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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding voor de omgevingsvergunning 

Gasunie gaat in Groningen onderhoudswerkzaamheden verrichten aan het gastransportnet. Het betreft voor 
een groot deel reguliere werkzaamheden die ook elders in het land plaatsvinden. Oudere onderdelen van het 
gastransportnet worden gerenoveerd of vervangen zodat het gastransportnet in goede staat blijft. 
Tegelijkertijd wordt specifiek in het aardbevingsgebied in Groningen een klein deel van het gastransportnet 
versterkt, zowel bovengronds als ondergronds, in verband met mogelijk krachtiger aardbevingen in de 
toekomst. Het netwerk wordt dus toekomstbestendig gemaakt. Bij het vervangen van onderdelen wordt 
bekeken of de ligging van het onderdeel voldoet aan de eisen van goede beheerbaarheid, veiligheid en 
bereikbaarheid. Indien dit niet optimaal is, wordt verplaatsing onderzocht.  

Op het perceel Scheemderzwaag 7 te Scheemda is een gasontvangststation (GOS, N-030) en een 
afsluiterschema (S-1030) aanwezig. In de huidige situatie is het GOS via het genoemde afsluiterschema, 
middels de enkele aansluitleiding N-509-03 aangesloten op de regionale leiding N-509-40. De Gasunie is 
voornemens om het gasleidingnetwerk ter plaatse te renoveren. Er wordt een nieuw afsluiterschema 
aangelegd, welke met twee nieuwe leidingen (aan- en afvoer) verbonden zal worden met de gasleiding N-509-
40. De bestaande gasleiding N-509-03 en afsluiterschema (met bijbehorende aan- en afvoerleidingen) zullen 
worden verwijderd. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt de beheerbaarheid aanzienlijk verbeterd.  

Het realiseren van het nieuwe afsluiterschema en het leggen van de twee nieuwe leidingen is niet geheel in 
overeenstemming met de geldende planologische kaders. Omdat de in het bestemmingsplan opgenomen 
afwijkings- en wijzigingsmogelijkheden ontoereikend zijn, kan slechts medewerking worden verleend middels 
een bestemmingsplanherziening of middels het verlenen van een omgevingsvergunning conform artikel 2.12 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), eerste lid, onder a, sub 3°. 

In voorliggend geval heeft initiatiefnemer besloten om door middel van een omgevingsvergunning af te wijken 
van het geldende bestemmingsplan. In deze ruimtelijke onderbouwing zal worden aangetoond dat de 
ontwikkeling in overeenstemming is met ‘een goede ruimtelijke ordening’. 

1.2 Ligging en begrenzing projectgebied 

Het projectgebied is gelegen in het buitengebied ten noordwesten van de kern Scheemda. Het projectgebied 
omvat de locatie van het nieuwe afsluiterschema met bijbehorende leidingen. Voor de exacte ligging van deze 
voorzieningen wordt verwezen naar paragraaf 2.2. In figuur 1.1 en 1.2 is respectievelijk de ligging van het 
projectgebied ten opzichte van de kern Scheemda en de directe omgeving weergegeven.  
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Figuur 1.1   Ligging van het projectgebied ten opzichte van de kern Scheemda (Bron: ArcGIS) 

 

Figuur 1.2   Ligging van het projectgebied ten opzichte van de directe omgeving (Bron: ArcGIS) 
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1.3  Huidig planologisch regiem 

1.3.1 Algemeen 

Het projectgebied is gelegen binnen de begrenzing van het “Bestemmingsplan Buitengebied Oldambt” en het 
“Bestemmingsplan Buitengebied, Partiële herziening 2014”. Deze bestemmingsplannen zijn op respectievelijk 
20 maart 2013 en 1 juni 2015 door de gemeenteraad van Oldambt vastgesteld. In figuur 1.3 is een uitsnede 
van de geldende verbeelding opgenomen. Met de rode omlijning en ster zijn respectievelijk de nieuwe 
leidingen en afsluiterschema indicatief aangegeven. De te verwijderen leidingen en afsluiterschema zijn 
respectievelijk met de blauwe lijn en ster aangegeven. Tot slot is de bestaande leiding (N-509-40) waarop 
aangesloten zal worden met de oranje lijn weergegeven. 

 
Figuur 1.3  Uitsnede geldende verbeelding (Bron: Ruimtelijke plannen) 

1.3.2 Bestemmingen en aanduidingen 

De gronden ter plaatse van het projectgebied zijn bestemd tot ‘Agrarisch met waarden’ en ‘Bedrijf – Gas’. 
Daarnaast is het projectgebied voorzien van de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Archeologie 4’ en ‘Leiding – 
Leidingstrook’. Tot slot is op de bedrijfsbestemming de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - gasdukmeet- 
en regelstation’ en de gebiedsaanduiding ‘overige zone – dijkenlandschap’ aanwezig.  

De tot ‘Agrarisch met waarden’ bestemde gronden zijn onder meer bestemd voor de uitoefening van het 
agrarisch bedrijf, waterlopen, parkeervoorzieningen, openbare nutsvoorzieningen, voorzieningen ten behoeve 
van de waterhuishouding, groenvoorzieningen, straten, paden en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

De bestemming ‘Bedrijf – Gas’ is toegekend aan het bedrijfsperceel Scheemderzwaag 7. Deze gronden zijn 
onder meer bestemd voor gasdrukmeet- en regelstations, een gascompressorstation, gasexportstations en het 
opsporen van delfstoffen. 

Vanwege eventueel voorkomende archeologische waarden zijn de gronden in het projectgebied voorzien van 
de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 4’. In deze dubbelbestemming is bepaald dat bij sommige 
bouwprojecten of werkzaamheden een archeologisch onderzoek noodzakelijk kan zijn.  
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De tot ‘Leiding - Leidingstrook’ bestemde gronden zijn behalve de andere daar voorkomende bestemming(en), 
mede bestemd voor leidingen ten behoeve van het transport van onder meer aardgas, aardgascondensaat en 
stikstof. 

De overige gebiedsaanduidingen zijn in het kader van de in deze ruimtelijke onderbouwing besloten 
ontwikkeling niet relevant en worden derhalve niet nader toegelicht. 

1.3.3 Strijdigheid 

Vanwege het gedeeltelijk ontbreken van de dubbelbestemming ‘Leiding – Leidingstrook’ ter plaatse van het 
projectgebied is het leggen van de nieuwe leidingen niet in overeenstemming met de geldende planologische 
kaders. Het aanleggen van het nieuwe afsluiterschema is overigens wel in overeenstemming met de geldende 
planologische kaders. 

Het bestemmingsplan bevat geen binnenplanse afwijkingsmogelijkheden om het voornemen te realiseren. Er 
kan medewerking worden verleend middels een bestemmingsplanherziening of middels het verlenen van een 
omgevingsvergunning conform artikel 2.12 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), eerste lid 
onder a, sub 30. In voorliggend geval wordt deze laatstgenoemde mogelijkheid en middels een 
omgevingsvergunning afgeweken van het geldende bestemmingsplan.  

Opgemerkt wordt dat bij het herzien van het geldende bestemmingsplan het nieuwe afsluiterschema en de 
nieuwe leidingen voorzien van een dubbelbestemming (ter bescherming van de leidingen) en komt deze ter 
plaatse van de te verwijderen onderdelen te vervallen. 

1.4 Eisen aan een ruimtelijke onderbouwing 

Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 30 Wabo gebaseerde zelfstandige instructie voor de inhoud en 
inrichting van een ruimtelijke onderbouwing ontbreekt in het Besluit omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van 
het Bor verklaart voor de inhoud van een ruimtelijke onderbouwing de artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, eerste 
lid, van het Bro van overeenkomstige toepassing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle relevante 
aspecten vanuit de ruimtelijke ordening en toont aan dat voorliggend project in overeenstemming is met een 
goede ruimtelijke ordening. 

In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd: 

1. een verantwoording van de gemaakte keuzen; 
2. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 

waterhuishouding; Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.9; 
3. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6; 
4. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte 

onderzoek; verwezen wordt naar de gehele ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat met alle 
relevante feiten en af te wegen belangen rekening is gehouden; 

5. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 
zijn betrokken; het ontwerpbesluit zal voor een ieder ter inzage worden gelegd. Er wordt gelegenheid 
geboden om zienswijzen in te dienen;  

6. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan; Verwezen wordt naar hoofdstuk 5. 

Voor zover bij het project geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt 
opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn beschreven, worden in de ruimtelijke onderbouwing ten 
minste neergelegd: 

7. een beschrijving van de wijze waarop met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten 
rekening is gehouden; Verwezen wordt naar paragraaf 4.7. 

8. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden 
van de in het besluit begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; In hoofdstuk 
5 is aandacht besteed aan diverse relevante aspecten; 
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9. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde 
milieukwaliteitseisen bij het besluit zijn betrokken; het betreffende hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer heeft betrekking op luchtkwaliteitseisen. De milieu- en omgevingsaspecten zijn 
beschreven in hoofdstuk 4. 

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven de huidige en gewenste situatie in het 
projectgebied.  

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie 
Groningen en de gemeente Oldambt beschreven.  

In hoofdstuk 4 passeren alle relevante milieu- en omgevingsthema's de revue.  

In de hoofdstukken 5 en 6 wordt respectievelijk ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en het 
vooroverleg. 
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HOOFDSTUK 2  BESCHRIJVING HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE 

2.1  Inleiding 

Zoals reeds verwoord in de aanleiding gaat de Gasunie in Groningen onderhoudswerkzaamheden verrichten 
aan het gastransportnet. In dit programma worden onderdelen vervangen waarvan de technische levensduur 
bijna is bereikt en daarnaast wordt een klein deel van het gastransportnet versterkt, zowel bovengronds als 
ondergronds, in verband met mogelijk krachtiger aardbevingen in de toekomst. Bij het vervangen van 
onderdelen wordt bekeken of de ligging van het onderdeel voldoet aan de eisen van een goede 
beheerbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid. Indien dit niet optimaal is, wordt verplaatsing onderzocht. Een 
belangrijk onderdeel van het leidingnetwerk zijn afsluiterschema's. Ter plaatse van een dergelijke schema 
kunnen gastransporttechnische schakelingen uitgevoerd worden ten behoeve van onder andere: 

 het schakelen van leidingen; 
 het afsluiten van een gedeelte van het gastransportsysteem; 
 het gasvrij maken van een gedeelte van het gastransportsysteem ten behoeve van beheer, 

onderhoud en bij calamiteiten. 

Hierna wordt een korte beschrijving gegeven van de huidige en gewenste situatie. 

2.2  Huidige en gewenste situatie 

In de huidige situatie is het GOS via het genoemde afsluiterschema, middels de enkele aansluitleiding N-509-03 
aangesloten op de regionale leiding N-509-40. Deze regionale transportleiding maakt onderdeel uit van een 
leidingstrook met in totaal vijf leidingen, waarvan 4 hoofdtransport-leidingen (A-leidingen) en één regionale 
transportleiding (N-leiding). De huidige inrichting van het netwerk, zowel de leiding N-509-03 als het 
afsluiterschema, is vanuit het oogpunt van beheerbaarheid niet optimaal. 

Bij het bepalen van de ligging van nieuwe leidingen en het afsluiterschema is nadrukkelijk gekeken naar de 
meest wenselijke situatie vanuit beheer, veiligheid en bereikbaarheid. Geconstateerd is dat het situeren van 
een nieuw afsluiterschema ten zuiden van het GOS met een lusverbinding (aan- en afvoerleiding) naar de 
bestaande leiding N-509-40 het meest wenselijk is. De bestaande leiding en afsluiterschema die buiten bedrijf 
worden gesteld zal na in gebruik name van de nieuwe leidingen en afsluiterschema worden verwijderd. 

De gronden ter plaatse van het projectgebied zijn in de huidige situatie grotendeels ingericht als agrarische 
cultuurgrond. De nieuwe gasleidingen hebben een diameter van circa 30 cm, een werkdruk van 40 bar en 
wordt gelegd op een diepte van circa 1,6 meter onder het maaiveld.  

Wat betreft de uitvoering van de werkzaamheden wordt opgemerkt dat de leidingen worden gelegd middels 
het graven van sleuven. Nadat de leidingen zijn gelegd worden de gronden weer in oorspronkelijke staat 
hersteld (cultuurtechnische afwerking). De bovengrondse ruimtelijke structuur van het projectgebied en de 
omgeving wijzigt feitelijk niet. Er zal geen permanente bebouwing worden opgericht en er is geen sprake van 
een toename aan verharding.  

In figuur 2.1 is een tekening opgenomen waarin met de paarse lijnen en het oranje kader respectievelijk de 
nieuwe leidingen en het afsluiterschema is aangegeven. In de tekening is ook de te verwijderen leiding N-509-
03 en afsluiterschema S-1030 waarneembaar. 
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Figuur 2.1  Tekening t.p.v. Scheemderzwaag (Bron: Gasunie) 
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HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

3.1.1.1 Algemeen 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de 
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  

3.1.1.2  Opgaven van nationaal belang 

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028):  

 Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

 Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat;  

 Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.  

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. Hiermee geeft het Rijk 
aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. Buiten deze nationale belangen 
hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven die regionaal neerslaan. 
Opgaven van nationaal belang in Noord-Nederland ( de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe) zijn:  

 Het versterken van Energyport door het aanwijzen van locaties voor de vestiging van energiecentrales 
in de Eemshaven en het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk van Eemshaven 
via Ens naar Diemen (Noordwest 380 kV verbinding);  

 Het aanwijzen van leidingstroken voor buisleidingen voor gas en het ruimtelijk reserveren van locaties 
voor ondergrondse opslag;  

 Het aanwijzen van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie in Noord Nederland;  

 De ontwikkeling van een robuust kustlandschap en zoetwatersysteem ter vergroting van de 
waterveiligheid en waterzelfvoorziening en het voorkomen van verdroging (o.a. door versterking 
afsluitdijk en bijbehorende sluizencomplexen, Hoogwaterbeschermingsprogramma en 
deelprogramma’s Zoetwatervoorziening, IJsselmeer en Waddengebied van het Deltaprogramma);  

 Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 gebieden en het 
Werelderfgoed (de Waddenzee).  

3.1.1.3 Toetsing van het initiatief aan de SVIR 

De in deze ruimtelijke onderbouwing besloten ontwikkeling raakt, gelet op de kleinschaligheid van de 
aanpassing, geen rijksbelangen en er is geen sprake van enige vorm van belemmeringen met betrekking tot de 
doelen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Daarnaast is, gelet op de aard van het 
project, de Ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing. 
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3.1.1.4 Conclusie toetsing rijksbeleid 

Geconcludeerd wordt dat het rijksbeleid zich niet verzet tegen de voorgenomen ontwikkeling.  

 

3.2 Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijke plan betreft de Provinciaal 
Omgevingsplan (POP) 2009-2013. Op dit moment is de provincie bezig met de Omgevingsplan 2016-2020. 

3.2.1 Provinciaal Omgevingsplan 2009 - 2013 (POP) 

Het Provinciaal Omgevingsplan (POP) is de grootste beleidsnota die de provincie eens per vier jaar maakt. Het 
is een nota die de beleidsthema's milieu, verkeer, vervoer, water en ruimtelijke ordening verbindt. Dat is 
nodig, omdat bijvoorbeeld investeren in wegen automatisch gevolgen heeft voor het milieu. In het Provinciaal 
Omgevingsplan staat het beleid voor de leefomgeving van de inwoners van Groningen.  

3.2.2 Omgevingsplan 2016-2020 (ontwerp) 

Het Omgevingsplan 2016-2020 bestaat uit een tweetal nota’s te weten de Omgevingsvisie en de 
Omgevingsverordening. 

De Omgevingsvisie bevat de integrale lange termijn visie van de provincie op de fysieke leefomgeving. Een 
belangrijk doel van de Omgevingsvisie is om op strategisch niveau samenhang aan te brengen in het beleid 
voor de fysieke leefomgeving. Daarom zijn in deze Omgevingsvisie zoveel mogelijk de visies op verschillende 
terreinen zoals ruimtelijke ontwikkeling, landschap en cultureel erfgoed, natuur, verkeer en vervoer, water, 
milieu en gebruik van natuurlijke hulpbronnen samengevoegd en inhoudelijk met elkaar verbonden. Er zijn ook 
onderdelen opgenomen van het provinciale beleid voor economie, energie en cultuur en welzijn, voor zover 
die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. 

De Omgevingsverordening betreft het juridisch kader om het beleid, zoals verwoord in de Omgevingsvisie, tot 
uitvoering te brengen. De Omgevingsverordening maakt vooraf duidelijk aan gemeenten en waterschappen 
wat wel en niet aanvaardbaar is met het oog op provinciale belangen.  

3.2.3 Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het provinciaal beleid 

In het huidige POP en toekomstige Omgevingsplan wordt niet expliciet ingegaan op het aanpassen van het 
regionaal gasnetwerk in verband met aardbevingsrisico’s. Wel wordt in het Omgevingsplan de risico’s van 
aardbevingen onderschreven en aangegeven welke maatregelen er (kunnen) worden getroffen. Met de 
voorgenomen ontwikkeling vindt er een kwalitatieve verbetering van het gasleidingnetwerk plaats. Daarnaast 
wordt het gasleidingnetwerk door de nieuwe opzet beter beheerbaar. Hierdoor kan de energiezekerheid en  
-veiligheid beter worden gewaarborgd. In voorliggend geval betreft het dan ook een project waarbij sprake is 
van een maatschappelijk belang. Ten aanzien van de provinciale belangen in het kader van het milieuspoor 
wordt opgemerkt dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op natuurgebieden en de locatie geen 
onderdeel uitmaakt van een drinkwaterbeschermingsgebied. Geconcludeerd wordt dat de in deze ruimtelijke 
onderbouwing besloten ontwikkeling niet in strijd is met het provinciaal beleid.  

3.3 Gemeentelijk beleid 

De gemeente Oldambt heeft geen specifiek beleid ten aanzien van het leggen van nieuwe aardgasleidingen die 
onderdeel gaan uitmaken van een regionaal gasnetwerk. De in deze onderbouwing beschreven ontwikkeling is 
noodzakelijk om de beheerbaarheid te bevorderen en de integriteit en veiligheid van de leiding -en hiermee de 
leveringszekerheid van aardgas- te kunnen waarborgen. Het betreft in voorliggend geval dan ook een project 
met een maatschappelijk belang. De ontwikkeling vormt geen strijdigheid met de uitgangspunten opgenomen 
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in gemeentelijke beleidsdocumenten. Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in 
overeenstemming is met het gemeentelijk beleid. 
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HOOFDSTUK 4  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Artikel 5.20 van het Bor verklaart voor de inhoud van een besluit als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, 
onder 30 Wabo, artikel 3.1.6 van overeenkomstige toepassing. Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening moet in de ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van een omgevingsvergunning een 
beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie 
& cultuurhistorie, Niet Gesprongen Explosieven (NGE), waterhuishouding en Besluit milieueffectrapportage. 

4.1 Geluid  

4.1.1 Algemeen 

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van 
een omgevingsvergunning indien het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone 
van een bestaande geluidsbron of indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt.  

4.1.2 Beoordeling 

De in deze ruimtelijke onderbouwing besloten ontwikkeling voorziet niet in de realisatie van nieuwe 
geluidsgevoelige objecten. Het toetsen van de voorgenomen ontwikkeling aan de aspecten industrielawaai, 
wegverkeerslawaai en railverkeerslawaai is niet noodzakelijk. 

Wat betreft de geluidsproductie van de gasleidingen op de omgeving wordt opgemerkt dat bij ondergrondse 
gasleidingen geen sprake is van geluidsemissie. Het uitvoeren van een akoestisch onderzoek is in voorliggend 
geval dan ook niet vereist. 

4.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor het uitvoeren van de voorgenomen ontwikkeling. 

4.2 Bodemkwaliteit 

4.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan of het nemen van een omgevingsvergunning dient te worden 
bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten 
optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd.  

4.2.2 Beoordeling 

De locatie van de nieuwe leidingen is in beginsel aan te merken als ‘onverdachte locatie’. Gelet op het feit dat 
geen sprake is van menselijk verblijf, afgezien van gedurende de aanlegwerkzaamheden, is het uitvoeren van 
een bodemonderzoek niet noodzakelijk. 
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Ten behoeve van het verwijderen van het oude afsluiterschema zal overigens wel bodemonderzoek worden 
uitgevoerd. Betreffende werkzaamheden zijn echter in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan 
en vallen buiten het kader van onderhavige omgevingsvergunningprocedure. 

4.2.3 Conclusie  

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor het uitvoeren van de voorgenomen ontwikkeling. 

4.3 Luchtkwaliteit 

4.3.1 Algemeen 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer.  

In bijlage 2 van de Wet milieubeheer staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende 
luchtverontreinigende stoffen. Op grond van de Wet milieubeheer, gelet op artikel 5.16 lid 4 Wet 
Milieubeheer geldende de volgende regelingen:  

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);  
 Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

4.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate  

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip “niet in betekenende 
mate” is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
milieubeheer vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn: 

 woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg; 
 woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen; 
 kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  

4.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen  

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet milieubeheer nodig. 
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4.3.2 Beoordeling 

Gelet op de aard en omvang van dit project kan worden gesteld dat voorliggend project 'niet in betekenende 
mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. 

Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het 
kader van het Besluit gevoelige bestemmingen. 

4.3.3 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoering van het project. 

4.4 Externe veiligheid 

4.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

 de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 

 het Registratiebesluit externe veiligheid; 

 het Besluit risico's Zware Ongevallen 2015 (Brzo 2015); 

 het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding of door de lucht. De regels van het Basisnet voor 
ruimtelijke ordening zijn vastgelegd in:  

 het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 

 het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb); 

 de Regeling basisnet; 

 de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is het tot een minimum beperken van risico’s 
waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten. 
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden 
en het groepsrisico. 

4.4.2 Beoordeling 

Ondergrondse gasleidingen zijn niet aan te merken als (beperkt) kwetsbare objecten. In voorliggend geval 
brengt de aanpassing van het bestaande gasleidingtracé wel wijzigingen met zich mee voor wat betreft het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  

Op grond van artikel 8 van het Bevb is de Gasunie, als exploitant zijnde, verplicht om bij wijzigingen aan 
gasleidingen een onderzoek uit te voeren naar de invloed van die wijziging op het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico. Een dergelijk onderzoek is tevens noodzakelijk op basis van artikel 11 van het Bevb, aangezien de 
omgevingsvergunningprocedure wordt doorlopen ten behoeve de aanleg van buisleidingen. 
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Voor de locatie is een onderzoek uitgevoerd waarin de wijziging van het plaatsgebonden- en groepsrisico 
inzichtelijk is gemaakt. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek 
wordt verwezen naar bijlage 1 bij deze ruimtelijke onderbouwing. 

4.4.2.1 Plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico is in het Besluit externe veiligheid buisleidingen gedefinieerd als “het 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”. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door contouren rondom de leiding met 
risicowaardes van, indien aanwezig, 10-4, 10-6, 10-6, 10-7

 en 10-8
 per jaar. 

 

Berekening 

Het plaatsgebonden risico van het te verleggen leidingdeel van gastransportleiding N-509-40 voldoet aan de 
door de Nederlandse overheid in het Besluit externe veiligheid buisleidingen en de bijbehorende Regeling 
externe veiligheid buisleidingen gestelde voorwaarde dat het PR op een afstand van vier meter gemeten uit 
het hart van de leiding, die een ontwerpdruk van 40 bar heeft, niet hoger is dan 10-6 per jaar.  

Ook voor het bestaande, ongewijzigde deel van de beschouwde leiding geldt dat het niveau van 10-6 per jaar 
plaatsgebonden risico niet wordt bereikt en dus wordt voldaan aan de voorwaarde dat er zich geen kwetsbare 
objecten binnen de risicocontour van 10-6 per jaar bevinden.  

4.4.2.2 Groepsrisico 

Het groepsrisico is een maat om de kans weer te geven dat een incident met dodelijke slachtoffers voorkomt. 
Het wordt in het Besluit externe veiligheid buisleidingen gedefinieerd als “de cumulatieve kansen per jaar per 
kilometer buisleiding dat ten minste 10, 100 of 1000 personen overlijden als rechtstreeks gevolg van hun 
aanwezigheid in het invloedsgebied van een buisleiding en een ongewoon voorval met die buisleiding". 

 
Berekening 

Voor gastransportleiding N-509-40 is er voor zowel de huidige als de toekomstige situatie geen scenario 
gevonden met 10 of meer slachtoffers. Hierdoor is er conform het Besluit externe veiligheid buisleidingen geen 
sprake van groepsrisico. 

4.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het voornemen in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake 
van externe veiligheid. 

4.5 Milieuzonering 

4.5.1 Algemeen 

Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het leefmilieu 
te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder milieuzonering 
verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende bedrijven of 
inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding 
bestaat doorgaans uit het aanhouden van een bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige 
functies.  

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
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(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne 
bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden 
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden 
worden gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan of wijzigingsplan mogelijk is.  

4.5.2  Beoordeling  

Zoals reeds hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe ontwikkelingen gekeken naar de omgeving 
waarin deze gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).  

In voorliggend geval zijn gasleidingen niet aan te merken als milieugevoelige of milieubelastende functies. 
Voor gasleidingen gelden de bepalingen uit het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 
bijbehorende Regeling externe veiligheid buisleidingen. Gasleidingen zijn niet relevant in het kader van 
milieuzonering. 

4.5.3 Conclusie 

Het aspect milieuzonering vormt derhalve geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 

4.6 Ecologie 

4.6.1 Algemeen  

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Natuur Netwerk 
Nederland (NNN). Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet. 

4.6.2 Gebiedsbescherming 

4.6.2.1 Algemeen 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 beschermd.  

De Natuur Netwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  

4.6.2.2 Onderzoeksresultaten gebiedsbescherming 

Natura 2000-gebieden  

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. Vanaf dat moment 
heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving verankerd. Nederland zal 
aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging waarborgen rond projecten die gevolgen 
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kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door 
de Minister van EZ.  

In een straal van 9 kilometer rond het projectgebied zijn geen Natura 2000-gebieden aanwezig. Op basis van 
de aard en omvang van de werkzaamheden en de afstand tot Natura 2000-gebieden zijn effecten op Natura 
2000 uit te sluiten. 

 

Natuur Netwerk Nederland (NNN) 

Voor wat betreft het NNN is alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder compensatie.  

Het projectgebied ligt buiten de concreet begrensde NNN. De dichtstbijzijnde gronden die onderdeel uitmaken 
van het NNN zijn gelegen op een afstand van circa 2,8 kilometer. Gezien de aard en omvang van de 
ontwikkeling wordt geconcludeerd dat geen sprake is van de aantasting van de wezenlijke kenmerken of 
waarden van de NNN. 

4.6.3 Soortenbescherming 

Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of 
vrijstelling worden gevraagd. 

RPS heeft in voorliggend geval een quickscan flora- en faunawet uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten uit het 
onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 2 van deze ruimtelijke 
onderbouwing. 

Zoogdieren 

Voor de das en steenmarter hebben de werkzaamheden geen negatief effect. Voor vleermuizen blijven de 
verblijfplaatsen, vliegroutes en voldoende foerageergebied aanwezig. Zolang de werkzaamheden tussen 
zonsopkomst en zonsondergang worden uitgevoerd tijdens de actieve periode van vleermuizen, is geen 
negatief effect aanwezig.  

Vogels 

Ter plaatse van het projectgebied zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Voor vogels hebben de 
werkzaamheden geen negatief effect. De werkzaamheden kunnen uitgevoerd worden tijdens de 
broedperiode, mits de voorzorgsmaatregelen genoemd in paragraaf 6.2 van het onderzoeksrapport in acht 
worden genomen. 

Overige soorten  

Door afwezigheid van bepaalde biotopen is het voorkomen van o.a. vaatplanten, insecten, reptielen, vissen en 
ongewervelden niet aan de orde. 

 

Met de huidige beschikbare informatie over de werkzaamheden kunnen de werkzaamheden, met de 
voorgeschreven voorzorgsmaatregelen, zonder ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet worden 
uitgevoerd.  

4.6.4 Conclusie 

Het aspect ecologie vormt in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing geen belemmering, met 
inachtneming van de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen.  
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4.7 Archeologie & Cultuurhistorie  

4.7.1  Archeologie  

4.7.1.1 Algemeen  

Op grond van de Monumentenwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met 
archeologische waarden. In de Monumentenwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht 
hebben en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te 
houden met de archeologische relicten die in het projectgebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek 
noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het projectgebied behoudenswaardige 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te 
houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot 
een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.  

4.7.1.2 Beoordeling  

MUG ingenieursbureau heeft in voorliggend geval een archeologisch bureau- en veldonderzoek uitgevoerd. 
Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek opgenomen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het 
volledige onderzoeksrapport welke is opgenomen in bijlage 3 van deze ruimtelijke onderbouwing.  
 
Bureauonderzoek 

Het projectgebied ligt binnen de oude Dollardinbraken. De bodem bestaat uit dekzand, afgedekt met veen en 
vervolgens klei. In de middeleeuwen vonden veel dijkdoorbraken door de zeearm de Dollard plaats, waarbij 
het veen plaatselijk is geërodeerd. Ook de top van het dekzand kan door de Dollardinbraken geërodeerd zijn. 
Door de Dollard is klei afgezet. Deze dijkdoorbraken vonden plaats tot in de 15e eeuw. De onderzoeksgebieden 
hebben op de gemeentelijke beleidsadvieskaart een lage archeologische verwachting voor het aantreffen van 
archeologische resten vanaf het maaiveld, maar wegens het afdekkende kleidek hebben ze een hoge 
verwachting voor het aantreffen van zowel resten uit de middeleeuwen op het veen en tot in het dekzand als 
voor het aantreffen van resten uit de steentijd op het dekzand, indien dit intact is. 
 
Booronderzoek 

Uit het booronderzoek blijkt dat binnen onderzoeksgebied mod. 7 en 8. sprake is van dekzand met een 
podzolbodem binnen de ontgravingsdiepte van de voorgenomen werkzaamheden. Het uitvoeren van een 
vervolgonderzoek is derhalve noodzakelijk.  

4.7.2 Cultuurhistorie  

4.7.2.1 Algemeen  

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten 

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, tweede lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten. 

4.7.2.2 Beoordeling  

Er bevinden zich in het projectgebied zelf geen rijks- danwel gemeentelijke monumenten of andere 
cultuurhistorische waarden. Daarnaast heeft de ontwikkeling geen betrekking op of is deze niet van invloed op 
omliggende bebouwing of de omgeving. 
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Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor dit plan. 

4.7.3 Conclusie  

Op basis van de uitkomsten van het archeologisch onderzoek adviseert de gemeente om bodemverstorende 
werkzaamheden uit te voeren onder archeologische begeleiding. Er is geen sprake van negatieve effecten op 
cultuurhistorische waarden. 

4.8  Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een onderzoek Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 
uitgevoerd door REASeuro. Hierna zijn de resultaten uit het onderzoek opgenomen. Voor het volledige 
onderzoek wordt verwezen naar bijlage 4 van deze ruimtelijke onderbouwing. 

Uit het rapport blijkt dat het onderzoeksgebied (mod. 7 en 8) gedeeltelijk valt aan te merken als ‘verdacht 
gebied’, inhoudende dat ter plaatse sprake kan zijn van niet gesprongen explosieven.  

Geadviseerd wordt om voor aanvang van de geplande werkzaamheden de mogelijk nog aanwezige explosieven 
op te sporen. Hierbij wordt met geofysische meettechnieken vanaf het maaiveld de positie van verdachte 
objecten (mogelijke explosieven) bepaald. 

Als de resultaten van het detectieonderzoek uitwijzen dat er verdachte objecten aanwezig zijn, wordt 
geadviseerd deze voor aanvang van de geplande werkzaamheden te benaderen. Hierbij worden de verdachte 
objecten ontgraven en geïdentificeerd. Eventueel aangetroffen explosieven worden vervolgens veiliggesteld 
om uiteindelijk te worden geruimd door de EOD.  

Afhankelijk van de soort explosieven, locatiespecifieke omstandigheden, wijze van uitvoering en soort 
werkzaamheden en planning kan het efficiënter en/of kostenbesparend zijn om detectie- en 
benaderingswerkzaamheden te integreren met de reguliere werkzaamheden en laagsgewijze detectie en 
benadering uit te voeren. Hierbij worden gedetecteerde verdachte objecten direct benaderd, geïdentificeerd 
en veiliggesteld om uiteindelijk te worden geruimd door de EOD. 

Tot slot wordt geadviseerd om de naoorlogse werkzaamheden in het verdachte gebied te achterhalen. Als hier 
voldoende aantoonbare feiten over worden achterhaald, leidt dit tot een reductie van de verdachte gebieden. 

Het voorgestelde advies in het rapport wordt in acht genomen en alvorens de werkzaamheden worden 
opgestart vindt er nader onderzoek naar niet gesprongen explosieven plaats. 

4.9 Waterparagraaf 

4.9.1 Beleid 

4.9.1.1 Rijksbeleid  

Het Rijksbeleid op het gebied van het waterbeheer is vastgelegd in het Nationaal Waterplan (NWP) 2016-2021 
(vastgesteld 17 december 2015). Het plan geeft op hoofdlijnen de ambities weer van het Rijk ten aanzien van 
het nationale waterbeleid en het daaraan gerelateerde ruimtelijke beleid. De belangrijkste ambities richten 
zich op waterveiligheid, zoetwater en waterkwaliteit. Maar ook de Deltabeslissingen en enkele 
waterafhankelijke thema's als natuur en duurzame energie hebben in het plan een plek gekregen. De 
doorwerking van de beleidsambities/uitgangspunten naar lagere overheden is geregeld in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte (2012), het Bestuursakkoord Water (2011) en de Waterwet (2009). 
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4.9.1.2 Provincie Groningen 

In het Provinciaal Omgevingsplan wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De provincie ziet water 
als mede sturend voor de ruimtelijke inrichting. Van belang is dat er voldoende ruimte is voor water in een zo 
natuurlijk mogelijk systeem. Veiligheid en verbetering van de waterkwaliteit staan daarbij centraal. In de 
bovenstroomse gebieden dient het water zoveel mogelijk vast te worden gehouden. Benedenstrooms worden 
bergingsmogelijkheden gerealiseerd en mogelijkheden om het water naar zee af te voeren onderzocht. 

4.9.1.3 Waterschap Hunze en Aa’s  

Het algemeen bestuur van het waterschap Hunze en Aa’s heeft het beheerprogramma 2016-2021 vastgesteld. 
In het beheerprogramma staat met welke ambities en maatregelen wij de ontwikkelingen en opgaven op het 
gebied van veiligheid, voldoende en schoon water oppakken. Het waterschap speelt onder andere in op 
klimaatverandering en Europese normen voor schoon en gezond water. 

4.9.2 Waterparagraaf  

4.9.2.1 Algemeen  

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In ruimtelijke onderbouwingen dient een waterparagraaf te worden opgenomen. Hierin 
wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het plan voor de 
waterhuishoudkundige situatie (watertoets).  

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater). 

4.9.2.2 Watertoetsproces  

In voorliggend geval betreft het een ontwikkeling in het kader van het onderhoudsprogramma van de Gasunie. 
Er wordt geen bebouwing gerealiseerd en afgezien van de bestratint van het afsluiterschema (ca. 40 m2) is van 
een toename van verharding geen sprake. Na de werkzaamheden wordt een en ander weer ingericht 
overeenkomstig de huidige situatie. De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor de aanwezige 
watergangen en kades. Van blijvende invloeden van de ontwikkeling op de waterhuishouding is dan ook geen 
sprake. Daarom is afgezien van het gebruik maken van de digitale watertoets. 

4.10 Besluit milieueffectrapportage  

4.10.1  Kader 

In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is vastgelegd dat voorafgaande 
aan het ruimtelijke plan dat voorziet in een grootschalig project met belangrijke nadelige milieugevolgen een 
milieueffectrapport (MER) opgesteld dient te worden. De activiteiten waarvoor een MER-rapportage opgesteld 
moet worden zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit m.e.r. Een plan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn 
op de volgende manieren: 

 Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien een passende beoordeling op basis van artikel 19j, lid 2 van de 
Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is; 

 Een plan kan m.e.r.-plichtig zijn indien sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden 
uit de onderdelen C en D overschrijden en waarbij het plan wordt genoemd in kolom 3 (plannen). 
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 Een plan kan m.e.r.-(beoordelings)plichtig zijn indien het plan wordt genoemd in kolom 4 (besluiten) 
en er sprake is van activiteiten en gevallen die de drempelwaarden uit onderdeel C en D 
overschrijden. Bij een overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel C is in dit geval sprake van 
een m.e.r.-plicht. Bij een overschrijding van de drempelwaarden uit onderdeel D is het plan m.e.r.-
beoordelingsplichtig. 

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. 

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke wijziging 
betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D 
opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of 
activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'. 

Het komt er op neer dat voor bestemmingsplan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen in 
onderdeel D en beneden de drempelwaarden vallen, een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke 
nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee conclusies leiden: 

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk; 

 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoordeling) 
plaatsvinden. 

4.10.2  Beoordeling  

4.10.2.1 Artikel 19j, lid 2 van de Natuurbeschermingswet 1998 

Ten aanzien van dit lid wordt opgemerkt dat een m.e.r.-plicht op basis van artikel 19j, lid 2 van de 
Natuurbeschermingswet 1998 uitsluitend geldt voor wettelijke of bestuursrechtelijke plannen waarvoor een 
passende beoordeling nodig is. 

In een straal van 9 kilometer rond het projectgebied zijn geen Natura-2000 gebieden aanwezig. Gezien de aard 
en omvang van de in deze ruimtelijke onderbouwing besloten ontwikkeling in relatie tot de ruime afstand tot 
Natura 2000-gebieden wordt geconcludeerd dat geen sprake zal zijn van een aantasting van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied. Een passende beoordeling op basis van artikel 19j 
van de Natuurbeschermingswet 1998 is in het kader van dit bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk. 
Derhalve is geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet milieubeheer. 

4.10.2.2 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. De PAS is een gezamenlijke, samenhangende aanpak van alle 
betrokken overheden op provinciaal en rijksniveau. De PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van 
stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-
gebieden. Door deze maatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden nieuwe economische 
activiteiten, zoals bedrijfsuitbreidingen die stikstofdepositie veroorzaken, worden toegelaten. 

Activiteiten met een waarde van minder dan 0,05 mol per hectare per jaar worden als verwaarloosbaar 
beschouwd; deze activiteiten hoeven niet te worden gemeld (ook al niet onder de ontwerp Regeling). Ook 
cumulatief beschouwd zorgen deze activiteiten voor geen effecten voor de natuurlijke kenmerken van Natura 
2000-gebieden, aldus de toelichting van de PAS. Gelet op de kleinschaligheid van het voornemen en de grote 
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afstand tot Natura 2000-gebieden, kan worden geconcludeerd dat sprake is van een activiteiten die als 
verwaarloosbaar kan worden beschouwd. 

4.10.2.3 Drempelwaarden Besluit m.e.r. 

In het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit 
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Op basis van onderdeel D kan de in dit plan besloten ontwikkeling 
worden aangemerkt als: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van 
aardgas.’  

Een omgevingsvergunning waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, 
onder 30 Wabo) wordt niet expliciet in kolom 4 van onderdeel D.11.2 genoemd. In artikel 1 onder e van de 
bijlage van het Besluit m.e.r. wordt deze omgevingsvergunning echter gelijk gesteld aan een bestemmingsplan 
indien een bestemmingsplan wordt genoemd in kolom 4. Aangezien hier in dit geval sprake van is dient te 
worden getoetst of in dit geval sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht.  

In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is 
daarom niet direct m.e.r.-plichtig. Op basis van onderdeel D kan de in deze onderbouwing besloten 
ontwikkeling worden aangemerkt als: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het 
transport van aardgas.’  

Een dergelijke ontwikkeling is m.e.r.-beoordelingsplichtig indien de volgende drempelwaarde wordt 
overschreden: In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een buisleiding die over een lengte van 5 
kilometer of meer is gelegen of geprojecteerd in een gevoelig gebied als bedoeld onder a, b (tot 3 zeemijl uit de 
kust) of d, van punt 1 van onderdeel A van deze bijlage. 

De hiervoor genoemde gevallen hebben betrekking op leidingen onderdeel uitmakend van het 
hoofdtransportleidingsysteem (HTL). In voorliggend geval gaat het om aanpassingen aan het regionale 
transportleidingsysteem (RTL). In voorliggend geval is dan ook geen sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht. 
Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of 
activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben. 

Indien de mogelijkheden van dit plan worden vergeleken met de drempelwaarde uit onderdeel D van het 
Besluit m.e.r. kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een 
activiteit die vele malen kleinschaliger is. Daarnaast blijkt uit dit hoofdstuk dat het projectgebied niet gelegen 
is binnen een Natura 2000-gebied of een gebied aangemerkt als NNN. De in deze ruimtelijke onderbouwing 
besloten ontwikkeling heeft geen belangrijk nadelige milieugevolgen tot gevolg die het doorlopen van een 
m.e.r.-procedure noodzakelijk maakt. 

4.10.3 Conclusie  

De ontwikkeling is niet m.e.r.(beoordelings)-plichtig. Tevens is gebleken dat het project niet binnen een 
kwetsbaar of waardevol gebied is gelegen en er geen nadelige milieugevolgen zijn te verwachten als gevolg 
van de verlening van de omgevingsvergunning.  
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HOOFDSTUK 5  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Het (ver)leggen van leidingen is geen aangewezen bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1. Bro. Dit betekent dat 
plankosten niet kunnen worden verhaald middels een exploitatieplan.  

In het voorliggende geval worden de gemeentelijke kosten, op basis van de legesverordening, verhaald op de 
Gasunie. Met de Gasunie wordt tevens een planschadeovereenkomst gesloten zodat het kostenverhaal voor 
de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat op grond van artikel 6.12 Wro geen 
exploitatieplan nodig. 
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HOOFDSTUK 6  VOOROVERLEG 

6.1  Het Rijk 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke plannen. 
Geoordeeld wordt dat de voorgenomen ontwikkeling geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien 
van het voeren van vooroverleg met het Rijk. 

6.2 Provincie Groningen 

Het plan wordt in het kader van het vooroverleg naar de provincie toegezonden. 

6.3 Waterschap Hunze en Aa’s 

Het plan wordt in het kader van het vooroverleg naar het waterschap toegezonden. 
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BIJLAGEN BIJ DE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 

Bijlage 1 Kwantitatieve risicoanalyse  

Bijlage 2 Quickscan flora- en faunawet 

Bijlage 3 Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek 

Bijlage 4  Onderzoek Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 

 

 

 

 


