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Betreft Beslissing op aanvraag 

Geachte 

Op 1 november 2021 heeft u een ontheffing aangevraagd. Ik heb uw aanvraag 

met de aanvulling van 17 januari 2022 beoordeeld. In deze brief licht ik dit nader 

toe en leest u wat mijn beslissing is. 

Inhoud aanvraag 

De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van het project 'Aardgas- en 

waterstofleiding GZI - Emmtec', gelegen in de gemeente Emmen, nabij de 

kruising Rondweg/Dordsestraat te Emmen. Het project betreft de aanleg van twee 

nieuwe leidingtracés van een H-gasleiding en waterstofleiding vanaf de 

ontzwavelingsfabriek (S-628) tot aan de Enka gasturbine (S-4720). De 

werkzaamheden bestaan uit horizontaal gestuurde boringen (HDD). Rond de in

en uittredepunten van de HDD worden werkterreinen ingericht waar wel 

grondverzet plaatsvindt, waaronder in een bebost gebied direct ten noorden van 

de Rondweg N391. Hiervoor is het eveneens noodzakelijk het werkterrein vrij te 

maken van beplanting. U vraagt ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in 

artikel 3.1, lid 2 en 4 van de Wet natuurbescherming voor wat betreft exemplaren 

van de buizerd (Buteo buteo). 

Besluit 

Ik verleen u voor de periode van vanaf 7 februari 2022 tot en met 21 september 

2022 ontheffing van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 3.1, lid 2 voor 

zover dit betreft het opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren vernielen, 

beschadigen of nesten wegnemen van de buizerd. 

Ik verleen u geen ontheffing voor wat betreft artikel 3.1, lid 4 voor zover dit 

betreft het opzettelijk verstoren van de buizerd. 

De overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan dit besluit worden in 

bijlage 1 toegelicht. 

Aan deze ontheffing zijn de volgende voorschriften verbonden: 
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Algemene voorschriften 

a. De ontheffing wordt slechts voor de hierboven genoemde soort(en) en 

beschreven verboden handelingen verleend. 

b. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die conform de aanvraag 

worden uitgevoerd, voor zover in deze ontheffing zelf niet anders is 

aangegeven. 

c. Deze ontheffing geldt alleen voor de werkzaamheden die vallen onder de 

bevoegdheid van onze minister conform artikel 1.3 van de wet. 

d. Het gebied waarvoor de ontheffing geldt, betreft het plangebied voor de 

realisatie van het project ‘Aardgas- en waterstofleiding GZI – Emmtec’, 

gelegen in de gemeente Emmen, nabij de kruising Rondweg/Dordsestraat te 

Emmen, één en ander zoals is weergegeven in figuren 1 en 2 van het bij de 

aanvraag gevoegde rapport ‘Projectplan t.b.v. aanvraag ontheffing Wet 
natuurbescherming voor tijdelijk afdekken buizerdnest Emmen (aangepast 

n.a.v. verzoek om aanvullende informatie d.d. 6 december 2021)’ van 17 
januari 2022. Ook te vinden als bijlage 2 bij dit besluit. 

e. De ontheffinghouder dient onverwijld contact op te nemen met het bevoegd 

gezag indien bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het project andere 

beschermde soorten dan de genoemde worden aangetroffen of andere 

handelingen als bedoeld in voorschrift b noodzakelijk zijn. 

f. Deze ontheffing kan uitsluitend gebruikt worden door (medewerkers van) de 

ontheffinghouder of haar rechtsopvolgers of in opdracht van de 

ontheffinghouder handelende (rechts-)personen. De ontheffinghouder of haar 

rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de 

juiste naleving van deze ontheffing. 

g. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient een afschrift van deze 

ontheffing en de bijbehorende brief op de locatie van de werkzaamheden 

aanwezig te zijn en op verzoek te worden getoond aan de daartoe bevoegde 

toezichthouders of opsporingsambtenaren. 

h. De ontheffinghouder dient, zodra de datum waarop de werkzaamheden zullen 

aanvangen bekend is, het bijgevoegde meldingsformulier volledig in te vullen 

en naar het bevoegd gezag te zenden. 
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Specifieke voorschriften 

i. U dient de maatregelen uit te voeren zoals genoemd in het rapport 

“Oplegnotitie Natuurtoets Nieuwbouw H-gasleiding en waterstofleiding tussen 

S-628 en S-4720 te Emmen: beantwoording” van 13 januari 2022 (bijlage 3 
bij dit besluit). 

j. U dient bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met de 

kwetsbare broedperiode van vogels. Deze loopt globaal van half maart tot en 

met half juli. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan 

deze periode langer dan wel korter zijn. Voor het broedseizoen wordt geen 

standaardperiode gehanteerd in het kader van de Wet natuurbescherming. 

k. Het buizerdnest dient voorafgaand aan het broedseizoen van de soort 

ontoegankelijk te worden gemaakt door het voorzichtig af te dekken op 

zodanige wijze dat de vogels er niet bovenop weer een nieuw nest kunnen 

bouwen. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan de 

broedperiode van de buizerd langer dan wel korter zijn. De geschiktheid van 

de periode voor het uitvoeren van de maatregelen dient te worden bepaald 

door een deskundige op het gebied van de buizerd. Bij eerste tekenen van 

nestbouw dienen de werkzaamheden te worden stilgezet. 

l. Aanvullend worden vogelweringsmiddelen in de bomen gehangen. Welke 

materialen hiervoor worden gebruikt wordt op locatie door de deskundige op 

het gebied van de buizerd bepaald. 

m. Ten aanzien van de in bomen aan te brengen vogelweringsmiddelen geldt 

voorts dat deze zich verspreid binnen de verstoringsafstand van 75 meter van 

het werkterrein dienen te bevinden. 

n. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt het buizerdnest weer 

toegankelijk gemaakt door de afdekmaterialen en vogelweringsmiddelen te 

verwijderen. Dit dient voorzichtig plaats te vinden, zonder schade aan het nest 

toe te brengen. 

o. De werkzaamheden mogen pas aanvangen nadat een ecologisch deskundige 

het terrein en het buizerdnest heeft vrijgegeven. 

Overige voorschriften 

p. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften dienen te worden 

uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige1 op het gebied van de 

soorten waarvoor ontheffing is verleend. 

q. U dient een ecologisch werkprotocol op te stellen met daarin bovengenoemde 

voorschriften. Alle betrokken partijen, met name de uitvoerenden op de bouw-

of projectlocatie, dienen van het werkprotocol op de hoogte te worden 

gesteld. 

1 “Onder een ecologisch deskundige verstaan wij een persoon die ecologisch advies verstrekt of werkzaamheden 

begeleidt op het gebied van habitats en soorten en die schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische 

kennis heeft.” 
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r. Indien blijkt dat de in de ontheffing gestelde termijn niet voldoende is om de 

werkzaamheden waarop de ontheffing betrekking heeft uit te voeren, dient u, 

minimaal vier maanden voor het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot 

verlenging van de ontheffing in te dienen. Dit voorkomt onnodige vertraging 

van het project. 

Bezwaar 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken na 

verzending van deze brief digitaal of schriftelijk een bezwaarschrift indienen. De 

datum bovenaan deze brief is de verzenddatum. 

Een digitaal bezwaarschrift kunt u indienen via mijn.rvo.nl/bezwaar. Als u 

schriftelijk bezwaar wilt maken, stuurt u het ondertekende bezwaarschrift naar de 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afdeling Juridische Zaken, postbus 

40219, 8004 DE Zwolle. 

Vermeld in uw bezwaarschrift in ieder geval onze referentie, het briefkenmerk en 

de datum van de beslissing waartegen u bezwaar maakt. U vindt onze referentie 

en het briefkenmerk in de rechter kantlijn van deze brief. 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen, kijk dan op onze website mijn.rvo.nl. Of bel ons: 

088 042 42 42 (lokaal tarief). 

Met vriendelijke groet, 

De Minister voor Natuur en Stikstof, 

namens deze: 

Robin Nieuwenkamp 

Teammanager Vergunningen Natuur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

gedeputeerde staten van Drenthe, 

namens deze, 
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Bijlage 1: Overwegingen Wet natuurbescherming 

Afwijzing artikel 3.1, lid 4 van de Wet natuurbescherming 

Uit de aanvraag blijkt dat ontheffing is aangevraagd van de verbodsbepalingen 

genoemd in artikel 3.1, lid 4 van de Wet natuurbescherming voor zover dit betreft 

het opzettelijk verstoren van vogels. Ontheffing voor het opzettelijk verstoren van 

de buizerd is in casu niet aan de orde. Op grond van artikel 3.1 lid 5 Wet 

natuurbescherming is voor het verstoren van vogels als bedoeld in de Vogelrichtlijn 

geen ontheffing vereist indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat 

van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort. Van een wezenlijke invloed 

op de staat van instandhouding van de buizerd is hier geen sprake, zodat het verbod 

van artikel 3.1 lid 4 Wet natuurbescherming niet geldt en dus een ontheffing van 

dat verbod niet aan de orde is. 

Instandhouding van de buizerd 

Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

De buizerd is in het plangebied aangetroffen. Op basis van het uitgevoerd ecologisch 

onderzoek is vastgesteld dat er zich in het gebied één buizerdnest bevindt op een 

afstand van circa 65-70 meter tot het midden van de werklocatie. 

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de buizerd tot een minimum te 

beperken stelt u maatregelen voor zoals beschreven in het bij de aanvraag 

gevoegde rapport “Oplegnotitie Natuurtoets Nieuwbouw H-gasleiding en 

waterstofleiding tussen S-628 en S-4720 te Emmen: beantwoording” van 13 januari 
2022. De door u voorgestelde maatregelen zijn in grote lijnen voldoende. 

Omdat de werkzaamheden uitgevoerd worden tijdens de broedperiode van de 

buizerd wordt, voor de werkzaamheden worden uitgevoerd, het buizerdnest 

ontoegankelijk gemaakt door gebruikmaking van o.a. korf, kippengaas, en/of 

landbouwplastic. Onder ecologische begeleiding wordt het nest voorzichtig afgedekt 

zodat de buizerd er bovenop geen nieuw nest kan bouwen. Aanvullend worden 

vogelweringsmiddelen in de bomen gehangen. Welke middelen voor dit alles 

specifiek worden gebruikt wordt ter plaatse bepaald door de deskundige. Het nest 

wordt voorafgaande aan het broedseizoen van de buizerd ongeschikt gemaakt zodra 

de ecoloog vooraf bij de controle van het gebied ook heeft vastgesteld dat het nest 

niet in gebruik is. Ter aanscherping hierop wordt ter zorgvuldig handelen aanvullend 

opgelegd dat de vogelweringsmiddelen ook in de rest van het bos dienen te worden 

opgehangen binnen de 75 meter verstoringscontour vanaf het werkterrein. Dit om 

te voorkomen dat er binnen de verstoringsafstand gedurende de werkzaamheden 

alsnog vogels tot broedenkomen. Zie hiervoor specifiek voorschrift ‘m’ in het besluit. 

Ten behoeve van het tegengaan van verstorende invloeden, wordt bovendien de 

grens van het werkterrein aan de kant van het bos tijdig afgezet met bouwhekken 

voorzien van een dicht donker doek en wordt het werkterrein zo compact mogelijk 

gehouden. Direct na afloop van de werkzaamheden wordt het buizerdnest weer 

toegankelijk gemaakt door de afdekmaterialen en vogelweringsmiddelen te 

verwijderen. 
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Dit dient voorzichtig plaats te vinden, zonder schade aan het nest toe te brengen. 

Het nest is daardoor maar één broedseizoen ongeschikt en kan in het volgende 

broedseizoen weer gebruikt worden. 

Het werkterrein wordt na afronding van de werkzaamheden herplant met 

gebiedseigen boom- en struiksoorten om het bosperceel te herstellen (oktober – 
december). Uitsluitend binnen de belemmeringenstrook van twee maal 5 meter ter 

weerszijden van beide leidingen gelden beperkingen ten aanzien van toegestane 

soorten vanwege risico’s als gevolg van wortelgroei nabij de leidingen. Toegestane 
soorten in deze zone zijn opgenomen in de beplantingslijst van Gasunie (N.V. 

Nederlandse Gasunie, 2018). De werkzaamheden worden uitgevoerd onder 

ecologische begeleiding door een deskundige op het gebied van de buizerd. 

Door de werkzaamheden voor de aanleg van de twee nieuwe leidingtracés wordt 

een deel van het essentieel functioneel leefgebied van de buizerd (tijdelijk) 

aangetast. De nestboom, alsmede de bomen tussen het buizerdnest en het tijdelijke 

werkterrein, blijven onaangeroerd. Daarbij wordt het werkterrein compact ingericht, 

zodat het aantal bomen wat moet worden gekapt zo beperkt mogelijk blijft. Het 

leefgebied wordt ter hoogte van de werklocatie tijdelijk ontoegankelijk en 

ongeschikt voor de soort. Omdat de vegetatie en bomen in het werkgebied 

gedeeltelijk zullen worden verwijderd tijdens de werkzaamheden zal de kwaliteit 

van het leefgebied voor de buizerd tijdelijk achteruitgaan. De verblijfplaatsen in het 

werkgebied zullen tijdelijk ongeschikt zijn. In de tussentijd, gedurende de 

werkzaamheden, heeft het betreffend buizerdpaar voldoende mogelijkheden om uit 

te wijken. Vastgesteld is dat het resterende bosgebied groot genoeg is voor 

alternatieve nestlocaties welke zich buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden 

bevinden. Op een deel van de locatie worden ook weer bomen herplant. De 

bufferende werking van het bos richting de wegen blijft daarmee behouden. Het bos 

blijft voldoende functioneel voor de buizerd na de werkzaamheden om terug te 

keren. 

Met inachtneming van de door u voorgestelde maatregelen en de aanscherping 

wordt voorkomen dat exemplaren van de buizerd in het plangebied (alsook binnen 

de verstoringscontour) aanwezig zijn gedurende de werkzaamheden. Door de 

werkzaamheden neemt het essentiële functionele leefgebied van de buizerd 

(tijdelijk) af en wordt het nest (tijdelijk) ongeschikt. Er is dan ook sprake van een 

overtreding van verbodsbepaling zoals genoemd in artikel 3.1, lid 2 van de Wet 

natuurbescherming. Gezien de locatie na de werkzaamheden weer geschikt is als 

broedlocatie voor de buizerd is er geen sprake van het vernielen van rustplaatsen 

en nesten. Het nest blijft aanwezig op de locatie en word niet weggenomen. 

Gunstige staat van instandhouding 

Binnen Nederland kent de soort een vrij algemeen voorkomen, zoals ook in veel 

andere Europese landen. De staat van instandhouding is gunstig. De gunstige 

referentiewaarden voor de populatiegrootte worden ruimschoots gehaald. De 

verspreiding is gunstig, de soort komt voor in heel Nederland. 
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De kwaliteit van het leefgebied en het toekomstperspectief zijn gunstig. Het aantal 

broedparen is de afgelopen jaren significant toegenomen tot 11.500-20.000 paar 

(2018-2020, Sovon). Gebaseerd op de verandering in schattingen in de periode 

1998-2015 wordt ook de trend voor provincie Drenthe beoordeeld als positief. 

De voorgenomen ingreep, welke zorgvuldig wordt uitgevoerd, heeft slechts een 

tijdelijk effect gedurende één broedseizoen op één nestlocatie van de buizerd. In 

de omgeving zijn voldoende alternatieven voorhanden om tijdelijk uit te wijken naar 

een nieuwe nestlocatie. Na afronding van de werkzaamheden komt de nestlocatie 

weer beschikbaar, waardoor geen permanent effect wordt verwacht. Gezien de 

gunstige trend van de soort alsook het tijdelijk effect van de werkzaamheden op de 

soort, kan worden geconcludeerd dat het project waarvoor ontheffing wordt 

aangevraagd de gunstige staat van instandhouding niet nadelig beïnvloed. 

Andere bevredigende oplossing 

Locatie 

Hogedruk aardgastransportleidingen en waterstofleidingen, zoals de nieuw aan te 

leggen leidingen in Emmen, moeten voldoen aan het Besluit externe veiligheid 

buisleidingen. Hierin is bepaald dat ter weerszijden van de leidingen een 

belemmeringenstrook geldt met een breedte van 5 meter. Binnen deze zone mag 

het plaatsgebonden risico (berekende kans op dodelijk ongeval bij een risicobron) 

vanwege de leiding niet groter zijn dan 10-6 per jaar. Daarbij dient het groepsrisico 

zoveel mogelijk te worden beperkt. Verder dienen beide leidingen om 

veiligheidsredenen op minimaal 5 meter afstand van elkaar te liggen. Vanwege dit 

fysieke en planologische ruimtebeslag van het dubbele leidingtracé en genoemde 

externe veiligheidseisen is het tracé zo gekozen dat dit grotendeels in agrarisch c.q. 

landelijk gebied ligt, op ruime afstand van bebouwing en kwetsbare bestemmingen. 

Zodoende wordt de lengte van het leidingtracé op het bedrijventerrein, het 

tracédeel wat vooral bepalend is voor het groepsrisico, zoveel mogelijk beperkt. 

Gegeven de ligging van het gasontvangstation op het GETEC-terrein zijn er geen 

alternatieve korte tracés over het bedrijventerrein beschikbaar die ook ruimtelijk 

en/of civieltechnisch goed inpasbaar zijn. De locatie van het intredepunt van de 

boringen in het bosje is bepaald op basis van de vereiste diepteligging onder de 

huidige (en toekomstige) wegkruisingen en vanwege de beschikbare ruimte voor 

uitlegstroken van de in te trekken leidingdelen. Deze uitlegstroken worden op 

maaiveld aangelegd vanaf de uittredepunten van de boringen, ten noorden en ten 

zuiden van de kruising. Voorafgaand aan de boring worden hierop de in te trekken 

leidingdelen uitgelegd, gelast, gecoat en getest. De beschikbare ruimte voor 

uitlegstroken is grotendeels bepalend voor de lengte van een boring en daarmee de 

locatie van het intredepunt. Deze ruimte wordt hier beperkt door het tankstation 

langs de Dordsestraat en het Bargerkanaal ten zuiden van de kruising. Dit maakt 

dat het intredepunt ter hoogte van het bosje ligt. 
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Werkwijze 

Er is gekozen om de leidingtracés aan te leggen middels een serie horizontaal 

gestuurde boringen. Hierdoor wordt in de aanlegfase veel hinder en aantasting van 

voor bovengrondse functies (waaronder groen) voorkomen, waar wel sprake van 

zou zijn geweest als de leidingtracés in open ontgraving zouden worden aangelegd. 

Daarbij komt de relatief diepe ligging van de leidingen de veiligheid ten goede. 

Door de gekozen mitigerende maatregelen wordt er zorgvuldig gehandeld en is de 

invloed op de aanwezig natuurwaarden minimaal. 

Planning 

Vanuit de rijksoverheid is bepaald (paragraaf 1.5 van de Gaswet) dat een aantal 

grote industriële verbruikers van laagcalorisch gas hiervan per 1 oktober 2022 geen 

gebruik meer mogen maken. Deze verbruikers moeten in principe per 1 oktober 

2022 zijn overgeschakeld naar hoogcalorisch gas of een ander duurzaam alternatief 

(artikel 10f van de Gaswet). De afnemer GETEC (voorheen Emmtec), waarvoor de 

leidingen in kwestie zijn bedoeld, is één van de grote industriële verbruikers van 

laagcalorisch gas. Deze nieuwe wettelijke regels en verplichtingen ten aanzien van 

de omschakeling zijn op 20 juni 2020 inwerking getreden. Op deze datum heeft 

Gasunie Transport Services B.V. (hierna: Gasunie) op grond van artikel 10i van de 

Gaswet de taak gekregen om de omschakeling te realiseren. Echter er kan pas 

worden begonnen met het realiseren van deze omschakeling, nadat de afnemer op 

grond van artikel 10g, tweede lid van de Gaswet heeft gemeld dat hun aansluiting 

omgeschakeld moet worden. Deze aanmelding van de afnemer kon pas 

plaatsvinden na de inwerkingtreding van artikel 10g, tweede lid van de Gaswet, dus 

na 20 juni 2020. De melding is gedaan op 22 juni 2020. Pas na de aanmelding kon 

de vereiste bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet. Aanleg van een 

hogedruk gasleiding kan namelijk pas plaatsvinden als daarvoor een planologische 

titel geldt (artikel 6, 4e lid van het Besluit externe veiligheid buisleidingen). De 

planologische procedure is zo spoedig mogelijk na de melding in gang gezet. Een 

bestemmingsplanprocedure neemt inclusief onderzoeken ongeveer anderhalf jaar 

in beslag. 

Op 28 oktober 2021 is het bestemmingsplan voor de leidingtracés vastgesteld. Om 

te voldoen aan de wettelijke verplichting van 1 oktober 2022 is er geen andere 

alternatief om in de kwetsbare periode van de buizerd aan de slag te gaan. 

Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning wordt schade aan de buizerd 

zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is voldoende aangetoond dat geen andere 

bevredigende oplossing voorhanden is. 

Belang 

U heeft ontheffing van verbodsbepalingen aangevraagd op grond van het belang 

genoemd in artikel 3.3, lid 4, sub b van de Wet natuurbescherming 

‘volksgezondheid of de openbare veiligheid’. 

Afbouw en uiteindelijke beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld is met 

het oog op aardbevingen het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid. 

Een belangrijke maatregel is de omschakeling van de grootste afnemers van 

laagcalorisch aardgas wat uit het Groningenveld wordt gewonnen. 
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Op maandag 3 december 2018 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat 

(EZK) een verplichting tot omschakeling aangekondigd. Deze verplichting houdt in 

dat grootverbruikers van laagcalorisch gas moeten omschakelen naar hoogcalorisch 

gas of een duurzaam alternatief (kamerstuk 33.529, nummer 536). 

Op 20 mei 2020 is deze verplichting vastgelegd in de Gaswet, die op 20 juni 2020 

in werking is getreden. Hiermee heeft Gasunie de wettelijke taak om de afnemers 

voor 1 oktober 2022 af te schakelen van het laagcalorisch gas en om te schakelen 

naar hoogcalorisch gas. 

Daarnaast is Gasunie ook verantwoordelijk voor algemene leveringszekerheid. 

Onderhoud/ontwikkeling van het gasnet hoort hier aan bij te dragen. 

Gelijktijdig met de aanleg van de hoogcalorisch aardgasleiding wordt ook een 

waterstofleiding aangelegd. Er bestaan namelijk plannen om op het terrein groene 

waterstof te gaan produceren met elektriciteit die lokaal en duurzaam wordt 

opgewekt. Ook dit moet bijdragen aan minder verbruik van aardgas en 

productieproces te verduurzamen. 

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het belang ‘de volksgezondheid of 
openbare veiligheid’ voldoende is om de negatieve effecten op de buizerd, die als 

gevolg van de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen. 
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