


Aardoliewinning Q 1 3a-A 
Stortnotitie Milieueffectropportoge 

Initiatiefnemer: 

Delta Hydrocarbons B.V. 

WTe Schiphol 

Schiphol Boulevard 175 

1118 BG Luchthaven Schiphol 

www.deltahydrocarbons.com 

Delta Hydrocarbons 

juli 2008 

Delta Hydrocarbons, hierna te noemen "Delta", is een van de Nederlandse maatschappijen betrokken bij de opsporing en 

Aardaliewinning Q13a-A Startnotitie Milieueifectrapportage 1 



inhoud 

inleiding ......................................................... .... 4 

1.1 leeswijzer ........ .. .. ........ ............. .. .... ... .............. 4 

1.2 Informatie initiatiefnemer ................ .. ................. 4 

2 achtergronden en doel ...................................... 5 

3 omschrijving van het studiegebied ................... 6 

3.1 Aigemeen ........ .. .... ................ .......................... 6 

3.2 Abiotische factoren .............. ............................. 6 

3.3 Biotische factoren .. .... .. ........ .......................... .. . 6 

3 .4 Gebruiksfuncties ...... .... ... ..... ...... ...... .............. ... 6 

4 voorgenomen activiteit en alternatleven .......... 8 

4 .1 De voorgenomen cctiviteit in hoofdlijnen .. .. .. .... .. . 8 

4.2 Plactsing von de productie-instaliatie ...... .... ...... .. . 8 

4 .3 Booractiviteiten .. .. .. .. ................ .............. .. .. .. ... 10 

4 .4 Productie von aordolie .... ............................ .... 10 

4 .5 Alternatieven .......... ............ .. .. ...... .. ................ 11 

5 mogelijke milieueffecten ................................. 12 

5 .1 Water .............. .. .... .. .. .... .. .. ............................ 12 

5 .2 Sediment .. .. .. .... .. ........ .... .. .. ...... ..................... 12 

5 .3 Lucht .. .... .. .. .. .... .. ................ ................ .. .. .. .... . 12 

5.4 Afvalstoffen .. .... .... .................... .... .. .......... .... .. 12 

5.5 Geluid, licht en fysieke aanwezigheid ........ .. .... . 12 

5.6 Incidentele gebeurtenissen ........ ....................... 12 

6 weHelijke kader ............................................... 14 

6.1 Wetgeving .... ............. .. ............ .... .. ................ 14 

6 .2 Procedure .... .................................................. 14 

1 Aarcloliewinning Q13a·A Stortnotitie Mil ieueffectrapporto ge I 



5'0 ' E 

a - -9 

f1 12 

•• I~ 

~ r/ 
------~----~---------

) 

I Aardoliewinning Q13a-A Startl10tilie Milieueffectrapportoge 

Productie platforms en pijpleidingen 

offshore (situatie per 1 januari 2008) 
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inleiding 

Delta is voornemens hel onder meer in 1962 door middel 

van hel boren van exploratieputten aangetoonde olieveld in 

het vierde kwartaal van 2010 in productie te nemen. Het 

veld Q13a-A is gelegen in het Nederlandse deel van het 

Continentoal Plat INCP} op circa 13 km ten westen van 

Scheveningen (zie figuur 1). 

Om de aordolie Ie kunnen winnen zullen productieputten 

worden geboord en zal in blok Q13a een mijnbouwinstal

latie worden ge·installeerd. Het onbemande platform zal 

met een aan te leggen pijpleiding worden verbonden met 

het platform P 15 C/D in het aangrenzende blok P 15. Een 

umbilical (verbinding voor de besturing van de installaties 

en energievoorziening) zal vanof het platform naar het vaste 

land lopen. De geproduceerde aardolie zal vanaf het plat

form P15 C/D via de bestaande leiding worden getranspor

teerd naar Hoek van Holland. De verwachting is dot het 

platform tot circa 2025 a 2030 in bedrijf zal zijn. No of

loop van deze peri ode zal de mijnbouwinstallatie weer wor

den verwijderd. 

Binnen de 12 mijlszone is de Wet milieubeheer van kracht. 

Hoofdstuk 8 is een van de hoekstenen van de Wm en handelt 

over vergunningen en algemene regels voor inrichtingen 

alsmede eisen voor stationaire bronnen. In dit hoofdstuk is 

aangegeven dot de Minister van Economische Zaken be

voegd is te beslissen op een aanvraag om een vergunning 

voor mijnbouwwerken . 

Op grond van het Besluit milieueffectrapportage 1994 

(gewijzigd 7 mei 1999, 23 december 2004 en 28 augustus 

2006) is het opstellen van een milieueffectrapport (MER) 

verplicht. Delta heeft de procedure voor de milieueffect

rapportage Im.e.r.} gestart door deze Startnotitie aan te 

leveren aan het bevoegd gezag (Minister van Economische 

Zaken) . De Startnotitie is de basis voor de vervolgfasen van 

de m.e.r.-procedure . 

Centrale doelstelling von de m.e.r.-procedure is het milieu

belong een volwaardige plaats te geven in de besluitvor

ming over activiteiten die mogelijk nadelige gevolgen 

hebben voor het milieu . 

1.1 Leeswijzer 

De opbouw van de startnotitie is als voigt: 

Hoofdstuk 2 Doel, aard en plaats van de voorgenomen 

activiteit; 

Hoofdstuk 3 Omschrijving van het milieu en gebruiks

functies in het studiegebied; 

Hoofdstuk 4 Voorgenomen activiteit en alternatieven op 

hoofdlijnen; 

Hoofdstuk 5 Overzicht van de mogelijke gevolgen voor het 

milieu van de activiteiten zoals beschreven in 

hoofdstuk 4; 

Hoofdstuk 6 Samenvatting van het wettelijk kader met 

betrekking tot het opstellen van een MER. 

In de tekst worden op verschillende plaatsen afkortingen en 

begrippen gebruikt. De meest belangrijke zijn hieronder 

vermeld: 

MER: 

Milieueffectrapport Ihet document}. 

m.e.r.: 

Milieueffectrapportage (de procedure). 

NCP: 

Neder/ands deel van hel Conlinentaal Pial. 

Productieplatform: 

Onbemand platform met minimale apparatuur voor de 

produclie van aardolie . Een dergelijk platform wordt 

slechls incidenteel bezocht door een onderhoudsploeg. 

Aileen in het geval van plotseling veranderende weers

omslandigheden, waardoor een ploeg niet van het plat

form afgehaald zou kunnen worden is een minimale 

accommodatie beschikbaar. 

Umbilical (Navelstreng): 

Bundel bevattende kabels voor de levering van elektriciteit 

en signalen voor besturing en communicatie . 

1.2 Informatie initiatiefnemer 

Initiatiefnemer: Delta Hydrocarbons B.Y. 

Conlactpersoon: de heer Th.C.W. Rothuis 

Telefoon: 06-52476195 

e-mail: theo.rothuis@deltahydrocarbons.com 

Delta heeft Island Netherlands BV (/NBV) overgenomen van Island Oil and Gas. INBV is de formele houder van de Q 130 vergunning die het 
Amstel olieveld bevat. De onfwikkeling van het Amstel olieveld wordt formeel uitgevoerd door INBY. Delto beschikt over de eigendom en 
werkzaamheden geschieden onder volledige contrale von Delta Hydrocarbons. 

Van het consortium maken voorts deel uit: 
EnCore Oil Nederland B. V. 
-~-~~~~~LI'~ ______________________________ ~ ______________________________ ~ ____ ~ 
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achtergronden en doel 

Het voornemen betreft het plaatsen en in bedrijf nemen van 

een onbemand productieplatform, het platform Q13a-A. Vol

gens de planning wordt het platform najaar 2009 ge'lnstal

leerd en in het vierde kwartaal van 2010 in bedrijf genomen. 

Het studiegebied bevindt zich in de omgeving van een punt 

aangeduid door de volgende coordinaten : 

52° II' 30.920"NB 4° 08' 14.570"OL (ED50) 

441.032E 5.782.856N (UTM zone 31 CM 3) 

Met het voornemen wordt de economisch en milieutechnisch 

verantwoorde ontginning van het olieveld Q 13a-A beoogd. 

Verwacht wordt dat deze winning gedurende een periode 

van 15 a 20 jaar zal plaatsvinden. Hiertoe zal in blok 

Q 13a op het Nederlonds deel van het Continentaal plat 

(NCP) een onbemand aardolieproductieplatform met een 

productiecapaciteit van 30.000 barrel olie en water per 

dag en 10 miljoen did (aordgas) worden geplaatst. 

De oardolieproductie zal gaan plaatsvinden vanuit 5 te 
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boren putten Na enige jaren zal beoordeling van de 

productiecapaciteit von deze 5 putten plaatsvinden en zal 

de noodzaak van additioneel te boren putten worden be

zien . De te produceren aardolie zal yia een 23 km lange 

pijpleiding naar het bestaande productieplatform p 15 

C/D worden afgevoerd (fig. 1). Vandaar wordt het via de 

reeds bestaande leiding van P 15 naar Hoek van Holland 

getransporteerd. 

Uitgangspunt bij het project is dat de installatie en operatie 

van het platform op een milieu- en veiligheidstechnisch ver

antwoorde wijze wordt gerealiseerd door implementatie 

van de huidige inzichten voor veilige en milieuverantwoorde 

activiteiten. Randvoorwaarden hiervoor worden onder meer 

gesteld in Delta's Veiligheids-, Gezondheids- en Milieubeleids

verklaring en VGM-zorgsysteem en bedrijfsmilieuplan, de 

wettelijke voorschriften met betrekking tot veiligheid, ge

zondheid en milieu alsmede afspraken die gemaakt zijn in 

het milieuconvenant tussen de oIie- en goswinningindustrie 

en de overheid. 
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omschriiving van het studiegebied 

3.1 Aigemeen 

Het studiegebied betreft de omgeving van de beoogde 

locatie van de olieproductie-installatie, waar eventuele milieu

effecten kunnen worden verwacht. Het gebied van de Noord· 

zee waar de olieproduetie-installatie zal worden geplaatst, 

ligt 13 kilometers uit de kust van Scheveningen . Het Neder

landse deel van de Noordzee is op basis van natuurlijke 

eigenschappen te verdelen in een aantal gebieden. Q 13a-A 

komt te liggen in een gebied bekend als de ZUidelijke bocht. 

Dit is het deel van het NCP dot ligt ten weslen van de kust

zone. De positie van het platform ten opzichte van de ver

schillende natuurlijke gebieden is aangegeven op fig. 2 en 4. 

In 1999 is in opdracht van Nogepa (Nederlandse Olie en 

Gas Exploratie en Produetie Associatie) een "Generiek 

document MER Offshore"opgesteld. Hierin worden de abio

tische (bodem,water, lucht) en biotische (Ievende organis

men) karakterislieken van de verschillende gebieden van de 

Noordzee beschreven. De in deze startnotitie vermelde 

basisgegevens zijn ontleend aan het Generieke Document. 

Bij het opstellen van het MER zal het Generiek Document 

eveneens als basis dienen . Het Generiek Document wordt 

momenteel geactualiseerd om het in lijn te brengen met 

recente onderzoeken en inzichten. Tijdens het opstellen van 

het MER zal, waar mogelijk, gebruik worden gemaakt van 

geoetualiseerde gegevens. 

3.2 Abiotische fadoren 
Kanaalwater, dot relatief zout, helder en arm aan nutrienten 

is, stroomt aan de zUidzijde de zuidelijke Noordzee binnen. 

Het deel daarvan dot het ondiepe gedeelte langs de kust 

voigt, wordt als een aparte watermassa (Continentaal kust

water) beschouwd. Het resterende deel van het Kanaal

water stroomt in noordelijke richting door de ZUidelijke 

bocht. Door opwerveling van sediment door de sterke 

stroming neemt de helderheid van dil waler of. 

De watermassa in de Nederlandse kustzone wordt tot het 

Continentaal kustwaler gerekend. Ten opzichte van de andere 

walermassa's wordl dit water gekenmerkt door een hoge 

sedimentlast (zwevend stofgehalte) een geringe lichtdoor

dringing door de relatieve lroebelheid, een relatief laag zout

gehalte, relatief grole temperatuursschommelingen en relatief 

hoge concentraties nutrienten en veronlreinigingen. 

De reststroom van het water langs de kust loopt met name 

noordoostelijk (evenwijdig aan de kust) tot noordoost-ooste-
1;;1. 1 ____ ..J_ 1-.... 1 __ .:_~. 1"1_ :_ .. 1 __ ..1 .. _~ ~~""_'a. :. 1 ___ • 

de kust groot ('brakker' water). In het MER zullen de moge

lijke effecten van het platform op de abiotische faetoren be

schreven worden. 

3.3 Blotische fadoren 
De beoogde locatie ligt niet in een gevoelig gebied. Echler 

wei in de nabijheid van de Hollandse kuslzone. Deze kust

strook is niet aangewezen als Habitat- of Vogelrichtlijngebied . 

De kuststrook is echter in het Inlegraal Beheerplan Noordzee 

wei aangewezen als gebied met bijzondere ecologische 

waarden. In het MER zal op de mogelijke effecten van het 

platform op de ecologische waarden worden ingegaan. 

3.4 Gebruiksfundies 
Hel gebied rond de voorziene productielocatie wordl 

tevens benul voor andere gebruiksfuneties. 

Scheepvoort en visserij 

De locotie ligl op ruim 7 km afstand von een scheepvaart

route. De intensileit van de route gebonden scheepvoart is 

laag en bedroagt ter plaatse minder dan 0,01 - 0,25 schip 

per km2. Niel roule gebonden scheepvaarl kent een hogere 

inlensileit. (0,5 - 1.0 schip/ km2 .) Grole delen van het NCP 

worden inlensief bevist. Zeevisserij vindt plaals in aile deel

gebieden van het NCP. De inlensiteil van de recreatie

scheepvaarl is laag. 

Kobels en leidingen 

Op en in de bodem van het NCP ligt een groot aantallei

dingen en kabels, onder meer voor hel transport van olie 

en gas, elektriciteit en data. De mijnbouwinslallaties op het 

NCP zijn voor het transporl van olie en gas met elkaar en 

mel de vaste wal verbonden door pijpleidingen. Tevens zijn 

er leidingen aanwezig voor het transport van producten 

tussen verschillende landen. In het gebied zijn kabels voor 

lelecom doeleinden aanwezig . V66r aanleg von de pijp

leiding en umbilical zal een onderzoek worden uitgevoerd. 

Winning oppervloktedelfstoffen 

De omgeving van de voorziene locatie Q13a-A wordt niet 

gebruikt voor de winning van oppervlaktedelfstoffen. 

Militoire oefengebieden 

Hel produetieplalform komt niet in de nabijheid von oefen

gebieden te liggen. 

Archeologische Woorden 
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waarvan vele met archeologische waarden. Daarnaast zijn 

er resten aangetroffen van nederzettingen uit een tijd die di

rect aan het ontstaan van de Noordzee voorafging. Met 

name de Voordelta bevat interessante resten van schepen 

en verdronken nederzettingen uit de tijd vanaf 4000 v. Chr. 

De kans dot er op het NCP archeologische waardevolle 

zaken worden aangetroffen is veel kleiner dan op land . De 

Centrale Oestergronden 

Aardoliewinning Q13a-A Sfortnofi lie M il ieueffectropportage 

locatie voor het platform heeft een loge indicatieve archeo

logische waarde. Op basis van literaluuronderzoek en de 

resultaten van een uit te voeren site survey zal in het MER 

nader worden ingegaan op archeologische waarden. Even

tuele vondsten tijdens uitvoering van werkzaamheden zullen 

conform art. 8 van het Mijnbouwbesluit worden gemeld 

aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Legenda 
Grenzen 
--GrensNCP 
-- Grens 12-mljls zone 
- Grens plangebled IBN 2015 
--Doorgaanda NAP -20m IIjn 

~ Vogel- en Habllairlchllljn gebleden 

Gableden mat bljzondare ecolOlileche walrdan 
Begr6r1Sde en beschermde gebleden IBN 2015 
Ovsrlge gobJoden 

o 5 10 20 KJlomelers 

Sch .. 11 :2.000.000 

Rljkswalersleal 
Noordzee 

N 

A .. 
Asn deze ungeWi kunnen geln red'lten worven ontJeend 
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voorgenomen activiteit en alternatieven 

4.1 De voorgenomen activiteit in hoofdlijnen 

Het voornemen betreft het in productie nemen van een 

aardolieveld in blok Q13a. Hiervoor zal een nieuw plat

form worden gebouwd, Q 13a-A. Het platform bestaat uit 

verschillende dekken en een helikopterdek. Het helikopter

dek is het hoogste punt en bevindt zich naar verwacht op 

circa 35 m boven zeeniveau. In het MER zal nader worden 

ingegaan op de constructie en indeling van het platform. 

Het platform is onder norma Ie omstandigheden onbemand. 

Verwacht wordt dat het platform maandelijks 3 maal wordt 

bezocht. 

De voorgenomen activiteit kan in een aantal subactiviteiten 

worden onderverdeeld: 

• Installatie van het offshore platform; 

• Booractiviteiten; 

• Productie van aardolie en export per leiding; 

• Verwijdering aan het einde van de productiefase. 

Onderstaand wordt nader ingegaan op deze deelactivitei

ten en op transportactiviteiten, die bij aile deelactiviteiten 

een rol spelen. 

4.2 Plaatsing van de productie-installatie 

De installatie van het platform begint met de plaatsing van 

de onderbouw (de zgn. jacket) gevolgd door de plaatsing 

van de bovenbouw. De onder- en bovenbouw worden van 

tevoren aan land zo volledig mogelijk afgebouwd en ge

test, zodat de offshore werkzaamheden minimaal kunnen 

zijn. Nadat de onderbouw is geplaatst en gefixeerd, wordt 

de bovenbouw geplaatst. De installatieactiviteiten van on

derbouw en bovenbouw op de offshore locatie nemen circa 

10 dagen in beslag. Voor een optimale ontwikkeling van 

het Q 13a-A olieveld zullen 5 nieuwe productieputten en 1 

injectieput worden geboord. Na enige jaren zal een 

tweede injectieput worden toegevoegd. Er wordt verwacht 

- onvoorziene omstandigheden daargelaten - dat hiertoe 

in totaal circa 6 maanden een boorplatform op de locatie 

van het Q13a-A platform aanwezig zal zijn. 

Voordat de daadwerkelijke productie kan starten, worden 

de putten schoongeproduceerd; dit gebeurt via de installa

ties op het boorplatform. Hierbij wordt de aardoliestroom 

zodanig behandeld dat resten van boorspoeling en gepro

duceerd water afgescheiden worden van de aardolie. Aan

wezig gas wordt afgefakkeld. Dit schoonproduceren duurt 

R Inl ?.d IIl1r n",r nlll i7j", I",v",ns nnrnnranf .d 31 

Zodra de kwaliteit van de aardoliestroom dit mogelijk 

maakt zal de olie worden behandeld via het behandelings

systeem van het platform P 15 C/D en afgevoerd via de be

staande pijpleiding. Na in gebruik name van het veld is 

niet voorzien in het op korte termijn boren van additionele 

productieputten. 

Een foto van het type te plaatsen platform is nog niet be

schikbaar maar het platform zal kleiner zijn dan een be

mand platform en iets groter dan een "standaard" 

satelietplatform. 

De te produceren aardolie zal via een 23 km lange pijplei

ding naar het bestaande productie-platform P15 C/D wor

den afgevoerd en vandaar uiteindelijk via de bestaande 

leiding naar Hoek van Holland. Door het gebruik van een 

umbilical zal het niet nodig zijn energieopwekking op Q13a

Ate doen plaatsvinden. 

4.3 Booractiviteiten 

Voor het productie gereedmaken zullen 5 productieputten 

en in eerste instantie 1 en na ongeveer !wee jaar een 

tweede injectieput middels de inzet van een boorplatform 

worden geboord (figuur 3). 

Uit de tijdens het verloop van de winningfase beschikbaar 

komende productiegegevens kan blijken dat additionele 

putten noodzakelijk zijn. Hiervoor wordt dan opnieuw een 

zelfheffend boorplatform naast het platform geplaatst waar

mee een eventuele boring wordt uitgevoerd. Hierna wordt 

een chronologische beschrijving gegeven van de uitvoering 

van productieboringen in het kader van de voorgenomen 

activiteit. 

Invaren en plaatsen zelfheffend boorplatform 

Het boorplatform wordt met ingetrokken poten naast het plat

form gemanoeuvreerd. De poten worden neergelaten en het 

boorplatform wordt tot de gewenste hoogte opgevijzeld. 

Boring 

Voordat met het boren wordt begonnen, wordt op de plaats 

van de put een zware metalen buis circa 50 tot 70 meter 

de zeebodem in geheid. Deze buis (zgn. 'conductor') dient 

onder meer voor de stabiliteit van het ondiepe boorgat en 

ter afscherming van het zeewater. Binnen de conductor wordt 

de eigenlijke boring uitgevoerd. Het boren vindt plaats met 

een ronddraaiende boorbeitel die onder aan de boorstang 

i. h"vA.tinrt D .. 7'" hnnrslnnn h .. slnnl lIil "ii"",n vnn .. lie. 
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ongeveer 9 m lang die aan elkaar zijn geschroefd. De 

boringen worden uitgevoerd in boorsecties met afnemende 

diameter. Ais een boorsectie zijn uiteindelijke diepte heeft 

bereikt, wordt de wand van het geboorde gat bekleed met 

een mantelbuis ('casing'). Daartoe wordt eerst de gehele 

boorstang naar boven getrokken waarna een stalen mantel

buis in het boorgat wordt neergelaten. De mantelbuis wordt 

met cement in het geboorde gat verankerd. De verbuizingen 

voorkomen het instorten van het boorgat, waarborgen de 

drukbestendigheid van de put en voorkomen stroming van 

formatievloeistoffen tussen verschillende aardlagen via het 

boorgat. De eerste mantelbuis dient tevens als fundering 

voor de putafsluiters. De putafsluilers sluiten automatisch als 

zich een onverwachte uitstroming van alie of gas voordoet. 

De productieboringen vanaf hel platform Q 13a-A hebben 

een verticale einddiepte van circa 1,8 kilometer onder de 

zeebodem. De lengte van de boring is afhankelijk van de 

locatie van het ondergrondse doel. Hoe verder het doel van 

het platform verwijderd is hoe meer gedevieerd de boring 

zal worden uitgevoerd. Bij gedevieerd baren wordt met een 

verticaal boorgat begonnen, waarna men in schuine rich

ting afbuigt. Naast het gebruik van boorspoeling op water

basis wordt hierbij voor sommige secties rekening 

gehouden met het gebruik van boorspoeling op oliebasis 

(Oil Based Mud: OBM). 

Schoonproduceren 

Ais de oliehoudende formatie is bereikt, wordt de put ge

perforeerd. Daarna wordt de put schoongeproduceerd. Bij 

het schoonproduceren worden achtergebleven resten van 

de boorspoeling en andere ongerechtigheden uit de put 

verwijderd door het met hoge capaciteit produceren van 

olie. Hierbij worden de geproduceerde olie en vloeistoffen 

in de installaties op het boorplatform gescheiden in een 

scheidingsinstallatie . 

Uitsluitend tijdens het apstarten zullen de geproduceerde 

gassen worden afgefakkeld via de op het boorplatform 

aanwezige fakkelinstallatie; vrijkomende vloeistoffen wor

den opgevangen en ter verwerking afgevoerd. Het schoon

produceren neemt 8 tot 24 uur per put in beslag. Daarna 

wordt de put afgewerkt met een aantal afsluiters en voor

zien van een spuitkruis (X-mas tree), waarna de put geschikt 

is voor productie. 

Aardoliereservoir 

Het aardolie voorkomen is aangetoond door middel van 

exploratie- en bevestigingsboringen uitgevoerd in 1962, 

1983 en 1985. De diepte van het reservoir is 1,8 km. De 

verwachte productiecapaciteit bedraagt 30.000 barrel olie 
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winning kunnen verschillende operaties verricht worden in 

de put, zoals metingen van het reservoir of onderhouds

werkzaamheden aan de put zelf. 

Transport 

Bij het uitvoeren van productieboringen wordt zowel van 

schepen (2 a 3 bezoeken per week) als helikopters (circa 3 

bezoeken per week) gebruik gemaakt. 

Emissies / verstoringen boorfase 

De belangrijkste emissies en verstoringen als gevolg van de 

booractiviteiten zijn: 

• Verstoring van de zeebodem; 

• lozing van boorspoeling en -gruis op waterbasis (boor

spoeling en -gruis op oliebasis worden niet geloosd, 

maar ter verwerking afgevoerd naar de vaste wal); 

• lozing van regen-, schrob- en spoelwater en sanitair 

afvalwater; 

• Emissies naar de lucht, voornamelijk ten gevolge van 

verbrandingsgassen van dieselmotoren; 

• Vrijkomen van afval; 

• Geluid en licht. 

4.4 Productie van aardolie 

Gedurende de oliewinning worden verschillende deel

activiteiten onderscheiden. In de tekst hieronder worden de 

belangrijkste deelactiviteiten kort beschreven. Daarnaast 

wordt een korte beschrijving gegeven van de belangrijkste 

hulpprocessen/systemen die bij de oliewinning van belang 

zijn . 

Oliebehandeling op het produdieplatform 

Het voorgenomen proces wordt gekenschetst door de vol

gende eigenschappen: 

• De aardolie wordt zoveel mogelijk ontdaan van vrij 

water. Het productiewater wordt ge'injecteerd in het reser

voir en ter voorkoming van neerslag van zouten en het 

optreden van corrosie worden respectievelijk scale-inhibi

toren (oplossing van polymeren) en zuurstofscavengers 

(bijv.ammoniumbisulfiet) toegevoegd; 

• De aardolie wordt per leiding geexporteerd naar P15 C/D 

waar het verder wordt behandeld. Ook het uit de olie

stroom vrijkomend gas wordt per pijpleiding getranspor-
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• Elektriciteit wordt door de umbilical aangevoerd vanaf 

het vaste land. 

Waterbehandeling 

Water komt met de winning van olie uit de diepe onder

grond mee naar boven en komt vrij bij de behandeling van 

olie en gas. Dit wordt productiewater genoemd. Dit water 

wordt terug in het reservoir ge"injecteerd . 

Het platform zal geen verontreinigd hemelwater produce

reno Het water stroomt vrij af naar zee. 

Hulpprocessen en -systemen 

Bediening en controle van het platform QI3a-A wordt gere

geld vanuit de controlekamer op het vaste land. Bovendien 

wordt de elektriciteit geleverd vanaf het vaste land. 

Stalen onderdelen van het platform en stalen pijpleidingen 

onder water zijn voorzien van anodes (voornamelijk alumi

nium) om corrosie tegen te gaan. 

Voor de afvoer van gassen bij het van druk aRaten van de 

installaties bij calamiteiten en bij gepland onderhoud is een 

hoge druk afblaassysteem aanwezig. De gassen van het 

systeem worden afgeblazen via een afblaaspijp welke op 

een veilige Iocatie uitmondt. Als er vloeistoffen in het af

blaossysteem terechtkomen, worden deze afgescheiden en 

verwerkt. 

Verlichting is aan de ene kant noodzakelijk vanwege een 

veilige uitvoering van werkzaamheden (emissie naar binnen: 

noodverlichting en verlichting van werkruimten als personeel 

aanwezig is) en aan de andere kant voor een adequate 

markering ten behoeve van scheepvaart en luchtverkeer 

(navigatieverlichting en verlichting van het helidek: emissie 

naar buiten). De te hanteren filosofie voor het in principe 

onbemande platform is dat de verlichting beperkt is tot de 

wettelijk te voeren verlichting inzake navigatie en helidek. 

Aileen indien werkzaamheden op het platform worden uit

gevoerd zal de overige platformverlichting worden inge

schakeld. 

Op platform P 15 CjD vindt verdere behandeling van de 

aardolie en aardgas plaats voordat het naar het vasteland 

wordt afgevoerd via de bestaande leidingen. Wijzigingen 

van de P 15 CjD installaties worden niet verwacht maar zo

nodig zullen die minimaal zijn. In het MER zal hierop nader 

worden ingegaan. 

Transportactiviteiten 

Tijdens de productiefase zal het Q 13a-A platform worden 
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met een zeer lage frequentie. Verwacht wordt dat het plat

form maandelijks 3 maal wordt bezocht. 

Verwijdering winninginstallaties en verlaten putten 

Wanneer het QI3a-A olieveld is leeg geproduceerd wordt 

de productie-installatie verwijderd. Voor de daadwerkelijke 

verwijdering worden allereerst de installaties veiliggesteld 

en worden vloeistoffen en vaste stoffen verwijderd uit aile 

installatie-onderdelen en leidingen. Het verwijderen van de 

mijnbouwinstallatie gebeurd t.z.t conform een ter goed

keuring aan het Ministerie van Economische Zaken voor te 

leggen verwijderingplan, zoals voorgeschreven in de Mijn

bouwwet. Het inspecteren en zo nodig opruimen van 

obstakels op de zeebodem maakt deel uit van dit verwijde

ringplan. Dit om er zeker van te zijn dat er geen obstakels 

achterblijven die een gevaar zouden kunnen vormen voor 

het milieu, scheepvaart, visserij, etc. 

4.5 Alternatieven 

Bij het opstellen van het MER zal worden nagegaan of er, 

uitgaande van uitvoerbare technieken, maatregelen geno

men kunnen worden om eventuele negatieve effecten te 

beperken. De aard en wenselijkheid van aanvullende maat

regelen zal mede afhankelijk zijn van de verwachte om

yang van effecten. Op grond hiervan wordt het meest 

milieuvriendelijke alternatief (MMA) geformuleerd, indien 

dit afwijkt van het voornemen. 

Naast deze in het MER uit te werken (aanvullende) maotre

gelen is nagedacht over onderstaande zaken. 

Onderzocht is of het Q 13a-A olieveld rechtstreeks vanaf 

een ander platform ontwikkeld had kunnen worden middels 

gedevieerde boringen of middels sub sea completions. 

Gezien de afstond von het QI3a-A olieveld tot de behande

lingsinstallatie is ontwikkeling vanaf P 15 niet haalbaar 

gebleken. 

Door het ontbreken van voldoende waterbehandelingscapa

citeit op P 15 en het risico van hydraatproppen in de leiding 

noar P15 is sub sea completion geen alternatief. 

1 
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mogeliike milieueHecten 

In hel MER zal aandachl worden geschonken aan de moge· 

lijke milieueffeclen van de voorgenomen acliviteit. Behalve 

aan de effeclen van de normale bedrijfsvoering zal hierbij 

ook aandacht worden besteed aan de effeclen ten gevolge 

van calamiteiten en incidenten. In dit hoofdstuk worden kort 

de mogelijke milieueffeclen ten gevolge van de voorgencr 

men acliviteiten besproken. 

5.1 Water 

Opgemerkt wordt dat gedurende een korte peri ode tijdens 

de boorfase boorspoeling en boorgruis op waterbasis zul· 

len worden geloosd. 

De toepassing van BBT ('Best Beschikbare Technieken.) en 

sland der lechniek zullen in het MER worden geevalueerd 

om de emissies naar de walerfase Ie minimaliseren. 

Bescherming van de stalen conslructie van de onderbouw 

tegen corrosie mel aluminium anodes veroorzaakl emissie 

van dit melaal naar hel omringende zeewater. Er worden 

geen spedfieke maatregelen genomen, zoals toepassing van 

anti.fouling om aangroei aan de onderwaterdelen van het 

platform te voorkomen; aangegroeide organismen zullen met 

de hand worden verwijderd op specifieke plaatsen waar re

gulier onderhoud of inspeclie aan de construclie nodig is. 

5.2 Sediment 

Emissies naar het sediment treden in principe aileen op 

door lozing van boorspoeling en boorgruis op waterbasis 

tijdens de boorfase. Geloosd boorgruis zal in de omgeving 

van het lozingspunt sedimenteren op de zeebodem. Deze 

sedimentatie kan de habitat van bentische organismen tijde

lijk verstoren. Boorspoeling en -gruis op oliebasis worden 

niet geloosd maar aan land verwerkt. 

5.3 Lucht 

Door de beperkte oliebehandeling en het ontbreken van 

elektriciteitsopwekking zullen de emissies naar lucht op plat. 

form Q 13a·A zeer gering zijn: 

• Emissies ten gevolge van het drukvrij maken van de 

installaties ten behoeve van het veiligstellen van de instal· 

laties bij noodsilualies en len behoeve van onderhouds

aclivileilen; 

• Emissies len gevolge van oliebehandelings. en water· 

injectieproces. Uitsluitend in geval van hel uitvallen van de 
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noodgenerator gestart om de noodzakelijke verlichting in 

sland te houden.; 

• Emissies uit de verbrandingsmoloren (uitlaotgassen) van 

de tronsporlmiddelen (helikopter en bevoorradings. 

schepen). 

5.4 Afvalstoffen 

Bij de boringen, de produclie en behandeling van op zee 

gewonnen aardolie komen alvalstoffen vrij. Het alval wordl 

gescheiden naar de vaste wal getransporteerd voor verwer· 

king, nutlige toepassing of hergebruik. 

5.5 Geluid, licht en fysieke aanwezlgheid 

De aanwezigheid van hel productieplotform en hel boor· 

plalfarm kon een effect hebben op de omgeving. Dil 

wordt veroorzaakt door geluid, licht en/of beweging. 

versloring van vogels en zeezoogdieren kon mel name 

ploatsvinden tijdens booracliviteiten, de plaatsing en de 

verwijdering van het platform, alsmede bij de winning 

van de aardolie. De belangrijkste verstoringbronnen zijn 

geluid, licht en de logistieke bewegingen von schepen en 

helikopters. Aangezien het productieplatform onbemand 

is en op afstand wordt bediend zal verstoring door de mens 

en ten gevolge van scheeps· en helikopterbewegingen tot 

een minimum zijn beperkt. 

Zowel tijdens hel boren als tijdens de producliefase zal het 

platform licht uilstralen. De verlichting dient enerzijds voor 

het veilig uitvoeren van werkzaamheden (uitstraling naar 

binnen), anderzijds dienen de installaties adequaat verlicht 

te zijn voor de scheep- en luchtvaart (uitstraling naar buiten). 

Daarnaast kan het fakkelen tijdens het schoonproduceren 

van een nieuwe put kortdurend voor licht· en geluidsuitstraling 

naar de omgeving zorgen. verlichting voor werkruimten, 

vluchtroules en voor navigatie dient aan regels van de mijn· 

welgeving Ie voldoen. 

De boor· en winninginstallaties nemen een bepaalde ruimte 

in beslag. voor een mijnbouwinstallatie op hel NCP geldt 

een veiligheidszone van 500 meter die zowel door vissers· 

schepen als andere schepen in achl moet worden genomen. 

5.6 Incidentele gebeurtenlssen 

Noasl de invloed len gevolge van normaal bedrijf, beslaat 

er oak een kans op effecten door incidenlele gebeurtenis

sen. Hierbij kunnen de volgende gebeurtenissen worden 
__.J_ •• _I._:.J_. 
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• Blow-out 
• Aanvoring 

• Spills 
• Pijpleidingincident 

Gezien hel feil dot met fKIme blow-ouls, leidinginddenten 
en oonvoringen zeer zelden voorkomen, zol de kons hierop 
en de effecten hiervon worden afgeleid uit studies die ge
bwik maken von het optreden van dergelijke gebeurlenis.. 

sen bij de olle- en gaswinning door westerse 
maotschappijen . 

De vrijkamende hoeveelheid stoffen is sterk ofhonkelijk van 
het type incident, de maximole hoeveelheid stoffen die zich 
op het platform kunnen bevinden en de ge'instalieerde be
schermende maatregelen. Een risico anolyse zol worden 
uitgevoerd in het kader yon het opstellen von het wettelijk 
yerplichte Veiligheids.. en Gezondheid~ocumen t . 
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weHeliike kader 

6.1 Wetgeving 

De opsporing en winning van delfstoffen in of op het 

onder de Noordzee gelegen Nederlandse deel van het 

Continentaal Plat wordt geregeld in de Mijnbouwwet. 

Sinds 1 januari 2003 is de Mijnbouwwet (Stb 542, 2002) 

van kracht. Deze wet voorziet in een algehele herziening 

van de mijnwelgeving, waarbij de vier welten die van toe

passing waren op de mijnbouw op zowel het land 015 het 

continentaal plat, zijnde de Mijnwet 1810, de Mijnwet 

1903, de Wet opsporing delfstoffen en de Mijnwet conti

nentaal plat, tot een Mijnbouwwet gerntegreerd. 

Doel van de wet is een helder kader te bieden voor een 

verantwoorde en doelmatige mijnbouw, zowel voor de 

mijnbouw binnen het Nederlandse territoir als voor de mijn

bouw op het NCP. De Mijnbouwwet onderscheidt drie 

typen vergunningen, te weten de opsporingsvergunning, de 

winningsvergunning en de opslagvergunning. De looptijd 

van de vergunningen varieert al naar gelang de omvang 

van de voorgenomen activiteiten. Indien eenmaal een op

sporingsvergunning is verleend, kan in beginsel een win

ningsvergunning niet worden geweigerd. Een winnings

vergunning geldt omgekeerd ook voor verkenning en op

sporing. Bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen 

is de Minister van Economische laken. 

De Mijnbouwwet behartigt ook milieubelangen. De Wet 

milieubeheer (Wm) is van loepassing op de mijnbouw tol 

de 12-mijlszone. Daarbuiten behartigt de Mijnbouwwel 

de milieubelangen. Een mijnbouwmilieuvergunning kan 

slechts worden geweigerd in het belang van de bescher

ming van het milieu. De aanvraag om een vergunning 

dient daarbij beoordeeld te worden op eventuele strijdig

heden mel internationale verplichtingen (bijvoorbeeld het 

OSPAR-verdrag, de Habitalrichtlijn en de Vogelrichtlijn). 

Op grond van het Besluit milieu-effectrapporlage 1994 

(gewijzigd 7 mei 1999,23 december 2004 en 28 augustus 

2006) is een verplichte m.e.r. procedure van toepassing 

voor de winning van aardolie of aardgas in gevallen 

waarin de activileit betrekking heeft op een gewonnen hoe

veelheid van: 1 e meer dan 500 ton aardolie per dag, of 

2e meer dan 500.000 m3 aardgas per dag. Aangezien op 

Q 13a-A meer aardolie zal worden gewonnen dan voor

noemde grenswaarde is de voorgenomen activiteit derhalve 

m.e.r. plichtig. Het MER zal worden aangeboden aan het 

bevoegd gezag (Minister van Economische laken) voor de 
________________________ : ____ L __ = _____ L __ LL.I. .. L a 

van de Wet milieubeheer. 

De overheid en de oIie- en gasproducerende industrie, ver

tegenwoordigd door de brancheorganisalie NOGEPA, heb

ben op 2 juni 1995 een milieuconvenanl ondertekend 

(Intentieverklaring uitvoering milieubeleid oIie- en gaswin

ningsindustrie.). Dit convenant heeft tot doel de Integrale 

Milieutaakslelling (IMT) Ie realiseren en benoemt de be

oogde bijdrage van de olie- en gasindustrie aan hel redu

ceren van de door hoar veroorzaakte milieubelasling. 

De taakstelling, samenhangend met de intentieverklaring, 

omvat: 

• Een inspanningsverplichting len aanzien van het reduce

ren van de milieueffecten door de branche (olie- en gas

winningindustrie) als geheel; 

• Een resultaatverplichting voor de deelnemende bedrijven 

om eens per vier jaar een bedrijfsmilieuplan (BMP) op te 

stellen; 

• Een resultaatverplichting voor de bedrijven die niet ver

gunningplichtig zijn op grond van de Wet milieubeheer 

(offshore) om de voorgestelde zekere reductiemaatregelen 

uit hun BMP uit te voeren. 

6.2 Procedure 

De voorliggende startnotitie wordt zes weken ter inzage ge

legd. Insprekers kunnen in deze periode reageren en aan

geven welke onderwerpen in het MER naar hun mening 

specifieke aandacht behoeven. Hel bevoegd gezag (Minis

ter van Economische laken) kan bij het vaststellen van de 

Richtlijnen voor het MER rekening houden met deze in

spraakreacties, naast onder andere de richtlijnen die door 

de Commissie voor de milieueffectrapportage worden ge

adviseerd. 

Het MER zal worden opgesteld op grand van de in de 

Richtlijnen gevraagde informatie. Na afronding en indie

ning van het MER zal dit samen met de vergunningaan

vraag voor het platform ter inzage worden gelegd. In het 

MER zal hierop nader worden ingegaan. 
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