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Geachte voorzitter/leden,

Op24 apil 2012 hebben wij de provinciale reactie op het voorontwerp-Rijksinpas-
singsplan en het bijbehorende concept milieueffectrapport ten behoeve van de aanleg

van de aardgastransportleiding Norg-Groningen vastgesteld. Deze reactie volgt op de

reactie die wij in 2010 op de startnotitie hebben ingediend.

Bijgevoegd vindt u de brief met onze reactie aan de ministers van EL&l en l&M
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Onderwerp: lnspraakreactie voorontwerp-Rijksinpassingsplan en concept milieueffect-
rapport aardgastransportleidin g Norg-Gron ingen

Geachte ministers,

Op 7 maart 2012hebben wijvan het Ministerie van EconomischeZaken, Landbouw
en lnnovatie een brief ontvangen voor het geven van een reactie op het voorontwerp-
inpassingsplan en het bijbehorende concept milieueffectrapport ten behoeve van de
aanleg van de aardgastransportleiding Norg-Groningen, beter bekend als NorgroN.
Hierbij maken wijgebruik van de door u geboden gelegenheid voor het geven van een
reactie.

Kortheidshalve zien wijgeen onoverkomelijke bezwaren tegen de voorgenomen ont-
wikkeling. ln 2010 hebben wij per brief (19/DO 1201006357 d.d. 1 1 mei 2010) een
reactie gegeven op de startnotitie. Wij hebben met tevredenheid kunnen constateren
dat een groot aantal opmerkingen in de voorliggende plannen is verwerkt. Dat laat
onverlet dat er op onderdelen nog zaken zijn waarvan wij van mening ztln daf aanvul-
ling nodig is voordat het ontwerp inpassingsplan en het MER in september 2012 ter
inzage worden gelegd.

Aanvullend melden wij u dat wij van de Nederlandse Aardolie Maatschappij een brief
(kenmerk EP20120320108615U|/AENL van 5 maart 2012)voor de aanvraag van een
ontheffing op basis van de de provinciale omgevingsverordening Drenthe hebben
ontvangen. Dit betreft de aanvraag die nodig is om de leiding door een grondwater-
beschermingsgebied te kunnen leggen en de passage van de leiding onder het
Noord-Willemskanaal en enkele kruisende provinciale wegen, ln een separaat traject
zullen de betreffende vergunningenprocedures door ons worden uitgevoerd.

provincieþrenrhe

Bij correspondentie verzoeken wìj u het zaaknummer 201200808 te vermelden.





Bijlage

ln deze bijlage is per thema onderscheid gemaakt in algemene opmerkingen, voorontwerp
inpassingsplan en concept milieueffectrapport, waarbij (A) staat voor algemene opmerking, (V) voor
voorontwerp Rijksinpassingsplan en (C) voor concept Mil ieueffectrapport

Wateraard gascondensaatleid i nq
(A) Wij spreken naar de NAM onze dank uit dat zij - mede naar aanleiding van onze bezwaren in
2010 over de mogelijke aanleg van een wateraardgascondensaatleiding door een
grondwaterwingebied - nader onderzoek heeft ingesteld naar de noodzaak van deze leiding. Wij zijn
tevreden dat daaruit is gebleken dat de eerder verwachte toename van wateraardgascondensaat niet
of slechts in zeer beperkte mate zal optreden en dat mede daarom is afgezien van aanleg van de
wateraardgascondensaatleiding vanaf de NAM locatie Vries-4 naar Sappemeer. Doordat de
condensaatleiding niet wordt gerealiseerd is onze grootste (natuur)bezwaar ook opgelost.

Archeoloqie
(V) ln paragraaf 5.9 staat dat het aspect archeologie geen belemmeringen oplevert voor het
inpassingsplan, dat er op de es van Zuidlaren archeologische begeleiding van de
graafwerkzaamheden dient plaats te vinden en dat dit'wenselijk'is voor de overige I vindplaatsen en
de essen van Tynaarlo en Donderen. Wijvinden de aanduiding 'wenselijk' hier een te vrijblijvend
begrip. Voor alfe tijdens het vooronderzoek aangetroffen vindplaatsen (8 stuks) en de 3 essen waar de
leiding doorheen gaat is archeologisch vervolgonderzoek nodig. Voor de essen en 7 van de
vindplaatsen gaat het om KNA-conforme archeologische begeleiding. Voor vindplaats 7 uit het
vooronderzoek ís afgesproken om dit te doen via proefsleuvenonderzoek. Wij verwijzen hiervoor naar
tabel 5.34 uit het concept milieueffectrapport.

(C) ln paragraaf 5.6 archeologie moet bij tabel 5.34 nog een overzichtskaart worden bijgevoegd
waarop de te onderzoeken lokaties staan aangegeven. Een dergelijke kaart heeft lngenieursbureau
Oranjewoud in opdracht van de NAM gemaakt.

Vanwege het ruimtelijke regionale karakter van de voorgenomen activiteiten en de aanwezigheid
van provinciale kernkwaliteiten archeologie (Drentsche Aa-gebied, beekdalen, essen) dient de
provincie bij het nog uit te voeren archeologische onderzoek betrokken te worden.

Aardkundiqe waarden
(A) Wij zijn zeer tevreden dat de NAM er voor kiest om de leiding in de buurt van Donderen om te
leggen en op deze manier het nog te onthullen aardkundig monument Donderen spaart. .

Daar waar het de toezicht betreft op de technische juiste uitvoering van boringen onder de Drentsche
Aa vermelden wij expliciet dat juist in dit gebied het van (natuur)belang is dat eventuele beschadiging
van aanwezige keileemlagen op de juiste wijze wordt hersteld. Desgewenst is aanvullende informatie
over keileemlagen beschikbaar via de de heer E.P.H. Bregman van de provincie Drenthe.

(C) ln afbeelding 5.7 is een oude beleidskaart opgenomen waardoor in de tekst niet naar het
juiste beleid wordt verwezen. De beleidskaart van het nieuwe omgevingsbeleid en de kaart met
maaiveldhoogte uit de Bodematlas zijn te vinden op htto:i/www.drenthe.

Bij conespondentíe verzoeken wij u het zaaknummer 2O1200BOB te vermelden.
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Ontheffing vergunning wegen en kanalen
(A) De manier op welke wijze de leiding onder provinciale wegen en het Noordwillemskanaal
doorgaat en de diepte van de onderdoorgang levert geen problemen op en is conform gemaakte
afspraken met de NAM.

Natuur
(A) Door de keuze om de buis via een gestuurde boring onder de Drentsche Aa door te leggen is
er vertrouwen dat de natuur geen schade oploopt. Overigens blijft ook hier onze opmerking gelden -
zoals opgenomen bij aardkundige waarden - over in te winnen informatie bij eventuele beschadiging
van keileemlagen.

Ten aanzien van de bevoegdheid voor Natura 2000 tde Natuurbeschermingswet lgg8 is langdurig
overleg geweest met betreffende ministerie. Uiteindelijk is duidelijk geworden dat de minister van LNV,
thans de staatssecretaris van EL&|, bevoegd gezag is. Wij gaan er van uit dat deze deelvergunning
zorgvuldig wordt opgesteld.

Grondwaterbeschermi n g

(V)-ln paragraaf 4.2 wordt bij onderdeel Provinciale Omgevingsverordening Drenthe (2011) op
pagina 29 niet verwezen naar de betreffende artikelen van de POV (april 2011, 5'wijzigingstranche).
Wij verzoeken u hier een venruijzing naar het verbodsartikel 7.9 "buisleidingen" op te nemen en op
basis van dit artikel de doorwerking aan te geven: op basis van "zwaarwegende maatschappet'rjke
argumenten" bestaat de mogelijkheid voor een ontheffing voor het aanleggen van een aardgasteiding
conform POV artikel7.21 "ontheffingen" .

(C) Op pagina 6 is opgenomen dat het een grondwaterbeschermingsgebied betreft ten behoeve
van de drinkwatervoorziening. Op grond van de POV van Drenthe, conform artikel Z.g "buisleidingen,,
is sprake van een verbod voor het leggen, hebben, vervangen, veranderen ofverleggen van een
buisleiding door een grondwaterbeschermingsgebied. Op basis van "zwaarwegende maatschappelijke
argumenten" bestaat de mogelijkheid voor een ontheffing voor het aanleggen van een aardgasleiding
conform POV artikel 7.21 "onlheffingen".

ln'Tabel52 Effecten zuidelijk tracé'op pagina 12verzoeken wijom in plaats van de nu opgenomen
nulscore aan het aspect "aantasten grondwater- en milieubeschermingsgebieden hier een score aan
toe te voegen.

ln tabel 1.1 wordt bij provinciaal beleid verwezen naar de'provinciale omgevingsverordening (2009),
Het kan ziin dat hier de POV van Groningen wordt bedoeld. De versie van het concept
milieueffectrapport is van 13 mei 2011 en op dat moment was voor Drenthe de 5" wijzigingstranche
POV (april 2011)van toepassing. ln het geval hier POV 2009 Drenthe is bedoeld, dan gold voor dat
moment dat artikel 7.9 (verbod aanleg buisleiding) daarin nog niet was opgenomen. Het betreffende
artikel is destijds in de 4e wijzigingstranche (2010) opgenomen.

Op pagina 41 wordt aangegeven dat het tracé rond De Groeve het grondwaterbeschermingsgebied
van de daar aanwezige drinkwaterwinningen doorsnijdt. Aanvullend verzoeken wij om op te nemen
dat het hier de aanwezige drinkwaterwinning van het waterbedrijf Groningen betreft.

Op pagina 52 (afbeelding 3.10) en pagina 70 (afbeelding 5.1) is een verkeerde kaart opgenomen. Er
is na de 4" wijzigingstranche van de POV van Drenthe geen sprake meer van een "gebied tegen
fysische bodemaantasting". Dit gebied is sinds eind 2010 ook aangewezen als
grondwaterbeschermingsgebied. Een verzoek voor opname van betreffende juiste kaart(en) is
inmiddels aan de heer A.F.J. van den Elzen (EL&l) doorgegeven.

Bij correspondentie verzoeken wij u het zaaknummer 201200808 te vermelden.



ln paragraaf 3.6 wordt aangegeven dat het in bedrijf hebben van de wateraardgascondensaatleiding
op bezwaren stuit. Wij willen uitdrukkelijk aangeven dat de POV van Drenthe een verbod aangeeft en
geen bezwaar. Gezien het feit dat de betreffende condensaatleiding niet meer wordt gerealiseerd en
de tekst wordt aangepast voor de definitieve ter inzage legging in september 2012, kunt u onze
opmerking voor kennisgeving aannemen.

Bodemverontreiniging
(V) ln paragraaf 5.3.2. is geconcludeerd dat bodemonderzoek niet noodzakelijk is en de bodem
geschikt is voor de nieuwe bestemming, omdat het inpassingsplan geen gevoelige functies [ ] mogelijk
maakt. Wijwijzen er op dat afwezigheid van gevoelige functies de initiatiefnemer niet ontslaat van de
verplichting om bij aantreffen van verontreiniging tijdens de werkzaamheden de grond op basis van de
WBB te saneren en het bevoegd gezag hiervan in kennis te stellen.

(C) ln paragraaf 5.3 wordt een beoordelingskader voor de aspecten bodem en water
weergegeven. Uit de bijlagen blijkt wel dat er onderzoek is uitgevoerd naar het effect van tijdelijke
grondwaterstandverlagingen in relatie tot verplaatsing van eventuele grondwaterverontreinigingen. Er
is ons uit de stukken niet gebleken dat initiatiefnemer - buiten grondwaterverontreinigingen om -
onderzoek heeft gedaan naar potentiële te ven¡vachten bodemverontreiningingslocaties in de
leidingroute. Wij veruuachten dat de initiatíefnemer alsnog hier vooraf onderzoek naar doet en als er
(potentieel) verdachte locaties naar voren komen dit afstemt met het bevoegd gezag Wbb.

BÌj correspondentie verzoeken w[ u het zaaknummer 201200808 te vermelden.


