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Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Algemeen
In 2005 heeft Aardgasbuffer Zuidwending (Gasunie Zuidwending BV en Nuon
Zuidwending BV) een plan ontwikkeld om in de gemeente Veendam een
ondergrondse gasopslag te realiseren. Deze aardgasbuffer is inmiddels in
ontwikkeling en is gelegen tussen de lintbebouwing van de dorpen Zuidwending en
Ommelanderwijk, in de bestaande zoutwinningsconcessie 'Adolf van Nassau'. Daarbij
is ook een nieuw zoutpompstation gerealiseerd ten zuiden van het al bestaande
pekelpompstation, alsmede een nieuw gasstation. In het pompstation is voor iedere
nieuwe caverne een nieuwe pomp ondergebracht en het gasstation is bedoeld voor
de feitelijke buffering nadat de cavernes de gewenste vorm en inhoud hebben
bereikt.
De afname van aardgas in Nederland is niet constant in de tijd. In de winter wordt
aanzienlijk meer gas verbruikt dan in de zomer. Maar ook in een etmaal treden
pieken en dalen op in de vraag. De totale vraag naar aardgas wordt gedekt met
leveringen uit de zogenaamde kleine velden in de Noordzee, gas uit Slochteren en
importen uit Noorwegen en Rusland. De lange winterpiek wordt bovendien voor een
deel geleverd uit gasopslag in voormalige gasvelden, die in de zomerperiode weer
wordt aangevuld. Op dit moment worden de snelle pieken, die optreden binnen het
etmaal, bediend door tijdelijk meer gas aan het Slochterenveld te onttrekken. Echter
door uitputting van dit veld is dit binnen enkele jaren niet meer mogelijk, omdat de
druk in het veld afneemt. Om toch in momenten van grote vraag voldoende gas te
kunnen leveren is een snelle buffer nodig. Daarvoor zijn de bestaande gasopslagen
in oude gasvelden minder geschikt. Een gasopslag in een zoutholte is daarvoor zeer
geschikt, omdat de druk goed op peil kan worden gehouden en pieken in de
gasvraag daardoor snel op kunnen worden gevangen.
De aardgasbuffer is dus een noodzakelijk instrument om te zorgen dat op momenten
van grote vraag de aardgasvoorziening gewaarborgd blijft. Daarnaast heeft de
netbeheerder een dergelijk instrument nodig voor zogenaamde tolerantiediensten.
Dat betekent dat wanneer er een overschot aan gas in het transportnet is (dus veel
aanbod in een periode van weinig vraag) het gas met grote snelheid in de opslag
geïnjecteerd moet kunnen worden.
De behoefte aan een dergelijk regulerend instrument neemt sterk toe, omdat er in
Europees verband is afgesproken dat de gasmarkt wordt geliberaliseerd. Dit betekent
niet alleen dat verbruikers het recht hebben om hun gasleverancier zelf te kiezen,
maar ook dat het aantal aanbieders op de gasmarkt toeneemt. Deze grotere variëteit
maakt planning en afstemming van het aanbod op de vraag complexer dan voorheen.
Door middel van een aardgasbuffer kan een onbalans tussen vraag en aanbod op de
geliberaliseerde gasmarkt enigszins worden beperkt.
Op basis van vooronderzoek naar de mogelijkheden voor een ondergrondse
aardgasbuffer is de zoutkoepel van Zuidwending geselecteerd als de meest
geschikte locatie voor de aanleg van een dergelijke voorziening. Redenen hiervoor
zijn de gunstige geologische condities, de grote afstand tot woonbebouwing en de
nabijheid van een hoofdtransportleiding voor aardgas.
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Uit de zoutkoepel van Zuidwending wordt reeds sinds 1967 zout gewonnen door
middel van het injecteren van water via boringen. Daardoor lost het zout op en wordt
ruwe pekel geproduceerd. Deze pekel wordt via ondergrondse pijpleidingen
getransporteerd naar bestaande fabrieken van Akzo Nobel in Delfzijl, waar het wordt
gezuiverd en verwerkt. Daar waar het zout is uitgeloogd (opgelost) ontstaan met
pekel gevulde ruimtes die ook wel cavernes worden genoemd. Het consortium
Aardgasbuffer Zuidwending is nu bezig om dergelijke cavernes te gebruiken voor de
opslag van aardgas. In feite beoogt dat project dus een synergie tussen
aardgasbuffering en zoutwinning.
In het bestemmingsplan "Buitengebied Veendam, partiële herziening Aardgasbuffer
Zuidwending" van 2005 zijn niet alleen de leidingenstroken opgenomen, die lopen
tussen de cavernes en het gasstation, maar ook het gasstation zelf. In deze
leidingenstroken lopen ondergronds de leidingen waardoor de aan- en afvoer van
zout en gas plaatsvindt.
Thans is de Aardgasbuffer Zuidwending voornemens om de buffercapaciteit van de
bestaande en deels nog in ontwikkeling zijnde ondergrondse aardgasbuffer uit te
breiden. Hiervoor zijn extra installaties nodig, die niet kunnen worden ondergebracht
in het bestaande gasstation.
De zoutkoepel van Zuidwending is een zeer geschikte locatie voor de aanleg van een
gasbuffer gebleken. In deze zoutkoepel worden holle ruimten gecreëerd door middel
van uitlogen (oplossen) van zout. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de zoutwinning
door AkzoNobel. Daarnaast is de ligging ten opzichte van de
aardgasstransportleidingen en het Slochteren-aardgasveld uiterst gunstig te noemen.
Het gasopslagproject wordt gefaseerd uitgevoerd. Uiteindelijk zullen er ten behoeve
van de gewenste gasopslag in totaal (en in twee fasen) tien cavernes worden
aangelegd. De eerste fase van dit project is momenteel gaande en omvat ondermeer
de aanleg van vier cavernes met ieder een geometrisch volume van circa 0,5 miljoen
m3. De zes resterende cavernes (de tweede fase), ieder met een geometrisch volume
van circa 1 miljoen m3, worden direct aansluitend op de eerste fase gerealiseerd.
Voor de boringen en de zoutwinning van de tweede fase zijn reeds de vereiste
vergunningen verleend en/of aangevraagd.
In verband met de groeiende behoefte aan opslagcapaciteit zijn plannen ontwikkeld
om deze gasopslag uit te breiden.
De uitbreiding zal in hoofdzaak bestaan uit:
opslag van aardgas in de cavernes van fase II (reeds in vigerend
bestemmingsplan geregeld);
een tweede gasstation, waardoor een uitbreiding kan worden gerealiseerd van
thans 1,6 miljoen m3/h (n) naar circa 4 miljoen m3/h (n);
een extra leidingenstrook.
De uitbreidingsplannen vloeien voort uit het voornemen van Nuon Storage BV om
naast aardgas van zogenaamde Groningen-kwaliteit (G-gas) ook hoogcalorisch gas
(H-gas) uit Noorwegen en Rusland te gaan opslaan. Hiervoor zijn extra installaties
nodig, die niet kunnen worden ondergebracht in het bestaande gasstation. Daarnaast
willen Nuon en Gasunie ook los van elkaar gebruik kunnen maken van de
ondergrondse buffercapaciteit. Ook dit voornemen maakt plaatsing van extra
installaties noodzakelijk. Door de geplande uitbreiding verdubbelt het ruimtebeslag
van het huidige gasstation, terwijl de capaciteit meer dan verdubbelt.
De uitbreiding is gepland in het gebied direct ten noorden van het bestaande
gasstation.
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Als gevolg van de komst van een tweede gasstation is een nieuwe geluidsberekening
gemaakt met als gevolg dat de 50 dB(A)-contour anders komt te liggen. De nieuwe
contour wordt nu als uitgangspunt genomen voor het onderhavige bestemmingsplan.
Echter op basis van de nieuwe Wro kan niet meer worden volstaan met alleen het
aangeven van de contour, maar moeten ook de onderliggende bestemmingen
worden opgenomen. Dat betekent dat die dan ook moeten voldoen aan de SVBP
2008. Daarnaast is vanwege de eenduidigheid besloten om de leidingenstroken uit
het plan van 2005 ook weer in dit plan op te nemen.
Als gevolg van die uitbreiding in de gemeente Veendam moet er ook een nieuwe
geluidszone worden vastgesteld. Ligt in de vigerende situatie deze geluidszone nog
binnen de gemeente Veendam, in de nieuwe situatie verschuift deze en komt nu ook
voor een klein deel binnen de grenzen van de gemeente Pekela te liggen. Om dit
planologisch te kunnen regelen is het noodzakelijk om een nieuw bestemmingsplan
te maken.

1.2

De bij het plan horende stukken
Het juridische bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe
Pekela" bestaat uit de volgende stukken:
verbeelding (plankaart), schaal 1:5.000 (tek. no.NL.IMRO.0765.03BP000120090501);
regels.
Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plangebied opgenomen
gronden weergegeven. In de planregels zijn bepalingen opgenomen, teneinde de
uitgangspunten van het plan veilig te stellen.
Het plan gaat vergezeld van een toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag
liggende gedachten, de uitkomsten van het onderzoek en een beschrijving van de
planopzet zijn vermeld. Tevens wordt een verslag van de inspraak en van het
gevoerde overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
opgenomen.

1.3

De ligging van het plangebied
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt ten westen van Nieuwe Pekela nabij de
gemeentegrens met Veendam. Zie voor de ligging van het plangebied Bijlage 1
Ligging van het plangebied.

1.4

Vigerende plannen
De bestemming van de gronden die zijn betrokken in het onderhavige
bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" is
geregeld in de thans geldende bestemmingsplannen:
bestemmingsplan "Nieuwe Pekela" (vastgesteld op 04 november 2008 en
goedgekeurd op 09 februari 2009);
bestemmingsplan "Buitengebied Nieuwe Pekela" (vastgesteld op 16 nov 1989 en
goedgekeurd op 28 juni 1990).
De onderliggende gronden hebben in het bestemmingsplan "Nieuwe Pekela" de
bestemmingen "zandwinplaats" (met voor een deel de aanduiding "zoutwinning"),
"wegverkeer" en "groenvoorzieningen" en het bestemmingsplan "Buitengebied" de
bestemmingen "agrarisch gebied, kaartaanduiding A" en "verkeer, kaartaanduiding V
(f) en V (w)".
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1.5

Bestemmingsplansystematiek
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een herziening van de thans geldende
bestemmingsplannen. Dit betekent dat dit bestemmingsplan alleen betrekking heeft
op die gronden waar weliswaar geen sprake zal zijn van een gewijzigd gebruik ten
opzichte van het gebruik zoals voorzien in de geldende bestemmingsplannen, maar
waar wel de geluidscontour overheen komt te vallen. Wel zullen de onderliggende
bestemmingen worden aangepast aan de SVBP2008. Dat betekent dat de
bestemmingen anders genoemd zullen worden, maar wel hun oorspronkelijke
(on)mogelijkheden behouden.

1.6

Leeswijzer
De planregels en de verbeelding vormen samen het juridische bindende deel, voor
zowel burgers als overheid. De toelichting heeft geen bindende werking, maar heeft
wel een belangrijke functie bij de onderbouwing en beschrijving van het plan en bij de
uitleg van de planregels.
In de toelichting van dit bestemmingsplan wordt na de inleiding in Hoofdstuk 2 alleen
ingegaan op die aspecten, die direct betrekking hebben op de geluidscontour. In het
bestemmingsplan voor de gemeente Veendam zijn alle voor de ruimtelijke ordening
relevante aspecten aan de orde gekomen. Hetgeen daar aan de orde is gekomen en
ook in dit bestemmingsplan van belang is zal hier worden vermeld.
In Hoofdstuk 3 worden de beoogde ontwikkelingen vertaald in een juridische regeling
en in de laatste twee hoofdstukken worden achtereenvolgens de economische en de
maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven.
De planregels van dit bestemmingsplan zijn onder te verdelen in Inleidende regels,
Bestemmingsregels, Algemene regels en Overgangs- en slotregels.
Tot slot is bij dit bestemmingsplan een verbeelding gevoegd, waarop de geografische
ligging van de verschillende bestemmingen en aanduidingen wordt weergegeven.
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Hoofdstuk 2
2.1

Beleid en onderzoek

Algemeen
Volgens artikel 3.1.6 van het nieuwe Bro moet in de toelichting aandacht worden
geschonken aan de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 Algemene wet
bestuursrecht verrichte onderzoek (bij de voorbereiding van een besluit vergaart een
bestuursorgaan de nodige kennis omtrent de relevante feiten en de af te wegen
belangen).
In dit hoofdstuk wordt dan ook aandacht geschonken aan het milieu (geluid). Echter
niet eerder dan nadat eerst iets is gezegd over de bestaande situatie en vervolgens
het beleid van hogere overheden. Behalve op het geluidsaspect wordt niet nader
ingegaan op de overige in de Bro genoemde onderzoeksaspecten, omdat er aan de
bestemmingen niets verandert, er geen ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt en
er alleen een gebiedsaanduiding (een geluidzone - industrie) wordt toegevoegd.

2.2

Bestaande situatie

2.2.1

Ruimtelijke structuur
Het plangebied maakt onderdeel uit van het landschap van de Groningse
veenkoloniën. Het is voor Nederlandse begrippen een relatief 'jong' landschap en
wordt gekenmerkt door een planmatige opzet waarbij de agrarische
ontginningsgeschiedenis duidelijk afleesbaar is.
Karakteristiek is het patroon van rechte wegen en kanalen ontstaan tussen1600 en
1900 tijdens de grootschalige systematische ontginning van het oorspronkelijke
veenmoeras ten behoeve van de turfwinning.
Het uitgestrekte kale veenmoeras verdween en maakte plaats voor een zeer
rechtlijnig en strak patroon. Er kwamen kanalen voor de afvoer van turf. Loodrecht
hierop werden rechte wijken, zwetsloten en dwarssloten gegraven voor ontwatering.
De originele verkaveling bestaat uit een voor de veenkoloniën typerende structuur
van lintdorpen in combinatie met langgerekte verkavelingen gescheiden door
waterlopen.
Belangrijkste cultuurhistorische kenmerken van dit landschap zijn:
bebouwing geconcentreerd langs ontsluitingslinten van weg en water. Voor het
plangebied betreft dit de lintbebouwing van Ommelanderwijk, Zuidwending en
Nieuwe Pekela;
verkaveling heeft een planmatig, robuust karakter met lange rechte kavels
gescheiden door watergangen;
verkaveling heeft een lineair patroon haaks op de linten. In de gemeente
Veendam is deze noordoostelijk gericht en in de gemeente Pekela nagenoeg
haaks daarop en noordwest gericht;
de ruimtelijke opbouw kent een sterke verdichting binnen de bebouwingslinten en
een grote openheid tussen de linten in. Ook binnen de bebouwingslinten zelf
(waaronder Ommerlanderwijk) is op enkele plaatsen sprake van doorzichten;
opgaande beplanting in het gebied ontbreekt met uitzondering van beplantingen
langs wegen en waterlopen (binnen de lintdorpen).
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Het gebied heeft een bijna volledig agrarisch karakter, wat zich ook weerspiegelt in
de bebouwingsvormen. Daarnaast is er in de omgeving van Ommelanderwijk een
aantal grotere fabriekscomplexen aanwezig (o.a. zetmeel, papier en kartonproductie).
Deze bebouwing wijkt qua maat en schaal af van de agrarische bebouwing. Met
name de fabrieksbebouwing langs de Doorsneeweg vormt een markant element en
een scheidingselement tussen de open ruimtes noordelijk en zuidelijk van het
bebouwingslint.
In oostelijke richting heeft de zandwinning in het Heeresveld (gelegen in de gemeente
Pekela) inmiddels de maximale oppervlakte van de ontgronding bereikt. Het gebied
wordt nu ingericht voor watersport, verblijfsrecreatie, oeverrecreatie,
natuurontwikkeling, parkaanleg en woningbouw. Een uitbreiding van de zandwinning
in zuidwestelijke richting is thans in voorbereiding.
Verder zijn ook de activiteiten ten behoeve van de zoutwinning en de
aardgasbuffering in het landschap zichtbaar. Zowel de cavernes als het pompstation
ten behoeve van de zoutwinning zijn voorzien van randbeplanting, waardoor
puntvormige verdichtingen zijn ontstaan in het landschap.
2.2.2

Historische ontwikkeling
Oorspronkelijke ruimtelijke structuur
De oorspronkelijke visueel ruimtelijke opbouw bestond uit een vrijwel geheel open
landschap waarbij alle massa-elementen (bebouwing, beplantingen etc.)
geconcentreerd waren in de lintdorpen. Kavels waren gescheiden door middel van
dieper gelegen watergangen. Bebouwing in het open gebied ontbrak, met
uitzondering van de kerk en begraafplaats van Ommelanderwijk.
In de tweede helft van de vorige eeuw is de kenmerkende grote open ruimte tussen
Ommelanderwijk, Zuidwending en Nieuwe Pekela sluipenderwijs opgedeeld en
verkleind. Hierbij kunnen drie belangrijke ontwikkelingen worden onderscheiden.

2.2.2.1

Ontwikkeling van en verdichtingen binnen de bebouwingslinten Nieuwe Pekela en
Ommerlanderwijk
Om de lokale woningbehoefte op te kunnen vangen zijn diverse uitbreidingen
gepleegd van de dorpen Nieuwe Pekela en Ommelanderwijk. Hierbij is niet gekozen
voor verlenging van de lintstructuur maar voor de aanleg in wijken. Hierdoor zijn de
randen van de oorspronkelijke open ruimte naar binnen toe opgeschoven en verdicht.
Het verdichten van de randen is tevens versterkt door intensiveren (en
schaalvergroting) van bebouwing in de linten. Opvallend is dat het zuidoostelijke
gedeelte van Ommelanderwijk en het oostelijke gedeelte van Zuidwending niet of
zeer extensief bebouwd is gebleven waardoor hier nog visueel ruimtelijke relaties
aanwezig zijn met de omliggende open ruimtes.
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Daarnaast dienen nog de ontwikkelingen als gevolg van de herinrichtingswet
Gronings Drentse veenkoloniën genoemd te worden. Op basis hiervan zijn op
verschillende plekken in de veenkoloniën opgaande beplantingen aangebracht die
het landschap op veel plekken visueel verdicht hebben. Afgezien van het bosperceel
bij de recreatieplas Heeresveld is dit in de driehoek
Zuidwending/Ommelanderwijk/Nieuwe Pekela niet gebeurd, waardoor de openheid
nog relatief gaaf is en de waarde daarvan dus ook hoog kan worden genoemd.
2.2.2.2

Aanleg N366
De N366 heeft als bovenregionale weg een autonoom karakter ten opzichte van de
oorspronkelijke landschapsstructuur. De weg ligt midden door het open gebied
tussen Zuidwending en Ommelanderwijk en doorsnijdt de kavelstructuur. De
aankleding van de weg in de vorm van een volwassen dubbele bomenrij van eiken
veroorzaakt een visuele grens waardoor het gebied is opgedeeld in twee delen. Dit is
een inbreuk op de oorspronkelijke open ruimte. Aan de zijde van Ommelanderwijk is
nog sprake van een open landschap en aan de zijde van Zuidwending van een open
ruimte. De automobilist heeft vanaf de weg zicht onder de bomen door op het
landschap.
In 2009 is een verkeersveiligheidsproject "N366 Veilig" gestart op de provinciale weg
N366 tussen Veendam en Ter Apel. Doel van het project is in vijf jaar tijd het aantal
ongevallen en het aantal slachtofferongevallen met vijftig procent te laten dalen. De
N366 moet op termijn een volledige autoweg worden. Dat betekent dat alle kruisingen
ongelijkvloers worden gemaakt. De landschappelijke inpassing van de weg moet nog
worden uitgewerkt. Indien de wegbegeleidende bomen verdwijnen, zal de open
ruimte worden vergroot en de samenhang tussen de lintdorpen worden versterkt.
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2.2.2.3

Aanleg boorputten Zoutweg en zandwinning
In het kader van de zoutwinning zijn een aantal ondergrondse cavernes gerealiseerd
en een pompstation. Door het pompstation van randjes beplantingen te voorzien
evenals de boorputten zijn puntvormige verdichtingen opgetreden waardoor de
zuidelijke open ruimte verder is opgedeeld in twee kleinere open ruimtes. Er zijn
doorzichten tussen beide gebieden.
Rond de cavernes is beplanting aangebracht, maar in principe kan gesteld worden
dat deze beplanting eerder afbreuk doet aan het oorspronkelijke landschap dan een
positieve bijdrage leveren. Hier komt nog eens bij dat de toepaste soorten niet
streekeigen zijn. De installaties van de boorputten zelf zijn relatief laag (maximaal 2,5
meter) en zullen zonder omringende beplantingen nauwelijks opvallen in het open
landschap.
Daarnaast worden de werkzaamheden ten behoeve van de aardgasbuffer fase I
steeds duidelijker zichtbaar.
Ten westen van Nieuwe Pekela is zand gewonnen waardoor hier een open
zandwinplas is ontstaan. Aan de randen (met name noordzijde) is vervolgens
beplanting aangebracht. De eenheid met het agrarische gebied is hierdoor
verminderd en de visueel ruimtelijke grens aan de oostzijde is dan ook onduidelijk
gedefinieerd (in tegenstelling tot de heldere grenzen van bebouwingslinten van
Ommelanderwijk/Zuidwending en de bomenrij van de N366).

2.2.2.4

Ontwikkeling van het (bouwkundig) complex Zuidwending 1 en 2
Hoewel het hier gaat om ondergrondse gasopslag is er wel sprake van een zichtbare
installatie met een ruimtelijke impact. Naast de cavernes (de boorputten in
schaakbordpatroon) met een beperkte visuele aanwezigheid bestaat de
aardgasbuffer uit een complex van gebouwen en installaties die wel nadrukkelijk
zichtbaar zijn in het landschap. De belangrijkste elementen op deze bouwkundige
Plant zijn de in lijn opgestelde compressorgebouwen die de ruggengraat vormen van
het complex.

Het totale bouwkundige complex bestaat feitelijk uit twee gedeelten die afzonderlijk
worden ontwikkeld. De eerste fase (Zuidwending 1 door Gasunie Zuidwending BV) is
al volop in uitvoering. De tweede fase (Zuidwending 2 door NUON) sluit hier in
noordelijke richting op aan, met een tussenruimte voor de blusvijver ten behoeve van
Zuidwending 1. Uiteindelijk ontstaat een langgerekt complex in noordzuid richting,
oftewel in lijn met de verkavelingrichting van het oorspronkelijke cultuurlandschap.

bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
14

2.2.2.5

Samenvatting
Uit het voorgaande kan het volgende worden geconcludeerd:
1. De openheid, langgerekte verkaveling en het robuuste karakter van het
landschap vormen de belangrijkste landschappelijke en cultuurhistorische
waardes in het plangebied.
2. De oorspronkelijke open ruimte tussen de bebouwingslinten van
Ommelanderwijk, Nieuwe Pekela en Zuidwending is door diverse ontwikkelingen
aangetast en opgedeeld in drie kleinere open gebieden met beperkte visuele
relaties onderling.
3. Het gebied kent reeds een aantal specifiek voor dit gebied grondgebonden
industriële objecten die ook een functionele relatie hebben met de aardgasbuffer.
De landschappelijke en architectonische kwaliteit van de inpassing van deze
voorzieningen is laagwaardig te noemen.
4. Beplantingsranden rondom huidige boorputten delen de open ruimte verder op
en leveren geen bijdrage aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied. Ze
trekken wel de aandacht (als massa-element en door de sterk zichtbare
hekwerken). Deze vorm van landschappelijk inpassen is dus als onwenselijk te
beschouwen en past niet in het ruimtelijk beleid.
5. De ontwikkeling van de zandwinplas als recreatieve bestemming, de in
voorbereiding zijnde uitbreiding van de zandwinplas en eventuele woningbouw
van Nieuwe Pekela zal een autonome ontwikkeling zijn binnen het gebied die van
invloed is op het inpassingsplan voor de gasinstallatie.
6. De realisatie van de aardgasbuffer geeft aanleiding om ook de bestaande
industriële elementen beter in te passen in het landschap.
7. Het ruimtelijk beleid biedt ruimte voor experimentele duurzame vormen van
bedrijvigheid (zoals een aardgasbuffer). Hierbij worden hoge eisen gesteld aan
de ruimtelijke kwaliteit van de landschappelijke inpassing en architectonische
vormgeving.

2.2.3

Aanwezige industriële objecten
In de tweede helft van de vorige eeuw zijn ten behoeve van de zoutwinning een klein
station van de Gasunie en een aantal boorlocaties met pompstation van AKZO Nobel
in het open gebied geplaatst. Hierbij zijn de boorlocaties en het pompstation uitgelijnd
aan de opstrekkende verkavelingsrichting.
In de geest van die tijd is door middel van smalle randen opgaande beplanting
gepoogd de voorzieningen te verhullen. Dit heeft er echter toe geleid dat er
puntvormige verdichtingen hebben plaatsgevonden in de open ruimte waardoor het
feit dat er 'iets' aanwezig is juist extra geaccentueerd wordt.
De voorzieningen zelf zijn laag en onopvallend. De vorm van de installaties en de
kleurstelling (groen/grijs) is laagwaardig te noemen en valt eerder meer op dan
minder. Ook de vrij dominant aanwezige hekwerken en verlichtingsarmaturen
benadrukken de aanwezigheid van de locaties.
Het pompstation is het meest beeldbepalende element in de omgeving en is
eveneens opgenomen in randen beplanting, met de bedoeling het station te
verhullen. De witte kleurstelling van het hoofdgebouw trekt sterk de aandacht. Ook
het volume van het hoofdgebouw is fors ten opzichte van de andere bouwwerken in
de omgeving. Door bewoners van het gebied is aangegeven dat deze vorm van
inpassing niet als positief wordt ervaren.
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2.2.4

Infrastructuur
De belangrijkste infrastructurele elementen rondom het plangebied zijn de N366 en
de Ommelanderwijk. De provinciale weg N366 loopt van Veendam, via Nieuwe
Pekela naar Stadskanaal en vervolgens door richting de Duitse grens. Ten zuiden
van het plangebied loopt de Ommelanderwijk, waarlangs het gelijknamige
bebouwingslint ligt. De Ommelanderwijk gaat ter hoogte van de gemeentegrens met
Nieuwe Pekela over in de Doorsneeweg.
Het bestaande pekelpompstation van Akzo Nobel het thans in ontwikkeling zijnde
gasstation alsmede het nieuwe gasstation worden wordt ontsloten via de Zoutweg.
Deze weg dient tevens als ontsluitingsweg voor verscheidene agrarische percelen.
Vanaf de Zoutweg voert een doodlopende weg langs de verschillende bestaande
zoutwinputten ten westen van het pekelpompstation.
Vanaf het oostelijke deel van de Zoutweg loopt een weg in noordelijke richting naar
de N366, parallel aan de hoogspanningsleiding. Deze weg loopt door naar Holland
Marsh in het dorp Oude Pekela en vormt een deel van de huidige ontsluitingsroute.

2.3

Beleidskader

2.3.1

Rijksbeleid

2.3.1.1

Mijnbouwwet
Algemeen
Nederland beschikt over grote hoeveelheden aardgas. Het Groningen-veld in
Slochteren is nog altijd de grootste gasvondst ooit in West-Europa gedaan. De
Mijnbouwwet, die per 1 januari 2003 in werking is getreden, omvat onder meer de
regels waar de opsporing en productie van aardgas aan moet voldoen.
Hoofdbestanddelen van de Mijnbouwwet zijn:
het stelsel van opsporings- en winningsvergunningen met daarbij als nieuw
element ook de opsporing en winning van aardwarmte (dieper dan 500 meter);
de opslagvergunning voor het opslaan van stoffen in de ondergrond (dieper dan
100 meter);
de mijnbouwmilieuvergunning voor een mijnbouwwerk waarvoor geen vergunning
onder de Wet Milieubeheer is vereist (bijvoorbeeld op het continentaal plat);
het winnings- en opslagplan, waarin aandacht wordt gegeven aan het planmatig
beheer van delfstoffen en aan het verschijnsel van bodembeweging;
mogelijkheid van financiële zekerheidstelling voor vergoeding van mogelijke
schade ten gevolge van bodembeweging;
instelling van adviesorganen, onder andere Technische commissie
bodembeweging (Tcbb).
In de Mijnbouwwet en het Mijnbouwbesluit is een veelheid aan bepalingen
opgenomen met betrekking tot aspecten van bodembeweging, waaronder
bodemdaling, bodemstijging en bodemtrillingen. In de kern komen de bepalingen
neer op het beheersen en monitoren van bodembewegingen.
De belangrijkste bepalingen zijn:
algemene verplichting van de vergunninghouder om alle redelijkerwijs te stellen
maatregelen te nemen ter voorkoming van schade door bodembeweging;
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opnemen in het door Minister van EZ goed te keuren winnings- dan wel
opslagplan van beschrijvingen van:
1. omvang en verwachte aard van de bodembeweging;
2. maatregelen ter voorkoming of beperking van de bodembeweging en van de
schade als gevolg van bodembeweging;
voor de aanvang van de winning of opslag tot dertig jaar na het beëindigen van
de winning- of opslagactiviteiten, moeten metingen worden verricht naar
bodembeweging volgens een door de Minister van Economische Zaken goed te
keuren meetplan;
instelling van een Waarborgfonds mijnbouwschade als sluitstuk in de
bescherming van de burger tegen schade door bodembeweging, die is
veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten;
instelling van de Technische Commissie Bodembeweging.
Schadevergoedingsregeling
Ten gevolge van het gebruik van de aardgasbuffer is het mogelijk dat
bodembeweging, waaronder bodemdaling, bodemstijging en bodemtrillingen,
optreedt als gevolg waarvan schade kan ontstaan.
De Mijnbouwwet kent verschillende regelingen ter bescherming van de burgers tegen
schade door bodembeweging als gevolg van mijnbouwactiviteiten. In de eerste plaats
kan gewezen worden op de risicoaansprakelijkheid van de mijnbouwondernemer
voor deze schade (artikel 177 Mijnbouwwet). Dit betekent dat de benadeelde burger
niet de onrechtmatigheid van de mijnbouwactiviteiten en de schuld van de
mijnbouwondernemer hoeft te bewijzen. Hij hoeft slechts aannemelijk te maken dat
hij schade heeft geleden en dat die schade is veroorzaakt door de
mijnbouwactiviteiten.
Als sluitstuk van de bescherming biedt de Mijnbouwwet sinds 1 januari 2003 de
mogelijkheid van financiële zekerheidstelling voor vergoeding van schade ten
gevolge van bodembeweging door het instellen van een Waarborgfonds
mijnbouwschade.
Een natuurlijke persoon die aantoonbaar schade heeft geleden door
mijnbouwactiviteiten kan in twee gevallen een beroep doen op dit fonds. Ten eerste
als de mijnbouwondernemer op wie hij in verband met mijnbouwschade een
vordering heeft, failliet is of om een andere reden geen verhaal meer biedt. Ten
tweede kan de burger zich tot het fonds wenden als de mijnbouwondernemer een
voor de burger gunstig deskundig rapport betwist en weigert te betalen zodat het op
een (meestal langdurige) gerechtelijke procedure uitloopt. In dat geval, in afwachting
van de uitkomst van de procedure, kan de burger een voorschot ontvangen uit het
fonds om zo de nodige schadebeperkende maatregelen te treffen dan wel de schade
op te heffen.
2.3.1.2

Gaswet
Van oudsher was in Nederland sprake van een gereguleerde monopolistische
gasmarkt met de Gasunie als enige leverancier. Als gevolg van de in Europees
verband afgesproken liberalisering van de gasmarkt wordt tegenwoordig ook door
andere (buitenlandse) aanbieders aardgas geleverd. De liberalisering van de
gasmarkt heeft ertoe geleid dat in ons land de Gaswet is aangenomen. Het
merendeel van de artikelen is per 10 augustus 2000 in werking getreden.
De Gaswet behelst het volgende.
Eindverbruikers van gas krijgen vrijheid bij de keuze van een gasleverancier. Dat
wil zeggen dat grootverbruikers van meer dan 1 mln m3 vanaf 2002 keuzevrijheid
hebben gekregen en de overige verbruikers (incl. huishoudens) vanaf 2004.
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Gastransportbedrijven zijn verplicht hun gasnetten open te stellen voor derden,
waarbij zij in de meeste gevallen moeten onderhandelen over de voorwaarden
voor toegang.
Toezicht op de uitvoering en naleving van de wet is belegd bij de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (Nma). Vanuit de Nma kunnen toezichttaken opgedragen
worden aan de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie.
Privatiseren van energiebedrijven behoeft toestemming van de minister.
Voor de gasdistributienetten wordt een onafhankelijke netbeheerder
aangewezen.
De wet is te zien als een uitwerking van de ideeën over liberalisering uit de Derde
Energienota (1996) en de beleidsnotitie Gasstromen en dient ook ter uitvoering van
de Europese Gasrichtlijn.
2.3.2

Provinciaal beleid

2.3.2.1

Provinciaal omgevingsplan
Algemeen
Op 17 juni 2009 hebben Provinciale Staten hebben het Provinciaal Omgevingsplan
(POP) 2009-2013 definitief vastgesteld. In dit plan staat het omgevingsbeleid van de
provincie op het gebied van milieu, verkeer en vervoer, water en ruimtelijke ordening.
Belangrijke onderwerpen zijn:
de bescherming van de karakteristieken van het Groninger landschap;
ruimte voor ontwikkeling;
leefbaarheid op het platteland;
duurzame energie.
Het POP is grotendeels een voortzetting van het bestaand beleid.
In het POP wordt bijzondere aandacht besteed aan een vijftal gebieden om deze
verder te ontwikkelen. Dat zijn het Lauwersmeer, de Eemsdelta, de Veenkoloniën, de
stad Groningen en de regio Groningen-Assen.
De hoofddoelstelling van het omgevingsbeleid is:
Duurzame ontwikkeling - voldoende werkgelegenheid en een voor mens
en natuur leefbaar Groningen, met behoud en versterking van de
kwaliteiten van de fysieke leefomgeving, waarbij toekomstige
generaties voldoende mogelijkheden houden om zich te ontplooien.
De drie centrale uitgangspunten zijn:
1. werken aan een duurzame leefomgeving;
2. eigen karakter handhaven en versterken;
3. sterke steden en vitaal platteland.
De visie op de toekomstige ontwikkeling van de provincie Groningen omvat de
volgende thema”s:
Schoon en veilig Groningen.
Karakteristiek Groningen.
Bereikbaar Groningen.
Ondernemend Groningen.
Energiek Groningen.
Wonen en leven in Groningen.
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In het Provinciaal Omgevingsplan wordt de provincie op basis van hun
kernkarakteristieken en belangrijke ontwikkelingen (de dynamiek) onderverdeeld in
de elf deelgebieden. Een daarvan betreft de Veenkoloniën. De Veenkoloniën kent
twee landschapstypen en in relatie tot het onderhavige plan gaat het om het
veenkoloniale landschap, dat wordt gekenmerkt door zijn kanalen- en wijkenstructuur
en de grootschalige openheid.
Als onderdeel van “Ondernemend Groningen” wordt ook aandacht besteed aan de
mogelijkheden voor winning van delfstoffen. Hierover wordt het volgende vermeld.
ALGEMEEN
De winning van delfstoffen is onontbeerlijk voor onze economie. In de diepe
ondergrond worden gas, olie en zout gewonnen. Daarnaast worden als
bouwgrondstoffen ook de oppervlaktedelfstoffen zand en klei gewonnen. Provincies
moeten, afhankelijk van de voorraden, zoveel mogelijk voorzien in hun eigen
behoefte aan bouwgrondstoffen. Een zuinig en duurzaam gebruik van de voorraden
is daarom geboden. Op of nabij winplaatsen van delfstoffen mogen geen
ontwikkelingen plaatsvinden die deze winning blijvend onmogelijk maken.
Delfstoffenwinning kan negatieve effecten veroorzaken voor de omgeving, zoals
bodemdaling en aantasting van het landschap.
WINNING DELFSTOFFEN IN DE DIEPE ONDERGROND
Op het vasteland worden mogelijkheden voor de winning van delfstoffen en de
bijbehorende infrastructuur geboden. Die moeten worden ingepast in de ruimtelijke
structuur van landbouw, natuur en landschap. Eventuele schade als gevolg van de
winning, bijvoorbeeld door bodemdaling en trillingen, moet worden vergoed. Zonodig
worden compensatiemaatregelen genomen. Hierover zijn en worden afspraken
gemaakt met de concessiehouders. Waar de winning plaatselijk sterke bodemdaling
veroorzaakt en compenserende maatregelen niet meer haalbaar zijn, zal in de
toekomst functiewijziging van het gebied moeten worden overwogen.
De bodemdaling, vooral veroorzaakt door gaswinning, maakt op verschillende
plaatsen aanpassing van de waterhuishouding noodzakelijk.
Het opslaan of bergen van radioactief afval en het storten van gevaarlijke afvalstoffen
in de diepe ondergrond zijn niet toegestaan. De onbekendheid met de gevolgen
hiervan en de potentiële risico's van onder meer straling, verdragen zich niet met een
duurzame ontwikkeling en met het belang van bescherming van het (ondergrondse)
milieu, waarin preventie en hergebruik voorop staan.
Uit de voor dit bestemmingsplan relevante thema's kan het volgende beeld worden
afgeleid. Groningen, met zijn bestaande energiecluster (bedrijven, infrastructuur,
kennis en diensten en mogelijkheid voor ondergrondse opslag), heeft het potentieel
om uit te groeien tot een strategische schakel in de internationale energiemarkt en
distributie. Groningen kan zich profileren als energieprovincie door de bestaande
kennis en infrastructuur op het gebied van energie te benutten en te versterken.
Initiatieven die de positie van het energiecluster versterken worden zoveel mogelijk
ondersteund. Winning van delfstoffen blijft dan ook mogelijk mits dit op verstandige
wijze gebeurt en onvermijdbare gevolgen voldoende kunnen worden
gecompenseerd. Nieuwe mogelijkheden om de ondergrond positief te benutten
worden gestimuleerd. De provincie zal daarom in de diepe ondergrond mogelijkheden
blijven bieden voor de winning van delfstoffen als olie, gas en zout, evenals aan de
uitbreiding van de infrastructuur voor gas- en zoutwinning.
De ondergrond mag beperkt gebruikt worden voor het bergen van (afval)stoffen. Het
gebruik moet een positieve invloed hebben en mag geen invloed hebben op de
ondergrond.
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Gebruiksfunctie van het plangebied
In de huidige situatie heeft het plangebied een landbouwfunctie en is het gebied
aangewezen voor zoutwinning. In het POP is geen wijziging ten opzichte van het
bestaande gebruik voorgesteld. Uit kaart 3 'Infrastructuur' blijkt dat er parallel aan de
bestaande buisleidingenstrook een tracé is gereserveerd voor een ethyleenleiding.
Aangenomen wordt dat deze leiding zal worden opgenomen in de bestaande
buisleidingenstrook. In het perspectief 2030 voor Oost-Groningen wordt uitgegaan
van het afstemmen van wonen en werken op de lokale behoefte en een zorgvuldige
inpassing in het landschap.
2.3.2.2

Omgevingsverordening provincie Groningen
Gelijktijdig met het vaststellen van het Provinciaal Omgevingsplan (POP) 2009-2013
hebben Provinciale Staten ook de Omgevingsverordening provincie Groningen
vastgesteld. Het POP omvat verschillende wettelijke plannen en in het POP zijn de
doelstellingen van het provinciaal beleid op de relevante gebieden opgenomen. Om
die doelstellingen te kun en verwezenlijken zijn instrumenten nodig en de
Omgevingsverordening is één van die instrumenten. Voor zover het betreft de
bepalingen over de ruimtelijke ordening, is de verordening een nieuw instrument dat
is voorzien in de Wro.
De verhouding tussen het POP en de Verordening is dus die tussen doelstelling en
instrument vanuit het POP bezien. De in de Verordening opgenomen regels en
voorschriften sluiten nauw aan op het POP.

2.3.3

Regionaal beleid
Agenda voor de Veenkoloniën
Om de problematiek van de Veenkoloniën in beeld te brengen is onderzoek verricht.
De conclusies ten aanzien van de hoofdproblemen zijn samen te vatten in de
begrippen eenzijdigheid, afhankelijkheid en negatief imago. Deze eenzijdigheid wordt
versterkt door tekortkomingen op het gebied van infrastructuur en openbaar vervoer.
De eenzijdigheid van het gebied moet worden doorbroken middels maatregelen die
zijn gericht op het verbeteren van het imago. De Agenda omvat een programma met
concrete maatregelen voor het Veenkoloniaal gebied.
Kernkwaliteiten, die het fundament voor toekomstige ontwikkelingen kunnen vormen,
zijn:
rust, open ruimte en schoon;
sociale vitaliteit: hechte sociale verbanden;
akkerbouw en industrie vormen de belangrijkste economische dragers;
het Veenkoloniaal gebied is van grote cultuurhistorische waarde.
Deze kernkwaliteiten vormen het kapitaal van de Veenkoloniën en het fundament
voor de Agenda.
Voor de toekomst van de Veenkoloniën wordt gekozen voor een combinatie van
vernieuwing en voortbouwen op de kernkwaliteiten van het gebied. Voor het
plangebied zijn van belang de functie van de N366 als verbindingsroute naar
economische kernzones en de karakteristieke bebouwingslinten van Ommelanderwijk
en Zuidwending in een open gebied.
Op basis van deze hoofdlijnen voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied is
een aantal maatregelen geformuleerd voor de economische en ruimtelijke
ontwikkeling van de Veenkoloniën. Een project dat van invloed kan zijn op het
functioneren van het plangebied is het opwaarderen van de N366 tot autoweg, uit
oogpunt van bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
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2.3.4

Gemeentelijk beleid

2.3.4.1

Structuurvisie Pekela
De Structuurvisie Pekela (2003) is bedoeld als het ruimtelijk ontwikkelingskader voor
de middellange termijn en zal als onderlegger dienen voor het opstellen van
bestemmingsplannen en diverse andere uitwerkingen.
In de Structuurvisie is de toekomstige uitbreiding van de zandwinplas reeds
aangegeven in westelijke richting. Verder geeft de Structuurvisie geen
aanknopingspunten voor het onderhavige bestemmingsplan.

2.3.4.2

Bestemmingsplan Nieuwe Pekela
In het bestemmingsplan "Nieuwe Pekela" streeft de gemeente naar een dusdanige
voortzetting van de zandwinning in het Heeresveld, dat de maximale oppervlakte van
de ontgronding zo snel mogelijk wordt bereikt. Daarmee kan de lokatie op redelijk
korte termijn voor andere doeleinden worden ingericht: watersport, verblijfsrecreatie,
oeverrecreatie, natuurontwikkeling, parkaanleg en woningbouw. De bestaande
mogelijkheden voor de zoutwinning worden gehandhaafd.

2.3.4.3

Bestemmingsplan Buitengebied
Dit bestemmingsplan is uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Dit deel betreft een
gebied waarin agrarische activiteiten het belangrijkste onderdeel vormen.

2.4

Onderzoek

2.4.1

Geluid
Geluidszone
Op grond van artikel 41 van de Wet geluidhinder moet een geluidszone worden
vastgesteld rond terreinen waar de vestiging is toegestaan van bepaalde categorieën
inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. Buiten deze
zone mag de geluidsbelasting niet hoger dan 50 dB(A) zijn. De geluidszone moet
worden vastgesteld bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan, dat de
vestiging van deze inrichtingen mogelijk maakt.
De betreffende categorieën worden in artikel 2.4 van het Inrichtingen en
vergunningenbesluit (Ivb) aangewezen. In relatie tot de gasbuffer zijn de volgende
categorieën relevant:
Inrichtingen waar elektromotoren met een elektrisch vermogen van >15 MW of
verbrandingsmotoren met een thermisch vermogen van >75 MW (zie cat. 1.3
onder a, b) aanwezig zijn.
Aardgasbehandelingsinstallaties bij gasverzamelinrichtingen (art. 2.6 onder b)
met een capaciteit van 10 miljoen m3 per dag.
De gasbufferinrichting valt met een opgesteld vermogen van maximaal 150 MW en
een capaciteit van maximaal 2,6 miljoen m3 per uur binnen de betreffende
categorieën en dus is de vaststelling van een geluidszone vereist.
Akoestisch onderzoek
Om de akoestische gevolgen van de geplande ontwikkelingen te kunnen beoordelen,
is een akoestisch onderzoek uitgevoerd in het kader van het Milieu Effect Rapport
(MER) in verband met de geprojecteerde uitbreiding van het gasopslagstation van
Gasunie, Nuon en AKZO Nobel. Zie Bijlage 2 Akoestisch onderzoek.
Met betrekking tot de “voorgenomen activiteit” zijn in het onderzoek twee
bedrijfssituaties beschouwd:
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A. Zowel Zuidwending I als Zuidwending II injectie òf productie.
B. Zuidwending I injectie òf productie; Zuidwendig II “recompressie” (dat is
gelijktijdig injectie en productie. Bij deze bedrijfssituatie zijn echter minder
compressoren in werking dan in “bedrijfssituatie A”.
In het onderzoek zijn de gezamenlijke etmaalwaarde geluidscontouren berekend
vanwege de geprojecteerde installaties en de bestaande installaties van Akzo Nobel.
De 50 dB(A)-contour wordt als geluidszone ex artikel 41 van de Wet geluidhinder met
dit bestemmingsplan vastgesteld.
Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus LAr,LT
Uit de berekeningen blijkt dat in de voorgenomen activiteit, na inbedrijfname van de
fase II installaties, de hoogste geluidsbelasting in de omgeving optreedt tijdens
bedrijfssituatie B (ZW I injectie, Zuidwending II recompressie). De geluidsbelasting
bedraagt maximaal 45 dB(A) etmaalwaarde, zowel bij de woningen ten zuiden
(Ommelanderwijk) als bij de woningen ten noorden van de inrichting (Zuidwending).
Zie afbeelding 2.1.

Afbeelding 2.1.
Berekende maximale geluidbelastingcontouren rond de installaties in fase II.
Vastgesteld wordt dat in alle posities wordt voldaan aan de in de "Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening" genoemde richtwaarde welke van
toepassing is voor een "rustige woonwijk met weinig verkeer" (conform hoofdstuk 4 in
de Handreiking) respectievelijk "landelijk gebied met veel agrarische activiteiten"
(hoofdstuk 3 in de Handreiking).
Opgemerkt moet worden dat de voor deze bedrijfssituaties berekende waarden in
feite als "worst-case" gelden, daar wordt uitgegaan van maximale productie (zowel
zout als gas) gedurende de dag-, avond- en nachtperiode. In de praktijk zal dit
doorgaans niet het geval zijn en zullen installaties veelal niet gelijktijdig in bedrijf zijn.
Een verantwoorde inperking van deze gelijktijdigheid is echter niet goed mogelijk.
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Teneinde de geluidsbelasting in de omgeving te beperken tot maximaal 45 dB(A)
etmaalwaarde zullen er ingrijpende geluidsreducerende voorzieningen getroffen
worden met betrekking tot (met name) de compressoren, de heaters, de koelers en
de gasleidingen.
De fase II-compressoren en de heaters zullen in een stenen gebouw worden
geplaatst (of akoestisch ten minste gelijkwaardige constructies); de
ventilatieopeningen in de gebouwen zullen van adequate geluiddempers worden
voorzien. De compressoren zullen, indien noodzakelijk, binnen het gebouw in een
omkasting worden geplaatst. Een en ander is ondermeer afhankelijk van de te kiezen
bouwwijze voor de "buitenschil" van het compressorgebouw en de exacte keuze voor
de compressoren (type, fabrikaat,
afmetingen en akoestische eigenschappen). De schoorstenen van de heaters zullen
eveneens van adequate geluiddempers worden voorzien. Bij de afterkoelers zullen
low-noise ventilatorbladen worden toegepast. De gasleidingen zullen, daar waar
mogelijk ondergronds worden aangelegd. Bovengrondse leidingdelen zullen, daar
waar mogelijk, worden voorzien van zware akoestische geluidsisolatie. Appendages
zullen, indien noodzakelijk, van een goede geluidsisolerende omkasting worden
voorzien.
Vastgesteld wordt dat bovengenoemde voorzieningen voldoen aan BBT (Beste
Beschikbare Technieken). Overigens worden noch in de BREF “Mineral Oil and Gas
Refineries” noch in de BREF “Emissions from Storage” BBT-maatregelen met
betrekking tot geluidsemissie aangegeven.
Maximale geluidsniveaus
Tijdens onderhoud kunnen maximale geluidsniveaus LAmax optreden ten gevolge van
het afblazen van gas. Normaliter zal per betreffende compressortrein afzonderlijk
worden afgeblazen. Dit afblazen tijdens onderhoud treedt in principe alleen in de
dagperiode op.
De optredende maximale geluidsniveaus zullen (rekening houdend met “continue
geluid” vanwege de overige geluidsbronnen) ten hoogste ca. 40 dB(A) ter plaatse van
de meest nabij gesitueerde woningen bedragen.
Vastgesteld wordt dat de optredende geluidsniveaus (veel) lager zijn dan de
normaliter, conform de Handreiking, maximaal te vergunnen waarde voor de
dagperiode (te weten 70 dB(A)).
In geval van ernstige storingen of calamiteiten, waarbij alle gasafblazen gelijktijdig
kunnen worden aangesproken, kunnen maximale geluidsniveaus LAmax optreden tot
ca. 50dB(A). Zelfs deze waarde is nog aanmerkelijk lager dan de maximaal te
vergunnen waarde voor de nachtperiode (te weten 60 dB(A)).
Verkeer van en naar de inrichting
Vastgesteld wordt dat, gelet op het zeer beperkte aantal transportbewegingen, de
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) etmaalwaarde, zoals genoemd in de Circulaire
“Beoordeling geluidhinder wegverkeer in verband met vergunningverlening Wm” van
29 februari 1996, niet zal worden overschreden.
Geluid tijdens de bouw
Uit de berekeningen blijkt dat tijdens de bouwwerkzaamheden zeker zal worden
voldaan aan het gestelde in de Circulaire Bouwlawaai (1981/1991), te weten een
toetsingsnorm van 60 dB(A) (equivalent geluidsniveau) op de gevel van woningen
van derden gedurende de dagperiode.
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De berekende (enigszins indicatieve) geluidniveaus ter plaatse van woningen ten
gevolge van de bouwwerkzaamheden zijn ten minste 8 dB lager dan deze
voorkeursgrenswaarde.
Vastgesteld wordt dat er derhalve geen aanleiding bestaat om de als gevolg van de
bouw optredende geluidniveaus verder te beperken.
Alternatief met verdergaande geluidsreducerende voorzieningen
Uit de rekenresultaten met betrekking tot de voorgenomen activiteit blijkt dat de
hoogste geluidsbijdrage afkomstig is van de “bestaande” (fase I) compressoren en
heaters.
Teneinde nog enige verdere geluidsreductie te realiseren zouden aanvullende
geluidsreducerende maatregelen dienen te worden getroffen aan bovengenoemde
bronnen.
In het kader van dit onderzoek is hierbij uitgegaan van een opbouw van deze
installaties conform de voor fase II gehanteerde configuratie:
heaters en compressoren ondergebracht in stenen gebouwen (of akoestisch ten
minste gelijkwaardige constructies);
compressoren, indien noodzakelijk, in een omkasting binnen het gebouw;
lange(re) geluiddempers ten behoeve van gebouwventilatie;
lange(re) geluiddempers in de schoorstenen van de heaters, zodanig dat de het
uitgestraalde geluidsvermogen vanwege de bestaande compressoren en de
heaters beperkt worden tot de waarden die ook voor de fase II installaties zijn
gehanteerd.
Op deze wijze worden, uitgaande van bedrijfssituatie B (ZW I injectie òf productie,
ZW II recompressie), zodanige langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT
verkregen dat, als gevolg hiervan de geluidsbelasting in de woonomgeving met ca. 1
dB verder zal afnemen ten opzichte van de voorgenomen activiteit.
De kosten van voornoemde aanvullende maatregelen zullen zeer hoog zijn en
kunnen, mede gelet op het beperkte effect ervan (een geluidsreductie van circa 1dB),
niet als erg zinvol worden beschouwd.
Vastgesteld wordt dat, gelet op de reeds voorziene maatregelen in de voorgenomen
activiteit ruimschoots zal worden voldaan aan BBT.
Verder dient te worden opgemerkt dat de gasleidingen buiten de terreingrenzen van
de afzonderlijke gasstations volledig ondergronds zullen worden gesitueerd. De
geluidemissie van de ondergrondse leidingen naar de (woon)omgeving is volledig
verwaarloosbaar.
Onderscheidende tracéalternatieven zijn derhalve niet van invloed op de optredende
geluidniveaus. Om die reden zijn deze alternatieven in onderhavig akoestisch
onderzoek niet nader beschouwd.
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Hoofdstuk 3
3.1

Planbeschrjiving

Algemeen
Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een herziening van de thans geldende
bestemmingsplannen "Nieuwe Pekela" en "Buitengebied Nieuwe Pekela". De
herziening betreft een aanpassing van de oude voorschriften, nu planregels door
toevoeging van de aanduiding "geluidzone - industrie" aan de vigerende
bestemmingen, voor zover de geluidszone reikt. Tevens worden de bestemmingen
aangepast aan de SVBP2008. Als gevolg hiervan heten ze nu: "Bedrijf Zandwinning", "Verkeer", "Groen" en "Agrarisch". Tevens is de
hoogspanningsverbinding als dubbelbestemming opgenomen.
Deze bestemmingen regelen hetzelfde als in de vigerende situatie.
De plangrens is gebaseerd op de berekende zonegrens van 50 d(B)A. Er is rekening
gehouden met een iets ruimere zonegrens op de plankaart omdat bij een geringe
wijziging in layout of uitvoering van installaties niet meteen de zonegrens (en dus de
plangrens) wordt overschreden.

3.2

Verbeelding
De verbeelding geeft de geografische ligging weer van de verschillende
bestemmingen en aanduidingen. De bestemmingen en aanduidingen zijn in de
planregels verder uitgewerkt.

3.3

Planregels

3.3.1

Algemeen
De regels geven inhoud aan de op de plankaart aangegeven bestemmingen. Ze
geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en
wat en hoe er gebouwd mag worden. Bij de opzet van de regels is getracht het aantal
regels zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, dat werkelijk
noodzakelijk is.
Het kan in een concrete situatie voorkomen, dat afwijking van de gestelde normen
gewenst is. Hiertoe zijn in het bestemmingsplan diverse ontheffingsbepalingen
opgenomen.
De bevoegdheid om ontheffing van bepaalde normen te verlenen is gebaseerd op
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De uitvoering ervan berust bij
burgemeester en wethouders. Deze flexibiliteitsbepaling maakt afwijkingen van
geringe aard mogelijk, waarbij de aan de grond toegekende bestemming
gehandhaafd dient te blijven.
De bij dit plan behorende regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:
1. Inleidende regels.
2. Bestemmingsregels.
3. Algemene regels.
4. Overgangs- en slotregels.
In hoofdstuk 1 worden enkele in de regels gehanteerde begrippen nader verklaard,
zodat interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt
aangegeven op welke wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten.
In hoofdstuk 2 worden de op de kaart aangegeven bestemmingen omschreven en
wordt bepaald op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen worden.
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Tevens worden per bestemming de bebouwingsmogelijkheden vermeld.
Hoofdstuk 3 bevat de bepalingen die van toepassing zijn op meerdere
bestemmingen, zodat het uit praktische overwegingen de voorkeur verdient deze in
een afzonderlijke paragraaf onder te brengen en hoofdstuk 4 komt het
overgangsrecht aan de orde en de slotregel.
3.3.2

Nadere toelichting op de regels
Aan de gronden in het plangebied zijn de volgende bestemmingen toegekend.
Agrarisch
Dit betreft de vigerende bestemming, die gehandhaafd blijft. Er komt alleen voor een
deel een dubbelbestemming op.
Bedrijf - Zandwinning
Deze bestemming maakt een gebruik mogelijk conform het vigerende
bestemmingsplan.
Groen
De gronden, die in het vigende bestemmingsplan als "groenvoorzieningen" bestemd
waren hebben nu de bestemming "Groen" gekregen.
Verkeer
Het weggetje langs de gemeentegrens heeft in het vigerende bestemmingsplan de
bestemming "wegverkeer", maar deze bestemming komt niet meer voor in de
SVBP2008.
Leiding - Hoogspanningsverbinding
Tot deze dubbelbestemming behoort de hoogspanningsverbinding, die door de
bestemming "Agrarisch" loopt.
Anti-dubbeltelregel
Dit artikel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te
voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel
dat al bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken
wederom bij een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander
bouwperceel wordt betrokken.
Overgangsrecht
Bouwwerken die op het tijdstip van de tervisielegging van het plan bestaan, in
uitvoering zijn of mogen worden gebouwd krachtens een op dat moment al
aangevraagde bouwvergunning mogen in beginsel gedeeltelijk worden vernieuwd of
veranderd, mits de bestaande afwijkingen naar hun aard niet worden vergroot. Bij de
vraag of de afwijking wordt vergroot kan ook het gebruik relevant zijn.
Ook is het gebruiksovergangsrecht opgenomen. Bestaand gebruik mag in beginsel
worden gehandhaafd. Ook is een uitsluitingsclausule opgenomen voor gebruik dat
reeds in strijd was met het voorheen geldende plan, daaronder begrepen de
overgangsbepaling van dat plan.
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Hoofdstuk 4

Economische uitvoerbaarheid

Gezien de aard van deze partiële herziening zijn er geen financiële consequenties
aan het voorliggende bestemmingsplan voor de gemeente verbonden. Financiële
investeringen en risico's liggen bij de private initiatiefnemers van het project
Uitbreiding Aardgasbuffer Zuidwending.
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Hoofdstuk 5
5.1

Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Overleg
In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Bro is het
voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan het waterschap en aan de diensten
van provincie en rijk, die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of
belast zijn met de behartiging van belangen welke in het plan in het geding zijn.
Het betreft de navolgende overheden en instanties.
Kamer van Koophandel.
Inspectie VROM, regio Noord.
Provincie Groningen.
Waterschap Hunze en Aa's.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg.
Ministerie van Economische Zaken.
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening.
Nederlandse Gasunie, afdeling Noordoost.
Ministerie van Defensie.
Rijkswaterstaat.
Gemeente Veendam.
Alleen de eerste vier instanties hebben een overlegreactie ingestuurd. Hiervan
hebben de eerste twee te kennen gegeven geen opmerkingen te hebben. Zie Bijlage
3 Overlegreactie KvK en Bijlage 4 Overlegreactie VROM-Inspectie.
De opmerkingen van de andere twee worden hierna weergegeven en van een
gemeentelijke reactie voorzien. Zie Bijlage 5 Overlegreactie Provincie Groningen en
Bijlage 6 Overlegreactie Waterschap.
Provincie Groningen
Reclamemasten
Het bestemmingsplan maakt de oprichting van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, mogelijk in onder andere artikel 4 "Bedrijf - Zandwinning" en artikel 6
"Verkeer" van de planregels. In artikel 4 is bepaald dat de bouwhoogte van
bouwwerken anders dan een classeerinrichting niet meer dan 15 meter mag
bedragen. Artikel 6 stelt de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen
zijnde, vast op maximaal 15 meter. Volgens de Omgevingsverordenining mag
een reclamemast niet hoger zijn dan zes meter.
De provincie verzoekt de gemeente het bestemmingsplan in overeenstemming te
brengen met de Omgevingsverordening.
Reactie gemeente
Het bestemmingsplan wordt overeenkomstig het verzoek aangepast.
Agrarisch bouwperceel
In de verbeelding zijn geen bouwvlakken weergegeven behorend bij artikel 3
"Agrarisch". In paragraaf 3.2 van artikel 3 is bepaald dat ten ten dienste van de
bestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden
gebouwd.
Volgens de Omgevingsverordening voorziet een bestemmingsplan niet in de
mogelijkheid tot oprichting van nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing en
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bouwwerken buiten de aangewezen agrarische bouwpercelen.
De provincie verzoekt de gemeente het bestemmingsplan in overeenstemming te
brengen met de Omgevingsverordening.
Reactie gemeente
Het bestemmingsplan wordt overeenkomstig het verzoek aangepast.
Bosaanleg/houtteelt
Artikel 3 "Agrarisch" van de planregels staat de uitoefening toe van een agrarisch
bedrijf met een in hoofdzaak grondgebonden agrarische bedrijfsvoering. Onder
een agrarisch bedrijf moet volgens artikel 1 "Begrippen" van de planregels
worden verstaan: "een grondgebonden bedrijf dat is gericht op het voortbrengen
van producten door middel van het telen van gewassen (houtteelt daaronder
begrepen) en/of het houden van dieren".
Volgens de Omgevingsverordenining voorziet een bestemmingsplan niet in
nieuwe houtteelt en de aanleg van nieuw bos, indien het bestemmingsplan
betrekking heeft op een gebied buiten de in verordeningsbijlage 12, kaart 6
aangegeven bosontwikkelingszone. Omdat het plangebied buiten de in
genoemde bijlage aangegeven bosontwikkelingszones ligt is er strijd met de
Omgevingsverordening.
De provincie verzoekt de gemeente het bestemmingsplan in overeenstemming te
brengen met de Omgevingsverordening.
Reactie gemeente
Het bestemmingsplan wordt overeenkomstig het verzoek aangepast.
Waterschap Hunze en Aa's
Voor dit plan gelden vanuit het waterschap dezelfde voorwaarden als deze zijn
gesteld in het waterhuishoudkundig onderzoek uit 2004, omternt de aanleg 1e fase
Aardgasbuffer Zuidwending.
Reactie gemeente
Hoewel dit bestemmingsplan verder niet van invloed is op de waterhuishouding
omdat er alleen een gebiedsaanduiding (een geluidzone - industrie) wordt
toegevoegd, kan de kan de gemeente zich wel vinden in de voorwaarden.

5.2

Inspraak
Vanaf donderdag 28 januari heeft het plan gedurende zes weken ter inzage gelegen,
waarbij een ieder reacties naar voren kon brengen. Gedurende deze periode zijn
geen inspraakreacties ontvangen.
Daarnaast is er in die periode op donderdag 11 februari 2010 een algemene
presentatie/informatieavond gehouden in Buurthuis De Molenwiek in
Ommerlanderwijk. Gepresenteerd is niet alleen het onderhavige bestemmingsplan
maar ook het aan dit plan geliëerde bestemmingsplan "Buitengebied Veendam,
partiële herziening Uitbreiding Aardgasbuffer Zuidwending". Er is een presentatie
gehouden door NUON (stand van zaken realisatie 1e deel Aardgasbuffer, aanleiding
voor uitbreiding) en Arcadis (zowel de landschappelijke inpassing als het
bestemmingsplan en procedure). De gemaakte opmerkingen waren geen aanleiding
het bestemmingsplan aan te passen. Zie voor het verslag van deze bijeenkomst
Bijlage 7 Verslag Infoavond.

april 2010.
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1

Ligging van het plangebied
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Bijlage 2

Akoestisch onderzoek
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Bijlage 3

Overlegreactie KvK

bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
37

bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
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Bijlage 4

Overlegreactie VROM-Inspectie

bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
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bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
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Bijlage 5

Overlegreactie Provincie Groningen

bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
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bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
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Bijlage 6

Overlegreactie Waterschap

bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
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bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
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Bijlage 7

Verslag Infoavond

bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
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bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
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Verslag presentatie/informatieavond die gehouden is op donderdagavond 11 februari 2010
inzake het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Veendam, partiële herziening
Uitbreiding Aardgasbuffer Zuidwending.
Locatie: Buurthuis De Molenwiek, Ommelanderwijk, Veendam
Aanwezig
Namens gemeente Veendam
Namens gemeente Pekela
Namens NUON

Namens Gasunie
Namens ARCADIS Nederland

Verslag

Burgemeester Ab Meijerman
Richard Dekker
David van Dijk
Rob van Gemert
Theo Goossens
Jan Woertman
Jan Dekker
Pros ten Hove
Arjen van Loon
Lydia Dijkstra / ARCADIS-Witpaard

Circa 11 belangstellenden: G. Begeman; C. Uniken-Heukers; van den Hoven; M. Bentum,
B.W. Eggens; Y. de Bos; C.Z. van den Hoven; H. Feijen-Westerhuis; S. Hofman; E.
Riensema; R. Feijen.
Opening
De burgemeester opent om 20.00 uur de avond en geeft aan dat hij ook namens de bestuurders
van de gemeente Pekela aanwezig is. Hij spreekt zijn waardering uit voor de prima wijze
waarop het consortium communiceert (open en snel) en heeft gecommuniceerd bij de
realisatie van het 1e deel van de Aardgasbuffer en hij benadrukt nogmaals dat een open
communicatie met betrekking tot de inrichting van de openbare ruimte voor met name de
omwonenden zeer belangrijk is.
Vanavond is de informatieavond voor de geplande uitbreiding (2e deel) van de Aardgasbuffer.
Het is een “grensoverschrijdend” samenwerkingsproject met de gemeente Pekela. Het gebied
waar we vanavond over spreken is op de kaart ingetekend als 1 gebied en is inzichtelijk
gemaakt op www. ruimtelijkeplannen.nl. De heer David van Dijk geeft aan dat het het
makkelijkst is om via de website van de gemeente de link naar deze site te openen.
De burgemeester stelt voor om tijdens de presentaties die vanavond zullen plaatsvinden direct
vragen te stellen, waardoor de informatieavond een wat informeler karakter krijgt, wat past bij
het voorontwerp stadium van het bestemmingsplan. De presentaties zullen worden gegeven
door Rob van Gemert van NUON (stand van zaken realisatie 1e deel Aardgasbuffer,
aanleiding voor uitbreiding), Pros ten Hove van ARCADIS Nederland (landschappelijke
inpassing) en Arjen van Loon van ARCADIS Nederland (bestemmingsplan en procedure).

Korte samenvatting presentatie Rob van Gemert (NUON)

De Aardgasbuffer Zuidwending wil de buffercapaciteit van de bestaande en deels nog in
ontwikkeling zijnde ondergrondse aardgasbuffer uitbreiden. Hiervoor zijn extra installaties
nodig die niet kunnen worden ondergebracht in het bestaande gasstation. Daarom worden nu
plannen gemaakt voor de bouw van een tweede gasstation en de aanleg van een nieuwe
leidingstrook. Het gasopslagproject wordt gefaseerd uitgevoerd. Uiteindelijk zullen er ten
behoeve van de gewenste gasopslag in totaal (en in twee fasen) 10 cavernes worden
aangelegd.
§
§
§
§
§
§
§

De oude bekende boormachine “ITAG 120” is teruggekeerd in Zuidwending. In het derde
kwartaal van 2009 is begonnen met het boren van de cavernes A7, A1, A5 en A8.
Boren zal medio 2010 gereed zijn.
Tevens worden nu in snel tempo de gasinstallatie en twee cavernes gereedgemaakt voor
de eerste gasvulling.
Deze eerste gasvulling zal plaatsvinden tussen maart en november van dit jaar. Telkens
worden twee cavernes tegelijk met gas gevuld.
In de tussentijd wordt de gasinstallatie afgebouwd.
Eind 2010 zal de eerste gasinstallatie bedrijfsgereed zijn.
Het wordt rustiger in Zuidwending vanaf midden 2010 als de meeste constructiewerkzaamheden zullen zijn afgerond.

Relevante vragen/opmerkingen tijdens presentatie NUON
Vraag/opmerking
Waarom maar 2 cavernes gereed gemaakt
voor de gasvulling?
Waarom worden cavernes 9 en 10 niet
uitgeloogd?

Antwoord
Omdat we beperkt zijn met de afzet van
pekel.
De aardgasbuffer Zuidwending wordt
gefaseerd gerealiseerd. Daarbij is gekozen
om eerst twee cavernes uit te logen. In een
later stadium wordt gekeken naar een verdere

Aardgasbuffer Zuidwending is toch een
gezamenlijk project van de Gasunie en
NUON?

Is er straks geen sprake meer van Nuonactiviteiten in het gasstation van fase I?

Uitbreiding niet meer fysiek gezamenlijk?

Betekent dat voor de piekopvang van de
huishoudens een nieuwe aanvoerleiding
gemaakt moet worden?

Betekent dit dat er opnieuw werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd in het veld?

Waar komt de aansluiting van de nieuwe
leidingstrook?

uitbreiding met cavernes 9 en 10.
Fase I (dat momenteel wordt gebouwd) is
oorspronkelijk opgezet als gezamenlijk
project, waarbij Gasunie en Nuon gebruik
zouden maken van hetzelfde gasstation.
Daartoe was een consortium opgericht,
bestaande uit Gasunie, Nuon en Akzo-Nobel.
Door veranderde marktomstandigheden en
een verschuiving in de bedrijfsdoelstelling is
besloten om de cavernes te verdelen tussen
Gasunie en NUON, een nieuw gasstation te
bouwen en enige aanpassingen te doen in het
in aanbouw zijnde gasstation. Door interne
verschuiving werd het mogelijk om voor
Gasunie en Nuon elk een eigen gasstation te
realiseren. Dit komt mede tegemoet aan de
mededingingswetgeving (splitsingswet), die
een duidelijke scheiding tussen
netwerkbeheerder en handelsmaatschappij
voorschrijft.
In de toekomst zullen alle Nuon-activiteiten
plaatsvinden in het nieuwe gasstation van
fase II. Wel wordt er –tot fase II is
gerealiseerd- door Nuon gebruik gemaakt
van de capaciteit van Gasunie in het
gasstation van fase I.
Nee, het nieuwe gasstation en de daarbij
behorende nieuwe leidingenstrook is strikt
bedoeld voor Nuon.
Ja, omdat hoogcalorisch (H-gas) en
laagcalorisch gas (G-gas) verschillende
netwerken hebben. Gronings gas heeft 13%
stikstof. Ons leidingnet is hierop afgestemd.
Omdat de productie uit het Groningse
gasveld langzaam afneemt, moeten wij in
toenemende mate hoogcalorisch gas inkopen
in het buitenland (o.a. Noorwegen en
Rusland).
Ja, er zal een nieuwe leidingenstrook worden
aangelegd, die zal aantakken op de
hoofdleiding die in noord-zuidelijke richting,
ten oosten van Veendam loopt.
De nieuwe leidingstrook zal komen te liggen
tussen de hoofdaardgasleiding (H-gas
infrastructuur) en het nieuwe gasstation.
De nieuwe leidingstrook is opgenomen in het
bestemmingsplan voor de uitbreiding van de
Aardgasbuffer. Omwille van eenduidigheid
zijn ook de leidingstroken van fase I opnieuw
opgenomen in dit bestemmingsplan.

Korte samenvatting presentatie Landschapsarchitect ARCADIS Nederland

Allereerst stellen we onszelf de vraag: Hoe gaat het landschap eruit zien en waarom gaat het
er zó uitzien? Als we naar de geschiedenis kijken dan zien we dat het karakteristieke patroon
van rechte wegen en kanalen is ontstaan door de grootschalige systematische ontginning van
het oorspronkelijke veenmoeras ten behoeve van de turfwinning. Uit het landschap werd het
turf gewonnen en via de hiervoor gegraven kanalen werd het turf afgevoerd. Loodrecht hierop
werden rechte wijken, zwetsloten en dwarssloten gegraven voor de ontwatering. De originele
verkaveling bestaat uit een voor de Veenkoloniën typerende structuur van lintdorpen, in
combinatie met langgerekte verkavelingen die gescheiden zijn door waterlopen.
Dit is de oorsprong van de lintbebouwing; lange lijnen staan haaks op de ontsluitingswegen.
We hebben openheid enerzijds en beplanting anderzijds.
De Nota Belvedère beoogt het versterken van de culturele identiteit van de leefomgeving door
een sterker accent te plaatsen bij het ontwikkelingsgericht inzetten van bestaande
cultuurhistorische kwaliteiten. In de dynamiek van het nieuwe moet de zorg voor en de
creatieve benutting van de cultuurhistorische waarden vanzelfsprekend zijn.
Het landschap verandert altijd: door de tand des tijds en door hand des mens!
Kort gezegd: we hebben dus te maken met een cultureel landschap en wij willen/moeten de
mogelijkheden hiervan benutten. Hoe kunnen we deze openheid houden terwijl we het
landschap “vullen” met complexen?
Hoewel het hier gaat om ondergrondse gasopslag, is er wel sprake van een zichtbare
installatie met een ruimtelijke impact. Naast de cavernes bestaat de aardgasbuffer uit een
complex van gebouwen en installaties die zichtbaar zijn in het landschap. De belangrijkste
elementen hiervan zijn de in lijn opgestelde compressorgebouwen die de ruggegraat vormen
van het complex. Deze ruggengraat volgt en benadrukt de verkavelingsrichting.
De ruggengraat wordt ondersteund door een systeem van nieuwe landschapslijnen,
georiënteerd op de verkaveling. Deze lijnen bestaan uit grasdijkjes, water en beplanting. Het

water bestaat uit de blusvijver en sluit aan op het huidige slotenpatroon. De oriëntatie van de
blusvijver wordt bepaald door technische vereisten aan de gasinstallaties.

Het totale bouwkundige complex bestaat feitelijk uit twee gedeelten die afzonderlijk worden
ontwikkeld. De eerste fase is al volop in uitvoering. De tweede fase sluit hier in noordelijke
richting op aan, met een tussenruimte voor de blusvijver. Uiteindelijk ontstaat een langgerekt
complex in noord-zuidrichting, dus in lijn met de verkavelingsrichting van het
oorspronkelijke “open” cultuurlandschap.
Openheid krijgt pas betekenis bij schaalelementen. We denken hierbij aan subtiele
verhogingen bijvoorbeeld door middel van dijkjes. Hierdoor ontstaat een spel van verschoven
lijnen, gevormd door dijkjes, planstroken en het ritme van de hoofdgebouwen). We creëren
daarmee een soort coulissenwerking. De installatie wordt niet “ingepakt” door middel van
bosbeplanting, waarbij het zicht vanaf het maaiveld behouden blijft. Het “ritme” van de
gebouwen moet verwantschap gaan vormen met de omgevingselementen.

Relevante vragen/opmerkingen tijdens presentatie Landschapsarchitect
Vraag/opmerking
In hoeverre zijn de complexen benaderbaar
voor de burger?

Worden de complexen bewaakt?

Antwoord
De complexen zijn tot op enige afstand
benaderbaar, omdat er hekwerken geplaatst
worden. Grasdijkjes en water zullen het zicht
op de hekwerken iets wegnemen.
In principe wel. Hekken zijn verplicht omdat
installaties gevaarlijk kunnen zijn wanneer
zich daar onbevoegden bevinden. Het
complex wordt daarom niet toegankelijk
voor onbevoegden.
Opm. Rob van Gemert:
Omdat de omliggende wegenstructuur intact

blijft, is het wel mogelijk om eromheen te
fietsen.
Worden de complexen ook bewaakt met
Ja. Ook tijdens de bouwfase is er 24-uurs
camera’s?
bewaking. Nu ook met honden. De twee
afzonderlijke installaties krijgen ieder een
eigen hekwerk.
De afblaasmast van fase I is groter dan de
Voor het nieuwe gasstation is vanwege
verschillende afblaasmasten voor fase II.
voortschrijdende techniek gekozen voor 5
De grote afblaasmast van fase I was met de
kleinere afblaasmasten, één voor elk
kerst mooi verlicht.
compressorgebouw, en één ietwat hogere
afblaasmast. Alle zes afblaasmasten van het
nieuwe gasstation zijn echter kleiner dan de
afblaasmast van fase I, omdat er gedeeltes
van de installatie en dus kleinere volumes
worden afgeblazen dan in fase 1.
Omdat er gefaseerd kan worden afgeblazen,
blijft geluidsoverlast beperkt. Overigens
wordt er alleen afgeblazen tijdens incidenteel
groot onderhoud en bij noodgevallen.
Hoe vaak is het groot onderhoud gepland?
De verwachting is 1 x per jaar
Waarom wordt het gas afgeblazen en niet
Het gas wordt zo hoog mogelijk afgeblazen
verbrand? Is afblazen gevaarlijk?
om het zo snel mogelijk te verdunnen tot
ongevaarlijke concentraties en, in het geval
van incidentele ontsteking door bijvoorbeeld
bliksem, om de gevolgen van de
warmtestraling op maaiveld hoogte te
beperken.
Staat er in het MER iets over het afblazen?
Ja, in het MER staat hier een beschouwing
over. De afblaasmast is zo hoog dat het
afgeblazen gas zich snel vermengt met de
buitenlucht, zodat de kans op ontbranding
klein is. Afgassen mag dus niet op maaiveld.
Voor alle duidelijkheid: er geldt een
rookverbod bij het gasstation.
Is bij de 1e fase ook rekening gehouden met
In 2004 is ervoor gekozen om het complex
boombeplanting?
zo open mogelijk vorm te geven. Door het
complex in te pakken met bosbeplanting
wordt het complex visueel groter.
Schaduwwerking van bosbeplanting is
De plantstrook zoals aangegeven in de
nadelig voor de agrariërs, vanwege beperking afbeeldingen van de presentatie betreft een
van de bezonning.
“finishing touch” die nog nader moet worden
uitgewerkt.
Op dit moment is al van verre een
Nee, het is uiteindelijk de bedoeling dat de
“lichtkoepel” zichtbaar boven Zuidwending. installaties zo min mogelijk verlicht worden.
Blijft deze lichtkoepel in de toekomst
Wel is een minimale hoeveelheid verlichting
bestaan?
nodig voor de beveiliging van het complex.

Korte samenvatting presentatie planoloog ARCADIS Nederland
De bestemming van de gronden die zijn betrokken in het bestemmingsplan voor de
uitbreiding van de Aardgasbuffer is nu nog geregeld in de geldende bestemmingsplannen
“Buitengebied 1988”; “Buitengebied Herziening 1997”, “Buitengebied, herziening 2004” en
“Buitengebied Veendam, partiële herziening Aardgasbuffer Zuidwending”.
De begrenzing van het plangebied wordt vooral bepaald door de 50 dB(A) geluidszone
rondom het bestaande en nieuwe gasstation. Omwille van de eenduidigheid zijn ook de
leidingenstroken van fase I opnieuw opgenomen, die deels buiten de geluidszone liggen.
Uit de geldende plankaarten blijkt dat het gebied vooral een agrarische functie heeft, wat zich
ook weerspiegelt in de bebouwingsvormen. Het gebied is dan ook grotendeels bestemd als
agrarisch gebied. Uitzondering is het gasstation van fase I, dat nu in aanbouw is, en de
bebouwingslinten van Zuidwending en Ommelanderwijk, waar ook wat grotere
fabriekscomplexen aanwezig zijn.
Het bestemmingsplan voor de uitbreiding van de Aardgasbuffer voorziet in twee nieuwe
ontwikkelingen: de bouw van een nieuw gasstation, ten noorden van het gasstation van fase I
(dat nu in aanbouw is) en de aanleg van een nieuwe leidingenstrook voor het hoogcalorisch
gas dat van en naar het gasstation wordt gepompt.
Op de plankaart voor het nieuwe bestemmingsplan is ook een 50 dB(A) geluidscontour
zichtbaar, die op grond van de Wet geluidhinder bij het bestemmingsplan moet worden
vastgesteld. Ten opzichte van de huidige geluidscontour is de nieuwe geluidcontour vooral
aan de noordzijde iets “opgerekt”. De contour ligt echter nog op grote afstand van omliggende
woonbebouwing.
In het nieuwe bestemmingsplan zijn ook de bestaande zoutwinputten, voorzover gelegen
onder de geluidszone, opnieuw bestemd. Deze zoutwinputten zullen niet worden gebruikt
voor gasopslag, maar alleen voor zoutwinning.
In het plangebied is sprake van een groot aantal sloten. De meeste van deze sloten vallen
binnen de bestemming “agrarisch gebied”. Dwars door het plangebied loopt echter een
watergang die specifiek is bestemd als “Water”.
Voor de uitbreiding van de Aardgasbuffer zijn nieuwe berekeningen gemaakt van de
bodemdaling. Hieruit blijkt dat de bodemdaling kleiner is dan gedacht in 2004. De grootste
daling vanwege de aardgasbuffer bedraagt 38 millimeter in het jaar 2050. Bij Zuidwending en
Ommelanderwijk is de hellingshoek zo klein (4 millimeter op 750 meter) dat geen schade
wordt verwacht. Toerekenbare schade wordt vergoed op grond van wettelijke voorschriften.
Ook is de externe veiligheid opnieuw onderzocht. Het plaatsgebonden risico en groepsrisico
voldoet aan het Nederlands risicobeleid.
Als gevolg van de komst van een tweede gasstation is een nieuwe geluidsberekening gemaakt
waaruit blijkt dat de 50 dB(A)-contour anders komt te liggen. De nieuwe contour is
vastgelegd in het bestemmingsplan.
Planning:
De globale planning van de planologische procedure ziet er als volgt uit:
§ Inspraakprocedure en vooroverleg: tot 10 maart 2010
§ Ontwerpbestemmingsplan ter inzage: eind april 2010
§ Vaststelling bestemmingsplan: net voor of direct na zomervakantie

Relevante vragen/opmerkingen tijdens presentatie m.b.t. het bestemmingsplan
Vraag/opmerking
Wat bedoelt u met “bestemming van de
sloten”?

Speelt bodemdaling vanwege gaswinning in
Slochteren ook hier een rol? Zo ja, zijn
hiervan cijfers?
Is ook rekening gehouden met andere
industrieën die ook geluid geven?

Stel dat er nog een grote industrie geplaatst
zou worden, wat dan?
De gemeente Pekela is druk doende met de
voorbereiding voor een bestemmingsplanwijziging. Een en ander met betrekking
tot een nieuwe bio-ethanol fabriek.
Bent u hiervan op de hoogte?

De heer M. Bentum geeft aan dat hij zeer
positief is over deze informatieavond.
Hij verzoekt NUON/Gasunie om de
bewoners op de hoogte te houden door
middel van veel informatieverstrekking en
concreet aangeven wat er gaat gebeuren.
Dit is heel anders dan de methode van
ontwikkelingen in Pekela, wat veelal
binnenskamers gebeurt en dat ‘pikken de
bewoners niet’. De enige manier van
communicatie is ‘open communicatie” met
als vanzelfsprekend voorbeeld een bomenrij.

Antwoord
Bepaalde hoofdwatergangen die belangrijk
zijn voor het waterschap (A-watergang),
moeten expliciet als watergang worden
bestemd om de instandhouding ervan op de
lange termijn te waarborgen.
Ja, ook hier speelt bodemdaling vanwege
gaswinning in Slochteren een rol.
Cijfers hiervan staan vermeld in het MER en
bestemmingsplan.
Nee, de wet- en regelgeving gaat niet uit van
cumulatie tussen bijvoorbeeld
wegverkeershinder en industrielawaai of van
industrieën die niet op hetzelfde
industrieterrein zijn gevestigd.
Binnen het plangebied voor de
Aardgasbuffer zullen geen andere industriële
bedrijven worden gevestigd.
Ja, maar in het bestemmingsplan voor de
Aardgasbuffer wordt hier niets voor
geregeld. Dit betreft een andere
ontwikkeling, waar een andere planologische
procedure zal worden doorlopen.
Opm. burgemeester:
Tijdens een bestemmingsplanprocedure kan
bezwaar worden gemaakt. Hij vindt het wel
goed dat het bezwaar tegen de bioethanolfabriek duidelijk benoemd wordt.
De burgemeester antwoordt dat hij de
boodschap met betrekking tot open
communicatie aan het bestuur van de
gemeente Pekela zal doorgeven.

Tot slot vraagt de burgemeester of er nog vragen zijn en geeft aan dat er tijdens het informele
samenzijn dat straks volgt ook nog gelegenheid is tot het stellen van vragen aan de
aanwezigen van NUON, Gasunie en ARCADIS.
Als blijkt dat er geen verdere vragen zijn, sluit de burgemeester het plenaire deel van de
informatieavond.

Regels

bestemmingsplan "geluidscontour Aardgasbuffer Zuidwending Nieuwe Pekela" (onherroepelijk)
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