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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieu-effectrapportage (m.e.r.) in de
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Ameland.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van de
Commissie aan.
Voor de belangrtjkste conclusies en aanbevelingen van de Commissie veIWijs ik u naar § 2.1
van dit advies.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluitvormingo Zij zal gaarne vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen.
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1.

INLEIDING

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Mobil hebben het voomemen
exploratiebortngen naar aardgas uit te voeren in de concessies Groningen en
Noord -Friesland. Het betreft boringen in de Noordzeekustzone en op Ameland.
De gekozen locatie op Ameland ligt op een terrein met be stemming bedrijfsdoeleinden, en is daarom gelegen buiten zogenoemd 'gevoelig gebied'. De locatles
voor de bortngen in de Noordzeekustzone zijn gelegen in 'gevoelig gebied',
echter buiten het gebied waarvoor de planologische kembeslissing voor de
Waddenzee van kracht is. De opsporing (exploratie) en winning (exploitatie) van
gasvoorraden in gevoelig gebied valt sinds het van kracht worden van het
gewijzigde Besluit milieu-effectrapportage (m.e.r.) op 1 september 1994 onder
de m.e.r.-plicht. Het m.e.r.-plichtige besluit is de goedkeurtng door de Minister
van Economische Zaken van een plan tot het uitvoeren van exploratle-bortngen. Hoewel voor iedere bortng m.e.r.-plicht geldt, wordt voor de besluitvorming
over aIle genoemde bortngen een m.e.r.-procedure doorlopen.
Als initiatiefnemer treedt de NAM op, mede namens Mobil. Bevoegd gezag is de
Minister van Economische Zaken.
De m.e.r.-procedure is gestart op 1 december 1994. Bij briefvan 7 september
1995 heeft de Minister van Economische Zaken de Commissie voor de m.e.r.
gevraagd advies uit te brengen over de inhoud van het MER (bijlage 1). In de
Staatscourant van 13 september 1995 is het MER bekendgemaakt (bijlage 2).
Naar aanleiding van de resultaten van de toetsing van het MER heeft het bevoegd gezag de Commissie gevraagd het toetsingsadvies aan te houden in afwachting van nadere informatie van de NAM met betrekking tot het MER (bijlage 3). Het bevoegd gezag he eft de benodigde nadere informatie gespecificeerd
in een brief aan de initiatiefnemer (bijlage 4). Samengevat heeft de gevraagde
nadere informatie betrekking op:
• een nadere onderbouwing van de keuze om in het wlnterseizoen op Ameland
te boren;

•

een uitwerking van mogelijk te treffen mitigerende maatregelen en hWl eifectiviteit, op kwantitatieve wijze beschreven (equivalente geluidniveau's, piekniveau's, 60 dBAgeluidcontour), om verstortng door geluid zoveel mogelijk
tegen te gaan.
Op 8januari 1996 is de aanvullende informatie gestuurd aan de Commissie1j.
Het bevoegd gezag heeft vervolgens de Commissie gevraagd haar toetsingsadvies over het MER uit te brengen en daarbij de aanvullende informatie te betrekken (zie bijlage 5).
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de milieu-effectrapportage. De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 6. In deze bijlage
is tevens een overzicht opgenomen van de belangrijkste projectgegevens.

Het betreft twee rapporten:
1
Onderbouwing mllieu-effectrapport Proefboringen naar aardgas In de Noordzee-kustzOne en op Ameland.
onderdeel: geluldmaatregelen voor proefboringen op zee.
2
Onderbouwing mllieu-effectrapport Proefboringen naar aardgas In de Noordzee-kustzOne en op Ameland.
onderdeel: seizoenskeuze proefboring op Ameland.
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De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de IPilleu -effectrapportage
en wordt verdet in dit advies 'de Commissfe' genoemd.
De Commissie heeft beoordeeld of het MER voldoende tnformatie beVat OIll de
besluiten te nenien en daarbij op grond v:an artlkel 7.26 van de Wm getoetst:
• aan de richtl1jnen voor het MER (Wm, artikeI7.23, lid 2), zoals vastgesteld
in december 1994;
• op eventuele onjuistheden (Wm, artikel 7.23, lid 2);
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER (Wm, a.rtikel 7.10).
Conform artikel 7.26, tweede lid van de Wm heeft de Commissie de opmerkingen wt de inspraak bij de opstelling van het toetsmgsadvies irt beschouwtng
genomen. De inspraak heeft uitsluitend betrekking op bet oorspronkelijke
MER. De aanvulling op bet MER wordt te zamen met het besluit bekend gemaakt.
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2.

OORDEEL OVER HET MER EN DE AANVULLING OP HET MER

2.1

Samenvatting van het oordeel
Ten behoeve van de besluitvorming over de proeibortngen zijn in de richtlijnen
drie vragen centraal gesteld:
• Waarworden de boortnstallaties binnen zes afgebakende zoekgebieden geplaatst?
• Wanneer worden de bortngen uitgevoerd (periode in het jaar)?
• Hoe worden de bortngen uitgevoerd?
Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven is in de richtlijnen gevraagd
bij de alternatieven en effecten met name aandacht te besteden aan landschap,
veiligheid en verstorlng. Ret meest milieuvriendelijke alternatief speelt daarin
een belangrijke rol omdat de bortngen volgens de richtlijnen voor het MER zo
milieuvriendelijk mogelijk moeten worden uitgevoerd. Deze aspecten waren de
belangriJkste uitgangspunten van de Commissie bij de toetsing van het MER.
Samengevat luidt het oordeel van de Commissie over het MER en de aanvulling
op het MER:
1- Algemeen:

De Commissie heeft waardering voor de presentatie en leesbaarheid van het
met veel zorg opgestelde MER. De heldere samenvatting en de gekozen
hoofdstuktndeling dragen bij tot een goed begrtp van de voorgenomen activiteiten en de milieu-aspecten. Aan de milieu-aspecten wordt op evenwichtige wijze aandacht besteed. Ret MER en de aanvulling daarop vormen een
goede basis voor de besluitvorming over de exploratiebortngen op Ameland
en in de Noordzeekustzone.
2- Ten aanzien van de besluitvonning over 'waar' en 'wanneer' de bonn-

gen worden uitgevoerd:
De keuze van locaties en de perioden voor de uitvoertng van de proeibortngen is geschied op basis van de best beschikbare kennis en met inschakeling van onafhankelijke deskundigen. In de aanvulling op het MER wordt
naar het oordeel van de Commissie de seizoenskeuze voor het boren op
Ameland met de best beschikbare kennis op een adequate manier nader
onderbouwd. De Commissie conc1udeert dat de informatie in het MER en
in de aanvulling op het MER over locaties en perioden van boren in de
Noordzeekustzone en op Ameland voldoende is om tot besluitvorming over
deze aspecten van de proeibortngen over te gaan.
3- Ten aanzien van de besluitvonning over 'hoe' de boringen worden

uitgevoerd:
Vit het MER en de aanvulling daarop blijkt dat geluid een belangrtjke bron
van verstoring kan zijn. Gezien de onzekerheden in de verstortngseffecten
door geluid kunnen ongewenste vormen van verstortng door geluid (vooral
in combinatie met beweging en licht) niet worden uitgesloten. Om de kans
op verstoring zoveel mogelijk tegen te gaan is in de aanvulling op het MER
in het kader van het meest milieuvriendelijke alternatief ingegaan op mo-3-

gelijkheden voor verdergaande mitigerende maatregelen. Van belang daarbij
is dat de richtlijnen voor het MER stellen dat een voorwaarde voor de
exploratieboringen is dat zij zo milieuvrtendelijk mogelijk worden uitgevoerd.
De Commissie is van mening dat uit de aanvulling op het MER blijkt dat
een aanzienlijke reductie van de geluidimmissie mogelijk is door behalve de
in het MER genoemde maatregelen tevens de volgende maatregelen te
beschouwen als onderdeel van het meest rnilieuvrtendelijke altematief:
• Maatregelen voor de boorinstallatie op Arneland:
inzet van een geluidarrnere boorinstallatie van het type PT-2000; terugbrengen van de 60 dB(A) geluidcontour tot een afstand van 95 meter
van de installatie lijkt hierrnee haalbaar te zijn, behoudens tijdens het
cementeren en de produktietest;
verrnijden van het affakkelen tijdens de hoogwatertrek, bij harde
noordwesten tot zuidwesten wind en bij dichte mist;
betrachten van terughoudendheid met affakkelen tijdens de laagwatertrek in de beginperiode van het affakkelen, zodat vogels mogelijk langzaam kunnen wennen aan het geluid;
starten van cementeren rond hoogwater, omdat dan veel van de vogels
verder verwijderd zijn van de installatie.
• Maatregelen voor de boortnstallaties op zee:
bekleden van de boorlorens met geluiddempend materiaal;
aanbrengen van geluiddempers op aan- en afzuigopeningen van ventllatoren met bronverrnogen hoger dan 95 dB(A);
aanbrengen van geluidwerende ornkastlng om de koelwaterpompen;
aanbrengen van coulissendemper op de radiateurkoeling;
aanbrengen van geluiddempers op de verbrandingsgasuitlaten.
Met deze maatregelen lijkt het haalbaar te zijn de 60 dB(A) geluidcontour
terug te brengen tot een afstand van 80 meter van het hefeiland, behoudens tijdens de produktietest en tijdens aankomst en vertrek van helicopters.
De Commissie beveelt verder aan voor zowel de produktletesten op zee als
op Arneland te overwegen een zo laag mogelijke doorzet te kiezen, rekening houdend met het doel van de produktletest, teneinde de geluidemissie bij het affakkelen maximaal te reduceren.
• Maatregelen voor helicopters:
minimaliseren van het helicoptertransporl tot drte vluchten per week;
wijziging van de transportroute zodat voedselgebieden voor zeeeenden
worden verrneden, evenals (indien mogelijk) de Zuidpunt van Texel;
wijzigen van de aanvliegroute zodat verstortng van zeeeenden zoveel
mogelijk wordt verrneden;
verlagen van het startgewicht van de helicopters met 10 tot 15%.
verrninderen van de kruissnelheid tot maximaal 120 knopen en verrninderen van de snelheid tijdens het klimmen en dalen tot maxirnaal
55 knopen;
zoveel mogelijk aanhouden van een vlieghoogte van minimaal 600 meter;
inzet van helicopters die geluidarrner zijn dan de in het MER onderzochte helicopters met een bronverrnogen van 137 dB(A).
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De Commissie komt tot de conclusie dat de infonnatie in het MER en in de
aanvulling op het MER een goede basis vormen voor besluitvonning over de
wijze van uitvoeren van de boringen.
4- Ten aanzien van de milieu-aspecten landschap, veiligheid en versto-

ring:
De aspecten Landschap en ueiligheid zijn in het MER goed beschreven. Ondanks de inspanning van de NAM de ecologische waarden van de Noordzeekustzone en de Waddenzee beter in kaart te brengen, is nog sprake van
belangriJke leemten in kennis over de ecologie van deze gebieden, met uitzondering van het beinvloedingsgeb1ed biJ de locatle Ameland en over de
uerstonngs-eIfecten van de proefboringen. De onzekerheden die met deze
leemten in kennis gepaard gaan rechtvaardigen in de ogen van de Commiss1e geen stellige conclus1es over (geringe) effecten. Hoewel deze leemten in
kennis van groot belang ziJn voor de besluitvonning, acht ziJ het niet reeel
in het kader van deze m.e.r.-procedure deze leemten in kennis volledig in
te vullen, aangezien onderzoek op korte termiJn met tot een betekemsvolle
reductie van de onzekerheden zal leiden, vanwege de variabil1teit van het
gebied. Dat zal echter weI op tenn1jn moeten gebeuren in het kader van de
besluttvonning over exploitatieboringen (zie hoofdstuk 4 van dit advies).

2.2

Uitwerking van het oordeel
In deze paragraafwordt het oordeel van de Commissie over het MER en de aanvull1ng op het MER onderbouwd. In de tekst is aangegeven op welke onderwerpen de aanvulling op het MER betrekking heeft.

BeschrlJvlng van de mllieu-aspecten landschap. veWgheid en verstorlng
De relevante milieu-aspecten landschap, ueiligheid en uerstonng zijn evenwichtig behandeld in relatie tot elkaar en in relatle tot de beschouwde locaties.
Waardering heeft de Commissie voor de systematische, zorgvuldige werkwijze
waarbij aan de hand van doelvariabelen en met behulp van GIS-technieken effecten ziJn onderzocht.
Landschap

De visueel ruimtelijke effecten zijn in het MER goed genIustreerd met behulp
van foto-montagebeelden. Effecten op de beleving zijn afhankeUjk van de waarnemer (subjectief) en daardoor moeiliJk te registreren.
Veiligheid

Calamiteiten, incidenten en ongewilde morsingen zijn in het MER goed behandeld. Met name aan de 'blowout' wordt veel aandacht besteed. Het MER geeft
dan ook voldoende inzicht in deze materie voor een verantwoorde besluitvormingo De Commissie gaat in hoofdstuk 5 wat uitgebreider in op enkele inspraakreacties, omdat daarin onjuistheden v66rkomen die een verkeerd beeld
kunnen geven van de milieu-effecten.
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Verstoring

De ecologische kennis die in het MER en in daaraan ten grondslag liggende documenten over de zoekgebieden en de seizoensinvloeden is verzameld, is niet
aIleen van belang voor de besluitvorming over de boringen in de Noordzeekustzone en op Ameland; deze informatie kan er tevens toe bijdragen dat milieu een
grotere rol speelt bij andersoortige (m.e.r.-plichtlge) besluiten betreffende de
Noordzeekustzone en de Waddenzee in de toekomst.
De Commissie is echter van mening dat ondanks de inspanning van de NAM
de ecologische waarden van de Noordzeekustzone en Waddenzee beter in kaart
te brengen, er nog belangrijke leemten in kennis blijven bestaan over deze ecologisch complexe gebieden en over de effecten van de proetboringen2 ]. Deze
leemten hebben betrekking op:
•

De verspreiding van zeevogels, in het bjjzonder zeeeenden in het kustgebied,
alsmede van een aantal belangrfJke steltlopersoorten op de droogvaUende
platen en slikken in de Waddenzee. De aanvulling op het MER heeft deze
leemte in kennis voor het potenW~le beinvloedingsgebied bij de lokatie Ame-

land adequaat ingevuld. Er blijft echter nog een leemte in kennis in het inzicht in de grote dynamiek in het overige gedeelte van het studiegebied bestaan, zodat grote variatles kunnen optreden in het v66rkomen van organismen op de onderzochte locaties en in de tijd 3 ]. Deze kennis is van belang
voor het verkrijgen van inzicht in de korte tennijn verstoring, tijdens de boringen, door aanwezigheid van activiteiten en geluid. In het onderhavige
MER conc1udeert de NAM dat de effecten nauwelijks van belang (zeehonden)
of zonder grote betekenis (zeevogels) zijn. De effectbepaling veronderstelt
echter een te grote mate van precisie4 ]. Het MER gaat bijvoorbeeld uit van
een gelijkmatige verspreiding van vogels. Het v66rkomen van vogels is berekend in aantallen/km2 • Als wordt uitgegaan van gec1usterd v66rkomen van
vogels kan de effectvoorspelling echter een geheel ander resultaat hebben5 ].
Hierbij dient te worden bedacht, dat in de effectvoorspelling er ten onrechte
van wordt uitgegaan dat een clustering van vogels willekeurig in het gebied
zal plaatshebben. Het is echter aan te nemen dat vogelgroepen vooral ecologisch gunstige plaatsen (hoogte/ diepteligging, aanwezig voedsel zoals Spisulabanken) zullen uitzoeken. De clusters zullen daarom in bepaalde gebieden meer kans op v66rkomen hebben dan in andere gebieden. Het is daarom van belang de ecologische preferenties in het zoekgebied bij dergelijke
efIectvoorspellingen mee te nemen.

2
3

4

5

Z1e ook de inspraakreactles 4 en 19, b1jlage 4.
Over zee~nden kan opgemerkt worden dat ook gedurende het zogenoemde zomervenster vele du1zenden
aanwez1g z1jn in het kustgeb1ed hoven de ellanden (Limosa 56 (1983) 3). Een relatle met de aanweztge Sp1sulabanken l1gt voor de hand. Deze 'zomereenden' z1jn dan in de ru1 en kwetsbaar voor 1edere vorm van verstortng.
zoals door helicopters.
Enkele voorbeelden:
zeelokatle Pinkegat: 2 .38% oftewel enkele van de aanwez1ge vogels in een straal van 10 km worden in de zomer
op de EMK-Iokatle verstoord. Op aIle andere zeelokatles Is de verstoring geringer.
landlokatle Ameland: 1 verstoorde Bergeend in de lente en 2 in de zomer.
Inspraakreactle 22 (bijlage 4) geeft aan dat u1tgaande van geclusterd v66rkomen van vogelsoort X de verstortng
een factor 300 groter kan zijn dan wanneer wordt u1tgegaan van gel1jkmatlg verspreld voorkomen zoals in het
MER wordt gedaan (verstoring van 3750 vogels in plaats van 12.5 vogels). Het effect kan echter ook nihil zijn.
als de cluster vogels zich juist buiten het beInvloede gebied bevindt. De variatle kan derhalve groot zijn.
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•

•

De gehanteerde gevoeligheidsgrenzen in het MER, met nwne de gevoeUgheidsgrens voor geluid. Ook deze kennis is van belang voor het bepalen van
de korte termyn eifecten. Er is ten aanzien van dit punt sprake van onzekerheid over de effecten van geluid op met name vogels en zeehonden. De aanvulling op het MER geeft een nadere uiteenzetting van de kennis over de
gevoeligheid van deze diergroepen voor geluid. Hoewel de Commissie van
mening is dat deze kennis beschouwd kan worden als de beste beschikbare
kennis op dit gebied, blijft de onzekerheid over de gevoel1gheid van met name vogels en zeehonden voor geluid bestaan.
De kennis over aspecten van de ecologie van de strandschelp (Spisula subtruncata). Het is onvoldoende bekend of lozingen van boorgruis en boorspoeling op basis van zetmeelprodukten invloed kunnen hebben op het vestigingsgedrag, in het bijzonder de substraat selectie van Spisula-Iarven en/
of juvenielen en de overlevingskansen van de broedjes gedurende de eerste
levensmaanden. Gezien het erratische karakter van de aanwezige banken
betreft het hier waarschijnlijk een zeer kritisch proces. Verder dient opgemerkt te worden dat de periode van vestiging globaal samenvalt met de periode waarin de tophole geboord wordt en het gruis geloosd. Omdat het hier
om een belangrijke periode in de opbouw van de Spisula populaties gaat,
kunnen de gevolgen (voldoende voedsel voor soms meer dan 100.000 zwarte
zeeeenden in het totale Nederlandse kustgebied) lokaal het karakter van
lange termijn verstoring aannemen. Deze leemte in kennis is in het MER
niet gesignaleerd6 ]. WeI beschrijft het MER de denkbare maatregelen die getroffen kunnen worden om effecten op bodemfauna te minimaliseren, waaronder een nulonderzoek voor aanvang van de activiteiten en verdund lozen
van de spoeling om vertroebeling van het water en bedekken van volwassen
Spisula met sediment te voork6men.

Er bestaat een spanningsveld tussen de gesignaleerde leemten in kennis over
de ecologische waarden van het gebied en een evenwichtige evaluatie van de
milieugevolgen van de proefboringen. Door de leemten in kennis is sprake van
belangrijke onzekerheden ten aanzien van de mogelijke omvang van de verstoring door de proefboringen. Deze onzekerheden rechtvaardigen in de ogen van
de Commissie geen stellige conc1usies over (geringe) effecten. Van bijzonder belang daarbij is het feit dat mogelijk na exploratie ook exploitatie zal volgen. Deze
exploitatie zal veel langer duren en mogelijk gedurende lange termijn verstoringen veroorzaken. De Commissie heeft met instemming geconstateerd dat de
initiatiefnemer een uitgebreid monitoring-programma aankondigi. ZiJ merkt
daarbij op dat naast het monitoring-programma aanvullend onderzoek naar de
hierboven genoemde leemten in kelUlis van het grootste belang is om te zijner
tijd bij het besluit over de exploitatie grotere zekerheden omtrent de korte en
lange termijn effecten te verkrijgen. Omdat dergeliJk aanvullend onderzoekjaren kan duren, doet de Commissie, vooruitlopend op de m.e.r. voor de exploitatie, in hoofdstuk 3 van dit advies enkele aanbevelingen voor de inhoud ervan.

6

Blj het ondenoek in het Friese front, waarnaar het MER verwijst, werd dit aspect niet meegenomen. Splsula
komt daar nauwelijks voor.
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De Commissie komt tot de volgende conclusie over de aanwezige leemten in
kennis:
De aspecten Landschap en veiligheid zijn in het MER goed beschreven.
Ondanks de ins panning van de NAM de ecologische waarden van de Noordzeekustzone en de Waddenzee beter in kaart te brengen, is nog sprue van
belangrijke leemten in kennis over de ecologie van deze gebieden, met uitzonderlng van het belnvloedingsgebied bij de locatie Ameland, en over de
verstorings-effecten van de proefborlngen. De onzekerheden die met deze
leemten in kennis gepaard gaan rechtvaardigen in de ogen van de Commissie geen stellige conclusies over (gerlnge) effecten. Hoewel deze leemten in kennis van groot belang zijn voor de besluitvorming, acht zij het
niet reeel in het kader van deze m.e.r.-procedure deze leemten in kennis
volle dig in te vullen, aangezlen onderzoek op korte termijn nlet tot een
betekenisvoUe reductie van de onzekerheden zalleiden, vanwege de varlabiliteit van het gebied. Dat zal echter weI op termijn moeten gebeuren in
het kader van de besluitvorming over exploitatieboringen (zie hoofdstuk
3 van dlt advies).
De Commissie heeft zich intensiefberaden op de vraag wat de betekenis is van
de gesignaleerde leemten in kennis over de ecologie voor besluitvorming over
de locatie (waar), de periode (wanneer) en de wiJze van uitvoeren (hoe) van de
proefboringen.

Besluitvormine over 'waar' en 'wanneer' de borineen worden uitgevoerd
Zeelocaties

De Commissie he eft waardering voor de gekozen, zorgvuldige werkwijze waarbij
de NAM onafhankelijke deskundigen heeft ingeschakeld om de ecologisch minst
kwetsbare gebieden (EMK-gebieden) en seizoenen te identificeren. De hierboven
gesignaleerde leemten in kennis brengen onzekerheden met zich mee over de
mogelijke omvang van de verstoring van de boringen. De Commissie concludeert om de volgende redenen dat de informatie in het MER toch voldoende is
voor besluitvorming over locaties en periode van boren:
• De vergelijking tussen locaties en de keuze van de voorkeurslocaties en de
perioden voor de uitvoering van de boringen is geschied op basis van de momenteel best beschikbare kennis en met inschakeling van onafhankelijke
deskundigen.
• De voor het milieu minst ongunstige locaties en periodes worden gekozen.
Een belangrijke rol speelt hierbij dat locaties worden gekozen waar baggeren niet nodig is.
• De boringen worden niet gelijktijdig, maar in perioden met tussenpozen uitgevoerd. De boringen ziJn van betrekkelijk korte duur.
Onderzoek naar de gesignaleerde leemten in kennis in het kader van de besluitvorming over de exploitatieboringen (winningsfase) is echter van groot belang om de keuze van de locaties voor deze langdurende activiteiten beter te
kunnen onderbouwen.
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De Commissie maakt nog de volgende kanUekening:
• De werkwijze en bevindingen van de onafhankeliJke deskundigen. zoals de
keuze van de bemonsteringspunten. zijn niet volle dig onderbouwd in het
MER. Ondanks deze tekortkoming is de Commissie van mening dat de selectie van EMK-gebieden goed is uitgevoerd 7 j.
Landlocatie Ameland
De Commissie concludeerde over het MER dat belangrijke informatie met
betrekking tot de landlokatie Ameland ontbrak. Het MER bevaUe geen informatie over broedvogels en het gebruik van naburige graslanden als foerageergebied en/of hoogwatervluchtplaats in relatie tot de potentiele verstortngszone.
De enige weI gepresenteerde gegevens in het MER. de berekeningen van het
aantal verstoorde foeragerende vogels. werden door de Commissie vanwege de
gehanteerde methodiek niet bruikbaar geacht; ook de toegepaste klassegrooUeindeling is voor de meeste soorten inadequaat.
Door deze ontbrekende informatie in het MER kon de Commissie niet beoordelen of de keuze voor boren in de winterperiode inderdaad het meest milieuvrtendeliJke alternatief is zoals nu in het MER wordt gesteld. Op basis van beschikbare gegevens en vogeltellingen is aanvullende informatie gevraagd over:
• de aanwezigheid en omvangvan hoogwatervluchtplaatsen in de verstortngszone;
• de aanwezigheid in de seizoenen van een aantal belangrijke stelt1opersoorten (scholekster. bonte strandloper. wulp; zo nodig andere soorten indien
deze lokaal belangrijk blijken te zijn) in het intergetijdengebied grenzend
aan de boorlocatie;
• de aanwezigheid van broedvogels (soorten en aantal paren);
• het gebruik van naburige graslanden door ganze- en eendensoorten (met
aantallen).
Bij de afweging van het seizoen zou verder ook met seizoensvariaties in de
voedselsituatie en de kwetsbaarheid van soorten (bijvoorbeeld tijdens een koudeperiode) rekening moeten worden gehouden.
De aanvulling op het MER gaat uitgebreid in op de kwetsbaarheid van vogels
in de verschillende seizoenen op Ameland. Daaruit blijkt dat het areaal aan intergetijdengebied dat wordt beinvloed relatiefbeperkt is. De informatie over de
getijdentrek en de hoogwatervluchtplaatsen is adequaat en het seizoensverloop
is dUidelijk in beeld gebracht. DuideUjk blijkt ook uit de gegevens dat er in het
verloop van aantallen forse verschillen zijn van jaar tot jaar. De Commissie
acht de geboden aanvullende informatie adequaat om de keuze van het seizoen
van boren te onderbouwen.

7

De Commissie baseert deze conc1usie mede op een nadere (schrtfteliJke en mondelinge) toelichtlng van de NAM.
In deze toelichtlng is aangegeven dat de selectie van monsterpunten is gebaseerd op kennis van de ingeschakelde onafhankel1Jke deskundigen over het gebied. Deze kennis 1s o.a. gepresenteerd in rapporten van het NIOZ
(NIOZ rapport nr. 1992-2: 'de ecologie van de kustzone van Vlieland en Terschelllng' en NIOZ-rapport nr. 19944: 'De ecologie van de kustzone van Ameland tot Borkum').
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De geboden informatie in het MER wordt tevens adequaat geacht om de keuze
van de locatie te kunnen beargumenteren. De Commissie maakt daarbij nog
de volgende kanttekening:
• Voor de zeelocatie bij Ballum, op 3,6 km gelegen van de ondergrondse doelformatie, is geen 'veldonderzoek' uitgevoerd. Deze locatie is niet als volwaardig alternatief voor de landlocatie beschouwd, hoewel de locatie slechts 100
meter buiten de zoekcirkel van 3,5 km ligt. Inmiddels heeft de Commissie
begrepen van de initiatlefnemer dat de effectleve zoekcirkel voor Ballum
slechts 3 km bedraagt. Dit wordt veroorzaakt door de relatlef geringe diepteligging van de doelformatie (2900 m), zodat er minder ver gedevieerd geboord kan worden dan bij de andere doelformatles. Dit is een gemotiveerde
reden om de zeelocatie vroegtijdig af te laten vallen als reeel alternatief. De
motlvatle had echter in het MER opgenomen moeten worden.
De Commissie komt tot de volgende conclusie:
De keuze van locaties en de perioden voor de ultvoering van de proefboringen is geschied op basis van de best beschikbare kennis en met inschakeling van onatbankelijke deskundigen. In de aanvulling op het MER wordt
naar het oordeel van de Commissie de seizoenskeuze voor het boren op
Ameland met de best beschikbare kennis op een adequate manier Bader
onderbouwd. De Commissie concludeert dat de informatie in het MER en
in de aanvulling op het MER over locaties en perioden van boren in de
Noordzeekustzone en opAmeland voldoende is om tot besluitvorming over
deze aspecten van de proefboringen over te gaan.

Beslultvormlng over 'hoe' de borlngen worden ultgevoerd
De mate waarin onderzoek naar mitigerende maatregelen in een MER relevant
is, heeft een duidelijke relatie met de aard en omvang van effecten die worden
voorspeld.
Gezien de gevoeligheid van het gebied en de gesignaleerde onzekerheid ten aanzien van mogelijk optredende verstoring door met name geluid, is het van groot
belang in het meest milieuvrtendeliJke alternatief mitigerende maatregelen voor
de uitvoering van de boringen uit te werken die het verstoringsgebied door geluid zo klein mogelijk maken. De Commissie heeft geconcludeerd dat het MER
op dit punt echter te weinig gegevens bevat. ZiJ heeft geadviseerd het MER aan
te vullen op de volgende onderdelen betreffende geluid beperkende maatregelen:
• helicopters:
uitsluitend inzetten van geluidarme typen:
. kiezen van aanvliegroutes met minimale kans op verstoring:
. gebruik van bevoorradingsschepen in plaats van helicopters:
• boordkranen: reductle geluidproductie van dieselmotoren:
• aggregaten: extra geluiddempers in ventilatie-openingen en verbrandingslucht-uitlaten:
• hydrauliek van de boorremmen: bijvoorbeeld omkasting:
• ventilatoren van hijswerk, cementeereenheid en boorspoeling: vervanging,
omkasting en toepassen van geluiddempers:
• koelwaterpompen hijswerk: vervanging, omkasting:
• pipe-handling en top-drive: geluidisolerende bekleding van de toren.
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De effectiviteit van dergelijke maatregelen moet op kwantitatieve wijze worden
beschreven (equivalente geluidniveau's. piekniveau's. 60 dBA geluidcontour).
Waar mogelijk (hijvoorbeeld bij affakkelen en helicopterbewegingen) zal bij de
afweging van rnitigerende maatregelen de frequentie, de duur en de datumkeuze in relatie tot de getijcyc1us moeten worden betrokken.
De aanvulling op het MER maakt geloofwaardig dat belangrijke geluidreductie
mogelijk is met een groot aantal relevante (hoven genoemde) maatregelen ten
aanzien van helicopters en installaties. De geluidreductie is in het MERniet op
aIle punten exact gekwantificeerd conform eisen waaraan standaardprognoseonderzoek dient te voldoen. Er is bijvoorbeeld geen effect-beschrijving per
maatregel en voor geluidarmere helicopters. er zijn geen resultaten van immissie-berekeningen met deelbijdragen en niet alle piekniveau's in geluid zijn goed
onderbouwd. waarbij bijvoorbeeld 0pvalt dat er geen variatie in geluidernissie
meer optreedt bij een totaal geisoleerde toren. De Comrnissie is echter van mening dat de geluidreducties die in de aanvulling worden aangegeven haalbaar
kunnen zijn en dat het meest milieuvriendelijke altematief nu op adequate
wijze is beschreven. In § 2.1 van dit advies heeft de Commissie de maatregelen
benoemd. die op grond van deze aanvulling tevens onderdeel zijn van het meest
milieuvriendelijke altematief. naast de maatregelen die in het MER al zijn
genoemd.
De Commissie komt op grond hiervan tot de volgende conc1usie:
Uit het MER en de aanvulling daarop blljkt dat geluid een belangrljke bron
van verstorlng kan zijn. Gezien de onzekerheden in de verstorlngseffecten
door geluid kunnen ongewenste vormen van verstorlng door geluid (vooral
in combinatie met beweging en licht) niet worden uitgesloten. Om de kans
op verstoring zoveel mogelijk tegen te gaan is in de aanvulling op het MER
in het kader van het meest mllieuvriendelijke altematief ingegaan op mogelijkheden voor verdergaande mitigerende maatregelen. Van belang daarbij is dat de richtlijnen voor het MER stellen dat een voorwaarde voor de
ezploratieboringen is dat zij zo mUleuvrlendelljk mogeUjk worden uitgevoerd. De Commissie is van mening dat uit de aanvulling op het MER
blljkt dat een aanzienlljke reductie van de geluidimmissie mogelijk is door
behalve de in het MER genoemde maatregelen tevens de maatregelen te
beschouwen die in § 2.1 van dit advies zijn beschreven.
De Commissie komt tot de conclusie dat de informatie in het MER en in
de aanvulling op het MER een goede basis vormen voor besluitvorming
over de wijze van uitvoeren van de boringen.
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3.

VERDERE AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUlTVORMING

In de aanvulling op het MER wordt ingegaan op het kiezen van een gunstlge
periode voor het cementeren. In het MER en de aanvulling is niet aangegeven
om welke redenen op Ameland geen geluidreductle gerealiseerd kan worden tljdens het cementeren. De Commissie beveelt aan hieraan aandacht te besteden
bij het besluit.
De Commissie beveelt verder aan voor zowel de produktletesten op zee als op
Ameland te overwegen een zo laag mogelijke doorzet te kiezen, rekening houdend met het doel van de produktietest, teneinde de geluidemissie bij het affakkelen maximaal te reduceren.
Ook beveelt zij aan in het monitoringprogramma de geluidproduktie en de bedrijfsduur bij het affakkelen te regtstreren, daar op dit punt onzekerheden bestaan. Voor de overige aanbevelingen ten aanzien van monitoring en onderzoek
naar leemten in kennis wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van dit advies.
De Commissie constateert voorts dat niet alle maatregelen met betrekking tot
helicopters concreet zijn uitgewerkt. Het betreft met name de inzet van geluidarmere helicopters. Het is nog niet geheel dUidelijk wat hiertoe de mogelijkheden zijn. De Commissie beveelt aan ook aan dit punt aandacht te besteden bij
het besluit.
De zes boringen zijn gepland over een periode van 5 jaren. Gelijktljdig uitvoeren
van boringen in het gebied, waardoor cumulatie van effecten zou kunnen ontstaan, wordt vermeden. In de aanvraag voor goedkeuring van de plannen tot
uitvoeren van de boringen wordt evenwel gesteld dat dit planningsschema een
voorlopig karakter heeft. Het verloop van de vergunningen-procedures en het
geologisch resultaat van de eerste boringen kunnen veranderingen in het schema aanbrengen. Niet dUidelijk is of dit kan leiden tot een besluit boringen gelijktljdig te laten plaatsvinden. De Commissie concludeert dat dit MER en de
aanvulling daarop geen onderbouwing kunnen geven aan een besluit tot gelijktijdig boren, aangezien aan eventuele cumulatleve effecten bij geUjktljdig boren
geen aandacht is besteed. Het gaat dan met name om de dicht bij elkaar gelegen locatles Ballonplaat, Rottumeroog 2 en Huibertplaat. De Commissie adviseert het bevoegd gezag in geval van een besluit tot gelijktljdig boren aanvullende gegevens te verstrekken over de mogelijkheid van optreden van cumulatleve
effecten.
De Commissie heeft bij de beoordeling van de aanvulling op het MER geen rekening kunnen houden met inspraakreacties, aangezien de aanvullende rapporten niet ter tnzage hebben gelegen. Het bevoegd gezag heeft kenbaar gemaakt de beide aanvullende rapporten ter visie te leggen te zamen met het besluit.
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4.

AANBEVELINGEN VOOR ONDERZOEK NAAR LEEMTEN IN KENNIS

In het voorgaande hoofdstuk gaf de Commissie aan het wenselijk te achten de
geconstateerde leemten in kennis ten aanzien van de ecologie en verstoringsgevoeligheid van organismen te onderzoeken in het kader van de toekomstige besluitvonning over de exploitatie van aanwezige gasvoorraden. Omdat dergelijk
onderzoek jaren kan duren doet de Commissie in dit toetsingsadvies aanbevelingen voor dergelijk onderzoek, daarbij vooruitlopend op de m.e.r. voor de exploitatieboringen. De Commissie merkt daarbij op dat dergelijk onderzoek niet
alleen van belang is voor besluitvorming over exploitatieboringen, maar ook
voor besluitvorming over andere activiteiten in de Noordzeekustzone en de
Waddenzee. Dit onderzoek dient daarmee tevens een meer algemeen belang.
Zij adviseert daarbij de volgende punten te betrekken:
1- Onderzoek naar de dynamiek en kwantitatieve verspreiding in ruimte en tijd
van zeevogels (in het bijzonder zee~enden) in het kustgebied en van een
aantal belangrijke steltlopersoorten (scholekster, bonte strandloper, wulp,
zonodig andere soorten indien deze lokaal belangrijk blijken te zijn) in de
centrale en oostelijke Waddenzee.
2- Onderzoek naar de verstoringsgevoeligheid van een beperkt aantal hogere
dieren (steltlopers, zeeeenden, duikers en zeehonden) in het oostelijk waddengebied van de Noordzeekustzone, toegesneden op geluid en beweging inherent aan de (proef)boringen. Dit onderzoek kan aansluiten bij het monitoring-programma en kan gericht zijn op het vinden van een statistisch significant te achten relatie tussen geluiddrukniveau en reactie per soort. Dit
kan bijdragen tot het bepalen van de noodzaak en omvang van akoestische
maatregelen gericht op het voorkomen van verstoring. Geluid dient met
name te worden geregistreerd als het maximale geluidniveau in dB (LIN) bij
een integratietijd van 125 ms ten tijde van een tijdelijke en plotselinge verhoging van het geluidniveau ten opzichte van het achtergrondgeluidniveau.
De bepaling van het geluidniveau ter hoogte van de verstoorde locatie (extrapolatie van meetresultaat zoals vastgesteld op een meetpositie) dient betrekking te hebben op een moment, waarop de relatie tussen hoorbare geluidtoename en zichtbare reactie evident lijkt. Getracht kan hierbij worden
door registratie van de aard van de geluidbron (helikopter, boorrem) onderscheid vast te stellen tussen enerzijds de combinatie van (toename van) geluid en beweging (helikopter) en anderzijds de manifestatie van uitsluitend
een plotselinge geluidtoename (boorrem). Bij continu fluctuerende geluiden
(boorrem, pipe-handling) dienen voornoemde registraties uitsluitend plaats
te vinden op een moment na een periode van tenminste een uur waarbinnen de inherente piekniveaus niet optraden. Een grote exactheid in onderzoeksresultaten kan niet worden verwacht; orde-van-grootte-gegevens met
een duidelijke toegevoegde waarde ten opzichte van bestaande gegevens
dient als doelstelling te geld en.
3- Onderzoek naar de ecologie van de strandschelp (Spisula subtruncata) in
de kustz6ne, met nadruk op de factoren die broedval en bankvorming beinvloeden en daardoor een sleutelrol spelen in de erratische verspreiding van
deze Spisula soort. Hierbij moet ook aan de orde komen de gevoeligheid van
Spisula voor bedekking met sediment als gevolg van lozing van boorgruis
en boorspoeling.
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4- In het kader van het reeds voor 1998 aangekondigde onderzoek naar de bodemdaling in het Waddengebied is het van bijzondere betekenis niet aIleen
de hydrografische en geomorfologische, maar vooral ook de ecologische gevolgen van de bodemdaling te onderzoeken. Figuur 14.3 op pagina 329 van
het MER laat duidelijk de variabiliteit van de bodemdaling aIs gevolg van de
aardgaswinning zien, vooral in de Oostelijke Waddenzee. Het effect van deze
ruimteliJke variatie op het gedrag, de aanpassing van het profiel en de ligging van de geulen, op de omvang en hoogte van platen en oevergebieden
worden van groot belang geacht, evenals de daaraan gerelateerde ecologische consequenties.
DergeliJk onderzoek kan biJdragen aan de afweging van de noodzaak en effectiviteit van mitigerende maatregelen. BiJ dergeliJke maatregelen is er aItiJd een
afweging tussen kosten en effectiviteit ten aanzien van de milieu-condities. De
ins chatting van de effectiviteit dient gebaseerd te ziJn op gedegen onderzoek.
De Ie em ten in kennis kunnen door dit onderzoek worden verkleind tot in ieder
geval een schatting van de orde-grootte van de effecten van gasboringen.

5.

OVERIGE OPMERKINGEN

Omdat in de inspraakreacties enkele opmerkingen worden gemaakt die een
verkeerd beeld kunnen geven van de kans op en milieu-effecten van calamiteiten, ongewilde morsingen en incidenten, gaat de Commissie in dit hoofdstuk
nader in op deze aspecten.
Het MER geeft een reeel beeld van de kans op en de eventuele gevolgen van
calamiteiten. Met name de 'blowout' wordt uitgebreid behandeld. De stelling
dat voor dit type platform biJ een exploratieboring een kans van 1 op 2000 op
het optreden van een blowout bestaat is in feite een worst case scenario. De
Commissie is het niet eens met de stelling van de Landelijke Vereniging tot behoud van de Waddenzee8 ] dat de in het MER geschatte kans op een blowout
"nietJuist en veel te laag is". De in deze inspraakreactle aangehaaIde vijfvoorbeelden van ongevallen onderbouwen deze stelling niee]. Het MER gaat verder
uitgebreid in op de eventuele neerslag van condensaat bij een calamiteit zoals
een blowout. Er wordt geloofwaardig uiteengezet dat dan het milieu-effect gering is bij de gasexploratleboringen in kwestie.
Ook het optreden van ongewilde morsingen en incidenten is in het MER voldoende behandeld. Vit figuur 11.11 in het MER bliJkt bovendien dUidelijk dat
de invoering van versterkte slangen biJ overslag een positief effect heeft: gedurende het eerste haIf)aar van 1995 traden geen morsingen op.

8
9

Zie inspraakreactle 4, bijlage 4.
Drie voorbeelden (hotelplatform Alexander Kieland, platform Sleipner A en platform Piper Alpha) hebben geen
verband met een blowout. De blowout op het Ekofisk-Bravo platform yond plaats tljdens werkzaamheden in
een olie-produktleput en is wat betreft oorzaak-gevolg relatie niet te vergelijken met de omstandigheden in een
boorput. Alleen de Haltenbank blowout gebeurde in een exploratieboring, maar dan weI in een relatief onverkend gebied. waar veel minder bekend was over de ondergrond dan in het Waddengebled.
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De kritiek in voornoemde inspraakreactie dat de lozing van met olie verontreinigd produktiewater niet is behandeld is niet terecht, omdat deze afvalstroom
alleen kan optreden tijdens de winningsfase en dan vooral bij olieproduktie. De
hoeveelheid formatiewater die eventueel vrijkomt tijdens een gasproduktietest
acht de Commissie verwaarloosbaar.
De stelling dat lekkages en emissies van polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK) relevant zijn lO], wordt niet door de Commissie onderschreven.
Lekkages zijn relevant bij oliewinning. De hoeveelheid PAK en condensaat die
vrijkomt bij het affakkelen en een gasproductietest acht de Commissie bovendien verwaarloosbaar.
Tot slot merkt de Commissie op dat zij de stelling dat zware metalen in het
milieu zouden worden gebracht door het lozen van bariet nietjuist achtll]. Het
natuurlijke mineraal bariet bestaat voor bijna 100% ult bariumsulfaat, dat een
verwaarloosbare oplosbaarheid heeft, zodat barium-ionen nauwelijks in het milieu terecht kunnen komen. De in deze inspraakreactie vermelde lozing van
"168 kilogram pure zeep per boling" treedt niet op: zeep maakt volgens het
MER geen deel ult van de tijdens het boren van de eerste sectie toe te passen
spoeling die geloosd wordt.

10

Zie inspraakreactle 4. bijlage 4 .

11

Zie inspraakreactle 4. bijlage 4.
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BIJLAGEN

hiJ het toetsingsadvies over het
milleu-effectrapport
Proefboringen naar aardgas
in de Noordzeekustzone
en op Ameland
(biJlagen 1 tim 7)
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BIJLAGE 1
Brlefvan het bevoegd gezag d.d. 7 september 1995 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

Ministerie van Economische zaken
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Commissie voer de milieu-effectrapportage
t.a.v.
drs S.A.A. Morel
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT
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Bijlage(nl
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Onderwerp

MER:

"Proefboringen naar aardgas in de Noordzee-kustzone en op Arneland"

Hierbij doe ik u toekomen het op 07-07-1995 door'd,, 'N ederlandse
Aardolie Maatschappij B.V. ingediende Milieu-effectrapport (MER)
\1proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland" .
Het bevoegd gezag heeft het MER inmiddels aan'J"aard.
Gaarne verzoek ik u am een toetsingsadvies betreffende het MER.
Ik verzoek u am het toetsingsadvies uiterlijk in week 46 in te dienen.
ing. M. Mezger
(tel. 070-3797999)
Ministerie van Economische Zaken
Directoraat-generaal voar Energie
Postbus 20101
2500 EC DEN HAAG

Contactpersoon:
Postadres:

De Minister van Economische Zaken
voar deze:

~~

------------

drs. P.A. Scholten
directeur Olie en Gas

Doorkissnummer

Bazoekadres

(070) 379 79 99

Bezuidenhoutseweg 6
's Gravenhage

Teleful(

(070) 379 63 58

Hoordkanloor

PosttJU! 20t01

TelerOGn 070 79 89 11

Telox 31099 scu nl

Beluldenhoutsaweg .30

2500 EC •• .Gt,.~O.

T.I"n 010 474081

Telagramadr8s ecu gv

Vefzoeke bll b98nrwoonJing IIBn dsze brief ons /cenm.rk

re lIermelden

BIJLAGE 2

Openbare kennisgeving van de toetsingsprocedure
in Staatscourant nr. 177 d.d. 13 september 1995

St •• rscourlnt 177

Woensdag 13 september 1995

Inspraak met het oog op het milieu-effectrapport
(MER) en vergunningaanvragen Inzake .exploratieboringen In de Noordzee-kustzone en op Ameland.

Op grand van hel Bestull milieu-slfeclrapponBg8 '994 Is he! opstelien van &en MER
I.., behoeve vsn de besluitvormmQ len aanzi8fl Vlln de IOkalles weBr s)I;plOlslleboringen
In de Noordzee-kuslzone en op Amelsnd kUflnen worden loegeslELBn verplk:hl
VOOt de benodlgde lokaliebesluilen is de Minister van Economische Zaken hel bevoegd

geng.
Doel van de voorS.nom.n BellvUelt
Hel CIoel van de exploratieboringlln Is om Ie onderzoeken 01 &r zich in de Noordzeekuslzone 01 onder hel gabied waarop de Planologische Kembeslissing VOOo" de
Waddenzee van loepss&ing is, ecOllorTllsch winbare gasvoorkomens belllnden die
befelkballr zij" vanull de Noordzee-kusUone en vanal Ameland.

grd an amv.ng van de \loarSenomen actlvlt.1t
In tolUl zijn vi)1 exploralieboringen in de Noordz~kuslzone voorgenomen (Pinkega t.
BlIIonplaal, ROllumeroog-2, Plaalg.1, Huibertplaal). DaamaaSI is
bOrIng voorga·

e.n

nomen op Ameland (Ballum).

De z~gebiedan waBrblnnen de voorgenoman e:JIploralieboringen zijn pepland en de
beoogde boorlokalies zljn op bi'lilaancle keal'1 weergegeven.
Inform.Ue tlln ~hoev. van Inspruk
Hel MEA en de eerder dienaangaande Ingedlende slukkan (startnolilie. adviezen.
InapraakreaClies an richlhjnen) alsmede de vergunningaanvragan zutlen vaf\lll
13-09-1995Ier inzage IIgg&rl op de volgende adl'essan:
_ GemaanlehUis van de gemeenle Ameland. Jelmeraweg 1. Ie Bellum:
- Gemeentehuis van de gemeenla Eemsmond, Hooldstraal West 1, Ie Uithuizen:
_ Gemeenlehuis van de gemeente Schiermonnikoog. NIBuweslreek 5,
Ie SchiermonnikOOO:
_ ProvinciehUIS van de provincie Gronmgen. Martinlkerkhol12.le Gromngen:
- Provinciehuis van de prOVlnCle Friesland, TW&ebaksmarkl 52. Ie Leeuwarden;
_ BibHolheek van hel Mlnislene van VoikshUisvesling. Auimlelijke Ordening en Milieu·
beheet, Aijnslraal B. Ie Den Haag:
_ Bibliolheek van hal Mlnislerie van Landbouw, Naluurteheer en Vissenj.
lktuldlMou'l"-wt9 .1.3. t.
Hoo~
_ A1~lnI«mal~ o!A t4 fe.uw:s~ng van hel Minislene van Economische
:''''M\ BIolU!dtnhOUl.M:'W"e9 30, I.
Haag.

0.,.

c.n

Een samenvBt1ing van hel MEA (gralls) karl worden aangevraagd bij de dlf&elle Voar·
lIchiing van hel MinislerJe van Econormsche Zaken. Poslbus 20101,2500 EC Den Ha.g,
lei 070·379BB20.
Hel volledlge MER
l~ GIl ~ru.:l"'"t I tgof:n MIn legemoelkoming III de
koslen U100,-) y~bur"''''''w IlAtoJ'&- 1&t l o:11) 01 per brief worden besleld bij
Muillposl.l.s.v. HAv.. ,.GMt1.~tlulIBQt5.)jQ ' CB Dordrechl.
In.pt1I.k
ledefeen hee" de gelegenheid om schri"elijke opmerkingen. danwel bedenkingsn. In Ie
dieoen len aanzien van hel milieu·eHeetrappol'1 en de vergunningaanvragen
rljdens de openbare ziltingen kunnen mondelinge opmer1tingen, danwel bedenklngen.
worden ingediend.
Bij hel indienen van opmef~.IOgen enlol bedenkingen dien! duidehJk Ie worden aan·
geoeven waarop deze belrekking hebben.
Pnoonlijke gegevens van de insprekers worden desgewensl niel bekend gemaakl
Aeacties en adviezen kunnen 101 en met 13·10·1995 worden mgedisnd bij:
Mtnlsterie van Economische Zaken
Dlrectoraal-Generaal veor Energl8
Poslbus20101
2500 EC DEN HAAG
Haorzlttlngen
()p&nbare zit1ingen zullen worden gehouden op:
- 27-09·1e95 om 20.00 UUf. Holel Amelander Kaap, Ooslerhiemweg ',Ie Hollum
(Ameland):
- 28·09-1995 om 20 00 UUf, Raadszaal van helgemeentehLMs van de gemeenle
E~nd, Hooldslraal Wesll. Ie Uithuizen

BIJLAGE 3
Brief van het bevoegd gezag d.d. 9 december 1995 waarin de Commissie
verzocht wordt de advisering over het MER uit te stellen

M;n;ster;e van Econom;sche zaken

Aon

Commissie voor de

Commissie voar de
Milieu-effectrapportage
t.a.v. drs. S.A.A. Morel
Postbus 2345
3500 GH UTRECHT

lincy:<c""",,, : 11 DEC'..:. .1""",99~
J 5 _--I
nUr.";"T:0.r

c!os::er

1i1&-qs
: ~S2. --131
•

kep:e naar

Datum

Uw Kenmerk.

Ons Kenmerk

09 DEC. 1995

Bljlage(nl

E/EOG/MW
95086746

Dndcrwerp

Advisering MER "proefboringen naar gas in de Noordzeekustzone en op
Ameland; NAM B.V.

Naar aanleiding van de op 22 november 1995 bij de commissie voer de
Milieu-effectrapportage gehouden bespreking van het concepttoetsingsadvies over het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij

(NAN) ingediende MER "proefboringen naar gas in de Nool"'dzeekustzone en
op Ameland en het nadien enkele malen gevoerde telefonisch overleg
verzoek ik u uw definitieve advies aan te houden in afwachting van door
de NAM te leveren nadere informatie in verband met het MER. Om deze
ll

informatie is bij brief van 5 december 1995, kenmerk E/EOG/MW 95085161

namens de Minister van Economische Zaken verzocht (kopie bijgevoegd) .
De NAM heeft mij meegedeeld te verwachten v66r de jaarwisseling de
gevraagde informatie te kunnen leveren.
Ik verzoek u -in verband met de wens overschrijding van de termijnen zo
beperkt mogelijk te houden- uw advies zo snel mogelijk na ontvangst van
de nadere informatie aan mij uit te brengen.

drs.P.A.Scholten

directeur Olie en Gas

Bezonkl'ldres

Doorklesnummer

Bezuidenhoutseweg 6
IS Gravenhage

(070) 379 66 83

Telelax

(070) 379 63 58

Hoofdkantoor

Poslbus 20101

Telefoon 070 79 89 11

TelslI 31099 seZI!! nI

Beluldenhou16eweg 30

2500 EC '6-GralleMO!Ige

Telelox 070 47 40 81

Teleglamfldr8S etla 0'"

V6rzoeke biJ be8ntwDording van d,ne bflef ons foenmeffo

re vrlfmeldcn

BIJLAGE 4
Brief van het bevoegd gezag aan initiatiefnemer d.d. 5 december 1995
waarin vermeld staat welke aanvullende gegevens verstrekt moeten worden

r<t/

G 13ov1

Ministerie van Economische Zaken

'.n

Nederlandse Aardoliemaatschappij
T . a.v. dhr. dr. M.J. Brolsma
Postbus 28000
~400 HH
ASSEN

Oatum

Uw Kenmerk

Oft'; K.nm~k

E/EOG/MW
95085161

- 5 DEC. 1995
Ondolw.rp

Nadere informatie t.b.v. MER Ncorczeekustzo~e en Ame~andboringen

Naar aanleiding van de op 21 november 1995 bij de Commissie voer de
milieu-effectrapportage gehouden b~spreking e~ het ~adie~ enkele malen

gevoerde telefonisch overleg

te~

behoeve van

advi5er~ng

door

eerdergenoemde commissie over het door u ingediende Milieueffectrapport verzoek ik u mij de volgende gegevens op zo kart
mogelijke termijn te do~n toekomen:
I .
Een nadere onderbouwing van de keuze om in het w~nterseizoe~ 00
Ameland te boren met in ieder geval een vergelijking van de verstoring
in de seizoenen met behulp van informatie betreffence:
1) de aanwezigheid en omvang van hoogwatervluchtplaatsen in de
verstoringszone;
2) de aanwezigheid in de seizoenen van een aantal belangrijke
steltlopersoorten (scholekster, bante strandloper, wulp; zo nodig

andere soorten indien deze lokaal belangrijk lijken te zijn) in het
intergetijdengebied grenzend aan de boorlocatie;
3) de aanwezigheid van broedvogels (soorten en aantal paren)
4) het gebruik van naburige graslanden door ganzen en eendensoorten

(met aantallen) .
Bij de afweging van het seizoen dient ook met seizoensvariaties in d~
voedselsituatie en de kwetsbaarheid van soorten (bijvoorbeeld tijdens
de koude periode) rekening te worden gehouden.

Indien blijkt dat in het meest milieuvriendelijke alternatief de
verstoringsgrens voor geluid zodanig dicht bij de boorlocatie komt te
liggen dat vogels in het intergetijdegebied geen hinder door geluid
meer ondervinden,

kan de onderbouwing van de seizoenskeuze zich wat

betreft het intergetijdegebied beperken tot mogelijke verstoring door
aanwezigheid.

Buoeluldrel

Ooorklesnummer

Bezuidenhoutseweg 6
's Gravenhage

(070) 379 71 40

T"a'a:..

(070) 379 63 58

Hooldk_ntoor

Postbus 20101

Taleloon 070 79 89 11

Telu 31099

BuulC:lllnhoulsewev 30

2500 EC 's-Grlvlnhage

Telelu 070 47 40 B'

Telegramadru leu gv'

ICla

nl

.II. £en uitw.erking van mosel ij k t.E c::effen mi t.igc.~ende niaacreg·e len en
hun effect iviteit -op v. ...a.ntitatie·/e wijze beschreven (e'luiva~ente
geluirlniveau ' s, pi~niveau·s. 60 dBA geluidcQncour ) - om verscor i ng door
geluid zoveel mogelijk teaen te gaan :
Ten aar.zien van het gebru~k van helicop~drs
- ~oveel moseli jk gebruik van bevoonadingsschepen in pla.a"5 va:>
helicopt.e~s

uitsluitend in %etten van gelu~da~e typen
kiezen van aanvl~egro~ces me~ ~niw~le kans op ve=scorinq
Te~

aanzian var. hoordkranen:
!"educt. e gelu idp :-oduct i~ va.:':. ciie-selmot.ore.!1

n.ggrogat:@..n:

~xt::-a 9e.lui-cicemp~rs i-n venc':"lat.ie -ope.n.i.nge n e:-s

verbrandingsluchtuielaten

hydrauliek van de boor~~Bn,
mogelijke geluidbepexk~~~e maatregelen, zoals bijvoorbeeld omkasting
vencilatoren van hijswerx, eementcereenheid ~n bocrspoeling:
vervansing ~ cmkast.ing en t.oe.pass i nS ".ra.n, Sel\U..odempers
koelw8~erpompen

verv~n9 in9 e~

pipe-handling on

hij5~~~k:

omkas:ing
tDp-d~ive:

~e·lu.ids-isole:-ende

be.kled.i!'!.~ v a: :".

ce

t.~~~~

Oaar waaz mogelijk d~~~ bij de a~weging van mitigerende maatregelen de
frequentie. de duur en d~ da~umkeuze in relatie coc de gecijcyclus Ce
worden betrokken .
ZoallS u be1<end is :aI de Cormniss i e v~~r de milieu-e.ffeccrapportage hear
definitieve advies over bec 14£·R uitbrensen na onevangsc van de hiervoor
genoemde informatie.
Na ontv~gSt van bet advies van de m.e .r . -commiss i e ~al de
planologische we>ekcommissie mij m.et Ulachtnemi.ng van bet advie·s van
deze com.m.issie adviseren over c.e in de noord.: eekust.%cne en op Ameland
d60r uw maa~schappij voorgenomen boringen.
£erst na onevangst van het advies v~n Iaa:stger.oemde comm!ssie zal ik
de besluitvorming 'over de voorge nomen boring en kunoen a~ronden.
Ce miniscer van Economische Zaken
voo::- deze:

drs. P.A. Scholten
di ·re<:~eUr Olie en Gas

BijIage 4. bIz. ii

BIJLAGE 5
Brief van het bevoegd gezag aan de Co:nunlssie d.d. 16 januari 1996 met het
verzoek over het MER en de aanvulHngen te adviseren

Ministerie van Economische zaken

CommlsSie voor de
...."

mllleu·olfec!ra:>~ort3!ia

Commissie voor de
milieu~etfeccrapportage

t . a.v . drs . S . A.A. Morel
Pos tbus 2345
3500 GH

IITREC1IT

- 96

(lummor

: 0&13

dossie r

: ~2 -

145

OtI.ICMllrw

-

E/EOG/MW

0_.

1 6 JAN , 1996

9000H-54

't'oetsingsadvi",s 11ER : "Proefborlngen naar aardgas in de Noordzee kusc~one en op Ameland

Rie rbij verzoek lk u om, op basis van de. u door de Nedarlandse
Aardo110 l-1a.a.cscnappij B. V. aangele.vo.r de aanvullende nformade. bij het
milieu-e.ffectrapport " Proefboringen naar <lardgas in de Noordzeekust2:one en op Ameland". op 2:0 kort mogeUjke ce-rmijo o'/er te gaan tOl:
het uicbrengen van uw toetsingsadvies t erzake.

De 1-1iniscer van Economische Zaken
veor deze :

drs. P.A. Soholten
directeur 01'te en C4s

~00cI

Ooor~""'.r

Adlu

8ezuidenhoucseweg 6
'9 Gravenhage
PQ4tM 20 101

HO(Iid):.OlOO(
U.,UId.MouI'.~
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30
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070474081

T,r,14"
(070)

379 6'3 S8
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T.filOf'lmadf1ll
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BIJLAGE 6

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Nederlandse Aardolie MaatschappiJ
Adviseur Initiatiefnemer: Haskoning

B.v.

(NAM)

Bevoegd gezag: Minister van Economische Zaken
Besluit: goedkeuring van het plan tot het uitvoeren van exploratieboringen
Categorie Besluit m.e.r.: C17.2
Activiteit: Het uitvoeren van proefboringen in de Noordzeekustzone en op Ameland met als
doel te onderzoeken of onder de potentiele gasvoorkomens die bereikbaar ziJn vanuit deze gebieden economisch winbare gasvoorraden aanwezig zijn.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 1 december 1994
richtlijnenadvies uitgebracht op: 7 februari 1995
richtlijnen vastgesteld op: 24 februari 1995
kennisgeving MER: 13 september 1995
toetsingsadvies uitgebracht: 2 februari 1996
Bijzonderheden:
De Eerste Kamer heeft in september haar goedkeuring gegeven aan de partiele wijziging van
de PKB-Waddenzee. waarin onder voorwaarden wordt ingestemd met exploratie en exploitatie
van gasreserves in de Waddenzee. Daarmee is het groene licht gegeven voor het starten van de
m.e.r.-procedures voor het verlenen van toe stemming voor boringen. Het gaat hierbij in eerste
instantie om exploratieboringen, in een volgend stadium gevolgd door exploitatie. Het doel
van de exploratieboringen is na te gaan of economisch winbare hoeveelheden gas aanwezig zijn.
De m.e.r. dient voor het vinden van de juiste situering van de boorlokaties, de inzet van boormateriaal, de fasering en de uitvoering van de boringen. De exploratieboringen betreffen een
periode van 3-4 maanden. Na het uitvoeren van de exploratieboringen zuBen de concessionarissen toe stemming moeten vragen voor exploitatie. wederom met behulp van m.e.r.
In concreto gaat het om de volgende m.e.r.-procedures voor exploratieboringen:
•
Verlenen van toestemming aan de NAM (die tevens optreedt namens Mobil) voor het verrich ten van exploratieboringen op Ameland en de Noordzeekustzone. Het gaat hier om 6
boringen die wel1swaar gelegen zijn in gevoel1g gebied. maar buiten het PKB-gebied Waddenzee.

•

Voor dit gebied is geen limiet gesteld aan het aantal boringen dat mag plaatsvinden. Het
betreft de onderhavige m.e.r.-procedure die is gestart op 1 december 1994.
Verlenen van toe stemming aan de NAM voor het verrichten van exploratieboringen op 10caties in het oostelijke gedeelte binnen het PKB-gebied. dus in de Waddenzee. Deze procedure is gestart op 18 januari 1995.

Voor de besluitvorming over de proefboringen zijn drie hoofdvragen van belang:
•
Waarworden de boorinstallaties binnen zes afgebakende zoekgebieden geplaatst?
•
Wanneer worden de boringen uitgevoerd (periode in het jaar)?
•
Hoe worden de boringen uitgevoerd?

Tijdens de toetsing van het MER kwarn de Commissie tot de conclusie dat het MER onvoldoende infonnatie bevat op twee punten:
•
Wanneer worden de boringen uitgevoerd op Ameland? De keuze van de winter voor de
proefboring was niet goed onderbouwd omdat het MER geen gegevens bevatte over broedvogels en het gebruik van naburige graslanden als foerageergebied en/of hoogwatervluchtplaats in relatie tot de potentiele verstoringszone.
•
Hoe worden de boringen uitgevoerd? Gezien de onzekerheden in de verstoringseffecten
door geluid kunnen ongewenste vormen van verstoring door geluid (vooral in combinatie
met beweging) niet worden uitgesloten. Om de kans hierop zoveel mogelijk tegen te gaan
had tenminste bij de beschrijving van het meest milieuvriendelijke altematief ingegaan
dienen te worden op de mogeliJkheden en effecten van mitigerende maatregelen. Van belang daarbij is dat de richtlijnen voor het MER voorschrijven dat de boringen zo milieuvriendelijk mogelijk worden uitgevoerd. Het MER beschouwde echter een aantal mitigerende maatregelen niet.
De Commissie adviseerde een aanvulling op het MER op te stellen waarin de keuze van de
periode van boren op Ameland nader wordt onderbouwd en een aantal benoemde mitigerende
maatregelen en hun effectiviteit op kwantitatieve wijze worden beschreven (equivalente geluidniveau's, piekniveau's, 60 dBA geluidcontour), alvorens tot besluitvorming over te gaan.
Ook constateerde de Commissie dat er nog belangrijke leemten in kennis bestaan over de
verstorings-eiIecten van de proefboringen. De onzekerheden die met deze leemten in kennis gepaard gaan rechtvaardigen in de ogen van de Commissie geen stelllge conc1usies over geringe
effecten. Hoewel deze leemten in kennis van groot belang zijn voor de besluitvonning, acht zij
het niet reeel in het kader van deze m.e.r.-procedure deze leemten in kennis volledig in te vullen, aangezien onderzoek op korte tennijn niet tot een betekenisvolle reductie van de onzekerheden zalleiden, vanwege de variabiliteit van het gebied. Oat zal echter weI op tennijn moeten
gebeuren in het kader van de besluitvorming over exploitatieboringen. Voor de aard van het onderzoek deed de Commissie aanbevelingen. Dergelijk onderzoek is niet alleen van belang voor
besluitvonning over de exploitatieboringen, maar ook voor besluitvonning over andere activiteiten in de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Ott onderzoek dient daarmee tevens een meer
algemeen belang.
De aanvulling op het MER voorzag op adequate wijze in de gesignaleerde tekortkomingen in het
MER De Commissie komt in het toetsingsadvies dan ook tot de conc1usie:
"De Commissie heeft waardering voor de presentatie en leesbaarheid van het met veel zorg opgestelde MER De heldere samenvatting en de gekozen hoofdstukindeling dragen bij tot een
goed begrip van de voorgenomen activiteiten en de milieu -aspecten. Aan de milieu-aspecten
wordt op evenwichtige wijze aandacht besteed. Het MER en de aanvulling daarop vonnen een
goede basis voor de besluitvonning over de exploratieboringen op Ameland en in de Noordzeekustzone".

SamensteWng van de werkgroep:
ing. RP.M. Jansen
drs. RH.D. Lambeck
ing. E.M. Mastenbroek (voorzitter)
ir. K.A.A. van der Spek
prof. dr. J.H.J. Terwindt
prof. ir. J.J. van der Vuurst de Vries
prof. dr. P.A.W.J. de Wilde
Secretaris van de werkgroep: drs. S.A.A. Morel.
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BIJLAGE 7

Lijst van inspraakreacties en adviezen

nr.

datum

persoon of instantie

plaats

datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

l.a
l.b
l.e

950927
950928
951012

Verslag hoorzitting Ameland
Verslag hoorzitting Uithuizen
Verslag hoorzitting Sehiermonnikoog

Ameland
Uithuizen
Sehiermonnikoog

951012
951012
951024

2.

951013

Direetoraat-Generaal Rijkswaterstaat
direetie Noord-Nederland

Leeuwarden

951020

3.

951012

L. Hofstee

Groningen

951020

4.

951013

Landelijke vereniging behoud van de
Waddenzee

Harlingen

951020

5.

950928

K. Hauer

Sehiermonnikoog

951020

6.

951012

Wasser- und Schiffahrtsverwaltung
des Bundes, Wasser- und Sehiffarhrtsdirektion Nordwest

Aurich

951020

7.

951012

G.J. Busser

Warffum

951020

8.

950928

G. Abma-ten Klooster

Sehiermonnikoog

951020

9.

950927

Burgemeester en wethouders van
Sehiermonnikoog

Schiermonnikoog

951020

10.

950331

Nederlandse Aardolie Maatschappij
B.V.

Assen

951020

1l.

951012

H. Schols

Nes

951020

12.

9510--

G. Krol

Ameland

951020

13.

951012

Inspectie van de Volksgezondheid
voor de hygiene van het milieu voor
Groningen, Friesland en Drenthe

Groningen

951020

14.

951010

A. Taekema

Sehiermonnikoog

951020

15.

951009

Landesfishereiverband Weser-Ems e.
V.

Oldenburg

951020

16.

951011

E.A. G. Augusteijn

Schiermonnikoog

951020

·9

nr.

datum

persoon of instantie

plaats

datum van
ontvangst
Cie. m.e.r.

17.

951011

ANWB

Den Haag

951020

18.

951011

Adviseurs voor management, ir. S.
Boonstra namens J. Groenwold

Leeuwarden

951020

19.

951012

Wadden Advies Raad

Leeuwarden

951020

20.

951013

Ameland

951020

20.a

951017

Burgemeester en wethouders van
Ameland
idem

idem

idem

21.

951010

Federatie van Visserijverenigingen

Urk

951020

22.

951005

Onderzoeks- en adviesburo Orca

Groningen

951020

23.

951004

Waters chap Friesland

Nes

951020

24.

951004

A.G. de Jong

Nes

951020
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