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Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer Datum ontvangst

Formulierversie
2016.01 Aanvraaggegevens

Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer 2357735

Aanvraagnaam Afwijken bestemmingsplan Mod. 34

Uw referentiecode I.012061.01

Ingediend op 20-05-2016

Soort procedure Onbekend

Projectomschrijving In de gemeente Heerenveen is Gasunie voornemens om
ter plaatse van ons afsluiterschema Tsjonger een kleine
aanpassing te verrichten op het tracé. Dit betekent dat
wij daar op enkele plaatsen iets gaan afwijken van het
bestaande tracé waardoor de belemmeringenstrook ook iets
zal opschuiven.
Het is de bedoeling dat er een nieuw afsluiterschema wordt
gepplaatst. Tevens zal het bestaande toegangspad van
Rijkswaterstaat worden verzwaard. Afstemming heft met
Rijkswaterstaat plaatsgevonden.

Opmerking Ten aanzien van deze werkzaamheden, en het mogelijk
gebruik kunnen maken van de 'kruimelgevallenregeling'
heeft via de mail vooroverleg plaatsgevonden met mevrouw
KlaskeTamminga.
De projectkosten zijn nog nader te bepalen.

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Persoonsgegevens openbaar
maken

Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen -

Bijlagen n.v.t. of al bekend -
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Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Heerenveen

Bezoekadres: Crackstraat 2
8441 ES  Heerenveen

Postadres: Postbus 15000
8440 GA  HEERENVEEN

Telefoonnummer: 0513-617617

Faxnummer: 0513-617475

E-mailadres algemeen: vergunningen@heerenveen.nl

Website: www.heerenveen.nl

Contactpersoon: Dienst Publiek en Veiligheid
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Bijlagen

Kosten
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Formulierversie
2016.01 Aanvrager bedrijf

1 Bedrijf

KvK-nummer 64034798

Vestigingsnummer 000032896484

Statutaire naam Gasunie Grid Services BV

Handelsnaam -

2 Contactpersoon

Geslacht Man
Vrouw

Voorletters TA

Voorvoegsels -

Achternaam Koopman

Functie Adviseur omgevingsmanagement JZ

3 Vestigingsadres bedrijf

Postcode 9727kc

Huisnummer 17

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Concourslaan

Woonplaats Groningen

4 Correspondentieadres

Postbus 181

Postcode 9700AD

Plaats Groningen

5 Contactgegevens

Telefoonnummer 06-11005879

Faxnummer -

E-mailadres wabo-oost@gasunie.nl
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Formulierversie
2016.01 Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Heerenveen

Kadastrale gemeente Knijpe

Kadastrale sectie E

Kadastraal perceelnummer 1558

Bouwplannaam -

Bouwnummer -

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?

Ja
Nee

2 Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders

Uw belang bij deze aanvraag Gasunie Grid Services BV is eigenaar van het
afsluiterschema en leidingtracé in betreffende perceel.
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Formulierversie
2016.01

Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke
ordening zijn de voorgenomen
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de
voorgenomen werkzaamheden
in strijd zijn met de regels voor
ruimtelijke ordening.

Het perceel waar Gasunie een nieuw stukje tracé en een
afsluiterschema wil plaatsen heeft als enkelbestemming
Agrarisch gebruik. Het leidingtracé komt gedeeltelijk buiten
de bestaande belemmeringenstrook te liggen, waardoor wij
niet zonder meer het trace zonder omgevingsvergunning
kunnen aanleggen

Beschrijf het huidige gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Agrarisch. Perceel is in eigendom van Staatsbosbeheer

Beschrijf het beoogde gebruik van
de gronden of het bouwwerk.

Dit blijft agrarisch gebruik.

Beschrijf de gevolgen van
het beoogde gebruik voor de
ruimtelijke ordening.

Gevolgen voor het beoogde gebruik zijn nihil. Het is wel
zo dat binnen vier meter van het nieuwe leidingtracé niet
zonder meer door derden mag worden gegraven

Is het beoogde gebruik tijdelijk van
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin
de archeologische waarde van het
terrein dat zal worden verstoord in
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het
exploitatieplan?

Ja
Nee



Datum aanvraag: 20 mei 2016 Aanvraagnummer: 2357735 Pagina 1 van 1

Formulierversie
2016.01 Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum
ingediend

Status
document

Externeveiligheid_pdf Externeveiligheid.pdf Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

2016-05-20 In
behandeling

Archeologie_pdf Archeologie.pdf Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

2016-05-20 In
behandeling

Ruimtelijke
onderbouwingMod34_pdf

Ruimtelijke
onderbouwingMo-
d34.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

2016-05-20 In
behandeling

Natuurtoets_pdf Natuurtoets.pdf Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

2016-05-20 In
behandeling

MOD34Schetsvoorstel-
_pdf

MOD34Schetsvoo-
rstel-.pdf

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

2016-05-20 In
behandeling

N-500-20-KR-009-A15-
_PDF

N-500-20-KR-009-
A15-.PDF

Gegevens Handelen
in strijd met regels
ruimtelijke ordening
Anders

2016-05-20 In
behandeling

Achtergrondinformatie

Naam bijlage Bestandsnaam Datum
ingediend

Status
document

N-500-20-KR-009-A15-
_dwg

N-500-20-KR-009-A15-.dwg 2016-05-20 In
behandeling
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Formulierversie
2016.01 Kosten

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

0
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1 1  I n l e i d i n g  

1 . 1   

P l a n v o o r n e m e n  

N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie) gaat in diverse gemeenten op het 

tracé Zwolle-Heerenveen meerdere modificaties uitvoeren in verband met de 

renovatie van het regionaal gastransport (GNIP: Gasunie Network Improvement 

Programme). Het gaat hierbij om onder meer het verleggen, vervangen en 

verwijderen van leidingen, het verhelpen van dekkingsmanco’s en het opgra-

ven en verwijderen van oude afsluiters en terugplaatsen van nieuwe afsluiters.  

 

De geplande modificaties aan het gastransportnet waarvoor een ruimtelijke 

procedure dient te worden doorlopen, vinden plaats in een vijftal gemeenten, 

te weten Zwolle, Staphorst, Steenwijkerland, Weststellingwerf en Heerenveen.  

 

Bijlage 1 van dit plan geeft de verschillende voorgenomen modificaties ge-

nummerd weer.  

1 . 2   

P l a n g e b i e d  e n  v o o r g e n o m e n  m o d i f i c a t i e s  

Voor de volgende modificaties dient Gasunie in de diverse gemeenten een 

ruimtelijke procedure te doorlopen, in afwijking van de ter plaatse geldende 

bestemmingsplannen, om de voorgenomen modificaties te kunnen uitvoeren: 

 

Mod. Gemeente Omschrijving activiteit 

2 Zwolle Verhelpen dekkingsmanco duiker Steenwetering Hasselt 

3 Staphorst Passtuk plaatsen S-4013 Boerderijweg en vervangen Triform 

Dedemsvaart 

7 Staphorst Vervangen Triform Stadwegsloot en verhelpen dekkingsmanco 

8 Staphorst Vervangen Triform Klooster-Streng 

9 Staphorst Vervangen S-4015 Conradweg en vervangen Triform Kostver-

lorenstreng 

12 Staphorst Passtuk plaatsen S-4025 Hamingen en vervangen Triform 

Stouwesloot 

19 Steenwijkerland Verlegging Wanneperveen 

20 Steenwijkerland Nieuw schema NAM Gasthuisdijk 

21 Steenwijkerland Vervangen Triform Nieuwe Vaart 

29a/b Steenwijkerland 

Weststellingwerf 

Verlegging De Blesse en vervangen schema’s GOS* Peperga 

31 Weststellingwerf Vervangen in- en uitlaatschema S-1380 GOS Wolvega 

34 Heerenveen Nieuw schema De Tsjonger 

*GOS: gasontvangstation 
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De genoemde modificaties gaan veelal samen met het omleggen van leidingen 

en bijbehorende belemmeringenstrook. Dit dient in een ruimtelijk plan te 

worden geregeld.  

1 . 3   

A c h t e r g r o n d  v a n  d e  m o d i f i c a t i e s  

Gasunie is van overheidswege verplicht om door middel van onder meer ‘pig-

ging’ de integriteit van haar netwerk vast te stellen. Hiermee wordt de veilig-

heid en leveringszekerheid geborgd. ‘pigging’ houdt in dat er een “Intelligent 

PIG” (Pipeline Inspection Gauge) met de gasstroom door de leiding wordt ge-

stuurd. Deze PIG neemt een grote hoeveelheid informatie op over de eigen-

schappen van de leiding. Hierbij valt te denken aan wanddikte, dubbelingen, 

beschadigingen etc. Aan de hand van deze informatie worden eventueel verifi-

catieopgravingen verricht. Mogelijke gebreken aan de leiding worden vervol-

gens hersteld. Afhankelijk van het type leiding vindt ‘pigging’ plaats om de 

ongeveer 8 jaar. De leidingdelen binnen het tracé Zwolle–Heerenveen moeten 

worden gemodificeerd om het ‘pigging’-programma te kunnen uitvoeren. 

 

De vorengenoemde activiteiten betreffende modificeren en ‘pigging’ zijn in 

een omvangrijk programma vastgelegd. De betreffende leidingen in het tracé 

Zwolle-Heerenveen zijn onderdeel van het integriteitsprogramma en moeten 

zijn uitgevoerd vóór 2018. Het tracé Zwolle-Heerenveen moet tijdens de werk-

zaamheden zoveel mogelijk in bedrijf blijven om alle afnemers van gas te kun-

nen blijven voorzien. De volgorde van uit te voeren werkzaamheden speelt 

hierbij een grote rol. 

 

Indien de geplande werkzaamheden niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden 

uitgevoerd, geeft dat de hieronder genoemde consequenties: 

- Het in 2017 geplande integriteitsprogramma zal niet worden gehaald. 

- In bepaalde gevallen zal Gasunie voor een tweede keer terug moeten 

komen in hetzelfde gebied om de resterende werkzaamheden alsnog uit 

te kunnen voeren. 

- Overlast veroorzaakt door bijvoorbeeld verkeersomleidingen en bouwacti-

viteiten zullen een grotere periode omvatten. 

- Grondeigenaren en gebruikers zullen opnieuw moeten worden benaderd 

om gewijzigde afspraken te maken. 

- Vanwege het drukke integriteitsprogramma binnen Gasunie is niet inzich-

telijk of uitstel van de werkzaamheden naar 2018 überhaupt mogelijk is. 

WAAROM 

URGENTIE 

CONSEQUENTIES 
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1 . 4   

G e l d e n d  p l a n o l o g i s c h - j u r i d i s c h  k a d e r  

e n  d e  d o e l s t e l l i n g  v a n  d i t  p l a n  

In de gemeente is op het tracé het volgende planologisch-juridisch kader van 

kracht:  

 

Gemeente Bestemmingsplan Vaststel-

lingsdatum 

Heerenveen Bestemmingsplan Buitengebied 2007 06-07-2007 

 

De voorgenomen aanpassingen in het gastransportnet passen niet overal in het 

ter plaatse geldende juridisch-planologische kader. Het is voor diverse modifi-

caties dan ook noodzakelijk dat een nieuw ruimtelijk plan wordt voorbereid 

met de daarbij behorende vooronderzoeken om de gewenste ontwikkelingen 

mogelijk te kunnen maken, zo ook in de gemeente Heerenveen middels een 

uitgebreide procedure om omgevingsvergunning. Voorliggende ruimtelijk on-

derbouwing voorziet in de verantwoording van dit planvoornemen en kan als 

ontwikkelingsgericht van karakter worden gekenschetst. 

1 . 5   

J u r i d i s c h e  v o r m g e v i n g  

De gemeente Heerenveen verleent medewerking aan het plan. Hiertoe wordt 

voor het voornemen een ruimtelijke procedure op grond van procedure art. 

2.12, onder 1, lid a, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(Wabo) gevolgd. Dit betreft een uitgebreide procedure om omgevingsvergun-

ning waarmee toestemming kan worden verkregen voor het afwijken van een 

geldend bestemmingsplan. De omgevingsvergunning hangt samen met overige 

omgevingsvergunningen, zoals voor het bouwen of de aanleg van een werk, 

geen bouwwerken, zijnde. Een omgevingsvergunning herziet het bestemmings-

plan niet, maar is te beschouwen als een uitzondering die wordt gemaakt ten 

aanzien van de regels zoals die zijn opgenomen in het geldende bestemmings-

plan. Een omgevingsvergunning geeft geen beheerregeling. 

 

Een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan bestaat 

in ieder geval uit een goede ruimtelijke onderbouwing en uit een verbeelding 

(met plancontour). In de onderbouwing is uiteengezet of er vanwege een plan-

voornemen sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Voorliggende ruimte-

lijke onderbouwing voorziet hierin middels een verantwoording van de 

uitvoerbaarheid van het planvoornemen. De plancontour dient er toe om aan 

te geven op welk gebied het planvoornemen van de ruimtelijke onderbouwing 

van toepassing is. Daarnaast is de plancontour noodzakelijk om een plan in een 

digitale omgeving weer te geven en de locatie vast te leggen (geometrische 

RUIMTELIJKE PROCEDURE 

ART. 2.12, ONDER 1,  

LID A, SUB 3 WABO 

GOEDE RUIMTELIJKE 

ONDERBOUWING 
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plaatsbepaling). Digitale publicatie heeft plaats op de website ruimtelijke-

plannen.nl.  

1 . 6   

U i t v o e r i n g  e n  s p e c i f i e k e  i n g r e p e n  i n  

g e m e e n t e  

De aanleg van de leiding zal voor een tijdelijke visuele impact zorgen en de 

aanleg van de gastransportleidingen heeft een tijdelijk ruimtebeslag tot ge-

volg. Veelal betreft dit landbouwgronden dan wel bermen langs weginfrastruc-

tuur. Bij de verlegging van de gastransportleidingen wordt de bestaande 

bebouwing ontzien; er is geen sprake van doorsnijding c.q. ruimtebeslag op 

bestaande of toekomstige woon- en werkbebouwing voor het tracé.  

 

Als sprake is van opbrengstderving tijdens de aanlegperiode wordt de grondge-

bruiker door Gasunie financieel gecompenseerd. Hierover worden privaatrech-

telijk door Gasunie goede afspraken gemaakt.  

 

Verder vindt het kruisen van grote watergangen met gestuurde boringen 

plaats.  

 

In navolgend kaartmateriaal is de specifieke ingreep getoond die in de ge-

meente Heerenveen zal plaatsvinden. 

 

 
M O D I F I CA T I E  3 4  
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Modificatie 34 ligt ten zuidoosten van Heerenveen, ten noorden van de Tjonger 

en ten westen van de A32. De omgeving bestaat uit weilanden. Bij modificatie 

34 is een nieuwe leiding in open ontgraving gepland, met een lengte van circa 

55 m. De oude leiding zal worden verwijderd. Tevens zal hier een nieuw sche-

ma worden geplaatst. De exacte omvang van de ingrepen is nog niet bekend 

maar op alle modificaties zal worden gegraven ten behoeve van aanleg / ver-

wijderen ondergronds leidingwerk. 

1 . 7   

L e e s w i j z e r  

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 kort ingegaan op het van toe-

passing zijnde beleid van overheden. Een omschrijving van de planologische en 

milieukundige randvoorwaarden (de omgevingsaspecten) is opgenomen in 

hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 is de (economische en maatschappelijke) uitvoer-

baarheid uiteengezet. Hierin is ook ingegaan op de uitgebreide procedure om 

omgevingsvergunning die voor het planvoornemen wordt gevoerd. 
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2 2  B e l e i d s k a d e r  

2 . 1   

R i j k s b e l e i d  

S t r u c t u u r v i s i e  I n f r a s t r u c t u u r  en  Ru i m t e  ( 2 0 1 2 )  

Op 13 maart 2012 is de “Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte” (SVIR) van 

kracht geworden. Hierin is de visie van het Rijk op de ruimtelijke en mobili-

teitsopgaven voor Nederland richting 2040 aangegeven. Dit betreft een inte-

graal kader voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. 

In de SVIR is gekozen voor een selectieve inzet op 13 nationale belangen. Hier-

buiten hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. Wat betreft de nationale 

belangen geldt ten aanzien van aardgastransportleidingen dat voldoende ruim-

te voor het hoofdnetwerk van vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidin-

gen moet worden geboden, de ondergrond efficiënt wordt gebruikt en de 

milieukwaliteit - zoals bescherming tegen externe veiligheidsrisico’s - wordt 

verbeterd.  

 

S t r u c t u u r v i s i e  B u i s l e i d i n g en  2 01 2 - 2 0 35  

Met de “Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035” beschikt het Rijk over een 

visie waarmee voor de komende decennia ruimte wordt gereserveerd voor 

toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om onder-

grondse buisleidingen voor het transport van aardgas, olieproducten en chemi-

caliën die provinciegrens- en vaak ook landgrensoverschrijdend zijn. In de 

structuurvisie wordt een hoofdstructuur van verbindingen aangegeven waar-

langs ruimte moet worden vrijgehouden om ook in de toekomst een ongehin-

derde doorgang van buisleidingtransport van nationaal belang mogelijk te 

maken. 

 

R e l e v a n t i e  

De gasvoorzieningen waar met voorliggend plan sprake van is, zijn niet van een 

dusdanige aard en schaal dat deze als onderdeel van de nationale energie in-

frastructuur worden aangemerkt. Rijksbeleid uit het SVIR en ook de “Struc-

tuurvisie Buisleidingen 2012-2035” is verder dan ook niet van toepassing. 

2 . 2   

P r o v i n c i a a l  b e l e i d  

S t r e e k p l an  F r y s l ân  20 0 7  

Op 13 december 2006 is door Provinciale Staten het “Streekplan Fryslân 2007: 

Om de kwaliteit fan de romte” vastgesteld. Hierin is de provinciale visie op 

het ruimtelijk beleid van de provincie voor de periode 2006-2016 weergege-
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ven. Centraal staat het begrip ‘ruimtelijke kwaliteit’. Hiermee bedoelt de 

provincie dat in ruimtelijke plannen, in ontwerpen en in de uitvoering expliciet 

gebruiks-, belevings- en toekomstwaarde worden toegevoegd aan de omgeving. 

Deze drie waarden waarborgen op de langere termijn een doelmatig gebruik en 

herkenbaarheid van de ruimte. Het betekent ook een ruimtelijke inrichting die 

bijdraagt aan duurzame ontwikkeling. De provincie wil deze doelstellingen 

koppelen aan een krachtige sociaaleconomische ontwikkeling in een leefbare 

omgeving.  

 

Wat betreft het zoeken naar locaties voor onder meer (te vervangen) bestaan-

de en nieuwe leidingen hanteert de provincie de volgende uitgangspunten: 

 nieuwe en te vervangen tracés worden gebundeld met grootschalige infra-

structuur en/of met bestaande leidingennetwerken; 

 de initiatiefnemer houdt rekening met landschappelijke, natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden, met gevoelige verblijfsfuncties en met het be-

lang van goed functionerende waterkeringen; 

 de bij leidingnetwerken behorende bebouwing, zoals schakel-, compressor- 

en regelstations, worden in beginsel op bedrijventerreinen gebouwd. 

 

V e r o r d en i n g  R o m t e  F r y s l ân  ( 2 0 1 4 )  

Op 25 juni 2014 is de “Verordening Romte Fryslân 2014” door het College van 

Gedeputeerde Staten van Fryslân vastgesteld. Deze verordening betreft een 

integrale herziening van de eerdere provinciale verordening uit 2011 en is op 1 

augustus 2014 in werking getreden. Met de verordening zijn concrete beleids-

regels vastgelegd die ervoor moeten zorgen dat de provinciale ruimtelijke 

belangen (uit het streekplan) doorwerken in de gemeentelijke ruimtelijke 

plannen. Als daaraan niet wordt voldaan, zal de provincie een zienswijze in-

dienen en eventueel een aanwijzing geven als daaraan onvoldoende tegemoet 

is gekomen.  

 

R e l e v a n t i e  

Voor zover van toepassing en voor zover redelijkerwijs mogelijk wordt met dit 

plan aan vorengenoemde beleidsuitgangspunten van de provincie voldaan. De 

provinciale ruimtelijke verordening kent verder geen regels die een belemme-

ring voor voorliggend plan zouden vormen. 

2 . 3   

G e m e e n t e l i j k  b e l e i d  

De gemeente beschikt niet over specifiek beleid dat ingaat op het ondergrond-

se leidingnetwerk. Voorliggend planvoornemen wordt niet door gemeentelijk 

beleid belemmerd.  
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2 . 4   

C o n c l u s i e  

Voorliggend planvoornemen is niet in strijd met rijksbeleid. Verder komen 

vanuit de provinciale overheid en het eigen gemeentelijk beleid geen specifie-

ke beleidsuitgangspunten voor de in het plangebied te verrichten modificaties 

aan het gastransportnet naar voren.  
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3 3  O m g e v i n g s a s p e c -

t e n  

3 . 1   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

A l g em e e n  ka d er  

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij 

het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, 

LPG en munitie. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel 

inrichtingen (bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het tran-

sport van gevaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en 

spoor en door buisleidingen. Laatstgenoemde is gelet op dit plan relevant. 

 

Het externe veiligheidsbeleid heeft vorm gekregen in de risicobenadering. 

Veiligheidsrisico’s worden uitgedrukt in een plaatsgebonden risico (PR) en een 

groepsrisico (GR), waarbij de geldende normen tot doel hebben om een vol-

doende veiligheidsniveau te garanderen voor de burger als persoon dan wel 

deel uitmakend van een groep. Het PR is de berekende kans per jaar dat een 

persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, 

aangenomen dat hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft. Het GR 

is de kans per jaar dat een groep van tien of meer personen in één keer het 

(dodelijke) slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het GR 

moet worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting. Het 

aantal personen in de nabijheid van een incident heeft invloed op de omvang 

van het GR. Tussen het aantal personen en de aard en dichtheid van bebou-

wing bestaat een causaal verband. 

 

Voor het GR gelden, anders dan voor het PR, geen grenswaarden maar slechts 

oriënterende waarden. In wet- en regelgeving is de verantwoordingsplicht 

opgenomen die inhoudt dat iedere wijziging met betrekking tot planologische 

keuzes middels een belangenafweging moet worden onderbouwd en verant-

woord door het bevoegd gezag. Bij een toename van het GR moet ten opzichte 

van de oriëntatiewaarde gekeken worden naar alternatieven, zoals de rol van 

de brandweer en dergelijke. 

 

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

Extern veiligheidsbeleid is verankerd in diverse wet- en regelgeving, waaraan 

toetsing dient plaats te vinden. De volgende besluiten zijn relevant: 

1. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi): Met het Bevi en bijbeho-

rende regeling (Revi) zijn de normen voor het PR en de verantwoordings-

VERANTWOORDINGS-

PLICHT 



650.02.00.01.00.toe - Ruimtelijke onderbouwing modificaties gastransportnet (gemeente 

Heerenveen) - 17 mei 2016 
 

20 

plicht voor het GR met betrekking tot risicovolle bedrijven wettelijk vast-

gelegd. 

2. Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb): Op basis van het Bevb 

dienen plannen, vergelijkbaar met het Bevi, te worden getoetst aan de 

grens- en richtwaarde voor het PR en de oriëntatiewaarde voor het GR. 

Het Bevb heeft een rechtstreekse werking. 

3. Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbe-

sluit): Het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende regeling is de op-

volger van een groot aantal Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). In 

het Activiteitenbesluit staan algemene regels voor verschillende milieuas-

pecten, zoals veiligheidsafstanden, waaraan voldaan moet worden.  

 

Het Bevb regelt de taken en verantwoordelijkheden van de leidingexploitant 

en de gemeenten. Het besluit (en bijbehorende regeling) zijn op 1 januari 2011 

in werking getreden.  

 

Plichten voor overheden bij het opstellen van ruimtelijke plannen betreffen: 

- het opnemen van een ruimtelijke reservering voor het PR en verantwoor-

ding van het GR. Binnen de PR10
-6
-contour mogen geen kwetsbare objec-

ten aanwezig zijn en zo mogelijk ook geen beperkt kwetsbare objecten. 

Het verwachte aantal aanwezigen binnen het invloedsgebied van een buis-

leiding moet worden verantwoord.  

- het opnemen van een ruimtelijke reservering voor de belemmeringen-

strook met een aanlegvergunningenstelsel: de voor onderhoud gereser-

veerde ruimte bedraagt ten minste 4 m aan beide zijden van de leiding.  

 

Plichten voor de exploitant van een buisleiding met gevaarlijke stoffen zijn: 

- Het in acht nemen van de algemene zorgplicht ter voorkoming van onge-

wone voorvallen.  

- Het aanleggen van leidingen volgens de constructie-eisen van de NEN 

3650.  

- Het opstellen van een veiligheidsmanagementsysteem volgens de NTA 

8000.  

- Het uitvoeren van een sanering binnen drie jaar als een kwetsbaar object 

binnen de PR10
-6
-contour ligt. 

 

O n d er z o e k  

Ten behoeve van het planvoornemen (de voorgenomen modificaties als ge-

toond in bijlage 1) is een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) uitgevoerd
1
. De 

QRA geldt als afzonderlijke bijlage bij voorliggend plan. In het navolgende zijn 

de conclusies voor het PR en GR weergegeven. 

 

                                                   
1 “Externe Veiligheid GNIP A-1514 Heerenveen – QRA”, LievenseCSO Infra B.V., Breda, 11 mei 

2016, docnr. 169280, revisie 0. 
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P l a a t s g e b on d en  r i s i c o  

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat wat betreft het plaatsgebonden 

risico de modificatie voldoet aan de door de Nederlandse overheid in het Bevb 

geformuleerde eis dat het PR voor een gasleiding met een ontwerpdruk van 40 

bar (waarvan hier sprake is) op een afstand van 5 m uit het hart van de leiding 

niet hoger mag zijn dan 10
-6

 per jaar.  

 

G r o e p s r i s i c o  

Eveneens kan voor de voorgenomen modificatie geconcludeerd worden dat, 

zowel in de huidige als in de toekomstige situatie, het groepsrisico veel kleiner 

is dan de in het Bevb gestelde oriëntatiewaarde van F·N
2
 < 10

-2
. Bij de be-

schouwde modificatie bestaat er geen scenario met 10 of meer fatale slachtof-

fers. Conform het Bevb is er dan geen groepsrisico aanwezig. 

 

C o n c l u s i e  

Het plan mag uit oogpunt van externe veiligheid uitvoerbaar worden geacht. 

3 . 2   

E c o l o g i e  

N o r m s t e l l i n g  en  b e l e i d  

In het kader van de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is het van belang 

om aandacht te besteden aan beschermde natuurwaarden. De effecten op 

natuurwaarden dienen te worden beoordeeld in relatie tot bestaande wet- en 

regelgeving op het gebied van gebiedsbescherming, zoals vastgelegd in de 

Natuurbeschermingswet 1988 (Nbw 1998), Structuurvisie Infrastructuur en 

Ruimte (SVIR) en de provinciale ruimtelijke verordening, en de soortbescher-

ming die is vastgelegd in de Flora- en faunawet (Ffw).  

 

O n d er z o e k  

Ten behoeve van het planvoornemen is een natuurtoets
2
 uitgevoerd naar de 

(mogelijke) aanwezigheid van beschermde flora en fauna in het plangebied. 

Het onderzoek heeft bestaan uit een literatuuronderzoek en een veldbezoek 

en gaat zowel in op de soortbescherming als op de gebiedsbescherming, waar-

onder Natura 2000 en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) / Natuur Netwerk 

Nederland (NNN)
3
. In de natuurtoets zijn de verschillende voorgenomen modi-

ficaties met het planvoornemen van Gasunie onderzocht.  

 

Navolgende tabel uit het onderzoek betreft samengevat de resultaten van het 

onderzoek. Ingegaan is op de effecten van het planvoornemen, de te treffen 

                                                   
2 “Quick scan beschermde natuur: GNIPA 1514 Zwolle-Heerenveen: Deelrapport gemeente 

Heerenveen”, Natuurbalans – Limes Divergens BV, Nijmegen, projectnummer 16-034, 10 mei 

2016, definitief. 
3 Sinds 2014 is de officiële naamgeving voor EHS van rijkswege in NNN (Natuurnetwerk Neder-

land) gewijzigd. Behalve de naam is er verder niets veranderd. De begrenzing, planologische 

status en subsidiemogelijkheden van het NNN zijn hetzelfde gebleven als bij de oude EHS.  
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maatregelen en of ontheffing nodig is. Tekstueel is de aanbeveling uit het 

onderzoek overgenomen. De gehele natuurtoets geldt verder als afzonderlijke 

bijlage bij voorliggend plan. 

 

E c o l o g i s c h  o nd e r z o e k  

 

 

De volgende aanbeveling is in de natuurtoets gedaan: 

 Om de voorgestelde mitigerende maatregelen te borgen, kunnen deze 

worden opgenomen in een ecologisch werkprotocol. Uitvoering van de mi-

tigerende maatregelen is nodig om overtreding van de Ffw te voorkomen. 

 

C o n c l u s i e  

Het planvoornemen stuit wat betreft ecologie niet op belemmeringen wanneer 

bij uitvoering van de plannen mitigerende maatregelen worden getroffen. 

3 . 3   

B e d r i j v e n -  e n  m i l i e u h i n d e r  

N o r m s t e l l i n g  en  b e l e i d  

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is de ruimtelijk-functionele 

afstemming tussen bedrijfsactiviteiten, voorzieningen en hindergevoelige func-

ties (waaronder woningen) noodzakelijk. Bij deze afstemming kan gebruik 

worden gemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG-

brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009). Een richtafstand wordt be-

schouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van 

bedrijfsactiviteiten (betreffende geluid, geur, stof en gevaar) redelijkerwijs 

kan worden uitgesloten. In geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt 

met een verkleinde richtafstand. 
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O n d er z o e k  

Met voorliggend plan wordt bovengronds geen nieuwe hindergevoelige of hin-

derveroorzakende functie mogelijk gemaakt. Milieuhinder die vanwege het 

planvoornemen van toepassing zou kunnen zijn, betreft het aspect ‘gevaar’. 

Dit thema is in paragraaf 3.1 betreffende externe veiligheid reeds voldoende 

onderbouwd voor de plannen. Hieruit blijken geen belemmeringen voor het 

planvoornemen, zo ook voor het thema bedrijven- en (milieu)hinder. 

 

C o n c l u s i e  

Ten aanzien van het aspect bedrijven- en (milieu)hinder bestaan er geen be-

lemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het planvoornemen.  

3 . 4   

E r f g o e d  

N o r m s t e l l i n g  en  b e l e i d  

De belangrijkste wettelijke basis voor het behoud van erfgoed is de Monumen-

tenwet 1988 (Monw). Ter implementatie van het Verdrag van Malta in de Ne-

derlandse wetgeving is op 1 september 2007 de Wet op de archeologische 

monumentenzorg (Wamz) in werking getreden, als onderdeel van de (gewijzig-

de) Monw. De kern van de Wamz is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de 

archeologische resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet moge-

lijk is, worden archeologische resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). 

Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan vanwege de Modernisering Monumenten-

zorg (MoMo) een analyse van cultuurhistorische waarden van het plangebied te 

bevatten. Voor zover sprake is van erfgoed, dient vanwege voorgaande dan ook 

aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en 

in de grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening is gehouden. 

3 . 4 . 1   

A r c h e o l o g i e  

O n d er z o e k  

Om inzicht in eventueel aanwezige archeologische resten ter plaatse te ver-

krijgen, is een inventariserend archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd
4
. In 

onderstaande zijn de aanbevelingen overgenomen die hieruit naar voren zijn 

gekomen. 

 

I n v e n ta r i s e r en d  a r c he o l o g i s c h  b u r ea u o n d e r z o ek  

Binnen het gebied zouden archeologische resten verstoord kunnen worden door 

de geplande ingrepen. Omdat de omvang van het plangebied kleiner is dan de 

gemeentelijke vrijstellingsgrens van 2.500 m
2
 wordt voor het plangebied afge-

zien van vervolgonderzoek.  

                                                   
4  “Gasleidingtracé Zwolle-Heerenveen, modificatie 34, Gemeente Heerenveen, Archeologisch 

vooronderzoek: een bureauonderzoek”, RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V., Weesp, 

RAAP-notitie 5490, 12 mei 2016, eindversie. 
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C o n c l u s i e  

Het planvoornemen mag gelet op het archeologische aspect uitvoerbaar wor-

den geacht.  

 

De archeologische meldingsplicht blijft overigens gewoon van kracht (art. 53 

Monw). Dit betekent dat wanneer bij graafwerkzaamheden vondsten worden 

aangetroffen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het archeo-

logie betreft, dit gemeld moet worden bij de gemeente als zijnde het bevoegd 

gezag. 

3 . 4 . 2   

C u l t u u r h i s t o r i e  

Wat betreft cultuurhistorie geldt dat het planvoornemen voorziet in het onder-

gronds verrichten van werkzaamheden. Hierdoor worden geen onderkende 

cultuurhistorische waarden verstoord. Het planvoornemen mag dan ook uit-

voerbaar worden geacht ten aanzien van het cultuurhistorisch aspect. 

3 . 5   

B o d e m  

N o r m s t e l l i n g  en  b e l e i d  

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet in geval van ruimtelijke 

ontwikkelingen worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor het beoogde 

functiegebruik.  

 

Om er bij ruimtelijke ontwikkelingen voldoende zeker van te zijn dat er geen 

sprake is van bodemverontreiniging, is het in het kader van het tracé van een 

omgevingsvergunning voor het bouwen noodzakelijk dat er een vooronderzoek 

uitgevoerd wordt, conform de NEN 5725. Als uit de resultaten van het vooron-

derzoek geen zaken naar voren komen die een verdenking van bodemveront-

reiniging veroorzaken, kan worden volstaan met een dergelijk vooronderzoek. 

Als er wel verdenkingen van bodemverontreiniging zijn, dan dient een verken-

nend bodemonderzoek conform de NEN 5740 te worden uitgevoerd. Dergelijk 

onderzoek dient voorafgaand aan bouw- en graafwerkzaamheden plaats te 

vinden. Het uitvoeren van het vooronderzoek, en indien noodzakelijk een ver-

kennend bodemonderzoek, is een voorwaarde waaraan voldaan moet worden 

voordat een omgevingsvergunning voor het bouwen in werking kan treden.  

 

In geval van verontreinigingen is de Wet bodembescherming van toepassing, 

waarin is geregeld dat als ter plaatse van een plangebied ernstige verontreini-

gingen worden aangetroffen er sprake is van een saneringsgeval. 

 

NOTA BENE 



 

  
650.02.00.01.00.toe - Ruimtelijke onderbouwing modificaties gastransportnet (gemeente 

Heerenveen) - 17 mei 2016 
 

25 

O n d er z o e k  

Wat betreft voorliggend plan kan worden geconstateerd dat geen sprake is van 

een beoogd gebruik van de gronden met een functie die gevoelig is voor een 

onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. Wat dit betreft kan 

het planvoornemen juridisch-planologisch uitvoerbaar worden geacht.  

 

C o n c l u s i e  

Wat betreft het bodemaspect bestaan er juridisch-planologisch gezien geen 

belemmeringen voor de uitvoerbaarheid van het planvoornemen. In het kader 

van in de toekomst uit te voeren projecten binnen de regels van voorliggend 

plan zal daar waar nodig nader onderzoek moeten worden verricht. In de voor-

bereiding- en uitvoeringsfase moet daarom rekening worden gehouden met 

verkennend of actualiserend bodemonderzoek en het werken in en het afvoe-

ren van licht tot sterk verontreinigde grond. De uitvoerbaarheid van voorlig-

gend ruimtelijk plan wordt hierdoor echter op voorhand niet door een 

onvoldoende milieuhygiënische kwaliteit van de bodem belemmerd. 

3 . 6   

G e l u i d h i n d e r  

N o r m s t e l l i n g  en  b e l e i d  

Wanneer binnen een bij Wet geluidhinder (Wgh) vastgestelde geluidzone nieu-

we geluidgevoelige objecten, zoals woningen, worden gerealiseerd, moet mid-

dels een akoestisch onderzoek worden vastgesteld of aan geldende 

voorkeursgrenswaarden voor geluidhinder kan worden voldaan. Geluidhinder 

kan onder meer ontstaan vanwege wegverkeerslawaai, spoorweglawaai of in-

dustrielawaai.  

 

O n d er z o e k  

Met dit plan is geen sprake van de aanwezigheid of de mogelijkheid tot het 

oprichten van geluidgevoelige bestemmingen. De Wgh hoeft daarom verder 

niet te worden betrokken. 

 

Tijdens het verrichten van de modificaties zal overigens tijdelijk sprake zijn 

van geluidhinder als gevolg van de werkzaamheden ter hoogte van het tracé. 

Dit wordt veroorzaakt door de afwikkeling van werkverkeer, lossen en laden 

van materieel, de aanwezige machines en apparatuur langs het tracé (zoals 

vrachtwagens, kranen, bemalingspompen, het heien van damwanden) et cete-

ra. Geluidhinder voor de omgeving kan niet worden voorkomen, maar het stre-

ven is om deze hinder zoveel mogelijk te beperken. Deels zullen afwegingen 

over aanvaardbare hinder in de besluitvorming rondom vergunningen aan de 

orde komen. Bepalende factoren bij het ontstaan en tegengaan van geluidhin-

der zijn onder andere de omvang van het werkverkeer, de gebruikte appara-

tuur en de afstand tot geluidsgevoelige objecten. De werkzaamheden vinden 

voornamelijk overdag plaats. Ten behoeve van eventuele bemalingen is het 

AANLEG 
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mogelijk dat 's nachts bemalingspompen (diesel dan wel elektrisch) werkzaam 

zijn. Dit zal echter in alle gevallen op voldoende afstand van woningen zijn. 

 

C o n c l u s i e  

Voor het planvoornemen is het aspect geluidhinder niet van toepassing. 

3 . 7   

L u c h t k w a l i t e i t  

N o r m s t e l l i n g  en  b e l e i d  

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer (Wm) zijn de grenswaarden op het 

gebied van de luchtkwaliteit vastgelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke orde-

ningspraktijk vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 

(PM10) van belang. Projecten met een invloed van ‘niet in betekenende mate’ 

(nibm) op de luchtkwaliteit zijn daarbij vrijgesteld van toetsing aan de grens-

waarden. Op grond van de “Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen)” zijn (onder andere) de volgende projecten vrijgesteld 

van toetsing: 

 woningbouwprojecten met minder dan 1.500 woningen; 

 kantoorlocaties met een vloeroppervlak van minder dan 100.000 m2; 

 projecten die minder dan 3% van de (toekomstige) grenswaarde voor stik-

stofdioxide of fijnstof bijdragen. Dit komt overeen met 1,2 µg/m3. 

 

T o e t s i n g  

Met het planvoornemen worden geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk ge-

maakt die een structureel effect op de luchtkwaliteit hebben. Nader luchtkwa-

liteitsonderzoek is niet vereist. Ook geldt voor het betrokken plangebied dat 

geen overschrijdingen van wettelijke luchtkwaliteitsnormen bekend zijn.  

 

Het in te zetten materieel bij de aanleg van de leiding heeft een emissie naar 

de lucht. Daarnaast kan bij droge grond door verstuiving enige emissie van fijn 

stof plaatsvinden. De emissies hebben een tijdelijk karakter en verplaatsen 

zich gedurende de werkzaamheden. Gezien het feit dat de werkzaamheden 

zich continu verplaatsen, het tijdelijke karakter van de werkzaamheden (en 

daarmee de emissies) en de lage achtergrondconcentraties in het gebied, wor-

den de effecten van de aanleg op de luchtkwaliteit niet relevant geacht. 

 

C o n c l u s i e  

Dit plan wordt niet door de wettelijk gestelde eisen wat betreft het aspect 

luchtkwaliteit belemmerd. 

AANLEG 



 

  
650.02.00.01.00.toe - Ruimtelijke onderbouwing modificaties gastransportnet (gemeente 

Heerenveen) - 17 mei 2016 
 

27 

3 . 8   

W a t e r  

In de ruimtelijke ordeningspraktijk is de wettelijk verplichte ‘watertoets’ van 

belang. De watertoets wordt gezien als procesinstrument dat moet waarborgen 

dat de gevolgen van ruimtelijke ontwikkelingen voor de waterhuishouding 

meer expliciet worden afgewogen. Een belangrijk onderdeel van de watertoets 

is het vroegtijdig afstemmen van ontwikkelingen met de betrokken waterbe-

heerder. Het plangebied valt in het werkgebied van Wetterskip Fryslân.  

 

Het initiatief van deze ruimtelijke onderbouwing is in het kader van de water-

toets op 12 mei 2016 per mail aan Wetterskip Fryslân voorgelegd. Het te ont-

vangen wateradvies zal te zijner tijd in deze waterparagraaf worden verwerkt.  

3 . 9   

O v e r i g e  a s p e c t e n  

3 . 9 . 1   

V o r m v r i j e  m . e . r . - b e o o r d e l i n g  

De m.e.r.-beoordeling houdt in dat nagegaan moet worden of er activiteiten 

plaatsvinden die negatieve effecten op het milieu kunnen hebben. De grond-

slag hiervoor is enerzijds het Besluit m.e.r. (Besluit milieueffectrapportage) en 

anderzijds de hiervoor beschreven onderzoeken. De activiteiten die in het 

plangebied worden beoogd, overschrijden geen drempelwaarden in de D-lijst 

van het Besluit m.e.r. Voor het planvoornemen geldt daarom de vormvrije 

m.e.r.-beoordeling. In dit kader kan worden aangegeven dat milieueffecten in 

voorgaande paragrafen al voldoende zijn onderzocht. Op grond hiervan kan in 

alle redelijkheid worden aangenomen dat de toekomstige activiteiten in het 

plangebied geen onaanvaardbare gevolgen voor het milieu zullen hebben. 

3 . 9 . 2   

K a b e l s  e n  l e i d i n g e n  

Naast de hoge druk gastransportleidingen in het plangebied zijn verder geen 

kabels en leidingen aanwezig die planologische bescherming genieten en waar 

rekening mee gehouden moet worden. 

3 . 9 . 3   

V e r k e e r  

Tijdens de werkzaamheden zal het werkverkeer in de nabijheid van het tracé 

en op de wegen van en naar het tracé tijdelijk toenemen. Het is echter niet de 

verwachting dat dit tot belemmeringen leidt. 

 

 

NORMSTELLING  

EN BELEID 

PM  

WATERTOETS 





 

  
650.02.00.01.00.toe - Ruimtelijke onderbouwing modificaties gastransportnet (gemeente 

Heerenveen) - 17 mei 2016 
 

29 

4 4  U i t v o e r b a a r h e i d  

4 . 1   

E c o n o m i s c h e  u i t v o e r b a a r h e i d  

4 . 1 . 1   

G r o n d e x p l o i t a t i e p l a n  

Op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeente-

raad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bouwplan is voorgeno-

men. Wat onder een bouwplan moet worden verstaan, is in artikel 6.2.1 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) aangegeven. Met voorliggend ruimtelijke 

onderbouwing wordt niet voorzien in het mogelijk maken van ruimtelijke ont-

wikkelingen die als bouwplan kunnen worden aangemerkt. Derhalve is een 

kostenverhaal via exploitatieplan niet nodig. Wel wordt met de Gasunie een 

anterieure overeenkomst afgesloten. 

4 . 1 . 2   

P l a n s c h a d e v e r h a a l  

Door het opstellen van een nieuw ruimtelijk juridisch-planologisch kader voor 

de betreffende gronden is er de kans dat door eigenaren van gronden in de 

directe omgeving van het plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1. 

Wro een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De 

mogelijke kosten die samenhangen met deze tegemoetkoming in de planscha-

de worden door Gasunie gedragen. Hiervoor wordt tussen de gemeente en 

Gasunie een planschadeovereenkomst gesloten. 

4 . 1 . 3   

O v e r i g e  k o s t e n  

De betrokken gronden in het plangebied worden door Gasunie ontwikkeld. De 

exploitatie zal geheel in handen van en voor risico van de Gasunie komen te 

liggen. De gemeente hoeft hiertoe geen risicodragende investeringen voor haar 

rekening te nemen. 

 

De kosten voor voorliggend ruimtelijk plan en de daarbij behorende noodzake-

lijke onderzoeken worden door Gasunie gedragen. De kosten van de gemeente 

betreffen de gebruikelijke kosten voor planbegeleiding die door middel van het 

heffen van leges gedekt kunnen worden.  

EXPLOITATIEKOSTEN 

ONDERZOEKS- EN  

PLANKOSTEN 
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4 . 2   

M a a t s c h a p p e l i j k e  u i t v o e r b a a r h e i d  

4 . 2 . 1   

P r o c e d u r e  o m  o m g e v i n g s v e r g u n n i n g  

In art. 3.10 Wabo is bepaald dat voor de in deze ruimtelijke onderbouwing 

bedoelde omgevingsvergunning de uitgebreide voorbereidingsprocedure als 

beschreven in dit artikel van toepassing is. 

 

Na aankondiging in de Staatscourant en in één of meer plaatselijke dag-, 

nieuws- of huis-aan-huisbladen, wordt de ontwerp-omgevingsvergunning gedu-

rende zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan een ieder 

zienswijzen op het ontwerp naar voren brengen. Deze procedure is vastgelegd 

in de Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4. Tevens draagt het bevoegd 

gezag zorg voor het verkrijgen van de verklaring van geen bedenking van Pro-

vinciale Staten door toezending van alle benodigde stukken (art. 3.11 Wabo). 

 

De beslistermijn op de ontwerp-omgevingsvergunning van zes maanden begint 

te lopen daags na ontvangst van de aanvraag (art. 3.12, lid 7 Wabo). Deze 

beslistermijn mag eenmaal verlengd worden, met ten hoogste zes weken (art. 

3.12, lid 8 Wabo). Na vaststelling van de omgevingsvergunning maakt het be-

voegd gezag het vaststellingsbesluit bekend. De mededeling van het definitieve 

besluit wordt tevens langs elektronische weg gedaan en beschikbaar gesteld 

(art. 6.14 Bor jo. Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012). 

 

Op de ontwerp-omgevingsvergunning moet tevens het overleg als bedoeld in 

art. 3.1.1 Wro worden gevoerd (art. 6.18 Bor). Indien door Gedeputeerde Sta-

ten of de Inspectie Leefomgeving en Transport een zienswijze is ingediend en 

deze zienswijze niet volledig is overgenomen, wordt het vaststellingsbesluit na 

zes weken na de vaststelling van de omgevingsvergunning bekendgemaakt. 

Uiterlijk zes weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er beroep 

worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de rechtbank en eventueel 

hoger beroep bij de ABRvS. 

4 . 2 . 2   

T e r v i s i e l e g g i n g  o n t w e r p  

Met het ter visie leggen van de ontwerp-omgevingsvergunning stelt de gemeen-

te een ieder in de gelegenheid om kennis te kunnen nemen van, alsmede te 

reageren op, de inhoud van het planvoornemen. 
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Geachte heer Mosterman,  

 

Hierbij ontvangt u de, in verband met de geplande werkzaamheden voor GNIPA 1514 

Zwolle-Heerenveen in de gemeente Heerenveen, door RAAP uitgevoerde archeologisch 

vooronderzoek. 

 

Indien u hierover nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met  

ondergetekende (tel. 088 - 910 22 54 of via mail AHeddes@LievenseCSO.com). 

 

Met vriendelijke groet    

LievenseCSO Milieu B.V. 

 

 

     

     

 

Mevrouw ing. A.J.M. Heddes   

Projectmanager 
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archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek 

RAAP-notitie 5490 / eindversie, 12 mei 2016 [3 ]   

1 Inleiding 

1.1 Kader 

In opdracht van LievenseCSO heeft RAAP in maart/april 2016 bureau- en inventariserende 

veldonderzoeken uitgevoerd in verband met werkzaamheden aan het gasleidingtracé tussen 

Zwolle en Heerenveen. In dit tracé zijn op 34 locaties modificaties voorzien. Het gaat hierbij 

onder andere om het verleggen, vervangen en verwijderen van leidingen, het verhelpen van een 

dekkingsmanco en het opgraven en verwijderen oude afsluiters en terugplaatsen van nieuwe 

afsluiters. Middels een door Gasunie uitgevoerde quickscan is bepaald voor welke modificaties 

archeologisch onderzoek nodig is. De geplande modificaties vinden plaats in vijf gemeenten.  

 

Onderhavig rapport omvat de modificatie 34 in de gemeente Heerenveen (figuur 1). Dit onderzoek 

diende te worden uitgevoerd omdat realisatie van de plannen zou kunnen leiden tot aantasting of 

vernietiging van mogelijk aanwezige archeologische resten. Doel van het bureauonderzoek was 

het verwerven van informatie over bekende en verwachte archeologische waarden teneinde een 

gespecificeerde verwachting op te stellen. Op basis van de onderzoeksresultaten en de aard en 

omvang van de voorgenomen bodemingrepen is vervolgens in hoofdstuk 3 een advies geformu-

leerd met betrekking tot eventueel archeologisch vervolgonderzoek. 

 

1.2 Administratieve gegevens 

Plangebied: modificatie 34, S-4081 

Plaats: Oudeschoot 

Gemeente: Heerenveen 

Provincie: Fryslân 

Centrumcoördinaten:193.770/549.237 

ARCHIS-onderzoeksmeldingsnummer: 3995507100 

 

1.3 Huidige en toekomstige situatie 

Modificatie 34ligt ten zuidoosten van Heerenveen, ten noorden van de Tjonger en ten westen 

van de A32. De omgeving bestaat uit weilanden. 

Bij modificatie 34 is een nieuwe leiding in open ontgraving gepland, met een lengte van circa 55 

m. De oude leiding zal worden verwijderd. Tevens zal hier een nieuw schema worden geplaatst. 

De exacte omvang van de ingrepen is nog niet bekend maar op alle modificaties zal worden 

gegraven ten behoeve van aanleg / verwijderen ondergronds leidingwerk. 

 

  



 

Gasleidingtracé Zwolle-Heerenveen, modificatie34, gemeente Heerenveen; 

archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek 

RAAP-notitie 5490 / eindversie, 12 mei 2016 [4 ]   

1.4 Onderzoeksopzet en richtlijnen 

Het bureauonderzoek dient antwoord te geven op onderstaande onderzoeksvragen: 

1. Welke bodemkundige en geomorfologische gegevens zijn er over het plangebied bekend? 

2. Welke gegevens met betrekking tot archeologische en cultuurhistorische resten zijn reeds 

over het plangebied en de nabije omgeving bekend? 

3. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting? 

4. Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door 

de geplande inrichting? 

 

Het onderzoek is uitgevoerd volgens de normen van de archeologische beroepsgroep (zie artikel 

24 van het Besluit archeologische monumentenzorg). De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie 

(KNA), beheerd door de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB; 

http://www.sikb.nl), geldt in de praktijk als richtlijn. RAAP beschikt over een opgravingsvergunning, 

verleend door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zie tabel 1 voor de dateringen 

van de in deze notitie genoemde geologische en archeologische perioden. 
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- 126.000

- 236.000

- 241.000

- 322.000

- 384.000

- 416.000

- 13.500

- 12.500

- 336.000
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Methode 

Het bureauonderzoek is uitgevoerd om een gespecificeerde archeologische verwachting op te 

stellen. Daartoe zijn bekende archeologische en aardkundige gegevens verzameld (figuur 2) en 

is het grondgebruik in het plangebied in het heden en verleden geïnventariseerd (figuur 3). 

Geraadpleegd zijn de volgende bronnen: 

• het ARCHeologisch Informatie Systeem (ARCHIS); 

• literatuur en aardkundig kaartmateriaal (zie literatuurlijst); 

• de recente topografische kaart, schaal 1:25.000; 

• historisch kaartmateriaal (www.map5.nl); 

• de gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart; 

• het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN); 

 

2.2 Resultaten modificatie 34, nieuw schema S-4081 

Geomorfologie en bodem 

• geomorfologie volgens geomorfologische kaart (ontleend aan ARCHIS): het plangebied ligt 

aan de zuidelijk rand van een dekzandrug met of zonder oud landbouwdek (code 3K14), ten 

noorden van het beekdal van de Tjonger. 

• bodem volgens bodemkaart: in het plangebied komen meerveengronden op zand met een 

humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm (code zVp) voor, en madeveengronden op 

zand zonder humuspodzol, beginnend ondieper dan 120 cm (code aVz).  

 

AHN2 

Op het AHN2 is te zien dat het plangebied op de zuidelijke flank van een rug ligt, op de overgang 

naar een lager gelegen gebied, op een hoogte van circa 0,5 m -NAP.  

 

Archeologische informatie 

Uit de omgeving (zone van 300 m rondom) van het plangebied staan drie waarnemingen 

geregistreerd in ARCHIS (tabel 1). Ten westen van deze waarnemingen is in 1998 door het GIA 

een APP proefsleuvenonderzoek uitgevoerd (OMG 1815). Het plangebied maakt deel uit van een 

bureauonderzoek, een verdiepingsslag van de FAMKE voor de gemeente Heerenveen (Ten 

Anscher & Van Der Veen, 2014). 
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waarnemingsnr. vondstnr. periode opmerkingen 

37210 122238 Nieuwe tijd resten van een klooster 

37210 122239 Nieuwe tijd resten van een schans 

40184 

160921 

160922 

160923 

Late Bronstijd-Vroege 

IJzertijd 

kokerbijl met steel en resten touw of 

leer 

40185 160924 t/m 160938 Middeleeuwen Nieuwe tijd resten van een schans en nederzetting 

Tabel 2. Overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen in de nabije omgeving van het plangebied. 

 

Historische informatie 

De kaarten uit het eind van de 17e eeuw (Schotanus à Sterringa, 1718) en 1850 (Eekhoff, 1859) 

tonen de Schooter Schans aan de westzijde van de weg naar Heerenveen. Ook op de kadastrale 

minuut zijn de gracht en de wal van deze schans fraai ingetekend (figuur 4). De kaart van Eekhoff 

geeft bij de Schooter Schans het jaartal 1672. De Schoterschans is in 1585 opgeworpen om de 

weg van Steenwijk via Heerenveen naar Leeuwarden te verdedigen (Smit & Westra, 2013; 

Feddes/Olthof Architecten, 2012). De plek van de schans is vermoedelijk een oud kloosterterrein. 

Hier werd rond 1300 een klooster van de Duitse Orde gesticht. Het is de tweede schans op de weg 

naar Leeuwarden; een zogenaamde reduitstelling. Vanuit de schans had men zicht over het 

gebied en kon men de vijand bespieden. Waar de weg naar Heerenveen over de Tjonger gaat, ligt 

de Schooter Brug. Zowel op de kaart van Eekhoff als op de Topographisch Militaire Kaart uit 1850 

is ten noorden van de Tjonger een dijk te zien. De verkaveling in het plangebied staat haaks 

gericht op de Tjonger. Tussen 1850 en 1920 is de Tjonger rechtgetrokken. Op de Bonnekaart van 

1920 zijn hier en daar nog oude meanders van de Tjonger te zien. Na 1950 is de A32 ten westen 

van het plangebied aangelegd.  

 

Provinciale kaart FAMKE 

Volgens de FAMKE (Friese Archeologische MonumentenKaart Extra; http://www.fryslan.nl/famke) 

is voor het plangebied voor de periode Steentijd-Bronstijd een karterend onderzoek 2 nodig (6 

boringen per ha voor plangebieden groter dan 2.500 m², met een minimum van 6 boringen per 

plan). Voor de periode IJzertijd-Middeleeuwen geldt het advies karterend onderzoek 3 (historisch 

en karterend onderzoek bij ingrepen van meer 5.000 m²).  

 

Gemeentelijke archeologische verwachtingenkaart en beleidsadsvieskaart 

Op de gemeentelijke verwachtingskaart voor de periode Steentijd-Bronstijd geldt voor het 

plangebied een potentieel middelhoge verwachting, met kans op beekdalfenomenen (Ten 

Anscher & van der Veen, 2014: kaartbijlagen 2 en 3). Volgens de bijbehorende advieskaart geldt 

hier karterend onderzoek 2, met daarnaast ook onderzoek naar beekdalfenomenen bij ingrepen 

groter dan 5.000 m2. De ingrepen binnen de modificatie 34 blijven ruim onder de hierboven 

genoemde vrijstellingsgrenzen van de gemeente Heerenveen. 



 

Gasleidingtracé Zwolle-Heerenveen, modificatie34, gemeente Heerenveen; 

archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek 

RAAP-notitie 5490 / eindversie, 12 mei 2016 [8 ]   

Verstoringsinformatie 

Ter plaatse van de te verwijderen leiding zal de bodem verstoord zijn. De omvang van deze 

verstoringen is niet bekend.  

 

2.3 Gespecificeerde archeologische verwachting 

Op basis van de bij het bureauonderzoek verzamelde gegevens is het mogelijk een gespecifi-

ceerde archeologische verwachting op te stellen ten aanzien van aard, ouderdom, diepteligging 

en gaafheid.  

 

Voor modifactie 34 geldt gezien de ligging op flank van een dekzandrug een hoge archeolo-

gische verwachting voor de periode Laat Paleolithicum tot en met de Vroege Bronstijd. Het 

relevante niveau voor deze periode bevindt zich in de top van het dekzand. Op basis van 

gegevens van de bodemkaart ligt deze binnen 1,2 m -Mv. Vanwege het afdekkend veenpakket is 

dit archeologische niveau naar verwachting goed bewaard gebleven. 

Dat in de nabije omgeving een bronzen bijl is gevonden (vermoedelijk een depotvondst uit het 

beekdal van de Tjonger), is een aanwijzing dat in de nabije omgeving meer van dergelijke 

depotvondsten in het veen kunnen voorkomen. Archeologische resten in het veen zullen naar 

verwachting goed bewaard zijn gebleven. 

 

Op basis van het historisch kaartmateriaal zijn er aanwijzingen dat in de Nieuwe tijd ten westen 

van het plangebied een klooster en een schans hebben gelegen. De resten hiervan zullen zich 

echter niet tot in het plangebied hebben uitgestrekt. De verwachting is voor deze periode dan 

ook laag. 

 

Omdat de omvang van het plangebied kleiner is dan de vrijstellingsgrens van de gemeente 

Heerenveen van 2.500 m², wordt voor deze locatie afgezien van vervolgonderzoek. 

 

verwachting Complextype Kenmerken  
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3 Samenvatting 

3.1 Conclusies  

In deze paragraaf worden de conclusies gegeven in de vorm van de antwoorden op de specifieke 

onderzoeksvragen (zie § 1.4). 

 

1. Welke bodemkundige en geomorfologische gegevens zijn er over het plangebied bekend? 

Het plangebied ligt aan de zuidelijk rand van een dekzandrug, aan de noordzijde van het 

beekdal van de Tjonger. De bodem bestaat uit veengronden op humuspodzolgronden. 

 

2. Welke gegevens met betrekking tot archeologische en cultuurhistorische resten zijn reeds 

over het plangebied en de nabije omgeving bekend? 

Ten westen van het plangebied liggen de resten van een klooster en een schans uit de 

Middeleeuwen-Nieuwe tijd. Ook is een bronzen kokerbijl gevonden uit de Bronstijd. 

 

3. Wat is de gespecificeerde archeologische verwachting? 

Zie § 2.3. 

 

4. Zijn in het plangebied archeologische resten aanwezig die (mogelijk) bedreigd worden door 

de geplande inrichting? 

In het plangebied zijn vooralsnog geen archeologische resten bekend. Bij het uitgraven van 

de nieuwe leidingsleuf in een open ontgraving, zullen de archeologisch relevante niveaus en 

eventueel daarin aanwezige archeologische resten verstoord worden. 

 

3.2 Aanbevelingen  

Binnen het gebied zouden archeologische resten verstoord kunnen worden door de geplande 

ingrepen. Omdat de omvang van het plangebied kleiner is dan de vrijstellingsgrens van de 

gemeente Heerenveen van 2.500 m², wordt voor deze locatie afgezien van vervolgonderzoek. 

Wanneer bij de werkzaamheden toch archeologische resten worden aangetroffen, moet hiervan 

direct melding gemaakt worden bij de bevoegde overheid (gemeente Heerenveen). 
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Overzicht van figuren, tabellen en bijlagen 

Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood); inzet: ligging in Nederland. 

Figuur 2. Het plangebied op A) de topografische ondergrond, B) de geomorfologie, C) de 

bodemkaart, D) het AHN en E) de luchtfoto met ARCHIS-waarnemingen. 

Figuur 3. Het plangebied op A) Schotanus à Sterringa (1718), B) Eekhoff uit 1850 

(Eekhoff,1859), C) TMK 1850 en D) Bonne 1949. 

Figuur 4. De gracht en de wal van de Schoterschans ingetekend op de kadastrale minuut. 

 

Tabel 1. Archeologische tijdschaal. 

Tabel 2.  Overzicht van de bekende archeologische vindplaatsen in en rond het plangebied. 
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Figuur 1. Ligging van het plangebied (rood); inzet: ligging in Nederland.
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Figuur 2. Het plangebied op A) de topografische ondergrond, B) de geomorfologie, C) de bodemkaart, D) het AHN en E) de luchtfoto met ARCHIS-
waarnemingen.
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Figuur 3. Het plangebied op A) Schotanus à Sterringa (1718), B) Eekhoff uit 1850 (Eekhoff,
1859), C) TMK 1850 en D) Bonne 1949.
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Figuur 4. . De gracht en de wal van de Schoterschans ingetekend op de kadastrale minuut.
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1 Algemeen 

1.1 Opdracht 

Het Gasunie project GNIPA-1514 omhelst 35 modificaties aan de hoofdgasleiding N-500-10 en 

aftakkingen  tussen Zwolle en Heereveen. Deze aftakkingen betreffen de leidingen N-500-10, 

N-500-9, N-500-11, N-500-14, N-500-15, N-500-20, N-500-55, N-500-62 N-520-15 en N-550-32.    

BügelHajema is door Gasunie ingeschakeld om de diverse vooronderzoeken te verzorgen. 

LievenseCSO Infra is gevraagd om de beoordeling van de Externe Veiligheid uit te voeren 

middels Kwantitatieve risico analyses (QRA’s). 

Door de leidingen wordt aardgas getransporteerd. Het transporteren van brandbare producten 

brengt risico’s met zich mee voor de omgeving. Leidingexploitanten zijn verplicht in het kader 

van externe veiligheid deze risico’s te inventariseren en evalueren conform de “Handleiding 

risicoberekeningen Bevb” (Handleiding). Voor nieuwe leidingdelen geldt dat conform het 

Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb, [8]), op 5 m vanaf het hart van de leiding 

maximaal een PR 10-6 risicocontour is toegestaan. 

Dit rapport behelst de QRA van de modificatie 34 binnen de gemeente Heerenveen. 

1.2 Kwantitatieve Risicoanalyse (QRA) 

Ter bepaling of de leidingen voldoen aan de gestelde risiconormen met betrekking tot de 

externe veiligheid, dient er voor elke relevante modificatie een Kwantitatieve Risico Analyse 

(QRA) uitgevoerd te worden. De QRA wordt gebruikt om te bepalen of de risico’s aanvaardbaar 

zijn of dat mitigerende maatregelen nodig zijn.  

In de Regeling externe veiligheid buisleidingexploitanten (REVB, [9]) zijn regels aanwezig met 

betrekking tot het berekenen van risico’s. Daar het enkel aardgasleidingen betreft in dit 

rapport, is door Lievense voor het berekenen van risico’s het door het bevoegd gezag 

voorgeschreven rekenpakket CAROLA toegepast.  De relevante leidingbestanden zijn middels 

de CAROLA leidingtool opgesteld.  

1.3 Externe veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de grootte van het overlijdensrisico’s als gevolg van activiteiten 

met gevaarlijke stoffen. De mate van externe veiligheid wordt bepaald door de grootte van het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico 

(GR) worden als volgt gedefinieerd in de BEVB: 

 

Plaatsgebonden risico:  Risico op een plaats nabij een buisleiding, uitgedrukt als de kans per 

jaar dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op die 

bepaalde plaats zou verblijven, overlijdt als rechtstreeks gevolg van 

een ongewoon voorval met die buisleiding. 
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Groepsrisico: Cumulatieve kansen per jaar per kilometer buisleiding dat meerdere 

personen tegelijkertijd overlijden als rechtstreeks gevolg van hun 

aanwezigheid in het invloedsgebied van een buisleiding en een 

ongewoon voorval met die buisleiding. 

1.4 Contact gegevens 

Hieronder zijn alle relevante contactgegevens van de opdrachtgever BügelHajema, 

leidingexploitant Gasunie en opdrachtnemer LievenseCSO vermeld: 

 

Leidingexploitant: 

N.V. Nederlandse Gasunie 

Concourslaan 17 

9727 KC Groningen 

Dhr. T. Koopman 

 

Opdrachtgever: 

BügelHajema B.V. 

Balthasar Bekkerwei 76 

8914 BE Leeuwarden 

Dhr. M. Mosterman 

 

Opdrachtnemer: 

LievenseCSO Infra B.V. (LievenseCSO) 

Bezoekadres: Tramsingel 2, 4814 AB Breda 

Postadres: P.O. Box 3199, 4800 DD Breda 

Dhrn. ir. R.R. van der Meer, H.J. van Horssen 

Telefoon: 088 – 910 2000 
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2 Projectgegevens 

2.1 Algemene gegevens 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.52. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.3. De berekeningen zijn 

uitgevoerd op 22-04-2016. De bedrijfsspecifieke parameters van Gasunie zijn gehanteerd in de 

berekening. In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd. 

2.2 Leidinggegevens 

Vanuit BügelHajema zijn de volgende gegevens aangeleverd voor de modificatie 34. 

 

Leiding: N-500-10 Zwolle-Heereveen 

Medium aardgas 

Diameter DN150 

Wanddikte bestaande leiding 5,5 / 6,3 / 7,1 / 7,9 / 9,5 mm (conform leidingbestand Gasunie) 

Wanddikte nieuwe leiding 6,3 / 7,1 mm 

Ontwerpdruk 40 bar 

Charpy waarde  40 Joule 

Staal Rekgrens  241 N/mm2  

Diepteligging (dekking) actuele dekking per leiding coördinaat. 

 

Op basis van de bovengenoemde gegevens voor de modificaties en de door Gasunie 

aangeleverde leidingbestanden voor de bestaande leiding zijn middels de CAROLA 

leidingentool invoerbestanden voor het programma CAROLA gegenereerd. Hierbij is Gasunie 

als leidingbeheerder aangemerkt en zijn er verder geen mitigerende maatregelen 

meegenomen in de QRA’s. 

De exploitant specifieke factoren voor casuïstiek (cluster 1b), actief rappel (cluster 1C) en 

mitigerende maatregelen corrosie staan beschreven in Tabel 11 van Module B van de 

Handleiding Risicoberekeningen Bevb [1]. 

2.3 Populatiebestanden 

Voor de populatiegegevens is gebruik gemaakt van de Populatieservice in beheer van  

Relevant [6]. De verstrekte data maakt conform de BEVB onderscheid in wooneenheden, 

werkeenheden en evenementen. Per object is daarbij aangegeven ofwel het aantal bewoners 

ofwel de capaciteit van het betreffende object. Het bestand bevat de populatiegegevens 

vanuit het Basis Administratie Register (BAG), april 2016, die in Rijksdriehoekcoördinaten zijn 

verstrekt en naar functie zijn onderscheiden. 
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In de navolgende figuren zijn per modificatie de ingevoerde populaties weergegeven. 

Toekomstige bebouwing is niet verdisconteerd in de QRA berekeningen. Bij vergelijkbare lage 

bevolkingsdichtheden zal het totaalbeeld van het groepsrisico slecht beperkt wijzigen. 

2.3.1 modificatie 34 

De volgende populatie bestanden zijn opgenomen rondom modificatie 34: 

Pad Type Aantal Percentage 

Personen 

resultaten\bijeen_sport_cel_zkh-dag100-

nacht80.txt 

Werken 456 100/ 80/ 7/ 1/ 100/ 

100 

resultaten\industrie-dag100-nacht30.txt Werken 1525 100/ 30/ 7/ 1/ 100/ 

100 

resultaten\kantoor_kliniek_onderwijs_winkel-

dag100-nacht0.txt 

Werken 821   

resultaten\wonend_vakantiehuis-dag50-

nacht100.txt 

Wonen 1793   

 

 

 
Figuur 1: Bevolking in de risicoberekeningen bij modificatie 34 
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3 Resultaten QRA 

3.1 Plaatsgebonden risicocontouren 

Voor modificatie 34aw is het plaatsgebonden risico bepaald. Voor een leiding wordt het 

plaatsgebonden risico weergegeven als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart. Het 

plaatsgebonden risico is voor elke modificatie zowel in de huidige als in de nieuwe situatie 

bepaald. 

3.1.1 Modificatie 34 

In figuur 2 en 3 zijn de PR contouren weergegeven van respectievelijk de huidige en de nieuwe 

situatie. 

 
Figuur 2: PR-contouren van het huidige tracé van de N-500-10. 
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Figuur 3: PR-contouren van de N-500-10 na modificatie 34. 

3.2 Groepsrisico 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 

gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 

modificaties wordt de overschrijdingsfactor van het groepsrisico berekend. Deze is berekend 

door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten 

opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-

curve de overschrijdingsfactor.  

3.2.1 Modificatie 34 

De maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico bij de maatgevende kilometer rondom 

modificatie 34 wordt gevonden bij 13 slachtoffers en een frequentie van 2.77E-7 in zowel de 

huidige situatie als in de situatie na modificatie. Dit groepsrisico wordt veroorzaakt door het 

ongewijzigde tracé van de N-500-10 leiding langs Heerenveen. In onderstaand figuur 4 is het 

groepsrisico weergegeven. Het optredende groepsrisico ligt ruim onder de oriëntatiewaarde. 

 
Figuur 4: Groepsrisico F(N)-grafiek  van de N-500-10  na modificatie 34. 
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4 Conclusie 

LievenseCSO heeft Kwantitatieve Risicoanalyses uitgevoerd van de voorgenomen modificaties 

(modificaties 34) in de gemeente Steenwijkerland aan de bestaande aardgasleiding N-500-10 

van N.V. Nederlandse Gasunie. 

 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat wat betreft het plaatsgebonden risico alle 

modificaties voldoen aan de door de Nederlandse Overheid in het Besluit Externe Veiligheid 

Buisleidingen geformuleerde eis dat het Plaatsgebonden Risico (PR) voor een gasleiding met 

een ontwerpdruk van 40 bar (waarvan hier sprake is) op een afstand van 5 met uit het hart van 

de leiding niet hoger mag zijn dan 10-6 per jaar. 

 

Eveneens kan voor alle voorgenomen modificaties geconcludeerd worden dat, zowel in de 

huidige als in de toekomstige situatie, het groepsrisico veel kleiner is dan de in het Besluit 

Externe Veiligheid Buisleidingen gestelde oriëntatiewaarde van F·N2 < 10-2. Bij geen van de 

beschouwde modificaties bestaat  er een scenario met 10 of meer fatale slachtoffers. Conform 

het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen is er dan geen groepsrisico aanwezig. 

 

Op basis van het bovenstaande kan dan geconcludeerd worden dat modificatie 34 van het 

project GNIP A-1514 aan de N-500-10 leiding voldoen aan de gestelde eisen van het Bevb [8].  
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Geachte heer Mosterman,  

 

Hierbij ontvangt u de, in verband met de geplande werkzaamheden voor GNIPA 1514 

Zwolle-Heerenveen, door Natuurbalans - Limes Divergens B.V. uitgevoerde quick scan 
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Indien u hierover nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met  

ondergetekende (tel. 088 - 910 22 54 of via mail AHeddes@LievenseCSO.com). 

 

Met vriendelijke groet    

LievenseCSO Milieu B.V. 

 

 

     

     

 

Mevrouw ing. A.J.M. Heddes   

Projectmanager 

 

 
BIJLAGE(N) 

- Quick scan beschermde natuur deelrapport gemeente Heerenveen 



In opdracht van: LievenseCSO Milieu B.V. 

 

Opgesteld door: D. Heijkers 

Projectnr. Natuurbalans: 16-034 

Projectnr. LievenseCSO: 16F086 

Datum: 10 mei 2016 

 

 

NATU U RB ALANS  –  L IME S  D IVE RGE NS  BV  adviesbureau voor natuur & landschap  

Radboud Universiteit, Toernooiveld 1   info@natuurbalans.nl 

Postbus 6508, 6503 GA Nijmegen  T (024) 352 88 01 www.natuurbalans.nl  

 

QUICK SCAN BESCHERMDE NATUUR 

GNIPA 1514 Zwolle-Heerenveen 

Deelrapport gemeente Heerenveen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colofon 

 

 2016 Natuurbalans - Limes Divergens BV / LievenseCSO Milieu B.V. 

 

Tekst en samenstelling: D. Heijkers 

Eindverantwoordelijk: Drs. G. Hoogerwerf 

Projectnummer Natuurbalans: 16-034 

Projectnummer LievenseCSO: 16F086 

 

In opdracht van: LievenseCSO Milieu B.V. 

 

Wijze van citeren:  Heijkers, D., 2016. Quick scan beschermde natuur. GNIPA 1514 Zwolle-

Heerenveen. Deelrapport gemeente Heerenveen. Toetsing aan de 

Nederlandse natuurwetgeving. Natuurbalans - Limes Divergens BV, Nijmegen. 

 

 
Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van scanning, internet, druk, fotokopie, 
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven 
en Natuurbalans-Limes Divergens BV noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan 
waarvoor het is vervaardigd. 

 
Natuurbalans-Limes Divergens BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de 
resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Natuurbalans-Limes Divergens BV. De opdrachtgever vrijwaart 
Natuurbalans-Limes Divergens BV voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. 

 
Natuurbalans-Limes Divergens BV is lid van het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en 
belangenbehartiging. 

 



 

  

INHOUD 
 

 

1 INLEIDING ......................................................................................................................................... 5 

2 BESCHRIJVING VOORGENOMEN INGREEP ....................................................................................... 7 

3 ONDERZOEKSMETHODE ................................................................................................................... 9 
3.1 Te onderzoeken soorten .......................................................................................................... 9 
3.2 Inventarisatie beschermde soorten ......................................................................................... 9 
3.3 Effectanalyse ............................................................................................................................ 9 

3.3.1 Toetsing aan de Flora- en faunawet ................................................................................. 9 
3.3.2 Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 ...................................................................... 10 
3.3.3 Beoordeling Natuurnetwerk Nederland ......................................................................... 10 

4 TOETSING FLORA- EN FAUNAWET ................................................................................................. 11 
4.1 Vaatplanten ............................................................................................................................ 11 
4.2 Vleermuizen ........................................................................................................................... 11 
4.3 Grondgebonden zoogdieren .................................................................................................. 11 
4.4 Broedvogels............................................................................................................................ 12 
4.5 Reptielen ................................................................................................................................ 13 
4.6 Amfibieën ............................................................................................................................... 13 
4.7 Vissen ..................................................................................................................................... 13 
4.8 Ongewervelden ...................................................................................................................... 14 

5 VOORTOETS NATUURBESCHERMINGSWET 1998 .......................................................................... 15 

6 BEOORDELING NATUURNETWERK NEDERLAND ............................................................................ 16 

7 CONCLUSIES ................................................................................................................................... 18 
7.1 Consequenties natuurwetgeving ........................................................................................... 18 
7.2 Mitigerende maatregelen ...................................................................................................... 18 
7.3 Aanbevelingen ....................................................................................................................... 19 
7.4 Samenvatting ......................................................................................................................... 19 

8 BRONNEN ....................................................................................................................................... 20 
 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

NATU U RB ALANS  –  L IME S  D IVE RGE NS  B V  adviesbureau voor natuur & landschap  

 

Quick scan beschermde natuur GNIPA 1514 Zwolle-Heerenveen - deelrapport gemeente Heerenveen 5 

 

1 INLEIDING 
 

 

Voor werkzaamheden die worden uitgevoerd door Gasunie of in naam van Gasunie moet 

vooraf worden vastgesteld of deze werkzaamheden kunnen leiden tot een aantasting van 

natuurwaarden zoals deze zijn gedefinieerd in de Flora- en faunawet, de 

Natuurbeschermingswet 1998 of provinciale verordeningen. 

 

Indien is vastgesteld dat er mogelijk voor natuurwaarden verstorende werkzaamheden zullen 

worden verricht, zal een natuuronderzoek moeten worden uitgevoerd. Het natuuronderzoek 

heeft als doel de impact van de werkzaamheden op deze natuurwaarden vast te stellen, te 

bepalen of een ontheffing en/of vergunning noodzakelijk is en welke mitigerende en/of 

compenserende maatregelen moeten worden getroffen. 

 

De eisen voor het uitvoeren van natuuronderzoek zijn vastgelegd in de specificatie CSK-14-N 

"Natuuronderzoek" (N.V. Nederlandse Gasunie, 2015). 

 

Aanleiding 

Voor renovatie van het regionale gastransportnet heeft N.V. Nederlandse Gasunie het Gasunie 

Network Improvement Program (GNIP) ontwikkeld. Binnen dat programma zijn 

werkzaamheden voorzien aan het leidingtracé Zwolle - Heerenveen. In het kader van een RO 

procedure is onderzoek nodig aan een aantal modificaties. Binnen de gemeente Heerenveen 

gaat het om de volgende modificatie: 

 

 MOD 34: Nieuw schema S-4081 de Tjonger 

 

Uitvoering van de voorziene werkzaamheden kan leiden tot overtreding van verbodsbepalingen 

uit de Nederlandse natuurwetgeving. Daarbij zijn de volgende onderdelen van belang: 

1. De Flora- en faunawet (in het vervolg Ffwet), die de bescherming regelt van plant- en 

diersoorten. Overtreding van verbodsbepalingen uit de Ffwet ten aanzien van streng 

beschermde soorten vereist mogelijk een ontheffing ad artikel 75. 

2. De Natuurbeschermingswet 1998 (in het vervolg Nbwet), die de bescherming regelt van 

natuurgebieden. Indien het voorgenomen project in strijd is met de 

instandhoudingdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, is mogelijk een vergunning 

Nbwet noodzakelijk. 

3. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS). Deze beleidsregel is gericht op 

behoud en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van gebieden. 

 

Deze rapportage gaat uit van de actuele wet- en regelgeving. Op het moment van goedkeuring 

van het natuuronderzoek gelden hiervoor de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet 

1998. Met deze wetgeving is bij de quick scan beschermde natuur specifiek rekening gehouden. 

De ingangsdatum van de nieuwe Wet Natuurbescherming is vooralsnog 1-1-2017. 

 

Doelstelling 

Het natuuronderzoek heeft als doel de impact van de werkzaamheden op beschermde soorten, 

gebieden en/of habitats vast te stellen, te bepalen of een ontheffing en/of vergunning 
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noodzakelijk is en welke mitigerende en/of compenserende maatregelen moeten worden 

getroffen. 

 

Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft ligging en begrenzing van de ingreeplocatie en gaat in op de 

voorgenomen ingreep. In hoofdstuk 3 volgen opzet en uitvoering van het voorliggende 

onderzoek. In hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt de voorgenomen ingreep getoetst aan 

respectievelijk de Ffwet, de Nbwet en provinciale verordeningen. In hoofdstuk 7 worden de 

belangrijkste conclusies op een rij gezet. 
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2 BESCHRIJVING VOORGENOMEN INGREEP 
 

 

Locatie 

De ingreeplocaties bevindt zich aan de zuidrand van de bebouwing van Oudeschoot, zoals te 

zien in figuur 1. Het landschap rond de modificatie is voornamelijk agrarisch. 

 

Geplande werkzaamheden 

Ten behoeve van het nieuwe afsluiterschema wordt een werkput gegraven. Voor aansluiting op 

het bestaande leidingnetwerk wordt een klein deel van de bestaande leiding vervangen in open 

ontgraving (zie figuur 2). 

 

Uitvoeringsperiode 

De periode van uitvoering is nog niet bekend. 

 

Figuur 1. Ligging van modificatie 34, ten zuiden van Oudeschoot. 
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Figuur 2. Locatie van het nieuwe afsluiterschema, met aanduiding van de te verwijderen leiding (groene 
lijn) en de nieuwe leiding (stippellijn). 
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3 ONDERZOEKSMETHODE 
 

 

3.1 TE ONDERZOEKEN SOORTEN 

 

Bij toetsing aan de Ffwet gaat het in geval van ruimtelijke ontwikkelingen om soorten van tabel 

2 en 3 van de AMvB artikel 75. Voor soorten van tabel 1 geldt bij uitvoer van ruimtelijke 

ontwikkelingen een algemene vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Ffwet. 

Bij toetsing aan de Nbwet gaat het om kwalificerende soorten en habitattypen waarvoor het 

betreffende Natura 2000-gebied is aangewezen. 

 

3.2 INVENTARISATIE BESCHERMDE SOORTEN 
 

Bureaustudie 

Voor het onderzoek zijn archiefgegevens verzameld van beschermde planten en dieren in de 

omgeving van de ingreeplocatie. Hiervoor is in de eerste plaats de Nationale Databank Flora en 

Fauna (NDFF) geraadpleegd. Deze databank bevat waarnemingen van beschermde en zeldzame 

planten en dieren in Nederland. Gegevens zijn opgevraagd van de afgelopen tien jaar. 

 

Veldonderzoek 

De ingreeplocatie is op 14 maart 2016 bezocht door een ecoloog van bureau Natuurbalans – 

Limes Divergens. Tijdens dat veldbezoek is gezocht naar beschermde natuurwaarden en is een 

inschatting gemaakt van de potenties van de ingreeplocatie voor streng beschermde soorten 

op basis van een habitatbeoordeling (expert judgement). Die kennis is nodig om mogelijke 

effecten op streng beschermde soorten in beeld te brengen. Ook is een inschatting gemaakt 

van de noodzaak voor vervolgonderzoek. 

 

3.3 EFFECTANALYSE 

 

3.3.1 Toetsing aan de Flora- en faunawet 

Voor uitvoering van ruimtelijke ingrepen op een locatie met beschermde soorten gelden de 

volgende mogelijkheden: 

1. Voorkom schade door het treffen van mitigerende maatregelen. 

2. Werk volgens een goedgekeurde gedragscode. 

3. Vraag ontheffing van de Ffwet aan. 
 

1. Mitigerende maatregelen 

Voorkom overtreding van de Ffwet door uitvoering van mitigerende maatregelen. Van belang is 

dat de functionaliteit van voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen gewaarborgd 

blijft. Een goed hulpmiddel vormen de Soortenstandaarden die door de Rijksdienst voor 

Ondernemend Nederland (RVO) zijn opgesteld. 

Om zeker te zijn dat de voorgenomen maatregelen voldoende zijn, kunnen deze ter controle 

worden voorgelegd aan RVO. Indien zij akkoord gaat, ontvangt u een besluit waarin staat dat u 

geen ontheffing nodig heeft, omdat de voorgestelde maatregelen zijn goedgekeurd. Met deze 

beschikking kan worden aangetoond dat men zich houdt aan de Ffwet. 
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2. Werken volgens goedgekeurde gedragscode 

Naast de algemeen vrijgestelde soorten (Ffwet tabel 1) zijn er ook andere soorten waarvoor 

vrijstelling mogelijk is door te werken volgens een goedgekeurde gedragscode. Hierin staan 

gedragsregels die beschrijven op welke manier schade aan beschermde soorten zoveel mogelijk 

voorkomen kan worden bij het uitvoeren van activiteiten.  

 

3. Ontheffing Ffwet 

Kan behoud van de functionaliteit van voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaatsen van 

beschermde soorten ondanks voorgaande stappen niet worden gegarandeerd, dan is een 

ontheffingsaanvraag nodig. Bij beoordeling daarvan worden de volgende vragen gesteld: 

- In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en 

verblijfplaats aangetast door de werkzaamheden? 

- Is er een wettelijk belang? (Tabel 3-soorten). 

- Is er een andere bevredigende oplossing? (Tabel 3-soorten). 

- Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 
 

Indien compenserende maatregelen getroffen moeten worden, houdt dat per definitie in dat 

de functionaliteit niet behouden kan blijven en dat er ontheffing aangevraagd moet worden. 

 

3.3.2 Voortoets Natuurbeschermingswet 1998 

Door middel van een voortoets wordt bepaald of er voor de voorgenomen ingreep een 

vergunningplicht geldt ex artikel 19d van de Nbwet. In de voortoets worden de volgende vragen 

beantwoord: 

1. Ligt de ingreeplocatie in een Natura 2000-gebied of binnen de invloedssfeer ervan 

(externe effecten), waardoor er een kans is op negatieve effecten? 

2. Wat zijn de mogelijke negatieve effecten van de voorgenomen ingreep op de 

instandhoudingdoelstellingen van het Natura 2000-gebied in kwestie? 

3. Kunnen deze effecten: 

a. verstorend zijn voor kwalificerende soorten? 

b. leiden tot afname van kwaliteit of omvang van kwalificerende habitats? 

c. significant negatief zijn voor realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen? 

 

Uiteindelijk wordt een antwoord gegeven op de vraag of er een vergunning op de Nbwet 

vereist is en zo ja, middels welke toets een verlening daarvan dient te worden beoordeeld; een 

zogenaamde verstorings- of verslechteringstoets of een passende beoordeling. 

 

3.3.3 Beoordeling Natuurnetwerk Nederland 

Bij ingrepen in de NNN geldt de ‘nee, tenzij’-benadering. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in 

beginsel niet toegestaan zijn als daardoor de wezenlijke kenmerken of waarden van een gebied 

binnen de NNN significant wordt aangetast. De ingreep kan alleen plaatsvinden als er geen 

reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar belang. In dat geval 

dienen de negatieve effecten gemitigeerd worden. 

Voor het bepalen van de effecten op het NNN worden de volgende stappen doorlopen: 

1. Vindt de voorgenomen ingreep plaats binnen de begrenzing van het NNN? 

2. Is er een kans op significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden 

van het NNN? 

3. Zo ja, zijn er maatregelen mogelijk om negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en 

waarden te voorkomen. 
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4 TOETSING FLORA- EN FAUNAWET 
 

 

4.1 VAATPLANTEN 

 

Aanwezigheid op de ingreeplocatie 

Op basis van expert judgement kan worden gesteld dat er op de ingreeplocatie geen streng 

beschermde plantensoorten voorkomen, omdat de ter plaatse heersende omstandigheden niet 

geschikt zijn om als groeiplaats voor deze soorten te fungeren. De ingreeplocatie ligt in een 

intensief begraasde schapenwei. Tevens zijn waarnemingen van beschermde planten niet 

bekend uit de naaste omgeving (bron: NDFF). Negatieve effecten op beschermde planten zijn 

niet aan de orde. 

 

Toetsing aan de Flora- en faunawet  

Verbodsbepalingen van de Ffwet ten aanzien van vaatplanten worden niet overtreden. Een 

ontheffing van de Ffwet voor vaatplanten is daarmee niet aan de orde. Vervolgonderzoek is 

niet noodzakelijk. 

 

4.2 VLEERMUIZEN 

 

Aanwezigheid op de ingreeplocatie 

De ingreeplocatie ligt in een zeer open landschap; potentiële verblijfplaatsen zoals bomen 

ontbreken. Mogelijk wordt gefoerageerd langs de watergangen, maar van essentieel 

foerageergebied is geen sprake. Negatieve effecten op vleermuizen als gevolg van de 

werkzaamheden zijn niet aan de orde.  

 

Toetsing aan de Flora- en faunawet  

Verbodsbepalingen van de Ffwet ten aanzien van vleermuizen worden niet overtreden. Een 

ontheffing van de Ffwet voor vleermuizen is daarmee niet aan de orde. Vervolgonderzoek is 

niet noodzakelijk. 

 

4.3 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN 

 

Aanwezigheid op de ingreeplocatie 

De NDFF bevat diverse waarnemingen van otter in de naaste omgeving, onder meer afkomstig 

van de watergang Kuinder of Tsjonger. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat is de 

ingreeplocatie zelf niet aan te merken als onderdeel van het leefgebied van otter. Ook voor 

andere streng beschermde zoogdieren, zoals das, maakt de ingreeplocatie geen belangrijk 

onderdeel uit van het leefgebied. Negatieve effecten als gevolg van de werkzaamheden zijn niet 

aan de orde. 

 

Toetsing aan de Flora- en faunawet  

Verbodsbepalingen van de Ffwet ten aanzien van grondgebonden zoogdieren worden niet 

overtreden. Een ontheffing van de Ffwet voor grondgebonden zoogdieren is daarmee niet aan 

de orde. Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. 
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4.4 BROEDVOGELS 

 

Wettelijke status 

Bij uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het 

broedseizoen van vogels, dat globaal loopt van half maart tot half juli. Tijdens het broedseizoen 

vallen namelijk alle bewoonde nesten onder de reikwijdte van artikel 11 van de Ffwet en zijn 

daardoor beschermd. Een nest is de plek die vogels vervaardigen om de eieren uit te broeden 

en de jongen te verzorgen. Voor een verdere aanscherping van de definitie van het begrip 

‘nesten’ wordt onderscheid gemaakt tussen broedseizoen en niet-broedseizoen. 

 

Nesten jaarrond beschermd 

Van een aantal vogels is het nest jaarrond beschermd. De nesten van roofvogels, uilen 

(uitgezonderd bosuil), gierzwaluw, grote gele kwikstaart, huismus, ooievaar en roek vallen ook 

buiten het broedseizoen onder de definitie van ‘vaste rust- of verblijfplaats’ in artikel 11 van de 

Ffwet
1
 (2009). Deze nesten zijn, voor zover niet permanent verlaten, jaarrond beschermd. 

 

Nesten beschermd tijdens broedseizoen 

Nesten van de overige vogelsoorten vallen buiten het broedseizoen niet onder de definitie 

‘nest’ of ‘vaste verblijfplaats’ in artikel 11 van de Ffwet. Ze worden namelijk het 

daaropvolgende broedseizoen niet weer in gebruik genomen en zijn buiten het broedseizoen 

niet van belang voor de instandhouding van de soort. 

 

Aanwezigheid op de ingreeplocatie 

Potentieel geschikte broedlocaties voor vogels zijn grotendeels beperkt tot de oevers van de 

aan het werkterrein grenzende watergang. Het grasland zelf was ten tijde van het veldbezoek 

nauwelijks geschikt als broedbiotoop vanwege de hoge begrazingsdruk. 

Nesten die ook buiten het broedseizoen vallen onder de definitie van “vaste rust- of 

verblijfplaats” (jaarrond beschermde nesten), zijn niet op de ingreeplocatie aanwezig. 

 

Negatieve effecten van de voorgenomen ingreep 

Gedurende het broedseizoen bestaat er een kans dat werkzaamheden aan de oevers van de 

naastgelegen watergang leiden tot verstoring van broedende vogels. Mocht de begrazing in het 

weiland stoppen, dan kan ook het weiland interessant worden als broedbiotoop. 

 

Voorkómen van negatieve effecten 

Om negatieve effecten ten aanzien van broedvogels te voorkomen, dienen de werkzaamheden 

uitgevoerd te worden buiten het broedseizoen van aanwezige broedvogels. Voor het 

broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de Ffwet. Van belang 

is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

Als alternatief kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om de ingreeplocatie 

ongeschikt te maken voor vogels om er te broeden, door het gras binnen het werkterrein kort 

te houden door maaien of door een hoge begrazingsdruk. Op deze manier wordt voorkomen 

dat broedvogels gaan broeden op de ingreeplocatie, waarna werkzaamheden ook in het 

broedseizoen kunnen plaatsvinden.  

  

                                                                 
1 Bron: Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten. (Dienst Regelingen 2009) 
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Toetsing aan de Flora- en faunawet  

Verbodsbepalingen van de Ffwet ten aanzien van vogels worden niet overtreden, mits de 

voorgestelde mitigerende maatregelen worden getroffen. Een ontheffing van de Ffwet voor 

vogels is daarmee niet aan de orde. Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. 

 

4.5 REPTIELEN 

 

Aanwezigheid op de ingreeplocatie 

Uit de buurt van de ingreeplocatie zijn enkele waarnemingen van ringslang bekend. Het weiland 

waarbinnen de ingreeplocatie ligt vormt ongeschikt habitat voor deze soort. De oevers van de 

Kuinder of Tjonger bevatten plaatselijk wel potenties als leefgebied, maar die liggen geheel 

buiten de ingreeplocatie. Negatieve effecten op reptielen zijn daarmee niet aan de orde. 

 

Toetsing aan de Flora- en faunawet 

Verbodsbepalingen van de Ffwet ten aanzien van reptielen worden niet overtreden. Een 

ontheffing van de Ffwet voor reptielen is daarmee niet aan de orde. Vervolgonderzoek is niet 

noodzakelijk. 

 

4.6 AMFIBIEËN 

 

Aanwezigheid op de ingreeplocatie 

De ingreeplocatie ligt in een weiland. De aangrenzende watergang is wellicht geschikt als 

voortplantingswater voor gewone pad of bruine kikker, maar streng beschermde soorten zullen 

daar niet voorkomen. Ook zijn deze niet bekend uit de naaste omgeving (bron: NDFF). Vanwege 

het ontbreken van stilstaande visvrije wateren met een rijke begroeiing van waterplanten kan 

er vanuit worden gegaan dat streng beschermde amfibiesoorten niet op de ingreeplocatie 

voorkomen. 

 

Toetsing aan de Flora- en faunawet 

Verbodsbepalingen van de Ffwet ten aanzien van amfibieën worden niet overtreden. Een 

ontheffing van de Ffwet voor amfibieën is daarmee niet aan de orde. Vervolgonderzoek is niet 

noodzakelijk. 

 

4.7 VISSEN 

 

Aanwezigheid op de ingreeplocatie 

De NDFF bevat waarnemingen van kleine modderkruiper in de naaste omgeving van de 

ingreeplocatie. Het is aannemelijk dat de watergang die grenst aan de ingreeplocatie ook 

onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de soort.  

Van andere streng beschermde soorten, zoals grote modderkruiper en bittervoorn, zijn 

nauwelijks waarnemingen bekend uit de omgeving van de modificatie (bron: NDFF). In 

combinatie met de marginale kwaliteit van de watergang als leefgebied is de kans op 

aanwezigheid van deze soorten erg klein. 

 

Negatieve effecten van de voorgenomen ingreep 

Indien de werkzaamheden niet leiden tot vergraving of drooglegging van delen van de 

naastgelegen watergang, dan zijn negatieve effecten op vissen uitgesloten. 
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Is vergraving of drooglegging van de watergang niet te voorkomen, dan kan de ingreep leiden 

tot tijdelijke aantasting van het leefgebied van (beschermde) vissen. 

 

Voorkómen van negatieve effecten 

Bij werkzaamheden in de naastgelegen watergang kan het nodig zijn om dit onder ecologische 

begeleiding uit te voeren (zorgplicht). De noodzaak daarvoor is afhankelijk van de omvang van 

de werkzaamheden in de watergang, die pas duidelijk wordt zodra de precieze ingreep bekend 

is. De ecologische begeleiding kan bestaan uit het wegvangen van vissen voorafgaand aan de 

werkzaamheden in de watergang. 

 

Toetsing aan de Flora- en faunawet 

Verbodsbepalingen van de Ffwet ten aanzien van vissen worden niet overtreden, mits 

voorgestelde mitigerende maatregelen worden getroffen en eventuele werkzaamheden in de 

watergang gering zijn. Voor het verplaatsen van beschermde vissen is geen ontheffing op de 

Flora- en faunawet (artikelen 9 en 13) nodig, aangezien het bij voorliggend project niet de 

bedoeling is om de vissen (definitief) aan de natuur te onttrekken. Ze worden slechts verplaatst 

van de ingreeplocatie (directe gevarenzone) naar vergelijkbaar habitat in de directe omgeving. 

Dit verplaatsen gebeurt in één keer en vindt plaats buiten de kwetsbare perioden van 

aanwezige soorten. Een ontheffing van de Ffwet voor vissen is daarmee niet aan de orde. 

Vervolgonderzoek is niet noodzakelijk. 

 

4.8 ONGEWERVELDEN  

 

Aanwezigheid op de ingreeplocatie 

Beschermde dagvlinders, libellen of overige ongewervelden die een juridisch zwaardere 

bescherming genieten komen niet voor op de ingreeplocatie. Oorzaken hiervoor zijn dat 

zwaarder beschermde ongewervelden uiterst zeldzaam zijn in Nederland en dat de verspreiding 

van deze soorten zich beperkt tot bijzondere milieus, zoals hoogvenen, kalkgraslanden, 

voedselarme vennen en oude eikenbossen. Deze milieus zijn op of nabij de ingreeplocatie niet 

voorhanden. 

 

Toetsing aan de Flora- en faunawet  

Verbodsbepalingen van de Ffwet ten aanzien van ongewervelden worden niet overtreden. Een 

ontheffing van de Ffwet voor ongewervelden is daarmee niet aan de orde. 
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5 VOORTOETS NATUURBESCHERMINGSWET 1998 
 

 

De ingreeplocatie ligt ruim buiten de begrenzing van Natura 2000-gebieden. Het dichtstbijzijnde 

gebied “Rottige Meenthe en Brandemeer” ligt op 8 kilometer afstand van modificatie 34 (zie 

Figuur 3). Er is geen kans op externe werking. Verdere toetsing aan de Nbwet is niet 

noodzakelijk. 

 

 

 

Figuur 3. Ligging van modificatie 34 ten opzichte van Natura 2000-gebieden. 
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6 BEOORDELING NATUURNETWERK NEDERLAND 
 

 

In Friesland is het NNN (ofwel de EHS) vastgelegd in de Verordening Ruimte (2014). Modificatie 

34 ligt in een perceel dat gedeeltelijk begrensd als “natuur buiten de EHS” (zie Figuur 4). Het 

perceel ligt niet binnen weidevogelkansgebied en grenst er ook  niet aan (Weidevogelnota 

2014-2020).  

Binnen de begrenzing “natuur buiten de EHS” geldt artikel 7.2.1.: Een ruimtelijk plan dat 

betrekking heeft op natuurgebieden buiten de ecologische hoofdstructuur, zoals aangegeven 

op de kaart Natuur uit de Verordening Ruimte, voorziet in een passende bestemming met 

gebruiksregels gericht op behoud, herstel of ontwikkeling van natuurwaarden. De 

natuurwaarden in het weiland zijn van beperkte kwaliteit als gevolg van een hoge 

begrazingsdruk (zie Figuur 5) en daardoor relatief snel herstelbaar. Behoud en 

ontwikkelingsdoelen van natuurwaarden in het terrein komen niet in gevaar. 

De Kuinder of Tjonger ten zuiden van de ingreeplocatie maakt onderdeel uit van EHS water; de 

noord ervan is aangewezen als EHS natuur (zie Figuur 4). Uitvoering van de werkzaamheden ten 

behoeve van modificatie 34 kan kortdurend leiden tot beperkte verstoring van deze gebieden. 

Vanwege de ligging direct naast een snelweg en het intensieve agrarische gebruik van het 

perceel is er geen sprake van een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en 

waarden. 

 

 

 

Figuur 4. Begrenzing van de EHS rond modificatie 34. 
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Figuur 5. Zicht op de ingreeplocatie in het door schapen begraasde weiland, met op de voorgrond de 
Kuinder of Tjonger. 
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7 CONCLUSIES 
 

 

7.1 CONSEQUENTIES NATUURWETGEVING 

 

Flora- en faunawet 

 Het verspreidingsbeeld van streng beschermde soorten op de ingreeplocatie en binnen 

de invloedssfeer van de voorgenomen ingreep is actueel en compleet. 

Vervolgonderzoek is niet nodig. 

 Op de ingreeplocatie en/of binnen de invloedsfeer ervan komen mogelijk de volgende 

beschermde soorten uit tabel 2 en 3 van de Ffwet voor: broedvogels en kleine 

modderkruiper. 

 Negatieve effecten kunnen worden voorkomen door het treffen van mitigerende 

maatregelen voorafgaand of tijdens de werkzaamheden. Deze zijn opgenomen in de 

volgende paragraaf. 

 Indien de voorgestelde mitigerende maatregelen worden getroffen, en eventuele 

werkzaamheden in de aangrenzende watergang gering blijven, wordt overtreding van 

verbodsbepalingen uit artikel 11 van de Ffwet voorkomen. 
 

Natuurbeschermingswet 1998 

 Significant negatieve effecten op instandhoudingsdoelen van een Natura 2000-gebied 

zijn op voorhand uitgesloten. Er ligt geen Natura 2000-gebied binnen de invloedsfeer 

van de ingreep. 
 

Natuurnetwerk Nederland 

 De ingreep ligt geheel buiten de begrenzing van het NNN. Er is geen kans op significant 

negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN. 

 

7.2 MITIGERENDE MAATREGELEN 

 

Broedvogels 

 De werkzaamheden worden uitgevoerd buiten het broedseizoen (maart t/m juli). 

 Als het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen te werken, worden mitigerende 

maatregelen getroffen. Dit kan door het werkterrein vóór aanvang van het broedseizoen 

ongeschikt te maken voor broedvogels door het zeer kort houden van vegetaties, door het 

plaatsen van visuele verstoring of door dagelijkse betreding van het werkterrein. Dergelijke 

maatregelen dienen uitsluitend voor het voorkómen van vestiging, niet voor het bestrijden 

van al aanwezige broedgevallen. Op deze wijze wordt voorkomen dat broedvogels gaan 

broeden op het werkterrein, waarna werkzaamheden ook in het broedseizoen kunnen 

plaatsvinden. 
 

Vissen 

 Bij werkzaamheden in de naastgelegen watergang kan het nodig zijn om dit onder 

ecologische begeleiding uit te voeren (zorgplicht). De noodzaak daarvoor is afhankelijk van 

de omvang van de werkzaamheden in de watergang, die pas duidelijk wordt zodra de 

precieze ingreep bekend is. De ecologische begeleiding kan bestaan uit het wegvangen van 

vissen voorafgaand aan de werkzaamheden in de watergang. 
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7.3 AANBEVELINGEN 

 

 Om de voorgestelde mitigerende maatregelen te borgen dienen deze te worden 

opgenomen in een ecologisch werkprotocol. Uitvoering van de mitigerende maatregelen is 

nodig om overtreding van de Ffwet te voorkomen. 

 
 

7.4 SAMENVATTING 

 

In onderstaande tabel is een samenvatting gegeven van de resultaten van de quick scan. De 

kleuren geven aan of specifiek aandacht besteed moet worden aan de aanwezige 

natuurwaarden. 

 

GROEN   geen problemen, werkzaamheden kunnen zonder meer worden uitgevoerd. 

ORANJE   attentie vereist: de werkzaamheden zijn gebonden aan een periode of wijze van uitvoer. 

ROOD werkzaamheden kunnen pas worden uitgevoerd na mitigerende maatregelen (verplaatsen 

individuen).  

PAARS werkzaamheden kunnen nog niet worden uitgevoerd; verder onderzoek is vereist.  

 

NATUURWAARDEN 
EFFECTEN DOOR UITVOERING 

GEPLANDE WERKZAAMHEDEN 
MITIGERENDE MAATREGELEN 

ONTHEFFING 

NODIG? 

FLORA- EN FAUNAWET    

Vogels Verstoring in broedseizoen 

Werken buiten broedseizoen voor 

vogels (maart t/m juli), 

of mitigerende maatregelen treffen 

vóór aanvang broedseizoen. 

Nee 

Vissen Sterfte individuen  
Wegvangen en verplaatsen van vissen 

kan nodig zijn 
1 Nee 

NATUURBESCHERMINGSWET 

1998 
   

Locatie ligt buiten N2000, 

geen externe werking 
Geen Geen Nee 

NATUURNETWERK NEDERLAND    

Locatie ligt buiten NNN, 

geen externe werking 
Geen Geen Nee 

 
1 

Alleen aan de orde indien werkzaamheden plaatsvinden in de naastgelegen watergang: in dat geval hangt de 

noodzaak voor deze maatregel af van de precieze ingreep in de watergang. 
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