.  

 

Z.5. Staatsbosbeheer is het oneens met het op voorhand uitsluiten van effecten op Natura 

2000. Dit dient wel meegenomen te worden:  

a. In verband met externe werking op De Wilck (Kleine zwaan en Smient zijn 

beschermd). Aanleg kan verstoren bij de beweging van Kleine zwaan van foerageer- 

naar rustgebied. 

b. Bij het gebied De Donkse Laagten gaat de leiding pal langs de schraallanduitstekken 

aan de westkant. 

 

Z.6. Aan weerszijden van de Achterwaterschap moet beslist nat worden gewerkt in verband met 

toekomstige ecologische verbindingszone voor schraallandsoorten. Tevens mag geen 

veenafgraving plaatsvinden. Indien de sleuf mogelijk de schraallandjes raakt, geeft 

Staatsbosbeheer aan een persleiding te gebruiken.  
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Z.7. In de landjes direct bij de Zijdebrug heeft Staatsbosbeheer peilbuizen die momenteel 

worden opgenomen. In de landjes direct grenzend aan de nieuwe leiding is dit niet het 

geval. In één van de dichtbij gelegen landjes liggen wel een paar oude peilbuizen, die door 

Staatsbosbeheer niet meer worden opgenomen. Inspreker geeft aan dat het goed zou zijn 

als Gasunie de monitoring van deze peilbuizen op zich neemt. 

 

Z.8. Staatsbosbeheer verzoekt in tabel 4.10 de Natura 2000 doelsoorten en habitats en flora op 

te nemen. Eén van de randvoorwaarden voor de aanleg kan zijn om werkzaamheden buiten 

het wintergasten- en buiten het broedseizoen uit te voeren. Dat geldt zowel voor de Natura 

2000-gebieden als ook voor andere (weidevogel)gebieden. 

 

Z.9. Staatsbosbeheer vraagt of de 5 meter brede strook na aanleg betreden mag worden. 

Bebouwing en diepwortelende soorten worden al uitgesloten, maar hoe zit het met ander 

gebruik? Is recreatie toegestaan? 

 

Z.10. Staatsbosbeheer vraagt wat de invloed is van warmte van de aardgastransportleiding op 

gebieden van Staatsbosbeheer en de ecologische hoofdstructuur. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Voor een aantal tracédelen is reeds vooraf onderkend dat niet alleen van de standaard 

aanlegmethode (met drooglegging van de leidingsleuf) maar ook van alternatieve 

methoden effecten gedurende en ten gevolge van de leidingaanleg moeten worden 

onderzocht. De uitkomsten van de onderzoeken in het kader van het MER naar de effecten 

van de gebruikelijke aanlegwijze kunnen ook in andere situaties aanleiding geven tot een 

keuze voor een aangepaste aanlegwijze. Dit zal in het MER worden verantwoord en 

toegelicht. 

 

R.2. De Wijde Aa wordt gepasseerd met een horizontaal gestuurde boring. Voor het gedeelte 

richting Vlietlanden worden de effecten nog bepaald. Mochten de effecten daartoe 

aanleiding geven, dan wordt in het kader van het MER tevens gekeken naar andere 

aanlegmethoden. 

 

R.3. In de paragraaf Bodem en Water van het MER worden de effecten van de aanleg en de 

eventuele mitigerende maatregelen, voor deze aspecten in beeld gebracht. 

 

R.4. In de paragraaf Bodem en Water van het MER worden de effecten van de aanleg en de 

eventuele mitigerende maatregelen, voor deze aspecten in beeld gebracht. 

 

R.5. In het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 wordt een voortoets uitgevoerd. Indien 

blijkt dat significante effecten niet zijn uit te sluiten zal een passende beoordeling volgen. 

 

R.6. De uitkomsten van de onderzoeken in het kader van het MER naar de effecten van de 

gebruikelijke aanlegwijze op de natuur kunnen in specifieke situaties aanleiding geven tot 

een keuze voor een aangepaste aanlegwijze. 

 

R.7. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. Met Staatsbosbeheer wordt overleg 

gevoerd. 

 

R.8. Zie R5. 

 

R.9. Na aanleg van de aardgastransportleiding is er geen beperking voor het betreden van de 

strook of eventueel recreatief gebruik, zoals wandelen.  

 

R.10. Er is geen sprake van effecten vanwege deze aardgastransportleiding op deze gebieden. 

Van warmte invloed is alleen sprake relatief dichtbij een compressorstation.  
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3.3.3 N. Ravestijn-Van der Maarl, J. Ravestijn, D. Ravestijn en M. Ravestijn 

Insprekers hebben per brief van 15 december 2010 een zienswijze ingediend. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Reclamanten maken bezwaar tegen de ligging van het tracé in hun gronden in verband met 

schade aan de grond en de gebouwen en de waardevermindering. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Dit verzoek met betrekking tot de tracering zal worden afgewogen bij de voorbereiding van 

de definitieve besluitvorming over het tracé (zie paragraaf 3.1). Uitgangspunt voor de 

aanleg van de aardgastransportleiding is dat deze zodanig wordt uitgevoerd dat 

beïnvloeding van grond en gebouwen en de eventuele schade daaruit voortvloeiend zo veel 

mogelijk wordt beperkt. Eventuele schade wordt vergoed op grond van het te vestigen 

recht van opstal of op basis van de waterschapskeur en de Waterwet.3 Ook kan een 

tegemoetkoming in planschade aan de orde zijn.  

3.3.4 Waternet 

Waternet heeft per brief van 16 december 2010 een zienswijze ingediend. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Het tracédeel 2 zoals benoemd in de startnotitie geniet niet de voorkeur van Waternet 

vanwege: 

a) de aanduiding van een aardkundig monument  

b) de aanwezigheid van een waterwingebied 

 Indien sprake is van verdere uitwerking van tracédeel 2 wordt verzocht de inspreker hierbij 

te betrekken. 

 

Z.2. Inspreker wijst op de aanwezigheid van essentiële hoofdtransportleidingen voor water. De 

waterleiding komt tussen de huidige en de voorgenomen aardgastransportleiding te liggen. 

Dit wordt onwenselijk geacht. Inspreker stelt voor om de nieuwe leiding aan dezelfde zijde 

van de waterleiding als de oude aardgastransportleiding te leggen. Inspreker wijst ook op 

een te hanteren obstakelvrije zone rondom de waterleiding en vraagt dit op het 

kaartmateriaal inzichtelijk te maken. 

 

Z.3. Inspreker stelt dat Gasunie dient te onderhandelen over het gebruik van zakelijk 

rechtstroken en de eigendommen van gemeente Amsterdam en de 

Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland. De voorkeur van de inspreker gaat uit 

naar het naast elkaar realiseren van zakelijk rechtstroken. Daarnaast wordt overleg nodig 

geacht in verband met het kruisen van 2 kadastrale eigendomspercelen (HLM AA 87 g, HLM 

AA 306 G). 

 

Z.4. Inspreker wijst op voorwaarden die gelden voor werken in nabijheid van 

watertransportleidingen.  

 

Z.5. Inspreker dringt aan op vroegtijdig overleg ten behoeve van de definitieve tracévaststelling 

om beide belangen (aanvoer van gas en water en de bereikbaarheid van leidingen voor 

beide partijen) te borgen. 

 

                                               

 
3 Vergoeding van schade op grond van de Keur en/of de Waterwet is specifiek van toepassing bij opstallen 

en woningen van eigenaars waarmee geen zakelijk rechtovereenkomst hoeft te worden afgesloten maar die 

wel schade lijden als gevolg van wateronttrekking. 
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Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. Tracédeel 2 vormt geen onderdeel van 

het in het MER te onderzoeken tracé. 

 

R.2. Er wordt overleg gevoerd met Waternet. Bij de aanleg wordt een methode gekozen die een 

ongestoorde ligging van de Waternetleiding maximaal verzekerd. Ten behoeve van de 

latere bereikbaarheid wordt geen belemmering opgelegd die onderhoud en bereikbaarheid 

van de Waternetleiding verhindert. 

 

R.3. Ook in de bestaande situatie is er sprake van een overlap van de zakelijke rechtstrook.  

 

R.4. Van de voorwaarden die gelden voor werken in nabijheid van watertransportleidingen is 

kennis genomen. 

 

R.5. Er wordt overleg gevoerd met Waternet. 

3.3.5 Dienst Landelijk Gebied  

Dienst Landelijk Gebied heeft per brief van 16 december 2010 gereageerd. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Het geplande tracé van de aardgastransportleiding loopt o.a. door Nationaal Landschap 

Groene Hart en de EHS (inclusief natte ecologische verbindingen). Inspreker verzoekt in de 

Notitie Reikwijdte en Detail op te nemen dat er rekening gehouden moet worden met de 

beschermde status van deze gebieden en dat er onderzocht wordt op welke wijze de 

aardgastransportleiding kan worden aangelegd zonder dat er negatieve effecten optreden 

voor (potentieel) aanwezige natuur- en landschapswaarden. Tevens verzoekt de inspreker 

aandacht te besteden aan het initiatief voor ecologische hoofdstructuur in de 

Krimpenerwaard. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Het Groene Hart en EHS worden beiden genoemd in de startnotitie. Mogelijke effecten en 

eventuele compenserende of mitigerende maatregelen worden in MER uitgewerkt in de 

paragrafen Landschap en Natuur. 

3.3.6 De heer F.C. Bleijs 

De heer Bleijs heeft mondeling op 20 december 2010 een zienswijze ingediend, gericht 

op de startnotitie. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Inspreker is belanghebbende in Zijkanaal B. De legalisering van zijn woonboot loopt 

wellicht gevaar bij realisatie van het tracé als geprojecteerd in de startnotitie. Hij is op de 

hoogte van de mogelijk gewijzigde plannen voor het tracé onder Zijkanaal B. Inspreker is 

van mening dat de nieuwe aardgastransportleiding, in lijn met het bestemmingsplan, het 

bestaande tracé moet volgen, zodat de ruimte voor woonboten in Zijkanaal B niet kleiner 

wordt. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Dit verzoek met betrekking tot de tracering zal worden afgewogen bij de voorbereiding van 

de definitieve besluitvorming over het tracé (zie paragraaf 3.1). 
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3.3.7 Stichting Het Zuid-Hollands Landschap 

De Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft per brief van 7 december 2010 een zienswijze 
ingediend, gericht op de startnotitie. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Het geplande tracé van de aardgastransportleiding gaat o.a. door het Nationaal Landschap 

Groene Hart en de ecologische hoofdstructuur (inclusief natte ecologische verbindingen).  

Inspreker verzoekt in de nota reikwijdte en detailniveau op te nemen dat er rekening 

gehouden moet worden met de beschermde status van deze gebieden en dat er onderzocht 

wordt op welke wijze de aardgastransportleiding kan worden aangelegd zonder dat er 

negatieve effecten optreden voor (potentieel) aanwezige natuur- en landschapswaarden. 

Inspreker verzoekt aandacht te besteden aan het initiatief voor de ecologische 

hoofdstructuur in de Krimpenerwaard. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Het Groene Hart en de ecologische hoofdstructuur worden beiden genoemd in de 

startnotitie. Mogelijke effecten en eventuele compenserende of mitigerende maatregelen 

worden in MER uitgewerkt in de paragrafen Landschap en Natuur. 

3.3.8 De heer M. Maat en mevrouw H. Maat-Verwoerd 

De heer M. Maat en mevrouw H. Maat-Verwoerd hebben telefonisch op 21 december en per 
brief binnengekomen op 24 december 2010 tijdig een zienswijze ingediend. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Het tracé gaat over gronden van de inspreker, buiten de leidingstrook op het belendende 

perceel. Het tracé moet in de leidingstrook liggen. Inspreker wil onderzoek naar aanleg 

langs de bestaande leidingenstrook en heeft bezwaar tegen aanleg door zijn perceel. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Dit verzoek met betrekking tot de tracering zal worden afgewogen bij de voorbereiding van 

de definitieve besluitvorming over het tracé (zie paragraaf 3.1). 

 

3.3.9 W.W.M. Koeckhoven 

Inspreker heeft per aangetekende brief van 20 december 2010 tijdig een zienswijze ingediend, 
gericht op de startnotitie. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Inspreker acht het niet geoorloofd de aardgastransportleiding zo dicht bij en onder de 

landingsbanen van Schiphol aan te leggen in verband met mogelijke ongevallen van 

vliegtuigen en het risico voor omwonenden daarvan. 

 

Z.2. Inspreker heeft bezwaar tegen aanleg door zijn perceel en stelt Gasunie of de 

verantwoordelijke instantie aansprakelijk en verlangt schadevergoeding voor de 

waardevermindering van zijn grond. 

 

Z.3. Inspreker stelt dat de aardgastransportleiding niet noodzakelijk is voor de inwoners van het 

gebied en een puur commerciële aangelegenheid is. Algemeen belang is daarmee niet van 

toepassing en gronden van private partijen dienen daaraan niet opgeofferd te worden. 

 

Z.4. Inspreker eist vergoeding voor de kosten van deskundige bijstand. 
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Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. In het MER zal aangegeven worden hoe de diepte waarop een leiding ligt, zich verhoudt tot 

de diepte waarop nog effecten van een mogelijk vliegtuigongeval kunnen optreden. 

 Tevens zal aangegeven worden tot op welke afstand van de baan een eventueel verdiepte 

ligging noodzakelijk is. Bij het beschouwen van de betekenis van het risico van de 

luchthaven voor de risico's verbonden aan de leiding wordt onderscheid gemaakt tussen 

het luchthaventerrein en het daarbuiten gelegen gebied. 

 
R.2. De aanleg van de aardgastransportleiding wordt zodanig uitgevoerd dat de beïnvloeding 

van de grond (daling maaiveld) en gebouwen (schade als gevolg van zettingen) wordt 

beperkt. De eventuele schade als gevolg van de aanleg van de leiding wordt vergoed op 

grond van het te vestigen recht van opstal of op basis van de waterschapskeur en de 

Waterwet.4 Ook kan een tegemoetkoming in planschade aan de orde zijn.  
 

R.3 Nut en noodzaak van de gasleiding zijn beschreven in paragraaf 2 van de startnotitie. 

 

R.4. Vergoeding van kosten van deskundige bijstand kan onder bepaalde voorwaarden aan de 

orde zijn in het kader van de onderhandelingen met Gasunie over het af te sluiten recht 

van opstal dan wel in het kader van een vergoeding van planschade door het rijk. Kosten 

van deskundige bijstand in relatie tot de m.e.r.-procedure is niet aan de orde. 

3.3.10 Haven Amsterdam 

De Haven Amsterdam heeft per aangetekende brief van 21december 2010 een zienswijze 

ingediend. 

 

Z.1. Inspreker acht de aanleg in strijd met de structuurvisie Noord-Holland 2040 in verband met 

de ruimtelijke reserveringen (Wijkermeerpolder, Houtrakpolder) ten behoeve van de 

uitbreiding van de Amsterdamse haven. Het voorgesteld tracé frustreert de ontwikkeling tot 

havengebied. Het ruimtebeslag maakt een efficiënte havenontwikkeling onmogelijk. 

 

Z.2. Inspreker verzoekt het Noordzeekanaal op te nemen in de lijst met infrastructuur. 

 

Z.3. Inspreker vraagt aandacht voor aanlegmethoden die hinder voor het scheepvaartverkeer 

en economische schade minimaliseert. Inspreker verzoekt de belangen van de gemeente 

Amsterdam mee te wegen in het vaststellen van het definitieve tracé. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Dit verzoek met betrekking tot de tracering zal worden afgewogen bij de voorbereiding van 

de definitieve besluitvorming over het tracé (zie paragraaf 3.1). Overigens zal, waar sprake 

is van bundeling met de bestaande (gas)infrastructuur, de additionele beperking van 

ontwikkelmogelijkheden in het gebied gering zijn.  

 

R.2. Het Noordzeekanaal wordt in de lijst met infrastructuur opgenomen.  

 

R.3. Met de voorgenomen wijze van uitvoering met een horizontaal gestuurde boring heeft het 

scheepvaartverkeer geen enkele hinder van de aanleg. 

3.3.11 Oasen N.V.  

De inspreker heeft per brief van 21 december 2010 tijdig een zienswijze ingediend, gericht 

op de startnotitie. 

                                               

 
4 Vergoeding van schade op grond van de Keur en/of de Waterwet is specifiek van toepassing bij opstallen 

en woningen van eigenaars waarmee geen zakelijk rechtovereenkomst hoeft te worden afgesloten maar die 

wel schade lijden als gevolg van wateronttrekking. 
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Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Het tracé volgt voor een groot deel de belangrijkste leiding van Oasen en kruist op een 

aantal plekken buisleidingen van Oasen. Het is niet vanzelfsprekend dat dit overal kan. 

Inspreker benadrukt de noodzaak tot afstemming in de ontwerpfase en verzoekt contact op 

te nemen. 

 

Z.2. Inspreker verzoekt om op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Met Oasen zal overleg gevoerd worden. 

 

R.2. Alle insprekers zullen actief op de hoogte worden gehouden van verdere ontwikkelingen. 

3.3.12 Agro AdviesBuro namens Linge Fruit B.V. 

De inspreker heeft per brief van 22 december 2010 een zienswijze ingediend. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Inspreker geeft kennis van plannen aangaande de realisatie van een glastuinbouwbedrijf. 

De realisatie vindt volgens planning plaats voor de aanleg van de aardgastransportleiding, 

wat zal leiden tot een aanzienlijke schadeloosstelling. Inspreker verzoekt om de 

mogelijkheid van aanleg van de aardgastransportleiding nabij de rijksweg A12 of naast de 

vrijwaringszone te onderzoeken. Als alternatief wordt tevens de keuze voor tracédeel 5 uit 

de startnotitie genoemd. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Dit verzoek met betrekking tot de tracering zal worden afgewogen bij de voorbereiding van 

de definitieve besluitvorming over het tracé (zie paragraaf 3.1). 

 

De aanleg van de aardgastransportleiding wordt overigens zodanig uitgevoerd dat de 

beïnvloeding van de grond (daling maaiveld) en gebouwen (schade als gevolg van 

zettingen) wordt beperkt. De eventuele schade als gevolg van de aanleg van de 

leiding wordt vergoed op grond van het te vestigen recht van opstal of op basis van de 
waterschapskeur en de Waterwet.5  Ook kan een tegemoetkoming in planschade aan de 

orde zijn.  

3.3.13 Recreatieschap Spaarnwoude 

Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft per brief van 21 december 2010 tijdig een zienswijze 
ingediend, gericht op de startnotitie. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Inspreker geeft aan dat er sprake is van doorsnijding van enkele belangrijke 

recreatiegebieden, die niet in de startnotitie worden genoemd. 

 

Z.2. Het opstijgpunt na boring onder het Noordzeekanaal door, ligt in een weiland van een 

manege. Inspreker dringt aan op minimale verstoring van de bedrijfsvoering en 

                                               

 
5 Vergoeding van schade op grond van de Keur en/of de Waterwet is specifiek van toepassing bij opstallen 

en woningen van eigenaars waarmee geen zakelijk rechtovereenkomst hoeft te worden afgesloten maar die 

wel schade lijden als gevolg van wateronttrekking. 
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compensatie. Tevens verzoekt de inspreker om onderzoek uit te voeren naar een ander 

opstijgpunt. Een zelfde situatie doet zich voor op het terrein van de Golfbaan Spaarnwoude. 

 

Z.3. Inspreker geeft aan dat het tracé enkele bosschages in Buitenhuizen doorsnijdt. De aanleg 

van de leiding zal hier de nodige schade opleveren. Onderzocht moet worden hoe deze 

schade aan de inrichting en de natuurlijke en recreatieve waarde zo goed mogelijk kan 

worden verminderd en gecompenseerd. 

 

Z.4. Er dient rekening gehouden te worden met hoge natuurwaarden en een aardkundig 

monument (strandwal) tussen zijkanaal C en de rijksweg A200. Inspreker vraagt aandacht 

voor het voldoende afstand houden tot de boerderij en bijbehorende (nieuwe) opstallen, 

zodat de bedrijfsvoering niet in gevaar komt.  

 

Z.5. De net afgeronde inrichting van het Park Zwanenburg wordt (deels) teniet gedaan. 

Alternatieven en compenserende maatregelen dienen onderzocht te worden. 

 

Z.6. Inspreker vraagt aandacht voor vergoeding en/of compensatie voor genoemde schade en 

of functieverlies van het recreatiegebied. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. In het MER zullen alle relevante recreatiegebieden worden benoemd. De invloed op deze 

recreatiegebieden wordt beoordeeld in het MER.  

 

R.2. Dit verzoek met betrekking tot de tracering zal worden afgewogen bij de voorbereiding van 

de definitieve besluitvorming over het tracé (zie paragraaf 3.1). Overigens zal de boring 

onder het Noordzeekanaal worden verlengd ten opzichte van het eerste ontwerp dat met de 

startnotitie is gepresenteerd, waardoor het opstijgpunt opschuift. 

 

R.3. Indien relevant worden mitigerende en compenserende maatregelen voorgesteld in het 

MER.  

 

R.4. De natuurwaarden worden in het MER in de paragraaf Natuur meegenomen. De 

aardkundige waarden worden beschreven en beoordeeld in de paragraaf Landschap. Zie 

R.5. ten aanzien van de afstand tot de boerderij. 

 

R.5. Dit verzoek met betrekking tot de tracering zal worden afgewogen bij de voorbereiding van 

de definitieve besluitvorming over het tracé (zie paragraaf 3.1). De aanleg van de 

aardgastransportleiding wordt overigens zodanig uitgevoerd dat de beïnvloeding 

van de grond (daling maaiveld) en gebouwen (schade als gevolg van zettingen) wordt 

beperkt. De eventuele schade als gevolg van de aanleg van de leiding wordt vergoed op 

grond van het te vestigen recht van opstal of op basis van de waterschapskeur en de 

Waterwet.6 Ook kan een tegemoetkoming in planschade aan de orde zijn. 

 

R.6. Het effect op de recreatieve functie en een eventuele noodzaak voor het treffen van 

maatregelen wordt in het MER beoordeeld en in het kader van het inpassingsplan 

uitgewerkt en verantwoord. Vergoeding van eventuele resterende financiële schade kan 

aan de orde zijn in het kader van het af te sluiten zakelijk recht, op basis van de 

waterschapskeur en de Waterwet of een tegemoetkoming in planschade (zie R5).7   

 

                                               

 
6 Vergoeding van schade op grond van de Keur en/of de Waterwet is specifiek van toepassing bij opstallen 

en woningen van eigenaars waarmee geen zakelijk rechtovereenkomst hoeft te worden afgesloten maar die 

wel schade lijden als gevolg van wateronttrekking. 
7 Vergoeding van schade op grond van de Keur en/of de Waterwet is specifiek van toepassing bij opstallen 

en woningen van eigenaars waarmee geen zakelijk rechtovereenkomst hoeft te worden afgesloten maar die 

wel schade lijden als gevolg van wateronttrekking. 
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3.3.14 De heer G.J. Resoort 

De heer Resoort heeft mondeling op 22 december 2010 een zienswijze ingediend, gericht op de 
startnotitie. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Inspreker beoordeelt de ligging van de leiding in de veiligheidszone van Schiphol als 

gevaarlijk. Inspreker wijst erop dat de leiding dieper dan 1,5 meter dient te liggen. Tevens 

wijst de inspreker op gevaar voor explosie bij een vliegtuigongeval. Inspreker vindt een 

diepere ligging van de leiding en veiligheidskleppen in de leiding om eventuele drukval 

tegen te gaan noodzakelijk. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. In het MER zal aangegeven worden hoe de diepte waarop een leiding ligt, zich verhoudt tot 

de diepte waarop nog effecten van een mogelijk vliegtuigongeval kunnen optreden. 

 Tevens zal aangegeven worden tot op welke afstand van de baan een eventueel verdiepte 

ligging noodzakelijk is. Bij het beschouwen van de betekenis van het risico van de 

luchthaven voor de risico's verbonden aan de leiding wordt onderscheid gemaakt tussen 

het luchthaventerrein en het daarbuiten gelegen gebied. 

3.3.15 Pelgrum Rentmeesters namens de heer C. van der Stelt en 

Wijkermeer C.V. 

De inspreker heeft per brief van 23 december 2010 een zienswijze ingediend. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Inspreker pleit tegen bundeling c.q. voor verplaatsing van de oude leidingen naar de 

westzijde van de polder langs de rijksweg A9. 

 

Z.2. In de startnotitie wordt voorbij gegaan aan plannen voor herbestemming van de 

Wijkermeerpolder tot bedrijventerrein.  

 

Z.3. Inspreker beschouwt de oude overeenkomst als verouderd en ongunstig voor de eigenaar. 

Inspreker zou niet opnieuw zo'n overeenkomst aangaan. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Verplaatsing van bestaande leidingen valt buiten de reikwijdte van het project waarvoor het 

onderhavige MER wordt gemaakt. Het verzoek met betrekking tot de tracering van de 

nieuwe leiding zal worden afgewogen bij de voorbereiding van de definitieve besluitvorming 

over het tracé (zie paragraaf 3.1). 

 

R.2. De plannen voor de herbestemming van de Wijkermeerpolder tot bedrijventerrein worden 

als autonome ontwikkelingen opgenomen in het MER voor zover de status van de plannen 

daartoe aanleiding geeft. 

 

R.3. De opmerking wordt ter kennisgeving aangenomen. 

3.3.16 De heer P.P. Konst 

De heer Konst heeft per brief 20 december 2010 een zienswijze ingediend. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Inspreker acht het niet geoorloofd de aardgastransportleiding zo dicht bij en onder de 

landingsbanen van Schiphol aan te leggen in verband met mogelijke ongevallen van 

vliegtuigen en het risico voor de omwonenden daarvan. 
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Z.2. Inspreker heeft bezwaar tegen aanleg door zijn perceel en stelt Gasunie of de 

verantwoordelijke instantie aansprakelijk en verlangt schadevergoeding voor 

waardevermindering van zijn grond. 

 

Z.3. Inspreker stelt dat de aardgastransportleiding niet noodzakelijk is voor de inwoners van het 

gebied en een puur commerciële aangelegenheid is. Algemeen belang is daarmee niet van 

toepassing en gronden van private partijen dienen daaraan niet opgeofferd te worden. 

 

Z.4. Inspreker eist vergoeding voor de kosten van deskundige bijstand. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. In het MER zal aangegeven worden hoe de diepte waarop een leiding ligt, zich verhoudt tot 

de diepte waarop nog effecten van een mogelijk vliegtuigongeval kunnen optreden. Tevens 

zal aangegeven worden tot op welke afstand van de baan een eventueel verdiepte ligging 

noodzakelijk is. Bij het beschouwen van de betekenis van het risico van de luchthaven voor 

de risico's verbonden aan de leiding wordt onderscheid gemaakt tussen het 

luchthaventerrein en het daarbuiten gelegen gebied. 

 

R.2. De aanleg van de aardgastransportleiding wordt zodanig uitgevoerd dat de beïnvloeding 

van de grond (daling maaiveld) en gebouwen (schade als gevolg van zettingen) wordt 

beperkt. De eventuele schade als gevolg van de aanleg van de leiding wordt vergoed op 

grond van het te vestigen recht van opstal of op basis van de waterschapskeur en de 

Waterwet.8  Ook kan een tegemoetkoming in planschade aan de orde zijn.  
 

R.3 Nut en noodzaak van de gasleiding zijn beschreven in paragraaf 2 van de startnotitie. 

 

R.4. Vergoeding van kosten van deskundige bijstand kan onder bepaalde voorwaarden aan de 

orde zijn in het kader van de onderhandelingen met Gasunie over het af te sluiten recht 

van opstal dan wel in het kader van een vergoeding van planschade door het rijk. Kosten 

van deskundige bijstand in relatie tot de m.e.r.-procedure is niet aan de orde.  

3.3.17 De heer D. Buitenhuis namens de heer en mevrouw Voets 

De inspreker heeft per brief van 20 december 2010 tijdig een zienswijze ingediend, gericht op 
de startnotitie. 

 

Samenvatting van de zienswijze 

 

Z.1. Inspreker vraagt aandacht in het MER voor de milieueffecten, van onder andere bodem en 

oppervlaktewater, en van het tegelijkertijd uitvoeren van de aanleg van de Randstad 380 

kV hoogspanningslijn en de aardgastransportleiding tussen Beverwijk en Wijngaarden. 

 

Z.2. Inspreker geeft aan dat de problematiek van zoute kwel moet worden onderzocht. 

 

Reactie bevoegd gezag 

 

R.1. Een kwalitatieve beschouwing van de effecten van een mogelijke gelijktijdige aanleg en 

eventuele maatregelen om effecten te voorkomen, wordt opgenomen in het MER. 

 

R.2. In de paragraaf Water van het MER worden de effecten van de aanleg op de 

waterhuishouding in beeld gebracht. Waar relevant wordt ook ingegaan op zoute kwel. 

 

                                               

 
8 Vergoeding van schade op grond van de Keur en/of de Waterwet is specifiek van toepassing bij opstallen 

en woningen van eigenaars waarmee geen zakelijk rechtovereenkomst hoeft te worden afgesloten maar die 

wel schade lijden als gevolg van wateronttrekking. 
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4 Ontvangen reacties (raadpleging 
overheidsinstanties) 
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REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN OP STARTNOTITIE 
MILIEUEFFECTRAPPORTAGE ‘AARDGASTRANSPORTLEIDING 
BEVERWIJK-WIJNGAARDEN’  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspraakpunt Bureau Energieprojecten 
Postbus 223 
2250 AE  VOORSCHOTEN 
www.bureau-energieprojecten.nl 



REACTIES VAN BETROKKEN OVERHEDEN 
 

OVERZICHT 
 

3 

Nr. Naam 
1001 Gemeente Bergambacht, B&W, M.A. Bruinen, BERGAMBACHT 
1002 Gemeente Beverwijk, B&W,  M. Waardenburg, BEVERWIJK 
1003 Gemeente Haarlemmermeer, B&W, H.J.H. Nijman, HOOFDDORP 
1004 Gemeente Kaag en Braassem, B&W, M. Radema, ROELOFARENDSVEEN 
1005 Gemeente Nederlek, B&W,  M. de Bruin, LEKKERKERK; 
1006 Gemeente Rijnwoude, B&W,  W.P. Kaandorp, HAZERSWOUDE RIJNDIJK; 
1007 Gemeente Zaanstad, B&W, De heer Drs. A. Beijers, ZAANDAM 
1008 Gemeente Zuidplas, B&W, F. Warnaar, NIEUWERKERK AD IJSSEL 
1009 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Mevrouw Drs. 

E. Romeijn, AMERSFOORT 
1010 Waterschap Rivierenland, DB, De heer P. Sollie, TIEL 
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UW BRIEF VAN: 8 NOVEMBER 2010 ONS KENMERK: 

uw KENMERK: ETM/EM/10147827 BIJLAGEN 

Bergambacht, 15 december 2010 

Inspraakpunt 
Gasleiding Beverwijk - Wijngaarden 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 304 
2270 AH VOORBURG 

BEHANDELD DOOR : MA BRUINEN 

DOORKIESNR. : (0182) 35 65 12 

Verzonden d.d.: ? 0 [lEC 201()' 

Onderwerp: zienswijze op de startnotitie voor de milieueffectrapportage 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 9 november 2010 ontvingen wij van u de kennisgeving dat voor het project 
Aardgastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden de Notitie reikwijdte en detail (de startnotitie) 
voor de milieueffectrapportage ter inzage is gelegd. Gedurende de periode van 12 november tot 
en met 23 december 2010 kunnen zienswijzen op de startnotitie worden ingediend. 
Van deze mogelijkheid maken wij door middel van deze brief graag gebruik. 

Algemeen. 
Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop in dit stadium wordt omgegaan met dit 
project en de wijze waarop het overleg met de belanghebbenden overheidsinstanties wordt 
aangegaan. De startnotitie is een goede aanzet voor het vervolg van dit project en de 
samenwerking hierin. 

Bebouwingscontour Berkenwoude. 
Het voorlopige voorkeurstracé loopt in Berkenwoude voor een deel door het gebied dat binnen de 
door de provincie Zuid-Holland vastgelegde bebouwingscontouren is gelegen. In onze 
structuurvisie Beleef Bergambacht, die op 28 oktober 2008 is vastgesteld, is opgenomen dat na 
2015 gezocht zal worden naar kleinschalige woningbouwlocaties in Berkenwoude. Deze locatie 
aan de Dreef is een potentiële bebouwingslocaties binnen de contour. Indien deze benut gaat 
worden voor de aardgasleiding zal dit woningbouw onmogelijk maken. Wij verzoeken u daarom 
met klem het tracé zo te wijzigen dat dit geheel buiten de bebouwingscontouren komt te liggen op 
een afstand van ten minste een perceel grasland van de contour. 

Mestvergisting-/groengasinstallatie. 
Er bestaat al enige tijd een plan voor de vestiging van een mestvergisting-/groengasinstallatie aan 
de Zuidbroekse Opweg net ten noorden van de rioolwaterzuivering te Berkenwoude. Het nu 
ingetekende voorkeurstracé doorsnijdt de gewenste locatie. Wij verzoeken u ook hier het tracé te 
zodanig te wijzigen dat de bouw van de groengasinstallatie niet belemmerd. 

Gemeentehuis : Raadhuisstraat 5 Telefoon : (0182) 356555 E-mail: gemeente@bergambacht.nl 
Postadres : Postbus 3 2860 AA Bergambacht Telefax: (0182) 353779 Banknr. : 28.50.00.918 



Hinder. 
Hinder tijdens de aanleg van de gasleiding is een belangrijk aandachtspunt. Met name geluid- en 
trillinghinder zijn van belang. Het betreft daarbij niet alleen geluid- en trilling hinder ten gevolge van 
de aanleg van de gasleiding, maar ook geluid- en trilling hinder ten gevolge van het bouwverkeer. 
Bouwverkeer kan, afhankelijk van de gekozen routering, in potentie meer hinder voor onze 
inwoners tot gevolg hebben dan de aanlegwerkzaamheden zelf. De aanleg vindt immers voor een 
groot deel in open weidegebied plaats, veelal ver van woonbebouwing. 

Naar onze mening zijn geluid- en trilling hinder ten gevolge van bouwverkeer milieuaspecten die 
specifiek in het MER-onderzoek moeten worden meegenomen. Daarbij is het van belang te 
onderzoeken welke varianten er zijn om de tijdelijke bouwwegen te ontsluiten. 
De mate van (geluid- en trilling)hinder van de varianten dienen indicatief onderzocht te worden 
zodat de varianten op het vlak van hinder goed met elkaar kunnen worden vergeleken. 
Voor de gekozen variant dient bepaald te worden welke maatregelen redelijkerwijs kunnen worden 
genomen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. 

Bodemverontreiniging 
In de Krimpenerwaard zijn in het verleden ruim 5000 sloten gedempt. Dit is voor een belangrijk 
deel gebeurd met vervuild materiaal. In paragraaf 4.5.3 van de startnotitie wordt ingegaan op het 
aspect bodemverontreiniging. Aangegeven wordt dat in de MER de huidige situatie van de 
bodemverontreiniging zal worden geïnventariseerd en de effecten en compenserende maatregelen 
kwalitatief beoordeeld. 
Voor het totale buitengebied van de Krimpenerwaard zijn de gedempte sloten een aandachtspunt. 
Voor het voorkeurstracé dient geïnventariseerd te worden welke gedempte sloten doorkruist 
worden. Vervolgens moet ter plaatse de mate en aard van de vervuiling achterhaald worden. 
Wij raden u sterk aan hierover contact op te nemen met de Stichting Bodembeheer 
Krimpenerwaard. Zij kunnen u met de inventarisatie ongetwijfeld van dienst zijn. 

Wij gaan er vanuit dat onze opmerkingen worden meegenomen bij de uiteindelijke totstandkoming 
van de Milieueffectrapportage. Te zijner tijd vernemen wij graag van u op welke wijze u rekening 
heeft gehouden met onze opmerkingen, dan wel op welke wijze u deze verwerkt heeft. 

Hoogachtend, .~ 
Burg eester en wethouders van Berga~.~c j 

de secre is, de burgen'f" er 
.. , 
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Startnotitie milieueffectrapportage Aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden 

Geachte mevrouw Brascamp, 

Per brief van 8 november 2010 is verzocht aan de gemeente Beverwijk om te 
reageren op het voornemen om een nieuwe aardgastransportleiding tussen 
Beverwijk en Wijngaarden aan te leggen. 

Ten behoeve van de aanleg van de leiding wordt een milieueffectrapportage 
opgesteld. Voordat de milieueffectrapportage wordt opgesteld heeft u ons in de 
gelegenheid gesteld om te reageren op de startnotitie. Naar aanleiding hiervan delen 
wij u het volgende mede. 

Wij begrijpen de noodzaak voor de transportleiding en de wenselijkheid daarvan 
gezien de ambitie om Nederland een belangrijke rol te laten spelen in de borging van 
de energievoorzieningszekerheid voor Noordwest-Europa. Wij zijn echter van 
mening dat een dergelijke ambitie een maatschappelijk aanvaarbare inpassing van 
de leiding niet in de weg mag staan. Wij zijn dan ook verheugd dat het leidingtracé 
zoveel mogelijk de bestaande leidingenstrook volgt. Zodat er zo min mogelijk sprake 
is van een toename van risico's en beperkingen ten opzichte van de bestaande 
situatie. 

Toch willen wij u erop wijzen dat ook bij de bestaande leidingenstrook aandacht 
moet zijn voor effecten voor de omgeving. De leidingstrook bij Beverwijk ligt in de 
nabijheid van de Liniewal en kruist deze eveneens. De Liniewal maakt deel uit van 
Stelling van Amsterdam. Bij de beoordeling van de effecten van de nieuwe leiding 
dient dan ook aandacht besteed te worden aan de reeds aanwezige 
cultuurhistorische en archeologische waarden in het algemeen, en van de Stelling 
van Amsterdam in het bijzonder. 



h' 

1-...... Daarnaast dient er in de milieueffectrapportage niet alleen aandacht te zijn voor de 
bestaande situatie, maar ook voor toekomstige ontwikkelingen. De aanleg van de 
leiding, hoe wenselijk ook, mag niet tot gevolg hebben dat toekomstige plannen 
worden doorkruist. Uitgangspunt dient te zijn dat de leiding geen negatieve effecten 
heeft op de planologische situatie. 

Zowel in de provinciale als gemeentelijke visie is de Wijkermeerpolder, waar het 
leidingtracé aanwezig is, op langere termijn van belang als eventuele toekomstige 
uitbreiding voor bedrijventerreinen nabij het Noordzeekanaal. Uitgangspunt bij de 
aanleg van de leiding dient te zijn dat deze toekomstige mogelijkheden niet verder 
belemmerd worden. De beperkingenzone rond de leidingstrook ten gevolge van het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico mag niet groter zijn dan de 
beperkingenzone rondom de huidige leidingenstrook. Indien er toch sprake is van 
een grotere beperkingenzone, dan dient deze middels technische maatregelen, 
zoals aangepaste buiswanddiktes en een grotere gronddekking, alsnog beperkt te 
worden. 

Voorts willen wij u wijzen op het initiatief om in de nabijheid van het tracé van de 
aardgastransportleiding een nieuwe hoogspanningsverbinding aan te leggen tussen 
Beverwijk en Zoetermeer, bekend als de Noordring. Het verdient aanbeveling om bij de 
voorbereidingen, het uitvoeren van onderzoeken en uiteindelijk de aanleg van de 
aardgastransportleiding fysieke activiteiten gezamenlijk danwel gelijktijdig uitvoeren om 
kosten te besparen en de hinder voor de omgeving te beperken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
d ge eentesecretaris, de burgemeester, 

~~ 
inck J.F.C. van Leeuwen 

Bijlage(n): 0 
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Verzenddatum 

11 OEe, 2010 

Wîj willen gebruik maken van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op bovenvermelde 

startnotitie. Het betreft enerzijds een noodzakelijke aanvulling van feitelijke informatie in de 

startnotitie en anderzijds een voorstel voor het inpassen van de aardgastransportleiding in in 

ontwikkeling zijnde ruimtelijke plannen binnen onze gemeente. 

Aanvulling van de opgenomen gegevens: 

Het aardgastransportleidingtracé loopt door een gebied waar veel grootschalige ruimtelijke 

ontwikkelingen en infrastructurele werken aanwezig zijn enJof in de toekomst zullen worden 

uitgevoerd. Dat blijkt ook uit de opsommingen in uw startnotitie. Deze opsomming is echter 

niet volledig. Graag zien wij dan ook de volgende zaken toegevoegd aan de lijst van 

infrastructuur die gekruist wordt 

Ringdijk; 

Schipholweg; 

en de Provinciale wegen N201 en N207. 

Ruimtelijke ontwikkelingen 
Voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein A-4 zone West heeft de gemeenteraad van 

Haarlemmermeer op 1 juli 2004 een bestemmingsplan vastgesteld. Het bedrijventerrein 

maakt onderdeel uit van de, ook in de startnotitie genoemde, toekomstige ontwikkeling van 

Amsterdam Connecting Trade (ACT). Voor de duidelijkheid is het goed om de naam A4 

zone west te gebruiken omdat het hier om dit onderdeel van ACT handelt. 

Een ander belangrijke nieuwe ontwikkeling is de realisatie van het Geniepark. Het Geniepa~c 
vormt de centrale groene ruimte te midden van al bestaande (Beukenhorst Zuid) en te ~-uJ 
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ontwikkelen kantoor- en bedrijventerreinen (Beukenhorst Oost-Oost, ACT, PrimaViera). De 

ruggengraat van het Geniepark wordt gevormd door de Geniedijk, onderdeel van Nationaal 

Landschap en Werelderfgoed "Stelling van Amsterdam". Het krijgt een recreatieve functie 
voor bewoners en werknemers uit de directe omgeving en recreanten van elders. Daar.naast 

krijgt heeft het park een functie voor waterberging van omliggende terreinen. Het is de 

bedoeling om het ontwerp medio 2011 af te ronden. 

Wij begrijpen uw keuze om het bestaande tracé van de buisleidingen te willen benutten voor 

de realisatie van een nieuwe 48 inch gasleiding . Het zal u ongetwijfeld bekend zijn dat aan 

de westzijde van de Rijksweg A4 al sinds jaren een reservering van circa 250 uit het hart van 
de bestaande rijwegen wordt aangehouden voor een verbreding van de Rijksweg. De 

bestaande aardgastransportleidingen liggen op een afstand van 340 meter bij nieuwe 

aansluiting N201 tot 370 meter uit het hart van de Rijksweg A4 . Dit biedt evenzeer de 

mogelijkheid de nieuwe aardgastransportleiding te koppelen aan de gewenste infrastructuur 

van de Rijksweg A4. Dit past ook binnen het door u voorgestane beleid van koppeling van 
buisleidingen aan bestaande leidingtracés of infrastructuur. 

Vanwege het grote ruimtebeslag in dit gebied gaat onze eerste voorkeur uit naar het 

verleggen van het gehele pakket van leidingen richting Rijksweg A4. Fysiek is daarvoor 
voldoende naar ons oordeel voldoende ruimte aanwezig. 

Als dat niet mogelijk is zijn wij voorstander van een oplossing waarbij de belemmeringen van 

de bestaande leidingen in westelijk richting niet worden vergroot. Dit kan ons inziens door de 

nieuwe leiding niet te koppelen aan de bestaande buisleidingen, dan wel door de 
toekomstige leidingstrook van 70 meter aan de oostzijde op het tracé van de bestaande 

leidingen te leggen. 

Aannemen uitnodiging 

Zoals uit de startnotitie blijkt zijn er heel veel ontwikkelingen binnen de gemeente 

Haarlemmermeer, waar u binnen het project rekening mee moet houden en die knelpunten 

kunnen opleveren. Wij zien de startnotitie als een uitnodiging om mee te denken over 
oplossingen en willen deze uitnodiging graag aannemen. Voor het naar onze mening zeer 

noodzakelijke overleg kunt u ambtelijk contact opnemen met M. Lammertink. 

Wij vertrouwen u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd . 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 

namens dezen, 

de gemeentesecretaris, 
voor deze, 

de c\~stermanager Planvorming, 

\ 
~ .. : ~ 

\-
mw. drs. S. M. E~ Dutmer-=:..-:2.. =-
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Geachte mevrouw Brascamp, 

Onlangs hebben wij de startnotitie ontvangen in het kader van de milieueffectrapportage 
aardgastransportleid ing Beverwijk-Wij ngaarden. 
Deze sta rtnotitie is behandeld in de raad van 13 december jl. en wij willen mede namens de 
raad van Kaag en Braassem een zienswijze indienen. 

Er loopt op dit moment al een gasleiding door onze gemeente. Het voorkeurstracé van de 
nieuwe gasleiding is een bundeling met de bestaande gasleid ing. Dit houdt in dat dezelfde 
eigenaren benaderd moeten worden om toestemming te verlenen als in het verleden is 
gebeurd. Wij vragen begrip voor het feit dat zij niet in alle gevallen direct hun medewerking 
willen verlenen om hun eigendom beschikbaar te stellen voor een ontgraving . Hierbij speel t 
mee dat in dit gebied ook de hoogspanningslijn wordt aangelegd, waarvoor ook toestemming 
van grondeigenaren nodig is. 

W ij gaan er van uit dat de nieuwe gasleid ing geen grotere en andere negatieve gevolgen 
voor het milieu en de omgeving met zich mee brengt dan bij de huidige gas leiding het geval 
is en verzoeken u hier in het milieueffectrapport aandacht aan te besteden . 

Met vriendelijke groet, 

Bu ge eester en wethouders van Ka g en Braassem, 

d€f. ei . ese taris, d b~urgemees te r, J 
. . pr I m . .M. VlnJ.~e',r 
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Inspraakpunt Gasleiding Beverwijk-Wijngaarden 

Bureau Energieprojecten 

Postbus 223 

2250 AE Voorschoten 

Contactpersoon 

Doorkiesnr. 

M. de Bruin 

0180 - 66 77 17 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

ONTVANGEN 

1 3 DEC ,)fl1 

Gemeente v 

Nederlek 

NE10/08174 

ETM/EM/ 

10147827 

Datum 

Bijlage(n) 

09 DEC. 2010 

Onderwerp Zienswijze startnoti tie milieueffectrapportage aardgastra nsportleidi ng Beverwijk -Wijngaarden 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 9 november 2010 ontvingen wij van u de kennisgeving dat de startnotitie MER voor het project 
'aardgastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden' ter inzage gelegd wordt. 

Tot en met 23 december 2010 bestaat de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de notitie reikwijdte 
en detail (de startnotitie) voor de milieueffectrapportage. Van deze mogelijkheid maken wij door middel 
van deze brief graag gebruik. 

Algemeen 
Wij spreken onze waardering uit voor de wijze waarop in dit stadium wordt omgegaan met dit project en 
de wijze waarop het overleg met de belanghebbenden overheidsinstanties wordt aangegaan. De 
startnotitie is een mooie aanzet voor het vervolg van dit project en de samenwerking hierin. 

Loetbos 
Belangrijk punt van aandacht in de startnotitie voor de gemeente Nederlek was de doorkruising van het 
Loetbos. In de notitie wordt hier aandacht aan besteed. In deze zienswijze willen wij echter nogmaals 
uitdrukkelijk benadrukken dat het Loetbos een gebied vormt met hoge ecologische kwaliteiten. Het 
Loetbos is aangelegd op de plaats waar van oudsher een natuurlijke stroom door het veenmoeras voerde. 
In deze stroom zijn gaandeweg eilandjes ontstaan waar veel elzen groeien. Deze omstandigheden 
hebben een grote aantrekkingskracht op veel soorten vogels en andere dieren. Wij gaan er vanuit dat de 
doorkruising van het Loetbos op uiterst zorgvuldige wijze zal plaatsvinden, waarbij geen schade aan deze 
ecologische kwaliteiten aangericht zal worden. 

Trillingshinder 
Voor gemeente Nederlek is hinder tijdens de aanleg van de gasleiding een groot aandachtspunt. Met 
name geluid- en trillinghinder zijn van belang. Het betreft daarbij niet alleen geluid- en trillinghinder ten 
gevolge van de aanleg van de gasleiding, maar ook geluid- en trillinghinder ten gevolge van het vele 
bouwverkeer. 

Hinder door de aanleg van de gasleiding 
In de startnotitie wordt ingegaan op geluid- en trilling hinder door de aanleg van de gasleiding. Wij vragen 
u in het MER-onderzoek aandacht te besteden aan de volgende zaken: 

• Het tracé loopt bij Lekkerkerk door een door de Provincie Zuid-Holland vastgesteld stiltegebied. 
Wij verzoeken u in het MER-onderzoek expliciet aandacht te besteden aan dit gegeven. 

• Op blz. 55 van startnotitie wordt onder 5.2.2 en 5.2.3 gesteld dat de geluidbelasting en 
trillinghinder op woningen niet concreet berekend worden. Wij zouden graag zien dat de 
geluidbelasting en trillinghinder op de woningen wel wordt berekend. Om de mate van hinder 
goed in te kunnen schatten en te bepalen of tijdelijke maatregelen nodig zijn, zijn naar onze 
mening berekeningen nodig. 

• De aanleg van damwanden leidt in het dijkversterkingsproject in Lekkerkerk vaak tot grote hinder 
voor omwonenden. De mate van hinder is mede afhankelijk van de wijze waarop de damwanden 

Gemeentehuis Burg. van der Willigenstraat 58 Tel. 0180 - 667777 E-mail Ill lo@nederlek.nl Bank BNG 28.50 .20.498 
Postadres Postbus 2503 I 2940 AA Lekkerkerk Fax 0180 - 6643]4 Internet www.nederlek.nl BTW NL 0068.25 .862.B.Ol 
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Nederlek 
worden geplaatst. Wij zouden graag zien dat hieraan expliciet aandacht wordt besteed in het 
MER-onderzoek. 

Hinder door bouwverkeer 
Bouwverkeer kan, afhankelijk van de gekozen routering, in potentie meer hinder voor onze inwoners tot 
gevolg hebben dan de aanlegwerkzaamheden zelf. De aanleg vindt immers voor een groot deel in open 
weidegebied plaats, veelal ver van woonbebouwing. 

Momenteel hebben onze inwoners te maken met veel overlast van bouwverkeer voor diverse 
bouwprojecten binnen de gemeente en de dijkversterking in Lekkerkerk. Wij zouden graag zien dat het 
bouwverkeer zoveel mogelijk gebruik maakt van de N210 en zo min mogelijk van de wegen door onze 
kernen en door de dijklinten. 

Naar onze mening zijn geluid- en trillinghinder ten gevolge van bouwverkeer milieuaspecten die specifiek 
in het MER-onderzoek moeten worden meegenomen. Het gaat dan met name om: 

• Routering van het bouwverkeer. Hoe gaan de tijdelijke bouwwegen lopen en welke varianten zijn 
er om de tijdelijke bouwwegen te ontsluiten; 

• De mate van (geluid- en trilling)hinder van de varianten indicatief onderzoeken, zodat de 
varianten op het vlak van hinder goed met elkaar kunnen worden vergeleken. 

• Voor de gekozen variant de geluid- en trilling hinder kwantitatief onderzoeken en aan de hand van 
de onderzoeksresultaten bepalen welke maatregelen redelijkerwijs kunnen worden genomen om 
hinder zoveel mogelijk te beperken. 

Bodemverontreiniging 
In de Krimpenerwaard zijn in het verleden ruim 5000 sloten gedempt. Dit is voor een belangrijk deel 
gebeurd met vervuild materiaal. In paragraaf 4.5.3 van de startnotitie wordt ingegaan op het aspect 
bodemverontreiniging. Aangegeven wordt dat in de l'vlER de huidige situatie van de bodemverontreiniging 
zal worden geïnventariseerd en de effecten en compenserende maatregelen kwalitatief beoordeeld. 
Voor het buitengebied van de gemeente Nederlek zijn gedempte sloten een aandachtspunt. Voor het 
voorkeurstracé dient geïnventariseerd te worden welke gedempte sloten doorkruist gaan worden. 
Vervolgens kan ter plaatse de mate en aard van de vervuiling achterhaald worden. Wij raden u sterk aan 
contact op te nemen met de Stichting Bodembeheer Krimpenerwaard. Zij kunnen u met de inventarisatie 
ongetwijfeld van dienst zijn. 

Afsluiting 
Wij gaan er vanuit dat onze opmerkingen worden meegenomen bij de uiteindelijke totstandkoming van 
de Milieueffectrapportage. Te zijner tijd vernemen wij graag van u op welke wijze u rekening heeft 
gehouden met onze opmerkingen, dan wel op welke wijze u deze verwerkt heeft. 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw l'vl. de Bruin via bovenstaand 
telefoonnummer of via mailadres m.de.bruin@nederlek.nl. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Ne 

de locosecretaris 

Gemeentehuis Burg. van der willigenstraat 58 Tel. 0180 - 667777 E-mail info@nederlek.nl Bank BNG 28.50 .20.498 
Postadres PostbU5 2503 I 2940 AA Lekkerkerk Fax 0180 - 664314 Internet www.nederlek.nl BTW NL 0068.25.862.B.01 
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ONTVANGEN 

11 JAN 2011 

Frederik van Eedenplein 4 
2394 EB Hazerswoude-Rijndijk 
Postbus 115 
2394 ZG Hazerswoude-Rijndijk 
Telefoon (071) 3428282 
Telefax (071) 341 60 51 

Hazerswoude-Rijndijk, 
20 december 2010 

Onderwerp: Verzonden, 
zienswijze startnotitie aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden 2 1 DEC 2010 

Geachte heer, mevrouw, 

U heeft het voornemen om een inpassingsplan op te stellen om de aanleg van een nieuwe 
aardgastransportleiding tussen Beverwijk en Wijngaarden planologisch mogelijk te maken. In het 
kader hiervan heeft u een startnotitie opgesteld ten behoeve van een Milieueffectrapportage. Deze 
startnotitie ligt van 12 november tot en met 23 december 2010 ter inzage. Wij maken gebruik van 
de geboden mogelijkheid om hiertegen een zienswijze in te dienen. 

Voor aanleg van de aardgastransportleiding wordt aan weerszijden hiervan een 
inventarisatiegebied aangehouden van 580 meter. Binnen dit gebied wordt een GR-berekening 
uitgevoerd voor het definitieve traject. Voor ons zijn hierbij de volgende aandachtspunten van 
belang: de kruising met de Oude Rijn , de bebouwingslinten van Hazerswoude-Rijndijk en 
Hazerswoude-Dorp. 

Wat betreft nieuwe ontwikkelingen zijn de volgende plannen relevant: de in voorbereiding zijnde 
plannen voor de nieuwe woonwijken Westvaartpark, Groenendijk Wonen, de nieuw aan te leggen 
halte van de RijnGouweLijn ter hoogte van de Gemeneweg en een woningbouwontwikkeling aan 
de Rijndijk 156-168 (de voormalige meelfabriek 'De Hoop'). Voor dit laatste plan is al een 
bouwvergunning eerste fase verleend voor het oprichten van 24 woningen . 

In de startnotitie wordt in paragraaf 4.4.1 (tabel 4.2) als autonome ontwikkeling 'een nieuwe 
woonwijk met een dorpskarakter' genoemd. Als beleidsplan wordt hier de provinciale 
Structuurvisie op Zuid-Holland aangehaald. 

Wij merken hierover op dat de gemeenteraad op 11 december 2008 de samengestelde 
structuurvisie Rijnwoude 2008 heeft vastgesteld 1

. Deze visie dient ook als beleidsplan te worden 
genoemd . De ontwikkeling zou voorts meer expliciet kunnen worden omschreven, te weten de 
ontwikkeling van Westvaartpark en Groenendijk Wonen. Beide ontwikkel locaties zijn ook 
opgenomen in de Provinciale Structuurvisie. 

1 De Structuurvisie is raadpleegbaar op de gemeentelijke website www.rijnwoude.nl 

behandeZid d r : W.P. Kaandorp 
telefoonnu . er : (071) 342 81 42 
e-mail }. : w.kaandorp@rijnwoude.nl 
bijlagen ,~ : 
La.a. . WP Kaandorp 
J:\Gasleiding Beverwijk-Wijnaarden\Zienswijze startnotitie MER 20dee1 O.doe 

Bankrelatie : Bank Nederlandse Gemeenten 
rekeningnummer 28.50.34.103 

Connexxion bus: 165 Alphen-Zoetermeer; 
169 Alphen-Leiden ; 186, 187 Leiden-Gouda 



In paragraaf 4.4.3 wordt bij de autonome ontwikkeling van de infrastructuur (tabel 4.7) de te 
realiseren light rail van de RijnGouweLijn genoemd. Wij verzoeken u de geplande halte aan de 
Gemeneweg ter hoogte van Westvaartpark hieraan toe te voegen . 

Wij verzoeken u in het kader van het MER niet alleen de effecten te beoordelen, maar ook 
maatregelen te benoemen om te voorkomen dat aan de hiervoor genoemde (nieuwe) 
ontwikkelingen beperkingen worden gesteld na aanleg van de aardgastransportleiding. 

Aangegeven is nog dat de inventarisatie van ondergrondse leidingen nog niet volledig is. Voor de 
gemeente Rijnwoude is hierbij in ieder geval een aantal ondergrondse leidingen van belang, zoals 
de oost-west hoofdaardgastransportleiding langs de N11 en de nieuw aan te leggen COT 
distributieleiding door het Bentwoud. Voor dit laatste plan is op 9 december 2010 een 
bestemmingsplan vastgesteld door de gemeenteraad. Deze bestaande situatie dient dan ook te 
worden meegenomen in de MER. 

Resumé 
Een aantal locaties en ontwikkelingen wordt niet of niet duidelijk in de startnotitie genoemd. Wij 
verzoeken u derhalve de volgende ontwikkelingen mee te nemen in de MER: 
1. de nieuwe woningbouwlocaties in Westvaartpark (circa 300 woningen) , Groenendijk Wonen 

(circa 500 woningen) en de voormalige meelfabriek 'De Hoop' in Hazerswoude-Rijndijk (24 
woningen); 

2. de nieuw aan te leggen COr distributieleiding door het Bentwoud; 
3. de bestaande hoofdaardgastransportleiding , welke parallel langs de N11 ligt; 
4. de halte van de RijnGouweLijn ter hoogte van de Gemeneweg bij de nieuwbouwlocatie 

Westvaartpark . 
Hierbij dienen tevens maatregelen te worden beschreven om de effecten van de aanleg van de 
aardgastransportleiding te minimaliseren , zodat de hierboven genoemde ontwikkelingen niet 
onmogelijk worden gemaakt. 

Een afschrift van deze brief hebben wij gezonden aan de gemeenteraad. 

Uw reactie zien wij met belangstelling tegemoet. 

Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris , de burgemeester 

A.J.E. van der Werf- Bramer A. Latenstein van Voorst -Woldringh 
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tel. informaue (075) 681 6301 - de heer drs. A. Beijers 
onderwerp Milieueffectrapportage aardgastransportleid ing Beverwijk

Wijngaarden 
ons k eJ/m erk 

Zaans/ad. 2 4 D~t;. 2010 

Geachte mevrouw Brascamp, 

In uw bri ef van 8 november 2010 b et reffende de Mil ieueffectrapportage aa rdgastransportle iding 
Beverwijk-Wijngaard en stelt u de gemeente Zaanstad in d e gelegenheid onze mening te geven over 
d e reikwijdte en het d eta ilniveau van d e informat ie d ie in het mil ieueffectrapport moet worden 
opgenomen . 

De voorgenomen activite it betreft de aanleg van een gasleiding van het g:ascompressorstation 
Beverwijk naar het gascompressorstation Wijngaarden . De b uisl eiding heeft een diameter van 48 inch 
(122 cm) en een ontwerpdruk van 79,9 bar. Het trace heeft een lengte van circa 90 km. Slechts een 
zeer beperkt d eel van het tracé loopt door Zaanstad (ca 600 meter) . Het deel van het tracé dat 
betrekking heeft op Zaanstad loopt door dunbevolkt landelijk gebied . 

De startnotiti e is compleet en heeft voldoende detailniveau. Over het deel van het tracé binnen de 
gemeent egrenzen en d irect d aa rbuiten zijn er slechts twee zaken op te merken met betrekking t ot de 
re ikwijd te van d e mili eueffectrapportage. 

1. Er wordt geen meld ing gemaakt van d e bovengrondse 380 kV leiding welke het gasl eiding tracé 
doorsnijd t. D it is een aandachtspunt omdat beide tracé's een "beschermingszone" hebben 
waarbinn en gebruiksbeperkingen gelden in verband met bijvoorbeeld werkzaamheden t en 
behoeve van aanleg en onderhoud. 

2. De leid ing heeft gevolg en voor het UNESCO monument "De stelling van Amsterdam". O p pagina 
48 en 49 wordt hier melding van gemaakt . Echter uit het beoordelingskader blijkt dat de effecten 
niet word en meegenomen in de beoord eling . Aantasting van cultuurhistori sche waardevo lle 
patronen en structuren staat immers niet aan gekruist. Gezien het belang van de steH ing zou er wel 
een beoordeling plaat s moeten vind en in de m ilieueffectrapportage. Bovendien geldt dat, 
aangezien d e effecten mogelijk bepaa ld kunnen worden door de aanlegwijze, het zinvol is d e 
effecten op d e "De stelling van Am sterd am" in de milieueffectrapportage weer te geven per 



aanlegwijze. Zodoen d e wordt inzichtel ijk gemaakt wat de impact is van de ontwikkeling op " De 
stell ing van Amsterd am", afhankelijk van d e gekozen wijze van aanleg . 

Voor eventuele vragen kunt u cont act opnemen met Alex Beijers via t elefoon (075 6816301) of e-m ail 
(a.b eijers@zaanstad .n l). 

Hoogachtend , 

b urgemeest er en wethoud ers van Zaanstad, 

~~ , 
m9 .H Faber, burg~eeste r 

- ---s. C. Vermeer, gemeente5ecret'8~ 

Milie ueffectrapportage aardgus transportleiding Bevervvi;k -Wi ;ngoarden 
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verzenddatum 

onderwerp 
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Wijngaarden 

Geachte heer/mevrouw, 
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U10.011388 

uw kenmerk 

bijlage 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

afdeling 
VROM 

behandeld door 
F. Warnaar 

telefoon 
0180-639964 

Het ministerie van EL&I coördineert de aanleg van een nieuwe aardgastransportleiding tussen 
Beverwijk en Wijngaarden door Gasunie met aanduiding A803. Met ingang van 12 november 2010 
heeft u vanwege deze aanleg de concept-notitie reikwijdte en detail (hierna te noemen Startnotitie) voor 
de benodigde milieu-effectrapportage (lVIER) vrijgegeven voor inspraak. 
De nieuwe leiding doorkruist ook het grondgebied van de gemeente Zuidplas en de ontwikkeling in de 
Zuidplaspolder. Graag maken wij daarom gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen 
aangaande deze Startnotitie. 

De hiernavolgende zienswijze gaat voornamelijk in op externe veiligheidseffecten van de nieuwe 
aardgastransportleiding op de omgeving. 

Bundeling en invloedsgebied 
In de Startnotitie wordt de volgende opmerking gemaakt (par. 3.3.1, pag. 24): 
"Door een nieuwe aardgastransportleiding naast een bestaande aardgastransportleiding te leggen, 
verandert er in de praktijk niets aan het invloedsgebied". 

Dit gaat uit van het bundelingsprincipe, wat vanuit veiligheidsoogpunt op zich een logisch uitgangspunt 
is. Ter hoogte van de gemeente Zuid plas klopt deze opmerking echter niet. Het "voorlopig 
voorkeurstracé" gaat namelijk uit van de genoemde bundeling aan de bestaande 
aardgastransportleiding met aanduiding A553. In de volgende tabel zijn de specificaties, de 1 % 
letaliteitgrens (invloedsgebied) en de 100% letaliteitgrens van de A553 uitgezet tegen de nieuw aan te 
leggen aardgastransportleiding A803. 

Postadres Postbus 100.2910 AC Nieuwerkerk aan den Ijssel T 0180 - 330 300 F 0180 - 330 329 E gemeente@zuidplas.nl www.zuidplas.nl 
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gemeente 

Zuidplas 
onderwerp 
zienswijze startnotitie aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden 

80 580 meter 

registratienummer 
U10.011388 

220 meter 

Conclusie is dat zowel de 1 % letaliteitgrens als de 100% letaliteitgrens toeneemt met de aanleg van de 
aardgastransportleiding A803 en daarmee ook het ruimtebeslag. Vooral ten aanzien van de 
bestemmingsplannen in de Zuidplaspolder (Rode Waterparel) moet beoordeeld worden wat de impact 
is van deze toenames (vooral de toename van de 100% letaliteitgrens). De bebouwing binnen de 100% 
letaliteitgrens draagt het meeste bij aan het groepsrisico. Met de aanleg van de A803 is er een groter 
100% letaliteitgebied dan bij de bestaande A553 het geval is. I n het bestemmingsplan Rode Waterparel 
is aangegeven dat "bijzonder kwetsbare objecten" (basisscholen, kinderdagverblijven, 
verzorgingstehuizen, enz.) niet zijn toegestaan binnen de 100% letaliteitgrens. Deze planregel heeft 
met de aanleg van de A803 dus betrekking op een groter gebied. Dit is in onze ogen ongewenst. 

Tracékeuze en geplande ontwikkelingen 
Ter hoogte van de gemeente Zuidplas is een tracéoptie overwogen (tracédeel 5, door Rotterdam, zie 
fig. 3.1 op pag. 25). Tracédeel 5 is afgevallen voornamelijk ten aanzien van het aspect externe 
veiligheid. Binnen het invloedsgebied van tracédeel 5 liggen veel meer woningen en zijn er tevens 6 
knelpunten (woningen binnen bebouwingsafstand). Om deze reden heeft u gekozen voor tracédeel 6, 
door gemeente Zuidplas. 

Dit tracédeel 6 doorkruist echter de eerder genoemde Zuidplasontwikkelingen, die zijn vastgelegd in 
reeds vastgestelde bestemmingsplannen (zie www.ruimtelijkeplannen.nl). Dit is een hard juridisch 
kader dat maakt dat u bij de planvorming van de nieuwe aardgastransportleiding rekening moet houden 
met deze plannen (b.v. aanwezigheid van woningen). Graag zien wij dit nadrukkelijk terug in de 
Startnotitie, om te voorkomen dat de situatie zich omkeert waardoor de Zuidplasontwikkelingen beperkt 
worden door en zich aan dienen te passen aan de aardgastransportleiding. 

Wij vragen ons tevens af of bij de vergelijking tussen tracédeel 5 en 6 de toekomstige woningbouw van 
álle Zuidplasontwikkelingen zijn meegenomen? 

De knelpunten op tracé 5 (door Rotterdam) zijn gebaseerd op de bebouwingsafstanden uit de circulaire 
Aardgas uit 1984. Vanaf 1 januari 2011 wordt deze circulaire vervangen door het Besluit Externe 
Veiligheid Buisleidingen (Bevb) en vervallen de bebouwingsafstanden. Hiermee vervallen dus ook deze 
knelpunten (plaatsgebonden risico 10-6 mag niet buiten belemmeringenstrook liggen). Zijn deze 
wijzigingen een aanleiding om een heroverweging te maken tussen de tracédelen 5 en 6? 

Bij de autonome ontwikkelingen op pag. 42 missen wij de Moordrechtboog (verlegde N456) welke 
reeds in een bestemmingsplan is vastgelegd. Wij verzoeken u deze op te nemen en tevens te 
beschouwen of deze effecten heeft op de externe veiligheidssituatie en overige aspecten. 



gemeente 

Zuidplas 
onderwerp 
zienswijze startnotitie aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden 

Algemene kanttekeningen 

registratienummer 
U10.011388 

In par. 5.2.1 , pag. 55 is aangegeven dat "in het MER het plaatsgebonden risico en groepsrisico worden 
bepaald (gebruiksfase)". In dat kader willen wij u er alvast op wijzen dat het plaatsgebonden risico voor 
nieuw aan te leggen aardgastransportleidingen binnen de belemmeringenstrook moet liggen (5 meter 
aan weerszijden van de aardgastransportleiding , zie art. 6 lid 2 van het Besluit Externe Veiligheid 
Buisleidingen). 

Op bladzijde 38 van de Startnotitie is onder "Huidige situatie" een opsomming weergegeven van de 
dorpskernen die de aardgastransportleiding passeert. Het dorp Moerkapelle mist in deze opsomming. Is 
deze woonbebouwing wel voldoende meegenomen in de variantenberekening van bladzijde 29? 

Verder willen wij algemeen opmerken dat de ligging van de nieuwe aardgastransportleiding in eerdere 
concept-varianten op een aantal punten fysiek afweek van het bestaande leidingtracé. Wij verzoeken u 
in de startnotitie het uitgangspunt dat dit in het algemeen zoveel mogelijk beperkt moet worden te 
benadrukken, omdat dit (af)wijken een nog groter invloedsgebied tot gevolg heeft. 

Met vriendelijke groet, 
College van burgemeester en wethouders, 

J. Brinkman, 
Gemeentesecretaris 
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Ri jksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
Ministerie van Onderwijs, Culruur en 
Wetenschap 

> Retouradres Postbus 1600 3800 SP Amersfoort 

Ministerie van Economische Zaken , Landbouw en I nnovatie 
DG Energie, Telecom en Markten 
T.a.v. mevr. mr. drs . EJ. Brascamp 
Postbus 20101 
2500 EC DEN HAAG 

Datum 
Betreft 

16 december 20 10 
MER aardgastransport leid ing Beverwijk-Wijngaarden 

Geachte mevrouw Brascamp, beste Eva, 

Naar aan leiding van het verschijnen van de startnotitie m .e. r. voor het project 
"Aardgastransportleid ing Beverwij k-Wijngaa rden" zend ik u hierbij het advies van 
de Rijksd ienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE ) . Di t advies is method isch van 
aard , niet inhoude lijk . Over de w ijze waarop onze diensten zu llen samenwerken 
bij het uit te voeren archeologisch onderzoek hebben we 8 december jl. overleg 
gevoerd. 

In de startnot itie is ervoor gekozen landschap, geomorfo log ie en cultuurhistorie 
apart van archeologie te beschouwen . Wij zien cu ltuu rh istorie echter als een 
overkoepelend begrip , waar archeo logie, histo risch-geografische structu ren en 
(steden)bouwkundig erfg oed onder vallen . Landschap zien we daarbij als de 
resu ltante van ab iotische, biotische en mense lijke inv loeden . 

De te beoordelen aspecten die in de startnotitie worden genoemd zijn op zichze lf 
goed en in balans met de overige te beoordelen aspecten. Het beoordelingskader 
(§ 5.3 ) echter is m. i. te beperkt. Zowel bij landschap, cul tuurhistorie als 
archeolog ie wordt als cri terium genoemd "aantast ing van ... ". Ik wil u adviseren 
dit aantasten te specificeren : gaat het om ' verstoring', 'doorsn ij ding ', 
' vern ietig ing' of ' verdroging' van de versch ill ende te beoordelen aanwezige 
kwali teiten. 
Voo r meer toe li cht ing hierop wi l ik u wij zen op de Handreiki ng cultuurhisto rie in 
m.e.r. en MKBA die in opdracht van de RCE is opgesteld (www.cultureelerfgoed.nl 
> archeo log ie> publi cat ies> richtl ij nen en model bestekken > richtl ij nen ). 

Hoogachtend, 
Rij ksd ienst voor het Cu lt ureel Erfgoed 

Mw. drs. E. Romeijn 
Consu lent, Plan vorming en Ruimtelijke Orden ing 

Smal lepad 5 
3811 MG Amersfoort 
Postbus 1600 
3800 SP Amersfoort 
www .cultureelerfgoed.n l 

Contactpersoon 
Mw. drs. E. RomelJn 

T 033421 72 26 
F 033421 77 99 
e. romeijn@cultureelerfgoed . n I 

Onze referentie 
AWT-2010 -S90 

Uw referentie 
ETM/EM/10126130 
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Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel 
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel 

ONTVANGEN 

1 3 DEC 1010 

c 

T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 
E info@wsrl.nl 

Bank 63.67.57.269 
I www.waterschaprivierenland.nl 

Inspraakpunt Gasleiding Beverwijk
Wijngaarden, Bureau Energieprojecten 
Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Datum: Ons kenmerk: 

8 december 20 I 0 201030050/135047 
Uw kenmerk: 

ETM/EM 110126121 

Waterschap 
Rivierenland 

VERZONDEN - 9 DEC 2010 
Behandeld door: 

de heer P. Soli ie 

Onderwerp: Doorkiesnummer: 

Startnotitie mer uitbreiding landelijk gasrransportnet tussen Beverwijk en Wijngaarden (0344) 64 91 21 
p.sollie@wsrl.nl 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 9 november 2010 ontvingen wij uw brief over de milieueffectrapportage aardgas transport leiding 
Beverwijk - Wijngaarden. Met deze brief stelt u Waterschap Rivierenland in de gelegenheid om haar 
mening te geven over de reikwijdte en het detailniveau van de informatie die in het 
milieueffectrapport moet word~n opgenomen. 

Wij hebben uw toegezonden notitie (Startnotitie mer uitbreiding landelijk gastransportnet tussen 
Beverwijk - Wijngaarden) bestudeerd en geconstateerd dat u onze eerder gemaakte opmerkingen 
heeft overgenomen. Om die reden is er voor ons geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze. 

Wij verzoeken u om het waterschap ook bij de verdere planvorming nauw te betrekken. 

Als u nog vragen heeft over deze briet~ kunt u contact opnemen met de heer P. Sollie, 
telefoolli1ummer (0344) 64 91 21, e-mailadresp.soUie@wsrl.nl. 

Hoogachtend, 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 
de teamleider Plannen West, 

) 

Bijlage(n): Geen 

Afschrift: Archief; A. Krikke/T-VOO 
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5 Ontvangen zienswijzen 
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MONDELINGE, SCHRIFTELIJKE EN DIGITALE ZIENSWIJZEN 
 

NUMERIEK OVERZICHT 
 

3 

 

Nr. Naam 
1 Landbouwbedrijf Van der Spek, De heer D. van der Spek, ZEVENHUIZEN ZH 
2 Staatsbosbeheer, Regio West, Mevrouw Ir. A.M. Roessen, AMSTERDAM 
3 N. Ravestijn-van der Maarl, J. Ravestijn, D. Ravestijn, M. Ravestijn, HOOFDDORP 
4 Waternet, DB, Mevrouw I.S. Haazebroek-Eeken, AMSTERDAM 
5 Dienst Landelijk Gebied, De heer R.C. Stolk, UTRECHT 
6 De heer F.C. Bleijs, ALKMAAR 
7 Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Ir. M.R. Houtzagers, ROTTERDAM 
8 De heer M. Maat en mevrouw H. Maat-Verwoerd, HOOFDDORP 
9 W.W.M. Koeckhoven, HOOFDDORP 
10 Haven Amsterdam, Ir. W. Vlemmix, AMSTERDAM 
11 Oasen N.V., Henk Ardesch, GOUDA 
12 Linge Fruit B.V., NAALDWIJK, via Agro Adviesbureau B.V., NAALDWIJK 
13 Recreatieschap Spaarnwoude, Drs. H. Wijkhuisen, HAARLEM 
14 G.J. Resoort, HOOFDDORP; 
15 De heer C. van der Stelt, VORDEN, via Pelgrum Rentmeesters , VORDEN 
16 P.P. Konst, HOOFDDORP 
17 De heer P.W. Voets en mevrouw A.H. Voets-Buise, HAZERSWOUDE DORP, via , D. Buitenhuis RT, 

HAZERSWOUDE DORP 
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Nr. Naam organisatie 

5 Dienst Landelijk Gebied, De heer R.C. Stolk, UTRECHT 

10 Haven Amsterdam, Ir. W. Vlemmix, AMSTERDAM 

1 Landbouwbedrijf Van der Spek, De heer D. van der Spek, ZEVENHUIZEN ZH 

12 Linge Fruit B.V., NAALDWIJK, via Agro Adviesbureau B.V., NAALDWIJK 

11 Oasen N.V., Henk Ardesch, GOUDA 

13 Recreatieschap Spaarnwoude, Drs. H. Wijkhuisen, HAARLEM 

2 Staatsbosbeheer, Regio West, Mevrouw Ir. A.M. Roessen, AMSTERDAM 

7 Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Ir. M.R. Houtzagers, ROTTERDAM 

4 Waternet, DB, Mevrouw I.S. Haazebroek-Eeken, AMSTERDAM 
 



Formulier voor mondelinge inspraak 

Gastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden 

Datum/tijd telefoontje: 
Wijze van inspreken: 
Gesproken met: 

Naam: 

15 november 2010 om 10.55 uur 
telefonisch 
Nancy 

Dhr. D. van der Spek 

Particulier / namens organisatie: Landbouwbedrijf van der Spek 

Adres: 

Postcode + woonplaats: I Zevenhuizen 

Telefoonnummer: 
Evt. e-mailadres: 

Inspraakreactie: 
De heer van der Spek heeft op zich geen bezwaar tegen de uitbreiding van de 
gastransportleiding wanneer het oude tracé gevolgd gaat worden. Dat betekent onder de A 12 
en de spoorlijn Utrecht- Den Haag door. ( Daar wil de heer van der Spek dat deze komt te 
liggen). 
Afwijkend is nu, dat er ook geboord gaat worden onder de A 12 en de spoorlijn door, maar 
dan komt deze leiding langs de landbouwloods van de heer van der Spek. Aangezien de heer 
van der Spek de loods wil verbreden met dezelfde breedte die de loods nu als is. Van 22 
meter naar 44 meter breed. Met deze nieuwe situatie zou de landbouwloods op de nieuwe 
leiding komen te staan. Vandaar dat meneer het oude tracé wilt blijven volgen. 

0001 



Inspraakpunt Gasleiding Beverwijk-Wijngaarden 

Bureau Energieprojecten 

Postbus 223 

22S0 AE Voorschoten 

ONTVANGEN 

1 4 DEC 20lU 

Datum 9 december 2010 

Onderwerp Zienswijze startnotÎtie MER 

Sehand~ld door SUUS Boerma, telefoon 020 7073782 

Ons '~enm"rk SBW2010-26S7 

Uw kelimc r . 

8iilagen 

Geachte heer/mevrouw, 

Hierbij reàgeert Staatsbosbeheer regio West op de startnotitie voor de milieueffecttapportage voor de 

aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden. Het voorgestelde tracé van de nÎeuwe aardgasleiding 

gaat door enkele van onze huidige eigendommen en passeert sommige andete eigendommen op zeer 

kone afstand. Ook beïnvloedt de leiding enkele van de toekomstige Staatsbosbeheertetreinen. Te 

zijner tijd wUen ove( de zakelijke aspecten afspraken gemaakt moeten worden. 

(n het algemeen zijn wij van mening dat de onderwerpen natuur en recreatie, zowel huidig als 

toekomstig. in de startno\itle voldoende zijn meegenomen. Wij kunnen ook de gemaakle keUlen voor 

hel tracé onderschrijven en staan achter het besluit om geen alternatieve ttacè's le onderzoeken. 

Toch zijn er nog enkele aspecten die onvoldoende aandacht krijgen in de slartnolÎIÎe. 

De aanlegfase 

Wij begrijpen niet waarom alleen voor het deel Ouderkerk- Wijngaarden gekozen wo(dl VOOt aanleg 

in den natte. De grondwaler~tanden in sommige andere delen zijn ook hoog (bijvoorbeeld În de 

Zuidplaspolder, toekomstig naluur- en recreatiegebied Restveen en Groene Waterparel). Heeft dit 

soms iets met doorlaatbaarheid te maken? Meer uitleg over het waarom van dil besluil is op zijn 

plaats. 

Voor onze terreinen bij de Wijde Aa maakt het uit hoe het werk wordt uitgevoerd. Om de Wijde Aa Ie 

kruisen zal er nat gewerkt moeten worden, dal zou doorgezet moeten worden 101 aan de Vlietpoldet 

om de sehraallandjes verdroging te besparen. Als de sleuf zo breed wordt dat deze ollle landjes raakl. 

dan moet er met een persleiding gewerkt worden. 

Wij vragen ons af of de inklinking van veen niet gebagatelliseerd wordt. Bodemdaling in de 

veenweiden moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Daarnaast vragen wij ons af of vetaarding van 

veen op zal treden door de we(kzaamheden. Wordt er veen afgegraven? En kan hel gebied Reslveen 

en Groene Waterparel nog wet worden vernat als de leiding er eenmaalligl? Maalregelen moelen 

genomen worden om afgraven van veen zoveel mogelijk te beperken, bijvoorbeeld doot de bteedte 

van de sleuf op maximaal 35 meter te stellen, in plaats van op minimaal. 

En wellicht moeten maattegelen genomen worden om inklinking van veen Ie voorkomen en daarmee 

toekomstige verzakking van de leiding te voorkomen of de effecten ervan te verminderen. 

Regio we<ll Nilril~we9 nlll043 eB Amslerd<\m Slolerdijk.1 Postbus Sa174 I 1040 HO Amslerdam I T 020-7073700 I f OlO·707) 701 I \(VK J016j~ 
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In de startnotitie wordt gesteld dat verstoring van de Natura 2000-gebieden op voorhand uitgesloten 

is. Daarmee 2ijn wij het volstrekt oneens. In Natura 2000 is het aspect externe werking van 9rOOi 

bela n9. Aa nleg van de gasleidIng op slec:hts 750 meter oostelijk van De wikk kali verslorinq van de 

Ideine zwaan veroor2aken, als de soort van z'n foerageergebied naar z'n rustqebied vliegt. 

8 i j het gebied De Donkse laagten gaat de leiding pal langs de 5chraalland uit5tekken aan de weslkant. 

Aan weerszijden van de Acnterwaterschap moet beslist nat worden gewerkt; hier ligt een toekomstige 

ecologische verbindings2.one voor schraalland soorten. Ook moet hier in elk geval geen veen 

afgegraven worden. En Indien de 35-50 meter brede deuf onze SChraaliandjes raakt. moet er met een 

persleiding gewerkt worden. 

Overigens hebben wij in de landjes direc:t bij de Zijdebrug peilbuizen die momenteel nog worden 

opgenomen. In de landjes direct grenzend aan de nieuwe leiding niet. In één van de dichtbij gelegen 

landÎes liggen wel een paar oude peilbuizen, die door Staatsbosbeheer niet meer worden opgenomen. 

Het zou goed zIjn als de C.asunle de monitoring van deze peilbvizen op zich neemt. 

Natura 2000 moet dus wel degelijk meegenomen worden in de milieueHettrapPorlage. Dal betekent 

onder andere dat in tabel 4.10 de Natura 2000 doelsoorten en habitats meegenomen moeten worden. 

Ook flora in het algemeen ontbreekt nu in de tabel. 

Een van de randvoorwaarden voor de aanleg kan zijn om werkzaamheden buiten het wintergasten- en 

buiten het broedseizoen vit te voeren. Dat geldt zowel voor de Natvra ~ooo gebieden als ook voor 

a nd ere (weidevog el)g ebiede n. 

Na de aanleg 

Wij vragen ons af of de S meter brede strook na aanleg betreden mag worden. Bebouwing en 

diepwortelende soorten worden al uitgesloten. maar hoe zit het met ander gebruik? Hoe Îs het voor 

de recreant? 

VQrder vragen wij ons af wat de invloed van warmte van de gasleiding op onze gebieden/de EHS is. 

Tot slot 
Wij vertrouwen er op met deze reactie een bijdrage te hebben geleverd aan een goede startnotitie. 

Voor vragen kunt u contact opnemen meI Suus Boerma op telefoonnummer 020 707 3782. 

Hoog ac h tend I 

Regi irecteur Staat!Obosbeheer West 

mevrouw Ir. A.M. Roessen 

Regio Weil I N~ril .. we9 22111043 C8 Amsterdam SlOIerdijk ! Postbus 58174 11.040 HO Amsterdam I T 010-707)100 I f 01/)0 70711 01 I XV\( J016JS44 
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rnspraakpunt Gasleiding Beverwijk-Wijngaarden 

Bureau Energieprojecten 

Postbus 223 

2250 Af VOORSCHOTEN 

Betreft Zienswijze startnotitie 

HoofddorpJ 15 december 2010 

Geachte heer. mevrouw, 

Ontvangen 
17 dec 2010 

In deze brief reageren wij op het voornemen van Gasunie om een nieuwe transportJeiding aan te 

leggen in gronden waarvan wij eigenaar zijn. 

Wij maken belWaar tegen aanleg van deze ttansportleiding in onze gronden gelegen aan en nabij de 

te Hoofddorp. Aanle~ levert namelijk schade op aan gronden en gebouwen 

alsmede waardevermÎ ndering. 

Graag onrvangen wij een ontvangstbevestiging van de2e brief. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend. 

N. RavestiJn· Van der Maarl 

J. Ravestijn 

D. Rav€stijn 

M. Ravestijn 

Co r re spo n d e ntiea 

J. RavestiJn 

Hoofddorp 
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Drinkwilter 

Beleid 8t Planvorming waterO net 

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam 

Inspraak punt Gasleiding beverwijk-Wijngaarden 
T.a.v . Bureau ENergieprojecten 
Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 

'I P 'IP11 1I " 111 111,11"11 1'1111''1 

Onderwerp 

MER· Aardgastransportleiding 8e.verwljk -Wijngaarden 

Het bijgaande wordt U aangeboden: 

• ter kennisneming 

o met het verzoek om commentaar 

o met het verzoek om advies 

o met het verzoek om terugzending 

o naar aanleiding van uw verzoek 

o op verzoek van 

o ter doorzending naar 
o ter bespreking OP 

o met dank voor inzage retour 

• om te behouden 

o 

. l.S . Haazebroek-Eeken 

sen ia rAsset be hee rder Tra ns port 

Waternet Is de gemeenschappelijke or9anisatie van Waterschap Amsrel, GOOI en Vecht I 
en de gemeente Amsterdam 

Datum 

ONTVANGEN 

1 7 DEC 1010 

16 december 20 I 0 

Uw kenmerk 

Start notitie 

Ons Icenmerk 

DW 10 .037325 

Projectnummer 

TL 1625-09 

Conta ctp er1>oon 

I. S. Haazebroek -Eeken 

Doorklesn u m mer 

0206086527 

~-mall 

ingrld. haö zebroek@waternel.nl 

Korte OUCIerkerkerClljk 7 

Am S'terdam 

P05tbus 94370 
1090 GJ Amsterdam 
T 0900 9) ~4 (.ok~lIt Ult.cT) 

F 020 608 39 00 
KvK 412l6$93 

www.watemet.I"I1 

1/ t 
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Drinkwater 

Beleid & PlanvonnJ ng 

Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam 

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en 
Innovatie 
T.a.v. mevr.mr.drs. J.H. Brouwer 
Postbus 20101 
2500 EC DEN HAAG 

11111111111111111111111111111111111111111111 

e 

Onderwerp Dat-um 

MER Aardgastroosportleidlng Beverwijk-Wijngaarden L6 december 20 LO 

Uw Icenmerk 

Geachte mevrouw Brouwer, ETM/EMJ 10163397 

Ons ke"me~k 

Bij briel van 12 november 2010 heefl hel Ministerie van Economische 2aken. OW 10.0)7325 

Landbouw en Innovalie de gemeente Amsterdam geinformeerd over het ProJCctrlummer 

voornemen een inpassingsplan op Ie stellen ten behoeve van een n 1625·08 

aardgastransportleidlng tussen Beverwijk en Wijngaarden. Con~ctpcrsoon 

In het kader van dal inpassingsplan wordt een milieueffectrapport opgesteld. De l.S. Haazebroek-Eeken 

slartnolilie ten behoeve van het MER is ter inzage gelegd en er is lot en mei 23 Doorkiesnummer 

december 2010 gelegenheid geboden een zienswijze Ie geven op die 02060865 27 

startnotilie. E-mail 

Reactie gemeente Amsterdam 
Gemeente Amsterdam heeft verschillende soorten belangen in de gebieden 

van het voorgestelde tracé. Haven Amsterdam reageert vanuit het belang van 

de haven met een separate brief. Vanuit het OGA (Ontwikkelingsbedri)! 

Gemeente Amsterdam) is gekeken naar het tracé en concludeert dat het OGA 

geen bemoeienis heelt doordat in de betreffende percelen 

watertransportleidingen liggen welke door Watemel beheerd worden. Waternet 

zal hel gemeentebelang behartigen voor zover het betref! de 

drinkwatervoorziening van de gemeente en aanvullend daarop hel belang van 

de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (hiema te noemen: 'WRKft

). 

Bij dezen ontvangt u de zienswi,ze op de startnoli1ie vanuit Waternel en vragen 

wij uw aandacht voor het volgende. 

Tracêdeel 2. 

Op bladi:ijde 26 van het startdocument wordt ingegaan op de beoordeling van 

de tracés 2 en 3. Hierbij mist Watemet twee belangrijke onderwerpen die o.i. 

ook meegewogen hadden moeten worden. Het gaat hier allereerst om de status 

van een grool deel van hel gebied waardoor tracé 2 loOpl, Ie welen een 

"aardkundig monument" zoals omschreven in de provinciale MUieuverordening 

van Noord Holland (Tranche 6A. Hoofdstuk 11). Daarnaast is een groot deel 

van tracé 2 een ·walenNingebied" zoals slaalomschreven In de Provinciale 

WaterneC is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht I 
en de gemeente Amsterdam 

Ingrld. haözebroek@watemet.nl 

I(ortc Ouder'KerkerdIJk. 7 

AI'I'lsterda m 
Postbus 94370 
1090 GJ Amsterdam 
T 0900 93 94 (lokaal tarief) 
f 020 608 39 00 
KvK 41216593 

www.warernet.nl 
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Drinkwater 

Beleid & PI nvormmg 

Milîeuverordeningen van Noord-Holland (Tranche GA, Hoofdstuk tO} en Zuid· 

Holland (lot en meI zesde tranche, Bijlage 10, onder 8. Iilel 2) . 
Datum 

t6 december 2010 

OI'lS kenmerk 

Watemel is van mening dat bij de beoordeling van Iracé 2 contact opgenomen DW 10.037325 

had kunnen worden meI beheerders/eigenaren van grote delen van het gebied, 

te weten WaterneUgemeenle Amsterdam. Het moge duidelijk .z.ijn daltracédeel 

2 niet de voorkeur gel1let van WatemeL Indien tracédeel 2 alsnog verder 

uitgewerkt wordl dan verzoeken wIJ u zeer dringend om Wat8rnet hierbij Ie 

belrekken. 

Wal art r9 n sp 0 nis! ding en 

Vanurt NIeuwegein wordt water Ingenomen door de WAK. Dil water wordt 

voorgezuiverd en ondergronds getransporteerd en verdeeld lussen Provinciaal 

Waterleidlngbedri]1 Noord·Holland (~WN) en Waternel. en industrieën Ie 

Amsterdam en Ijmuiden . Na zuivering van het WAK·water in de 

waterleidJngduinen wordt hel drinkwater getransporteerd richting de gemeente 

Amsterdam en omstreken. Oe walertransportleidingen van de gemeente 

Amsterdam en de WAK l.iin daarmee Vatl essentie-el belang VOOr de gehele 

drinkwalervoorziening van de gemeente Amsterdam en de Provincie Noord

Holland en tevens van graal belang voor de genoemde industriële afnemers. 

Het belreN hierbij waler1ranspartleidlngen meI inwendige diameters varièrend 

van 800mm tot 1500mm In beton of staal. 

Hel nieuw aan Ie leggen gasleiding Irace laopl o.a. door 8eveMiik, 
Valserbroek. Spaamdam. Zwanenburg. liJnden. Schiphol en Hoo{ddorp. Op 

diverse localies zijn kruisingen en grole lengten parallel-ligging (200m) met de 

walenransponleidingen in kaan gebrachL Vanuit de Nola Ruimte is vastgelegd 

dal infrastructuur zoveel mogelijk gebundeld moet worden aangelegd. Wij 

noemen hierbij de locatie În Zwanenburgtussen de IJweg en de Yloch! in de 

gemeente Haarlemmermeer en vragen specifieke aandachl voor hel volgende. 

Op deze localIe wordl de nieuwe gasleiding parallel naast de huidige gasleiding 

aangelegd. Tussen de bestaande en de liieuw geprojecteerde gasleiding ligt 

een belonnen water1ransponleiding met een diameter van 100Qmm. Dit IS geen 

wenselijke situatie daar de drinkwaterleidingen \e allen liide bereikbaar en 

beheerbaar dienen Ie blijven voor onderhouds· en calamitei1en 

werkzaamheden. Het beheren en bereikbaar houden van de 

watertransportleidIng wordt door de aanleg van de tweede gaslranspDrtleiding 

bemoeilijkt. zo niet onmogelijk gemaakt Wij stellen voor Dm in besChreven 

situaties de gasleidingen gezamenlijk naasl elkaar aan Ie leggen zodat beiden 

aan' zijde van de watenransportleidlng kDfT'len te liggen. Hiermee wordl 

vaslgehouden aan hel bundel\ngsprincipe én wordt een onbelemmerde zijde 

voor de watertransportlaiding gecreëerd zodat deze bereikbaar en beheerbaar 

blijven voor In de toekomst 

Wal'emet Is de gemeenschappelijke organlSiJtie van Waterschap Amstel, Gooi en VecM I 
en de gemeente Amsterdam 
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Dri n l~water 

Beleid & Planvornllng 

Datum 

16 december 2010 

De walerlransporlleîdingen zijn over een groot deel van hel tracé aang81eQd in Ons kenmerk 

grond meI een opslalre-cht. Dit opstalrecht geeft ons een obstakelvrjje 201"18 van ow tO,037325 

20 meIer breed. 10 meter aan weerszijde van de leiding, gemelen vanuit hel 

hart van de watertransportleidingen. Deze zone is noodzakelijk voor hel reeds 

genoemde onderhoudswerk en Om in geval van calamiteiten. binnen 24 uur 

werkzaamheden Ie kunnen verrichten. Indien deze zone nlel vriJ gehouden 

wordt zal hel plaatsen en gebruiken van graal materieel (graalmachines. 

draadkraanmachine voor hel plaatsen van damwanden, vrachtwagens voor het 

al voeren van uitgegraven grond ele.) en materîaal (belonnen buisdalen van 6 

meier lengte. een uitwendige diameier van ca. 1,8 meter en een gewicht van 

ca. 9 ton per sIuk) ernstig worden belemmerd, Wlî verzoeken u de sirook als 

belemmerende zone op Ie nemen in hel kaanmaleriaal van de startnotilie op 

grond vat'\ "een belangrijke {unctie (kruisende danwellangsliggende 

Infrastructuur) van de directe projeclomgevingft

• 

In de startnolilie is verder aangegeven dal de gasleiding op mÎnimaal 7 meter 

uil hel ha" van een andere gaSleiding aangelegd wordt. Gezien de 
belemmerende zone van (in lataal) 20 meter breed van de 

walertranspOl1leidingen dien! de Gasunie te onderhandelen over hel gebruik 

van de zakelijk rechlslroksn en de eigendommen van de gemeente Amslerdam 

en van de WRK. De voorkeur van Walernet gaat uil naar het naast elkaar 

realiseren van zakelijk rechtstroken en niet (deels) overlappend. Voor zover 

bekend zijn er twee kadastrale eigendomspercelen welke gekruist worden door 

het gastrac~l. Dit betret1 de percelen welke kadastraal bekend zijn onder HLM 

AA 87 G en HLM AA 306 G. Over het gebruik van deze gronden dient een 

separaat overleg gevoerd te worden met Watemel. 

Enkele voorwaarden welke algemeen gelden voor hel werken in de nabijheid 

van watenransportleidingen zijn: 

1. Een groot deel van de transpor1leidingen beSlaai uil belonnen buisdelen. 

Graven In de directe nabilheid van de leiding is niet zonder riSICO. Wanneer 

lekkage optreedt. dienen er geen gevaarlijke situaties te kunnen ontstaan, 

Vooralgaand aan de aanlegwerkzaamheden van de gasleiding (zoals het 

plaatsen van damwanden, hel veroorzaken van trillingen door bouwverkeer 

elc} dlenl middels berekeningen aangetoond te worden dal de 

werkzaamheden geen Invloed hebben op de ligging van de 

waler1ranspor1leldJngen. Indien uit berekeningen blijkt dat er maatregelen 

gelroHen dienen te worden ler bescherming van de waletiranspor1leidingen 

dan zal de Gasunie deze vooruitlopend op de werkzaamheden dienen aan 

Ie brengen. 

2. Een kleiner deel van de walertransportleidlngen bestaat uit staal. Er dien! 

voorafgaand aan de werkzaamheden middels berekeningen aangetoond te 

worden dat de kathodische bescherming van de nieuwe gasleiding geen 

Walerne( Is de gemeenschappelijke organisatie van Wàtersdlap Amstel, Gooi en Vecht I 
en de gemeente Amsterdam 
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Drinkwater 

Beleid & PI anvorming 

invloed heeh op de kathodische bescherming van stalen Datum 

watertransportleidingen. Indien uil de berek.eningen blijkt dal er 16 december 2010 

beschermende maatregelen genomen dienen te worden. dan dienen deze Ons kenmerk 

vooruitlopend op de werkzaamheden door de Gasunie aangebracht worden. DW 10.037325 

3. Pneumalisch boren, beter bekend onder de naam "rakelboren, Is niet 

toegestaan onder de watertransport leidingen door. 

Wil vGrzoeken u nadrukkelijk om de belangen van de drinkwatervoorzienlr\9 van 

de gemeente Amsterdam en de WRK met haar reeds genoemde industriële 

alnemers mee te talen wegen In de keuze voor het vaststellen van het definitie! 

nieuw gasleiding trace. Het Is immers voor de aanvoer van voldoende gas èn 
de drinkwatervoorziening van de gemeenle Amsterdam van belang om beide 

lransportleidlngen goed te kunnen beheren en bereikbaar la houden. In aanleg

en gebruiksiase. Wij dringen aan op een vroegtijdig overleg met Watemet om 

de meest maalschappelljk verantwoorde keuze te maken inzake de defÎnilÎeve 

lIacevasts telling. 

Wij ver1rouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Mel vriendelijke groet, 

gemeente Amsterdam 

de nv WRK, 

. l.S. Haazebroek-Eeken 

senior Assetbeheerder Transport 

BIJlage(n) 

Cd-rom met de ligging van de watertransportJeidingen OD x,y ·coordlnaat binnen het 

trac::êgebied van de gasleiding tussen Beverwijk en Hoofddorp. Deze Informatie Is 

vertrouwelijk en dient als zodanig behzmdeld te worden. 

t.t. 

lnspraakpunt Gasleiding Beverw IJ k -Wijngaarden 

OntwikkelIngsbedrijf geme.ente Amsterdam 

Havenbedrijf gemeente Amsterdam 

Waternet, dhr. E. Yedema 

Watemet, dhr. 1(. Versterre 

Watemel 5 de gemeenschafJPelÎjke organisatie V,M Waterschap Amslel, Gooi en Vecht I 
en de gemeente Amsterdam 
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ONTVANGEN 
20 DEC 2010 

Fo mlUUer "oor mondeling .. hlspnaak project Ga~l l."I dlng newrwiJk~Wljng;mnJ{'n 

lerilU.a~legl!ing 12 nO\'ember tlm 2J de<"em ber 201 0 

Datumltijd telefoontje: 20 december 2010 om i 1.45 uur 
Wijze van iRSpreken: teleConisch (met Els) 

Naam : d~ he~r F.C. BI ~ijs 

Adr~'S: 

POISlcOOe + woonpta-al.S: Alkmaar 

In g.!sprok~n op: SI:lrtI101;I;.:: 

IIL~proakreactie: 

De heer Bleijs is belanghebbende in Zijkanaal B. waar hij een woonboot bezit die nog 
g~l~ga lis~...,rd !IJOo)t wortkn: bij doorgang "an dol gaskiding zoals g.!proj.::cu.::rd in d.:: 
Startnotit i.:: loopt d~ I~galis..""; ng "an zijn \\"oonboot ,,".::Uicht ~.'aar. Hij is op hoogt~ "an d~ 
rtlogdijlr.: g~ ... ijzigd.:- plann~'rl .'oor het truc,!; orukr Zijlr.:anaal B. maar \\"il w il igh~idsh.3.lw 

loch zijn zienswijze geven. 

De heer Bleijs vindt dal de nieuwe gasle iding hel bestaande lracê moet volgen - in lijn meI 
h~t best~mming>;plan -zodat do! ruimt~ "oor woonbot~n in Zijlr.:anaal B nÎ~tlr.:l~in.::r wordt. 
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ONTVAN GEN 

2-0 DEC 7n10 

SticMng Hel Zuid-Hollands Landschap 
Nesseldljk 368 

'ZUid-HOllandS landschap 
Aan Inspraakpunt Gasleiding Beverwijk- Wijngaarden 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 

pllllll,11 hllllllllllllllllllllill 

3063 NE Rollerdam 

telefoon (OIO) 272 2.2 22 
fax (0 10) 242 06 50 

Zhl@zuidhollandslandschap.nl 
wwv/.zuldhollandslandschap.nl 

K.v.k 41125529 
ING Bank 66.29.75.367 
IBAN NL41 INGS 066 29 75 367 
BIC INGBNl2A 

Aangesloten biJ De 12landSChappen 

Ons kenmerk: U201022406 Datum: 7 december 2010 
Uw kenmerk: 
Betreft: Aa rdgasleid i ng Beverwijk

Wijngaarden 

Geachte heer, mevrouw, 

Behandeld door: Ir. A. Aartsen 
Doorkiesn u mm er: 

Hierbij ontvangt u de zienswijze op de conceptnotitie MER Aardgastransportleiding Beverwijk 
-Wijngaarden van Stichting het Zuid-Hollands Landschap. Het Zuid-Hollands Landschap 
beperkt zich in haar reactie tot het gedeelte van het tracé dat in Zuid-Holland is gepland. 

Het geplande tracé van de aardgastransportleiding loopt o.a. door Nalionaal Landschap 
Groene Hart en de Ecologische Hoofdstructuur. We verzoeken u in de notitie reikwijdte en 
delail MER op te nemen dat er rekening gehouden moet worden met de beschermde status 
van deze gebieden en dat er onderzocht wordt op welke wijze de aardgasleiding kan worden 
aangelegd zonder dat er negatieve effecten optreden voor (potentieel) aanwezige natuur- en 
I a nd scha pswaa rde n. 

Het Zuid-Hollands Landschap vraagt met name in de MER aandacht te besteden aan de 
gevolgen van het initiatief voor de Ecologische Hoofdstructuur in de Krimpenerwaard. Het 
betreft o.a. de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied (2450 ha), inclusief een 
robuuste natte ecologische verbinding lopend van noord naar zuid door de Krimpenerwaard. 
De Ecologische Hoofdstructuur, inclusief robuuste natte ecologische verbinding is 
opgenomen in het Veenweidepac1 Krimpenerwaard (2005), Provinciale St ructuurvisie (2010), 
Provinciaal Natuurbeheerplan (2010) en concept inrichtingsMER Natuuropgave 
KrimpenelWaard (2010). I n de plannen is opgenomen dat door inrichtingsmaalregelen en 
beheer de gebieden geschikt gemaakt worden voor drie natuurdoelen; moeras, inclusief 
open water, botanisch grasland en weidevogelgebied. Het betreft dan maatregelen, zoals 
plaggen I.b.V. vochtig- en nat schraalgrasland en graven t.b.V. moerasgebieden en open 
water. 

Het tracé van de aardgasleiding doorsnijdt de EHS, inclusief de robuuste natte ecologische 
'. verbinding in de polders Kattendijks Blok, Achterbroek en Den Hoek. We verzoeken u in de 
\ notitie reikwijdte en detail MER op te nemen dat de aardgasleiding op deze locaties 

Idoende diep wordt aangelegd zodat er geen barrière ontstaat in de robuuste ecologische 
binding, bestaande uit open water en moerasnatuur. 

léaFi lil 
IÇ ! • .----



ONTVANGEN 
21 DEC 2010 

Fomlulicr "oor mo"ddi"gt> i"sp,. .. ak projt>ct G aslcidi"g "('\'t>~' ijk -Wijnga"rd('n 
t('rilU"gl'It>gging 12 nowmht> r t I ", 23 den", ht>r 2010 

Datum/tijd tekfoontje: 21 dee~'JTlber 2010 om 11.00 uur 
Wijz~ van inspreken: telefonisch (met Els) 

Naam: de heer M. ~Iaat 

Adr~'S : 

Postcode + ..... oonpl:mts: Hoofddorp 

Ingesproken op: Stannolitie 

In~pra',kreaClie : 

De heer Maal is gebn,iker van p~"fcccl AC 637. zijn ''TOUW is eigenaar. Hel pcrçccl is te 
vinden op kaan 3. bij nummer 24. De nieuwe gaskiding is geprojecteerd door zijn land en 
..... ijkt hier afvan de hcstaande kidingslrook. 

De heer en mevrouw ~,Iaa! ..... illen dat de aanleg langs de bcst:mndo leidingstrook word! 
onderzocht: zij hebben bezwaar tegen aanleg door hun pereed heen. 
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Inspraakpunt Gasleiding Beverwijk - Wijngaarden 
Bureau Energieprojecten 

O ~ITVANGEN 

24 DEC 2010 

Postbus 223 
2250 AE Voorschoten 

Hoofddorp 20-12-2010 

Geacht punt, 

Bij deze willen wij een zienswijze kenbaar maken op de startnotitie t.a.v. de aardgastransportleiding 

Beverwijk - Wijngaarden. 

Het gaat om een stuk leiding (kaart 3 nr. 24) dat getekend staat door ons perceel. 

De leiding maakt een knik vanaf het perceel naast ons (waar een leidingstrook is, waar ook andere 

Leidingen lopen), door de kavelsloot en dan verder door ons perceel. 

Ons perceel is gelegen aan de Hoofdweg en is kadastraal bekent onder nummer AC 637 

Naar onze mening is de leidingstrook gemaakt om er leidingen in te leggen, en niet ernaast. 

Daarom vragen wij u om de leiding te leggen waar deze behoort, niet op ons perceel, maar in 

de daarvoor bestemde leidingstrook naast ons perceel. 

Wij vragen u dit te onderzoeken (waarom op ons perceel) en op welk detailniveau dat moet 

gebeuren laten we geheel aan u. 

Met vr. groeten, 

Hoofdweg 457 

2131 MS Hoofddorp 

H. Maat - Verwoerd 

:> 



Pagina 1 van 2 

AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR 

Aan Inspraakpunt Gasleiding Beverwijk-Wijngaarden 

Bureau Energieprojecten 

Postbus 223 

2250 AE Voorschoten 

Hoofddorp, 20 december 2010. 

ONTVANGEN 
21 DEC 2010 

Betreft: Bezwaar tegen tracé keuze in startnotÎtie aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden 
Î n gedeelte Haa rlemmermeer-Nöord 

Geachte dames en heren, 

Naam W.W.M. Koeckhoven 

Adres 

Woonplaats ... pc Hoofddorp 

Telefoonnummer 

/ 
Handtekening ., ... . 1 

Maakt bij deze bezwaar tegen een onlwerp-inpassingsplan, welke IS opgenomen in de startnotitie voor 

de aanleg van de aardgastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden en van vrijdag 12 november tot 

donderdag 23 december 2010 ter image ligt. 

De inhoud van mijn bezwaar komt er kort gezegd op neer: 

1.. Veiligheid: 

Het is ongeoorloofd om een aardgastransportleiding van deze omvang op een diepte van ca. 1 meter, zo 
dicht bij de start en landingsbanen van luchthaven Schiphol aan te leggen; de laatste jaren zijn er diverse 
vliegtuigen net voor of tijdens de landing en bij de start neergestort vlakbij of naast de start en 
landingsbanen. Recent is nog een Boeing 737-800 van Tur1<isch Airlines neergeslort op 26 februari 2009 
vlakbij de Polderbaan. Het is helemaal onbegrijpelijk om de aardgastransportleiding onder de Vijfde 
baan ( de Polderbaan) van Schiphol aan te leggen. Als er een vliegtuig langs de baan terecht komt, zal 
deze de leiding kunnen raken met mogelijk catastrofale gevolgen. Dit is absoluut niet uit te sluiten .Het is 
tevens een groot risico voor de omwonenden in dit gebied. Wij houden u daarvoor dan ook 
verantwoordelijk 

2. EIgendom: 

Een gedeelte van de aardgastransportJeiding za" als het beoogde tracé gekozen wordt en aangelegd. 
door mijn eigendommen gaan. Hierdoor za) er ernstige sc.hade ontstaan door waarde vermindering van 

de grond. Ik stel de Gasunie en/of de verantwoordelijke instantie daarvoor dan ook aansprakelijk voor de 
te lijden schade en deze schade zat dan ook moeten worden vergoed. 
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!-lijven Amsterdam 

Wijkermeerpolder 

In de StructuuNisie Noord-Holland 2040 (vastgesteld door Provinciale Staten van Noord
Holland op 21 juni 2010) is het volgende opgenomen: 

" Ten behoeve van de optimale benutting van hel havenIerrein wordl samen meI de 
gemeente Amsterdam en de andere partners uil hel Noordzeekanaalgebied een 
onderzoek uitgevoerd voor een besluit wordt genomen over eventuele noodzaak van 
uitbreidingsruimte voor de Amsterdamse haven. Bij dat onderzoek wordt de mogelijkheid 
van bedrijvente"einBn be/rokken. In de tussentijd kunnen În de Wijkermeerpolder en de 
Houtrakpolder (RIjksbufferzone) geen onomkeerbare ontwikkelingen plaatsvinden die een 
eventuele uitbreiding van de haven onmogelijk maken. ,. (blz. 41 V8n de slrucluuNlsie) 
In de startnotiUe (bladzijde 39) is gesteld dat langs het leidingtracé meerdere autonome 
ontwikkelingen zijn waarmee rekening moet worden gehouden. De Wijkermeerpolder is 
genoemd als zoekgebied voor uitbreiding van de haven. 
Aanleg van de aardgastransportleiding in de Wijkermeerpolder moet worden beschouwd 
als een onomkeerbare ontwikkeling en is daarmee in strijd met de Strucluurvisie Noord
Holland 2040. EHecl zal zijn dal het voorgestelde trace de ontwikkeling van de polder als 
havengebied in hoge mate frustreert. Oe situering van de leiding met een noodzakelijk 
geachte bebouwingsvnje zone van vijf meter aan weerszijden van de leiding (zie de 
slartnolitie, blz. 56, paragraaf 5.2.5) maakt optimale havenontwikkeling en efficiënt 
ruimtegebruik ter plaatse onmogelijk. 

Noordzeekanaal 

Tol sial merk ik op dal de aardgastransportleiding hel Noordzeekanaal passeert. een druk 
bevaren route met groot economisch belang. Wij verzoeken u deze belangrijke 
verkeersader op te nemen În uw lijst vön infrastructuur, (blz. 41. label 4). Verder vragen 
wij uw aandacht voor de aanlegmethode van de betreffende gastransportleiding in 
verband met het economisch belang van het kanaal. U dient een methode te kiezen die 
het scheepvaartverkeer zo min mogelijk hinder en daaruit voortvloeiende economische 

schade toebrengt. 
Wij verzoeken u uitdrUkkelijk de belangen van gemeente Amsterdam mee te laten wegen 
in de keuze voor het vaststellen van het definitief tracé voor de gastransportleiding. 

HOOgacht;t~~~ 

~m~ ______ ----------~(--~? 

Ir. W. Vlemmix 
Adjunct directeur 
Hoofd Sector Infrastructuur & Milieu 
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Oasen N.V. 
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2800 AC Gouda 

T 0182 S9 33 11 
www.oasen.nl 
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t nspraa kpul"lt Gasl eldl n9 Beverwij k -Wljnga arden 
Bureau Energieprojecten 

Postbus 223 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Aardgastransportleiding Beverwijk-Wij ng" a rd en 

Geachte meneer, mevrouw, 

ONTVANGEN 
23 DEC 2010 

Vanaf 12 november 2010 ligt de startnotitie Aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden tot 

en met 23 december 2010 ter Inzage. Graag willen wij op deze startnotitie reageren. 

Contact 
Oasen wil nader overleg over het ontwerp en de aanleg van de gastransportleiding, omdat deze 

voor een groot deel onze slagader volgt en op een aantal plekken onze transportleidingen 

kruist. Het Is niet vanzelfsprekend dat dit In alle gevallen kan en daarom Is het noodzakelijk 
dat hier in de ontwerpfase afstemming over gepleegd wordt. WIJ verzoeken u ons de naam en 
gegevens van een contactpersoon bij u door te geven. U kunt daarvoor contact opnemen met 

RonalÓ de Koning. Hij Is telefonisch bereikbaar op 0182 59 34 20 of per email 

ml)~M .de. koning@oasen.nl. 

Tot slot 

Graag wUIen wij u vragen ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Hebt u vragen, 

neemt u dan gerust met Claudla Heskes contact op. Zij Is telefonisch bereikbaar op 0182 S9 36 

82. Ook per email Is 21j bereikbaar: IZ@Qasen.nl. 

Met vriendelijke groet, 

Henk Ardesch 

bedrijfsdirecteur 

Bljlage(n) : 
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Agro AdviesBuro AgIo AdviesBuro b.v. 

Tiondweg 18 

AANGETEKEND VERZENDEN MET BERICHT VAN ONTVANGST 

Inspraakpunt Gasleiding Beverwijk·Wijngaarden 

Bureau-Energieprojecten 

Postbus 223 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Naaldwijk. 

Onze ret . 
Betreft: 

22 december 2010 

abJ1706-brl-zienswijze-gasleiding .doc 

Zienswijze Startnotitie MER 2de gasleiding 

Geachte heer. mevrouw, 

2671 SB Naald ..... ljk· NL 

T ;. 31 (0) 174 ·637637 

F +)\ (0) 174 ·64 07 94 

E mfo@agroadviesburo.nl 

I www.agroadviesburo.nl 

Hierbij doen wij u namens onze klant Linge Fruit BV, gevestigd aan de Rodenrijseweg 40 te Berkel 

en Rodenrijs , de zienswijze toekomen inzake de Startnotitie m.e.r. 2Ge gasleiding Beverwijk

Wijngaarden. 

Het betreft hier een zienswijze gecicht op het tracé van de gasleiding zoals aangegeven in de 

startnotitie in de tekening Figuur 1.1 "Indicatie voorlopig voorkeurstracé Beverwijk-Wijngaarden
n 

en 

in de tekening Figuur 3.1 "Lîgging westelijke en oostelijke tracédelenn
• 

Een gedeelte van hel voorkeurstracé, te weten tracédeel-6. is geprojecteerd over de percelen 

kadastraal bekend Zevenhuizen, sectie F, nrs 43 en 70, Deze percelen zijn gelegen in het gebied 

tussen Oogstpad en Rijksweg A 12. Bij de bepalîng van het voorkeurstracé is onvoldoende 
rekening gehouden met de gevolgen hiervan op voornoemde kadastrale percelen. Voor deze 
percelen bestaat namelijk al geruime tijd het plan om een glastuinbouwbedrijf te realiseren. Dit 

bedrijf zal bestaan uit bedrijfsgebouwen en kassen met een oppervlakte van circa 13,5 ha. Voor dit 

bouwplan is al in 2007 een bouwaanvraag ingediend bij gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle, 

thans gemeente Zuidplas, en is ook reeds met het Hoogheemraadschap van Schieland en de 

Krimpenerwaard een plan voor vervangend water afgestemd. In juni 2009 is het bestemmingsplan 

Zuidplas-Noord vastgesteld. Het gebied waar de genoemde percelen deel van uitmaken, is 

bestemd als Glastuinbouwlandschap-3 (GTBL-U3). hetgeen het realiseren van een 
glastuinbouwbedrijf mogelijk maakt. 

Uit de informatie, ondermeer verkregen van de Gasunie, blijkt dat de aanleg van de 2de gasleiding 

zal plaatsvinden in het jaar 2014 en dat daarbij een werkstrook benodigd zal zijn van 50,0 m breed. 

De realisatie van het hiervoorgenoemde bouwplan is echter gepland in 2012. Bij de aanleg van de 

2de gasleiding zal dus rekening gehouden moeten worden met feit dat op die locatie dan een 

VBO ~ flMKELAAR 

1 van 2 

• d~ .~~~~ 
I ~;r; 
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glastuinbouwbedrijf gevestigd zal zijn. hetgeen in het kader van een schadeloosstelling tot een 

aanzienlijk bedrag aan schadevergoeding zal leiden. 

Namens onze klant stellen wij derhalve voor om de mogelijkheid te onderzoeken van het 

aanleggen van de 20e gasleiding nabij Rijksweg A 12. in of naast de vrijwaringzone. Op deze wijze 

worden de percelen niet nog een keer doorsneden en blijft het glastuinbouwbedrijf intact. 

Een andere mogelijkheid is het aanhouden van het voorkeurstracé deel-5 zoals in figuur 3.1 in de 

startnotitie is opgenomen. Bij het aanhouden van dit tracé zal er geen sprake meer zijn van 

doorsnijden van genoemde kadastrale percelen en zal de hiervoor genoemde schade zich niet 
voordoen . 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Uiteraard zijn wij bereid deze 
zienswijze mondeling toe te lichten. 

bijlagen: tekening Figuur 1.1 (startnotitie) 

tekening Figuur 3.1 (startnotitie) 

kadastrale tekening perceel F43 

kadastrale tekening perceel F70 

e.c. linge Fruit BV, de heer W. van der Heide 

vao®MAKELMR 
2 ven 2 

• • SCVM 
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1 Inleiding 

1.1 Waarom deze notitie 
Gasunie wil tussen Beverwijk en Wijngaarden een aardga5transportleldlng realiseren. Met de 
realisatie van deze leiding wordt beoogd de leveringszekerheid van gas In Nederland te 
garanderen, en voorwaarden te scheppen I/oor de ontwikkeling van de Nederlandse gassecror, 
energIehandel en Industrlêle activiteiten In Nederland. I n figuur 1.1 is een indicatie 
weergegeven van het voorlopige voorkeurstracé van de leiding Beverwijk - Wijngaarden, 
gebaseerd op de uitgangspunten en afwegingen dIe hlema (In hoofdstuk 3) worden besproke.n. 

Figuur 1.1 Indicatie voorlopig voorkeurstracè 8everI'lIJk-WIJ!1gaardcm 
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3.4 Het voorlopige voorkeurstracé 

3.4.1 Een gebundeld tracé 

Tussen Bever\vijk en Wijngaarden liggen r eds twee aardgastlëlnsportleldlngen. Deze volgen 
verschillende tracés. Uitgaande van het hierboven beschreven ui t9angspunten Is in eerste 
Instantie gekeken naar de bestaande leidingen waarmee gebundeld kan worden . Er 21Jn In 
beginsel vier tracés mogelijk als wordt uitgegaan van bundeling met bestaande leidingen . Dit Is 
mogelijk door combinaties te maken van twee mogelijkheden In het noordelijk deel (figuur J. l ., 
tracédeelnummers 2 en 3) en twee in het zuidelljk deel (figuur 3.1., tracédeelnummers 5 en 6). 
Hierna wordt aangegeven hoe een afweging Is gemaakt tussen de verschillende opties. 

N 

)~ 

OENHhAG 

OELÇ"'f 

I 
2 , , 

, 
I 
I 
I 

, 
I 

I 

,-

, LElctEN 

" .. ~, .. 

ROTTE IW 

I 
I 
J , 

1 

OOUOA 

f Igllur 3. J ligging · .... cstcIIJkc ·~n oostelijke lrilccal~l~n· 

AMSTE"DAI,4 

AI ST(, ..,iEN 

NOAAIfDEN 

~De l c~deJen lopen van hel punt Wilar de tracés opsplits n lot waar ze biJ elkaar komel'. 

3.4.2 Afweging globare tracéopties Beverwijk-Wijngaarden 

In beginsel 21jn er vier mogelijke tracés loals hierboven aangegeven. Er Is gelnvenrsrlseerd 
waar zich In op de verschillende tracés mogelijke knelpunten voordoen en of er varianten 
mogelijk zijn. BIJ de Inventarisatie is rekening gehouden met In paragraaf 3.3 genoemde 
omgevingsfactoren. De tracédelen 2 en 3 21jn daarop met elkaar vergeleken evenals de 
tracèdelen 5 en 6. 

25 
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Uittrekset Kadastrale Keart 

Daze kaart Is noordger1cht 
12345 Peroeelnummer 

25 Huisnummer 
Kadastrale grens 
Voorlopige grens 
Bebouwing 
Olie ri ge topografie 

Voor n oolllOluidsnó Llillfoksal. ROTTEflDMI, 3 dooember 2010 
Do ~llf vnn hOll<adaslO1 on do openbaTo rOlglslOl"ll 

43 

Schaal t :2500 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

ZEVENHUIZEN 
F 
4.3 

0012 
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Deze kaart l!l noordQericht 
12345 Perceelnummer 

2.5 Hul!l1ummer 
Kadastrale grens 
Voortoplge grens 
Bebouwing 
Overige lopagrarle 

VOOl .... ~nsIuIden6ulllr.l(t,QJ. nomAOAM.3 d~., 2010 
Oe be_er vatl MII</lda9le< 6n de operbate legl .. ~ 

Om 3;Sm O~m 

--~===----===~--

Schaal t :3500 

Kadasu-ale gemeente 
Sectie 
Perceel 

zeVENHUIZEN 
F 
70 

0012 

Uw relerel1Ue: t 70B·ab 
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Inspraakpunt Gasleiding Beverwijk-Wijngaarden 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Velsen·Zuid .21 december 2010 

: 20101870 AdP 
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Uw kenmerk 
O(\S kenmerk 
OndelWerp 
8ijlage(n) 
Contsclpersoon 

: zienswijze Recreatieschap Spaamwoude Aardgastranspof1leidi(\g 
: kaart Spaarnwoude 
: Jasper 8eekhovef\ doorkiesnummer (023) 5202860 

Geachte heer/mevrouw. 

Spaarnwoude 
40 jP'W W!LIi1f;; tkJiIjg ~ 
Recrealieschap Spaarnwoude 
pla Recre4llie Noord-Holland NV 
Genieweg 46. Velsen-Zuid 
Posladres.. 
poS.lbus 257\ 
2002 RB Haarlem 
Telefoon (023) :1202620 
Fax (023) 52028~ 
E·mailadres: 
info@s.oaarnwoode.nl 
www spaarnwoude. nl 
K.v.K. nr. j4)59324 

Het Recreatieschap Spaarnwoude beheert een aantal intensieve en extensieve recreatie
gebieden in de rijksbufferzone Haarlem-Amsterdam. Een overzicht van deze gebieden vindt u 
op de kaart in de bijlage. De geplande aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden 
doorsnijdt op verschillende punten het werkgebied van hel Recreatieschap Spaarnwoude. 
Hieronder volgl een opsomming van de doorsnijdingen van Noord naar Zuid: 

• Vanaf het Noordzeekanaal tot de A22 het intensieve recreatiegebied Oosterbroek. 
• Vanaf zijkanaal B tol zijkanaal C het intensieve recreatiegebied Buitenhuizen, specifiek 

de golfbaan Spaarnwoude. 
• Vanaf zijkanaal C tot de A200 het agrarisch landschap Dijkland behorend tot het 

recreatieschap (het beheer is agrarisch met een sterke nadruk op recreatief mede
gebruik). 

• Ten zuiden van Zwanenburg doorkruist het tracé het net gerealiseerde Park 
Zwanenburg. 

In tegenstelling tol wat er op pagina's 26 en 28 van de startnotitie voor de milieueffect
rapportage staal vermeld doorsnijdt tracèdeel drie dus wel degelijk enkele belangrijke 
recreatiegebieden. In zijn totaal ontving Spaarnwoude in 2009 ongeveer S,S miljoen bezoekers, 
waarvan bijna 3 miljoen in de bovengenoemde gebieden Oosterbroek en Buitenhuizen. Deze 
brief omval de zienswijze van hel recrealieschap over de reikwijdte en detail van de MER voor 
de aardgastransportleiding. 

Als aandachtspunten voor de reikwijdte en detail van de MER voor de aardgastransportreiding 
willen wij het volgende aangeven: 

• Het opstijgpunt na de onder1unneling van het Noordzeekanaal ligt in een weiland dat in 
gebruik is bij een manege. Deze manege vormt een waardevol onderdeel van het 
recreatieve aanbod in Spaarnwoude. Wij dringen dan ook aan op een minimale 
verstoring van de bedrijfsvoering en voldoende compensatie voor extra gemaakte 
koslen. De mogelijkheid van een ander opstijgpunl moet ook worden onderzocht. 

A.eoeauescnap SpAarnwoude Ls ee" s.amenwerl<i"9S\lerband \10" de provUlCie NOOId·Hollar.cJ efl de gemeenle" Nnslerda",- HaMem. 
H.b3I1errn>erliE'!1e ~ SpasJtrwC>UlSil. Haatl&lMletme&l el' Ve4se". \nIormatieooerder"ij 20fQvrij IS ~vesligcJ te VeJ~fI·Zuid, (;anieweg 50. 

ReUfane No~rll·HOftand W \/Or2ö1gl in opdlaenl van MI bMlUUI van Recrea\ie~ Spaarnwcooe hel beheer en oode(l\ol)(] va" !Se ~(~ali&· 
gebieden 
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• Ditzelfde geldt voor de doorkruising van Golfbaan Spaarnwoude. 

0013 

Spaarnwoude 
40 j1l'W 1ltIIJJi1b; tlJ;Jdjg. ~ 

• Daarnaast doorsnijdt het tracé enkele bossages in Buitenhuizen . De aanleg van de 
leiding zal hier de nodige schade opleveren. Onderzocht moet worden hoe deze schade 
aan de inrichting en de natuurlijke en recreatieve waarde zo goed mogelijk kan worden 
verminderd en gecompenseerd. 

• In het gebied tussen zijkanaal C en de A200 moet rekening worden gehouden met de 
hoge natuurwaarden (weidevogels) en het aardkundig monument (strandwal) . Wij gaan 
ervan uit dat de agrariêrs worden gecompenseerd voor schade in de bedrijfsvoering 
tijdens de aanleg. Wij vragen speciaal de aandacht in de MER voor boerderij de 
Konigshoeve waarover het trace loopt. Hier wordt op dit moment de laatste hand gelegd 
aan een nieuwe potstal. De aardgastransportleiding en de bijbehorende beschermings
zone moeten op voldoende afstand van de sial en overige opstallen van de boerderij 
komen, zodat de bedrijfsvoering niet in de knel komt. 

• Wat betreR de doorsnijding van Park Zwanenburg wijzen wij erop dat de net afgeronde 
inrichting niet (gedeeltelijk) teniet wordt gedaan door de aanleg van het trace en er 
compenserende maatregelen en alternatieven moeten worden onderzocht. 

Daarnaast maakt het recreatieschap zich zorgen over de kostenverhogende werking van de 
aardgastransportleiding bij toekomstige herinrichting zoals bijvoorbeeld de aanleg van 
waterlopen of nieuwe verharde fietspaden en toegangswegen. 

Het recreatieschap ziet graag dal bovenslaande punten meegenomen worden in de MER en 
dat hier tevens aandacht wordt besteed aan vergoeding en/of compensatie voor de hierboven 
genoemde schade enlof verlies aan functie van het recreatiegebied. 

Hoogachlend, 
namens het bestuur van hel Recreatieschap Spaarnwoude, 

Drs . H. Wijkhuisen 
Programmamanager Recreatie Noord-Holland NV 

R~ealiesehap Spaarnwoude Is eeo ~meflWelkWigsvelb&n<l lIal1 de pt(W(ncie Noord-Holland en de gem&entan Amstetaam. Haatiem. 
HaaliemmetlU!de en Spaalf\woude. Haarlemmenneel en VeiSeil Inlolma~eboerderli Zorgvrij is gevestigd Ie Vels.en·Zuld. Ge~leweg SO. 

Recl!8lie NOOIÓ.Holland NV vet<orgt ÏII opdrachl van hel besillUI Vill RecteaDe~élp SpaamwouCle het beneN en oMeihoutl van Cle lecrealle· 
Q6bieáen 
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23 DEC 2010 

Formull<,r "oor mondeling., h"pnlak proj<,ct GOIslcldlng !lew"", Ij k-WIJng;lanJell 
t"rilUagl'I<'gging 12 nowmh<, r f/m 23 dcn!llh<,r 2010 

Datum/tijd telefoomje: 22 december 2010 om 09.45 uur 
Wijze van inspreken: Ielefonisch (meI Peter) 

Naam: d~ h~~r G.J. R~soon 

Adrçs: 

Poslcode + woonplaats: Hoofddorp 

Tel.: 

lng~sproken op: Stannoliti~ 

In'praakreaClic: 
De h~~r R~soort is op d~ infonnatiea\'ond in Hoofddorp g~w~~st. 

De leiding komt owr d~ veiligheidszone van Schiphol w ligg~n. Dat lijkt h~m g~"aarlij k . 

De diepte van de leiding is rondom de stal1- en landingsbanen 1.50 meIer. Dit is ruim 
onvoldoende. De leiding moet dieper. 

Als ~r ~~'TI vliegtuig door d~ I~iding gaat. dan koml cr gas vrij ~n is ~r e~n ~xplosi~. 
Er moel\."11 in ieder geval veiligheid~kleppcn in de leiding komen wor gevallen van druhal. 
en de leiding moel dieper. 
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ONT 'ANGEN Jr, 
28 DEC ZOW ---..... 

PELGRUM 
Rentmeesters 

Impraakpunl Gasleiding Beverwijk-Wijngaarden 
Bureau Energieprojecten 

POs1bus 223 

2250 AE Voorschoten 

Correspo/ldenlie 

Poslbus 119 

7250 AA Vorde 

r (- )ll 0575 ss 5S S5 

eveneens per lux : 07037974 23 
M l" lt) 06 50 ll]:l SS 

F {+)l) 0575 55)697 

2utphen, 23 december 2010 

E pelgrum@pelg-rum.nl 

BTW Nl St20.77.775 .B01 

D05~ier: C. van der Stelt en Wijkermeer e.V., beide te Assendelft 

Betreft: zienswijze startnotitie Milieu Weet Rapportage 
48"aardgastrz.nsportleiding Beverwijk-Wijngaarden 

GeiiChte heer jmevrouw, 

Ondergetekende, Ing. G.J. Pelgrum, rentmeester en RMT makeladr-tdxLlleur, 
kantoorhoudende te Zutphen, postadres : Postbus 49 te 7250 AA Vorden, wenst 

hierbij als gemachtigde zijn zienswijze kenbCl&lr te maken inzake de stëlttnotitie MER 
48"aardgas:l.ransportleiding Beverwqk-Wijngaarden, namens: 

de heer C. van der Stelt, 
Assendelft, o.a. eigenaLlf van het perceel kadastraal bekend 

gemeente Assendelft sectie R nummer 363 en 
de Commanditaire Vennootschap "Wijkermeer e.V." gevestigd Ie 
Assende.lft, welke e.V. wordt gevormd voor gelijke delen door : de 

heer W.l Dij~man, mevrouw C.T.M. Dijkman-Sprangers, mevrouw M.T. Dijkman, 

de heer R.W.M. Dijkman, mevrouw l.M . D!jkman en de heer L.J.M. Dijkman, 

eigenaren o. êl. Viln het perceel gemeente Beverwijk sectie B nummer 114. 

Beide volmachtgevers hebben eigendommen in de Wjjkermeerpolder te Beverwijk/ 

Assendelft in het voorlopige voorkeurstrace van de nieuw aan te leggen 

aardgastransportleiding. In de2e eigendommen liggen twee bestaande aardgas

transoortleidingen (o.a.) Ult de midden jaren zestig_ 

Bundelingsgedaätte In relatie met bestaande leidingen 

Aan de bundelingsgedachte kleven meer nadelen dan voordelen . 

De bestaande leid ingen liggen daëlr op basis van overeenkomsten die bijna 50 jaar 

geleden zijn ge .~loten en dus W~rk 2ijn verouderd. 

Dit nadeel wordt versterkt doordat de uitleg v()n de voorwaarden door leidingmaat

~chappijen, waaronder Gasuflie, meerdere mdlen zeer ongunstig voor de eigenaar! 

gebruiker uitpakt. Grondeigenaren zouden thans een dergelijke overeenk.omst met 

de daarbij behorende uitleg/rec.htsgevolgen zeker niet meer aangaan. 

.~. vastgoedeert 
.... gecertificeerd 

LIIrdCIIj~ ~ on V.oantnlMKB 

Renone~er ]-"\.. 
NVR. 



Oe bestaande leidingen liggen op een locatie die voorbestemd Îs voor een andere 
dan agrarische bestemming, te weten "bedrijventerrein". 

In de stan:notitie wordt hieraan, vooralsnog geheel voorbij gegaan doordat her 
zeer wel voor de hand had gelegen de twee bestaande leidingen, en daardoor ook 
de nieuw aan te leggen aardgastransportleiding, in hel voorkeurstracé naar het 
meest westelijk gelegen gedeelte van de Wijkermeerpolder re verplaatsen, 

derhalve in eigendommen van de Staat/Rijkswaterstaat en direct langs de .à.9 

danwel een "omleiding" om het potentiële bedrijventerrein, eerst In noord
oostelijke richting en daarna in zuidelijke richting Ie kiezen (zie hiervoor 
bijgevoegde kaart). 

De percelen hadden door de aanwezigheid van de huidige leidingen geen Îl"1.teresse 
van projectontwikkelailrs en het verkrijgen vün een schadevergoeding was ook niet 
bespreekbaar vOOr Gasunie. 

Volmachtgevers hebben hierdoor grote schade die vooralsnOB nergen<; te verhalen 
valt. 

Bovenstaande rec.htvaardigt het verzoek het voorkeurstrace 20danig aan te passen 

dat de bestaande en de geprojecteerde leidingen worden verplaat<;t buiten de 
Wijkermeerpolder en wel voor dat gedeelte dat voor een bestemmingswijziging op 
termijn in è)<lnmerking komt. 

Hopende u hiermede nà<lr behoren te hebben geïnformeerd, verblijf ik, 

C · et vrie~elijke grG~t} 

-. ~Pfl~~-~ ----,-- ):----?:> 

In! .J : ~~éI;:Um 
Rentmeester/RMT makelaar-taxateur 
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Kaart Wijkermeerpolder v.d. Stelt en Dijk man 

ZAANSTAD 

Z1JJderpokJer 
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ONTVANGEN 

24 DEC 2010 

AANTEKENEN MET HANDTEKENING RETOUR 

Aan Inspraakpunt Gasleiding Beverwijk-Wijngaarden 
Bureau Energieprojecten 

Postbus 223 

2250 AE Voorschoten 

Hoofddorp, 20 december 2010. 

Betreft: Bezwaar tegen tracé keuze in startnotitie aardgastransportleiding Beverwijk-Wijngaarden 
In gedeelte Haarlemmermeer-Noord 

Geachte dames en heren, 

Naam P.P .Konst 

Adres 

Woonplaats Hoofddorp 

Telefoonnummer 

Maakt bIJ deze bezwaar tegen een ontwerp-Inpassingsplan, welke Is opgenomen In de stannotltie voor 
de aanleg van de aardgastransportleiding Beverwijk - Wijngaarden en van vrijdag 12 november tot 
donderdag 23 december 2010 ter Inzage ligt. 

De Inhoud van mijn bezwaar komt er kort gezegd op neer: 

Veiligheid: Het Is m)}n Inziens onverantwoordelijk om een dusdanig grote gasleiding op een diepte van 
ca. 1 meter, zo dicht bij de luchthaven Schiphol aan te leggen; de laatste Jaren zijn er diverse vliegtuigen 
net voor of tijdens de landing en biJ de start neergestort. Het is helemaal onbegriJpeliJk om de gasleiding 
onder de Vijfde baan van Schiphol aan te leggen. Als er een vliegtuig langs de baan terecht komt. zal 
deze de leiding mogelijk raken en een explosie Is dan onvermijdelijk. Dit is ook een groot rIsico voor de 
omwonenden In dit gebied . Wij houden u dan ook verantwoordelijk 

EÎgendom: Een gedeelte van de aardgastransportleiding zal.als het beoogde tracë gekozen wordt, door 
mijn eigendommen gaan. Hierdoor zal er ernstige schade ontstaan door waarde vermindering van de 
grond. Ik stel de Gasunie daarvoor dan ook verantwoordelijk voor de te lijden schade en deze schade zal 
dan ook moeten worden vergoed . 
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Gasrotonde goed voor economie: 

De Nederlandse strategie om de positie op de Europese gasmarkt verder te versterken en Nederland 
daarmee uit te bouwen tot de gasrotonde van Noordwest ElJropa leidt tot extra economische 

activiteiten. Een succesvolle gasrotondestrategie, waarvoor de benodigde Investeringen voor de 
komende tien jaar 7,7 miljard Euro bedragen, levert voigeM een onderzoeksrappon ruim 21 miljard ElJro 

aan extra economische activiteit op. Ook leidt net tot aanzienlijke extra werkgelegenheid: gemiddeld 

ruim 13.000 banen per jaar gedurende de komende tien jaar. 

Dit blijkt lJlt het rapport "Economie Impact of Ihe Outen Gas Hub Strategy on the Netherlands" van de 

Branie GrolJp. Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft het rapport 
naar de Tweede Kamer gestuurd. 
Oe Investeringen moeten worden gedaan door het bedrijfsleven. De rol van de overheid Is het faciliteren 

van de Investeringen en het zorgen voor een aantrekkelijk Investeringsklimaat. Het gaat bij de 
investeringen onder meer om additionele gasputten, Investeringen voor doorvoer van ga~, een nieuwe 
gasopslag (dit staat los van de geplande gasopslag 8ergermeer) en aanlanding van vloeibaar gas {LNGJ. 

Voonle nlngszekerheid 
Daarnaast constateert de Brattie Group dat de gasvoorzieningszekerheid door de gasrotondestrategie 
sterk verbetert. De capaciteit om In situaties van ernstige verstoring van het gasaanbod te blijven 
leveren, neemt met zo'n 20 procent toe. De gasrotonde heeft 001< een positief eHect op de concurrentIe, 

waardoor de prijs van gas voor de consument zo'n 3 procent afneemt. 

Dit geeft aan dat het gas wat door de gasleiding gaat niet meer noodzakelijk is voor inwoners van dIt 
gebied. maar een pure commerciële aangelegenheid is geworden door private partijen. 

Her Is daarom ook niet meer van deze tijd, om private gronden daaf\/oor op te laten draaien. 

Op grond van het voorgaand e verzoek Ik u mijn bezwaa r gegrond te verklaren en het tracé In de 
startnotitie welke met ingang van vrijdag 12 november tot en met donderdag 23 december 2010 ter 

Inzage ligt, aan te. passen. 

Tevens dien ik een verzoek om vergoeding In wanneer Ik een beroep moet doen op profeSSionele 

reentsbijstand . 

Graag wlilk door een onafhankelijke commissie gehoord worden over net hierboven staand 

bezwaa rs eh rih. 

Met voorbehoud van alle rechten, 

Ik met vriendelijke Koeten, 

- \' \(~ C ' ........ _.- ......... .......................... :-:-:.\ ... . Hoofddorp, 20 december 2010 

+ naam In blokletters 

Ik verzoek u mi) een ontvangstbevestiging te sturen von deze brief. 
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D. Buitenhuis R T 

I-IAZERSWOUDE - DORP 

lnspraakpunt Gasleiding Beverwijk - Wijngaarden 
Bureau Energieprojecten 
Postbus 223 
2250 AE VOORSCHOTEN 

I-I azerswo ude, 20 d ecel:U be r 20 I 0 

13ctrcft: Zienswijze MER Nieuw trace Gasleiding Beverwijk - Wijngaarden 

Geachte heer, mevrouw, 

Namens cliënfen: 
de heer P.w. Vocts 
mevrouw A.H Voets- Buise, 

wonende 

Ontvangen 
28 dec 2010 

te Hazerswoude dorp 
richl ik rrUj tot u met een zienswijze op de startnotitie MER voor hel nieuwe trace gasleiding 
Beverwijk - Wijngaarden. 

Cliënten expJoircren een akkerbouw, veebouderij- en vollegrondgroenteteellbedrijf gelegen 
aan het Hazerswoude - dorp. Voor de teelt beschikt het bed rij f over circa 75 
hectare landbouwgrond waarvan 50 hectare is gelegen als huiskavel diIecl ten noorden van de 
bedrij rsgebouwen. Deze percelen zijn gelegen lussen het Westei.nde en de ringdijk d.ie de 
noordgrens vormt van de Polder De Noordplils. De gewassen die geteeld worden zijn poot- èn 
consumptieaardappelen., uien, suikerbieten, granen el) spru.itkool. Het tracé van de gasleiding 
loopt diagonaal over de huiskavel evenwijdig aan 2 reeds aanwezige gasleidingen. 

De z:ienswijze bevat 2 onderdelen ce weten; 
A Rijkscoordinatieregcüng met 2 inpassingspJao.nen 
B ChJoride rijk grond w a'ler - zoute kwel 

A Rijkswordinatieregcling met 2 inpassingsplannen 

Cliènten worden naast het inpassingplan voor genoemde lracé gasleiding Beverwijk} 
Wijngaarden geconfronteerd met een inpassingsplan voor bel tracé van Tellnet voor een 380 
Kv hoogspanningsverbinding Beverwijk / Zoelermeer. 
Beide inpassingplannen bedekken bel lotale bedrij f van cl iè!nlen en de planneo overlappen 
elkaar Ier hoogte van bet bedrijf van cljëntco. Cliënten maken zich grote zorgen over de 
samenloop van de planneD ter hoogte van hun bedrijf. Daarbij verwachten zU bij een 
gel ij kt ij di ge uitvoering van de aanleg tracés grote overlast voor de bedrU fsvoeri ng. Wij 
vragen u in de MER te onderzoeken welke interactie ontstaat als de beide projecten 
gelijklijdig worden uilgevoerd en welke invloed een gelijktijdig llilVoering heeft op het 
milieu en de aspectèn voor bodem en oppervlaktewater. 



B Cbloriderijk grondwater - zou1e kwel 

Het bedrijf van cJ\~nten is gelegen in polder De Noordplas. Deze polder valt in het 
beheergebied van het Hoogheemrandschap van Rijnland. Op 17 december 2008 beeft bel 
bestuur van hel waterscbap voor polder De Noordplas een pei.lbeslu.il genomen. MeI dj( 
peilbesluit wordt het peil van het oppervlak1ewafcr ci.rca 30 cellt"imeter verhoogd. Cliënten 
voeren een beroepsprocedure legen het peübesluit omd<.lt dil besluit sterk nega.lieve gevolgen 
heeft voor de bed rij fsvoering . 

D~ reden voor dl! peil besl ui ( is hel tegengaan van opstijging van eh loriderij k k wel water, ook 
wel genoemd zoute kwel, uir de ondergrond. De kwaliteÎt van hel oppervlaktewaIer worde 
door de zoute kwel negatief beïov loed. Landbouwteelleo als aardappelen en sprui (kool zij n 
gevoelig voor chlor ide . De reeds aanwezige wellen verrnjnderen de draagkracht van de 
bovengTond. Rondom de huidîge gasbwzcn zijn meerdere wellen aanwezig. 

In uw slartnotitie wordl de aanwezigheid van chloridl: rijk waler in de ondergrond wel 
genoemd maar zonder opmerking dal dil een probleem vonnl in Polder De Noordplas en de 
Ha.:îTlemmcrmeer. Bij diepe ontgraving ne.emt de zoute kwelloe en vormt bij bemaling van 
put1~n cn sleuven een probleem als dj( water wordt uilgemaJen in hel oppervlakte water . Wi.i 
verzoe.ken u bij de MER - $tudie ooden.oek Ie doen naar zou Ie kwel bij aan leg van de 
gasleiding in den drog.e ec effectbeperkende maatregelen te onderzoeken en Ie adviseren. 

Namens cliënten vraag ik II bovengenoemde punten op te nemen in uw MER - studie. 

Hoogachtend, 

;§::j$JC! / I 
D. Buitenhuis RT 
Register - Taxateur landelijk vastgoed 
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