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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

N.V. Nederlandse Gasunie (hierna: Gasunie) is voornemens een ondergrondse gasleiding 

ter plaatse van transformatorstation Meeden om te leggen. De gasleiding dient te worden 

omgelegd omdat TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) enkele wijzigingen gaat doorvoeren op 

het 380 kV gedeelte van het transformatorstation. TenneT is voornemens om een nieuwe 

DRT-transformator te realiseren, gedeeltelijk ter plaatse van het bestaande leidingtracé. Op 

basis van het vigerende bestemmingsplan is het niet toegestaan om gebouwen en andere 

bouwwerken te realiseren op en nabij het huidige tracé van de gasleiding. Voor het 

uitbreiden van het transformatorstation is daardoor het omleggen van de gasleiding 

noodzakelijk.  

 

Het omleggen van de gasleiding is niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan 

‘Bestemmingsplan Buitengebied’, dat op 14-11-2013 is vastgesteld door de gemeenteraad 

van de toenmalige gemeente Menterwolde (thans: gemeente Midden-Groningen).  

 

Om het omleggen van de gasleiding mogelijk te maken is een wijziging van het planologisch 

regime noodzakelijk. Met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan met een omgevingsvergunning worden 

afgeweken van het bestemmingsplan. De aanvraag voor een dergelijke 

omgevingsvergunning dient te zijn voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. Onderhavige 

rapportage vormt deze ruimtelijke onderbouwing.  

 

Voor het omleggen van de gasleiding zal TenneT namens Gasunie de omgevings-

vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aanvragen. 

 

Bestemmingsplanherziening 

Voor het gehele transformatorstation wordt momenteel een bestemmingsplanherziening 

voorbereid. Vanwege de uitvoerbaarheid en planning hebben TenneT en Gasunie echter in 

overleg met de gemeente Midden-Groningen besloten om voor het omleggen van de 

gasleiding een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan aan te 

vragen. Hierdoor kan eerder worden gestart met het omleggen van de gasleiding. In het in 

voorbereiding zijnde bestemmingsplan wordt het nieuwe tracé van de gasleiding inclusief de 

bijbehorende belemmeringenstrook opgenomen én wordt tevens het bestaande tracé van 

de gasleiding wegbestemd.  

 

1.2 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving van het project gegeven. Hierbij komen de locatie, de 

huidige situatie, de beoogde situatie en een toets aan het vigerend bestemmingsplan aan 

bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het relevant ruimtelijk beleid op rijks-, 

provinciaal en gemeentelijk niveau. In hoofdstuk 4 komen de relevante milieu- en 

omgevingsaspecten aan bod. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de uitvoerbaarheid van het 

plan. Tot slot wordt de rapportage afgesloten met conclusies. Deze zijn opgenomen in 

hoofdstuk 6. 
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2 Projectbeschrijving 

2.1 Locatie 

Het project ziet op het omleggen van een gasleiding nabij het TenneT transformatorstation 

Meeden, gelegen aan de Beneden-Veensloot in het buitengebied van de gemeente Midden-

Groningen. In Figuur 1 is de projectlocatie weergegeven.  

 

 
Figuur 1 Projectlocatie (Bron: Kadaster) 

 

2.2 Huidige situatie 

Rondom het 380 kV gedeelte van het transformatorstation loopt in de huidige situatie een 

ondergrondse gasleiding. In Figuur 2, op de volgende pagina, is de bestaande gasleiding met 

een rode lijn weergegeven. Het betreft een DN400 gasleiding met een ontwerpdruk van 40 

bar. 
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Figuur 2: Huidige situatie gasleiding (Rode lijn) 

 

2.3 Beoogde situatie 

In de beoogde situatie komt de gasleiding ruim om de geplande uitbreiding van het 

transformatorstation te liggen, zoals weergegeven in Figuur 3. Buiten het statioin sluit het 

nieuwe deel van de gasleiding weer aan op de reeds bestaande gasleiding. De om te 

leggen leiding heeft dezelfde diameter en bedrijfsdruk als de bestaande gasleiding.  

 

 
Figuur 3: Beoogde situatie gasleiding (rode lijn) 

 

Het wegbestemmen van de bestaande gasleiding ter plaatse van het transformatorstation 

zal worden geregeld in de bestemmingsplanherziening welke in opdracht van TenneT wordt 

opgesteld voor het gehele transformatorstation.  
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2.4 Vigerend bestemmingsplan 

Op 14 november 2013 is het ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ vastgesteld door de  

gemeenteraad van Menterwolde (thans gemeente Midden-Groningen). In Figuur 4 is de 

verbeelding van het ‘Bestemmingsplan Buitengebied’ ter plaatse van het 

transformatorstation weergegeven.   

 

Ter plaatse van het nieuwe tracé van de gasleiding zijn de gronden bestemd met de  

enkelbestemming ‘Bedrijf - Transformatie- en verdeelstation’ en deels met de 

enkelbestemming ‘Agrarisch’. Het aanleggen van een ondergrondse gasleiding in gronden 

met de enkelbestemming ‘Bedrijf – Transformatie- en verdeelstation’ en de 

enkelbestemming ‘Agrarisch’ is niet passend in het bestemmingsplan. Om het omleggen 

van de gasleiding juridisch-planologisch mogelijk te maken dient te worden afgeweken van 

het vigerende bestemmingsplan.  

 

 
Figuur 4: Bestemmingsplan Buitengebied Menterwolde ter plaatse van het transformatorstation 
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3 Beleidskader 

In dit hoofdstuk ingegaan op het voor dit project relevante beleid van de verschillende 

overheidslagen. Achtereenvolgens komen het rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk 

beleid aan bod.  

 

3.1 Rijksbeleid 

Structuurvisie infrastructuur en Ruimte 

In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR) van 2012 zet het Rijk de 

nationale belangen in het ruimtelijke en mobiliteitsdomein uiteen en wordt vermeld welke 

instrumenten hiervoor worden ingezet. Er wordt gestreefd naar een Nederland dat 

concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig is. Het Rijk kiest voor een selectieve inzet van 

rijksbeleid op dertien nationale belangen, waarvoor zij verantwoordelijk is. Buiten deze 

dertien belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

In de SVIR wordt ten aanzien van energieontwikkelingen en transitie aangegeven dat een 

toekomstbestendige energievoorziening van vitaal belang is voor de Nederlandse 

economie. Daarin speelt leveringszekerheid van energie (gas, elektriciteit) een cruciale rol. 

De komende decennia groeit de vraag naar elektriciteit en gas in Nederland nog gestaag 

(uitgaande van Global Economy-scenario). Het opvangen van deze groei en het handhaven 

van het huidige hoge niveau van leveringszekerheid, vraagt om uitbreiding van het 

productievermogen en de energienetwerken. 

 

Dit project is niet strijdig met de belangen uit de SVIR.  

 

Besluit ruimtelijke ordening 

Het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) geeft regels waar concrete ruimtelijke 

projecten aan moeten voldoen. Zo is in het Bro de ladder voor duurzame verstedelijking 

verankerd. Deze ladder is gericht op vraaggericht programmeren en het zorgvuldig benutten 

van ruimte. Hierbij moet ten eerste de behoefte aan de ontwikkeling worden beschreven en 

ten tweede moet bij buitenstedelijke ontwikkelingen worden gemotiveerd waarom deze niet 

binnenstedelijk plaats kan vinden.  

 

Indien er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling dan moet er getoetst worden aan 

de ladder voor duurzame verstedelijking. Er is sprake van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling indien een project ziet op de ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein 

of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 

voorzieningen. Bij de beoordeling of er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling 

wordt gekeken of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in beginsel 

sprake als een nieuw ruimtelijk besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op grond van 

het voorheen geldende planologische regime aanwezig was of volgens het voorheen 

geldende planologische regime kon worden gerealiseerd.  
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Indien de ladder voor duurzame verstedelijking van toepassing is moet worden beschreven 

in hoeverre de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte. 

 

Het omleggen van een gasleiding betreft geen nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het project 

hoeft niet te worden getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking.  

 

Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035 

De Structuurvisie Buisleidingen is een visie waarmee het Rijk voor de komende jaren ruimte 

wil reserveren in Nederland voor toekomstige buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. Het 

gaat daarbij om ondergrondse buisleidingen voor het transport van aardgas, olieproducten 

en chemicaliën. In de Structuurvisie Buisleidingen wordt een hoofdstructuur van 

verbindingen aangegeven waarlangs ruimte moet worden vrijgehouden, om ook in de 

toekomst een ongehinderde doorgang van buisleidingtransport van nationaal belang 

mogelijk te maken. 

 

De om te leggen gasleiding maakt geen onderdeel uit van de in de Structuurvisie 

Buisleidingen aangegeven hoofdstructuur van verbindingen. De beoogde omlegging van de 

gasleiding levert geen strijdigheid op met de structuurvisie.  

 

Besluit externe veiligheid buisleidingen 

In het Besluit externe veiligheid buisleidingen (hierna: Bevb) zijn de taken van gemeenten 

en buisleidingexploitanten in het kader van de externe veiligheid bij buisleidingen geregeld. 

Het Bevb werkt in combinatie met de Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb). Voor 

het ruimtelijk inpassen van buisleidingen met externeveiligheidsaspecten bevat het Bevb het 

wettelijk toetsingskader. Het Bevb geeft stelt o.a. eisen op het gebied van het 

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

 

Het Bevb is van toepassing op dit project. Bij het onderdeel externe veiligheid in paragraaf 

4.5 wordt nader ingegaan op het Bevb in relatie tot het project.  

 

3.2 Provinciaal beleid 

Er is geen relevant (ruimtelijk) beleid van de provincie Groningen dat in het kader van de 

omlegging van een gasleiding beschreven dient te worden. Voor het aanleggen van kabels 

of leidingen in of onder een provinciale weg of provinciale vaarweg dient een ontheffing of 

vergunning op grond van de Omgevingsverordening van de provincie Groningen te worden 

verleend. Dat is bij dit project niet van toepassing. Er worden met de ondergrondse 

gasleiding geen provinciale wegen en/of vaarwegen gekruist. Derhalve levert de omlegging 

van de gasleiding geen strijdigheid op met het provinicaal beleid.  

 

3.3 Gemeentelijk beleid 

In paragraaf 2.4 is het vigerende bestemmingsplan ter plaatse van de om te leggen 

gasleiding aan bod gekomen. De omlegging is in strijd met het vigerende bestemmingsplan.  

Er is verder geen relevant beleid van de gemeente Midden-Groningen met betrekking tot 

het omleggen van de ondergrondse gasleiding. De beoogde omlegging van de gasleiding is 

derhalve niet in strijd met het gemeentelijk beleid.  
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4 Milieu- en omgevingsaspecten 

4.1 Inleiding 

De gevolgen voor milieu- en omgevingsaspecten vormen een belangrijke afweging bij het al 

dan niet toelaten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, die in strijd met het vigerende 

bestemmingsplan zijn. In dit hoofdstuk wordt de uitvoerbaarheid van de beoogde 

ontwikkeling onderbouwd aan de hand van diverse relevante milieu- en 

omgevingsaspecten.  

 

4.2 Archeologie 

Gemeenten hebben de taak om bij de verlening van omgevingsvergunningen in de 

afweging rekening te houden met aanwezige en te verwachten archeologische waarden. 

Archeologische waarden zijn in Nederland veelal onzichtbaar, aangezien ze grotendeels 

verborgen liggen in de bodem. Hierdoor zijn ze niet eenvoudig te karteren. Voor de 

onbekende waarden heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de Indicatieve Kaart 

van Archeologische Waarden (IKAW) opgesteld. Voor de bekende waarden is de 

Archeologische Monumentkaart (AMK) opgesteld. Bij bodemverstoringen dient getoetst te 

worden of de archeologische waarden niet verstoord of beschadigd worden. 

 

Effecten van het project 

Voor het projectgebied is in het kader van de uitbreiding van het transformatorstation een 

archeologische quickscan uitgevoerd1. Uit de archeologische quickscan blijkt dat het gebied 

een lage archeologische verwachtingswaarde heeft. De verwachting is dat er geen 

archeologische resten aanwezig zijn ter plaatse van het beoogde tracé van de gasleiding.  

Ook op grond van het vigerende bestemmignsplan geldt dat er momenteel ter plaatse van 

het projectgebied geen sprake is van een planologisch beschermingsregime in het kader 

van archeologie.   

 

4.3 Bodem 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient rekening te worden gehouden met de 

bodemkwaliteit. De bodemkwaliteit dient geschikt te zijn voor de beoogde functie.  

 

Effecten van het project 

Met een omgevingsvergunning voor het omleggen van de gasleiding wordt niet voorzien in 

de realisatie van nieuwe gevoelige functies. In het geval dat bodemverontreinigingen 

worden aangetroffen tijdens de werkzaamheden is de Wet bodembescherming van kracht. 

Daarmee is de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in relatie tot het project voldoende 

gewaarborgd. 
 

4.4 Flora en Fauna 

Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de natuur. De Wet 

natuurbescherming bevat alle regels voor de bescherming van zowel soorten als 

natuurgebieden. In het kader van de Wet natuurbescherming is het noodzakelijk om inzicht 

te hebben in de mogelijke effecten van het project op de beschermde natuurwaarden.  
  

                                                      
1 Quickscan archeologie transformatorstation Meeden, SWNL0216124, Sweco Nederland B.V., 15-11-2017 
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Soortenbescherming 

De bescherming van in het wild voorkomende planten- en diersoorten is vastgelegd in de 

Wet natuurbescherming. De Europese Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn zijn voor 

Nederland geïmplementeerd in deze wet. Op grond van de Wet natuurbescherming gelden 

diverse verbodsbepalingen, zoals het doden van specifiek aangewezen vogel- en 

vleermuissoorten. 

 

Natura 2000 gebieden 

Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden. Deze gebieden zijn 

aangewezen in het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen. In Nederland zijn 

deze richtlijnen geïmplementeerd in de Wet natuurbescherming. Nederland heeft ruim 160 

Natura 2000-gebieden. Per gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen vastgelegd voor de 

soorten waarvoor het gebied een belangrijke functie heeft. Activiteiten in Natura 2000-

gebieden zijn alleen toegestaan als significant negatieve effecten op de gestelde 

instandhoudingsdoelstellingen zijn uitgesloten, of als een afweging heeft plaatsgevonden 

over alternatieven, dwingende redenen van groot openbaar belang en de inzet van 

compenserende maatregelen. In de passende beoordeling worden de effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen bepaald. Daarbij dient ook een eventuele externe werking 

van een initiatief op nabijgelegen Natura 2000-gebieden te worden bepaald. De 

Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn bieden een juridisch kader dat verzekert dat menselijke 

activiteiten worden ondernomen op een wijze die de integriteit van Natura 2000-gebieden 

niet negatief beïnvloeden.  

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog 

te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Wanneer (kleine) natuurgebieden 

en de daarin voorkomende soorten geïsoleerd komen te liggen, bijvoorbeeld door 

bebouwing en infrastructuur, bestaat het risico dat soorten niet kunnen overleven en het 

natuurgebied zijn waarde verliest. Door het aaneenschakelen van natuurgebieden wordt 

een bijdrage geleverd aan het voorkomen van deze achteruitgang van natuur en 

biodiversiteit (veelheid van soorten). Provincies wijzen de NNN-gebieden aan en deze 

worden op hun beurt vastgelegd in ruimtelijke plannen van de gemeenten. De ecologische 

hoofdstructuur is planologisch beschermd met het ‘nee, tenzij’-principe. Nieuwe 

ontwikkelingen zijn niet toegestaan als zij het gebied aantasten, tenzij er geen alternatieven 

zijn en de ontwikkeling van groot openbaar belang is. Schadelijke effecten op de natuur 

dienen te worden gecompenseerd. 

 

Effecten van het project 

Ten behoeve van de uitbreiding van het transformatorstation is verkennend 

natuuronderzoek uitgevoerd2. In dit onderzoek is ook het omleggen van de ondergrondse 

gasleiding meegenomen, waarop deze ruimtelijke onderbouwing ziet.  

 

Door de ruime afstand van circa 15 kilometer tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied zijn 

directe effecten van het omleggen van de gasleiding op Natura 2000-gebieden op voorhand 

uitgesloten. Het plangebied maakt tevens geen onderdeel uit van een NNN-gebied, 

waardoor ook effecten op NNN-gebieden op voorhand zijn uitgesloten.  

                                                      
2 Verkennend natuuronderzoek TenneT Meeden, SWNL0219465, Sweco Nederland B.V., 18-01-2018 
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Voor het omleggen van de ondergrondse gasleiding geldt dat er geen effecten te 

verwachten zijn op vleermuizen en overige vogels. Er vindt geen kap van bomen plaats ten 

behoeve van het omleggen van de gasleiding. Hierdoor worden met het aanleggen van de 

gasleiding geen jaarrond beschermde voortplantings- en rustplaatsen geschaad. In het 

kader van het uitbreiden van het transformatorstation is een potentiëel beschermd nest 

aangetroffen, maar voor het omleggen van de gasleiding is heeft dit geen gevolgen. De 

werkzaamheden vinden namelijk plaats op meer dan 100 meter van het betreffende nest 

plaats. 

 

Er is geen sprake van een negatief effect op beschermde vaatplanten, overige zoogdieren, 

vissen, amfibieën, reptielen en ongewervelden door het ontbreken van geschikt leefgebied 

binnen het projectgebied en in de directe omgeving van het projectgebied.  

 

4.5 Externe veiligheid 

Het Besluit externe veiligheid buisleidingen (hierna: Bevb) is conform de Regeling externe 

veiligheid buisleidingen (hierna: Revb) van toepassing op aardgasbuisleidingen met een 

uitwendige diameter van 50 mm of meer en een druk van 1600 kPa of meer. Voor deze 

buisleidingen moeten conform het Bevb het plaatsgebonden risico (hierna PR) en het 

groepsrisico (hierna GR) worden verantwoord. Het PR is 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 GR is de cumulatieve kans 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.  

 

Bij de aanleg van een nieuwe buisleiding of vervanging van een bestaande buisleiding voor 

aardgas met een druk tussen de 1.600 tot en met 4.000 kPa mag het PR op 4 meter afstand 

van weerszijden van de buisleiding niet hoger zijn dan 10-6 per jaar. Dit is de PR contour.  

 

Bij een omgevingsvergunning die de aanleg van een buisleiding juridisch-planologisch 

mogelijk maakt, moet de grenswaarde voor het PR in acht worden genomen en het GR 

worden verantwoord. Voor de betreffende ondergrondse aardgasleiding dient een 

belemmeringenstrook van 5 meter aan weeszijden van de hartlijn te worden aangehouden. 

In deze belemmeringenstrook is het vanwege veiligheidsaspecten niet toegestaan te 

bouwen. Ook wordt met de belemmeringenstrook de toegang tot de gasleiding voor 

onderhoud gewaarborgd. De belemmeringenstrook voor de gasleiding wordt vastgelegd in 

de bestemmingsplanherziening, die wordt opgesteld voor het transformatorstation. Op de 

tekening van het projectgebied in Bijlage 2 is rondom de gasleiding de 

belemmeringenstrook aan weerszijden van de hartlijn reeds weergegeven.  
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Effecten van het project 

De om te leggen leiding betreft een DN400 x 8,7 mm gasleiding met een ontwerpdruk van 

40 bar. 40 bar staat gelijk aan 4000 kPa. Voor deze buisleiding is het Bevb van toepassing, 

de diameter bedraagt namelijk meer dan 50 mm en de druk is hoger dan 1600 kPa. Voor 

het omleggen van de gasleiding is een kwantitatieve Risicoanalyse uitgevoerd 3.  
 

Uit de uitgevoerde kwantitatieve risicoanalyse blijkt dat het plaatsgebonden risico van de te 

verleggen leidingdelen van gastransportleiding voldoet aan de door de Nederlandse 

overheid in het Besluit externe veiligheid buisleidingen Regeling externe veiligheid 

buisleidingen gestelde voorwaarde, dat het plaatsgebonden risico op een afstand van vier 

meter gemeten uit het hart van de leiding, met een ontwerpdruk van 40 bar, niet hoger is 

dan 10-6 per jaar. 

 

Er kan voor zowel de huidige als de toekomstige situatie geen aantoonbaar groepsrisico 

worden berekend door het geringe aantal slachtoffers (kleiner dan 10). Er is dus geen 

sprake van een toename van het groepsrisico als gevolg van de geplande omlegging van 

de gasleiding. Tevens blijkt uit de uitgevoerde kwantitatieve risicoanalyse dat de 

oriëntatiewaarde voor het groepsrisico in de toekomstige situatie niet wordt overschreden.  

 

Op het gebied van externe veiligheid zijn hierdoor geen belemmeringen te verwachten voor 

de uitvoering van het project.  

 

4.6 Geluid 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient, indien relevant, aandacht te worden geschonken aan 

het aspect geluid. Bij het omleggen van een ondergrondse gasleiding is het aspect geluid 

niet relevant. Een ondergrondse gasleiding is namelijk geen (grote) lawaaimaker als 

bedoeld in de Wet geluidhinder. Er zijn door het omleggen van de gasleiding geen 

negatieve effecten op gevoelige bestemmingen te verwachten. 

 

4.7 Luchtkwaliteit 

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de 

Wet milieubeheer (Wm). In titel 5.2 van de wet zijn de bepalingen ten behoeve van 

luchtkwaliteit opgenomen.  

Op 15 november 2007 is het onderdeel luchtkwaliteit van de Wm in werking getreden. Kern 

van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat 

wanneer en op welke wijze overschrijdingen van de luchtkwaliteit dienen te worden 

aangepakt. Het programma houdt rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten 

of de aanleg van infrastructuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te 

worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. De Minister van 

Infrastructuur en Milieu heeft overeenkomstig artikel 5.12 van de Wm het NSL vastgesteld.  
  

                                                      
3 QRA gastransportleiding N-524-08 te Meeden, Kwantitatieve Risicoanalyse, Royal HaskoningDHV, 23-08-2017 
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Op 1 augustus 2009 is het NSL vervolgens in werking getreden. Projecten die ‘niet in 

betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit, hoeven niet meer te worden 

getoetst aan de hiervoor geldende grenswaarden. De beoordelingscriteria of er voor een 

project sprake is van nibm, zijn vastgelegd in het “Besluit niet in betekenende mate 

bijdragen (luchtkwaliteitseisen)”. In dit Besluit is vastgelegd dat na vaststelling van het NSL 

of een regionaal programma, een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een 

toename van maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10) als 'niet in betekenende mate' wordt 

beschouwd.  

 

Effecten van het project 

Het project voorziet in het omleggen van een ondergrondse gasleiding. Het omleggen van 

de ondergrondse gasleiding heeft geen blijvende toename van verkeer tot gevolg. Enkel de 

werkzaamheden ten behoeve van de omlegging van de gasleiding resulteren tijdelijk in 

extra verkeersbewegingen ten opzichte van de bestaande situatie. Nadat de 

werkzaamheden zijn afgerond zijn de verkeersbewegingen weer op het niveau van de 

bestaande situatie. De gasleiding zelf produceert geen uitstoot die kan leiden tot een 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Het project beïnvloedt dan ook niet in betekenende 

mate de luchtkwaliteit in de zin van het Besluit nibm. Aan de wettelijke grenswaarden wordt 

daarmee voldaan.  

 

4.8 Water 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening 

te worden gehouden met de waterbelangen. 

 

Effecten van het project 

Het project betreft het omleggen van een ondergrondse gasleiding. Er wordt geen 

verharding toegevoegd en de werkzaamheden vinden niet plaats binnen de 

beschermingszone van een (primaire) waterkering. Er zijn geen negatieve effecten op de 

waterbelangen te verwachten. 

  

4.9 Conclusie  

De beoogde ontwikkeling is getoetst aan de relevante milieu- en omgevingsaspecten. Mede 

aan hand van uitgevoerde onderzoeken is gebleken dat het omleggen van de ondergrondse 

gasleiding geen negatieve effecten heeft op de relevante milieu- en omgevingsaspecten. 
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5 Uitvoerbaarheid  
 

5.1 Economische uitvoerbaarheid 

Bij een omgevingsvergunning voor planologisch afwijken van het bestemmingsplan dient op 

grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening inzicht te worden gegeven in de 

economische uitvoerbaarheid. Het project wordt economisch uitvoerbaar geacht, de 

initiatiefnemers (Gasunie & TenneT) dragen de kosten voor de uitvoer van het project. De 

kosten van de aanleg en instandhouding van de voorgenomen ontwikkeling en het risico, 

komen voor rekening van de initiatiefnemers.  

 

In artikel 6.12 Wro is bepaald dat de gemeenteraad verplicht is om, voor de gronden waarop 

een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen, een 

exploitatieplan vast te stellen. In artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening zijn deze 

categorieën van bouwplannen opgenomen. Dit project valt niet binnen de genoemde 

categorieën. Een exploitatieplan is dan ook niet benodigd.  

 

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning zal samen met deze ruimtelijke 

onderbouwing zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze periode is het voor een 

ieder mogelijk om zienswijzen in te dienen.  
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6 Conclusie 

Gasunie is voornemens een ondergrondse gasleiding ter plaatse van transformatorstation 

Meeden om te leggen. De gasleiding dient te worden omgelegd omdat TenneT enkele 

wijzigingen gaat doorvoeren op het 380 kV gedeelte van het transformatorstation. TenneT is 

namelijk voornemens om een nieuwe DRT-transformator te realiseren, gedeeltelijk ter 

plaatse van het huidige leidingtracé. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient eerst de 

gasleiding te worden omgelegd. 

 

Het omleggen van de gasleiding is niet passend binnen het vigerende bestemmingsplan 

‘Bestemmingsplan Buitengebied’, dat op 14-11-2013 is vastgesteld door de gemeenteraad 

van de toenmalige gemeente Menterwolde (thans: gemeente Midden-Groningen).  

 

Om het omleggen van de gasleiding mogelijk te maken is een wijziging van het planologisch 

regime noodzakelijk. Met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan met een omgevingsvergunning worden 

afgeweken van het bestemmingsplan. Voor het omleggen van de gasleiding zal TenneT 

namens Gasunie een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan 

aanvragen. 

 

Aan de hand van het relevante beleid van rijk, provincie en gemeente en de relevante 

milieu- en omgevingsaspecten is in deze ruimtelijke onderbouwing de haalbaarheid van het 

project aangetoond. De beoogde omlegging van de gasleiding is namelijk niet in strijd met 

enig beleid. Daarnaast komen de relevante milieu- en omgevingsaspecten niet in het geding 

door de omlegging van de gasleiding. Het project wordt tevens financieel uitvoerbaar 

geacht, omdat de kosten voor de omlegging van de gasleiding bij de initiatiefnemers liggen.  

 

Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Aan een afwijking van het 

bestemmingsplan om de omlegging van de gasleiding mogelijk te maken kan dan ook 

medewerking worden verleend.  
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Bijlage 1: Tekening huidige en beoogde situatie gasleiding 

  



 

    18 (21) 

 

Bijlage 2: Tekening projectgebied 
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Bijlage 3: Quickscan archeologie transformatorstation Meeden, 
SWNL0216124, Sweco Nederland B.V., 15-11-2017 
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Bijlage 4: Verkennend natuuronderzoek TenneT Meeden, 
SWNL0219465, Sweco Nederland B.V., 18-01-2018 
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Bijlage 5: QRA gastransportleiding N-524-08 te Meeden, 
Kwantitatieve Risicoanalyse, Royal HaskoningDHV, 23-08-2017 

 

 


