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Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 

Winning van aardgas op locatie P6-D van het Continentaal Plat 

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieueffect

rapport over Winning van aardgas op locatie P6-D van het Continentaal Plat. 

uitgebracht aan de ministerie van Economische Zaken door de Commissie voor 

de milieueffectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Winning van aardgas op locatie P6-D van het Continentaal Plat:, 

de 

';!"'At.rl'K.J. Tommei 

Utrecht, 5 februari 2001 
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1. INLEIDING 

Clyde Petroleum Exploratie B.V. (hierna te noemen Clyde) is voornemens een 
offshore gasveld te ontwikkelen in blok P6 van het Nederlandse deel van het 
continentale plat. Het P6 blok ligt ruim 60 km westelijk voor de kust van Ber
gen (Noord-Holland). Om het aardgas te kunnen winnen zal in eerste instantie 
uitsluitend gebruik gemaakt worden van de bestaande put P6-9 en zal een 
onbemand productieplatform worden gelnstalleerd. Na verloop van tijd kan 
het nodig zijn om extra productieputten te boren en in gebruik te nemen om 
de productie op peil te houden. Het gewonnen gas zal naar het gasbehande
lingsplatform P6-A worden getransporteerd via een deels nog aan te ieggen 
pijpleiding met een lengte van 6 a 7 km. De verwachting van Clyde is dat het 
platform voor een periode van 15 tot 20 jaar in operatie zal zijn. Na afloop van 
deze periode zal het platform weer worden verwijderd. 

Bij brief van 30 november 20001 heeft het Ministerie van Economische Zaken 
de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld 
om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het 
MER is op 7 december 2000 ter inzage gelegd2 • 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. De Commissie heeft kennis genomen 
van de inspraakreactie4 , die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER", zoals vastgesteld op 18 september 2000; 
• op eventuele onjuistheden6 ; 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7. 

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekort
komingen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aan
wezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit 
over de vergunningverlening ingevolge artikel 30a van het Mijnreglement con
tinentaal plat. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een es
sentiele tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. 
Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover 
ze kunnen worden verwerkt tot dUidelijke aanbevelingen voor het bevoegde 

! Zie bijlage 1. 

? Zie bijlage 2. 

3 Zic bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere prOjectgegevens. 

4 Zie bijlage 4. 

5 Wm, arUkei 7.23. lid 2. 

G Wm, artikel 7.23, lid 2. 

7 Wm, artikel 7.10 
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2. 

2.1 

2.2 

gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot 
hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van 
ondergeschikt belang. 

OORDEEL OVER RET MER 

Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentieie informatie in het MER aan
wezig is. Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit 
(inclusief de pijpleiding), van de aIternatieven en van de effecten daarvan op 
het milieu. Er is daardoor goede en bruikbare informatie beschikbaar geko
men om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de be
sluitvorming. 

Toelichting op het oordeel 

Het MER en de samenvatting zijn goed leesbaar, beknopt en overzichtelijk. 
Het kaartmateriaal, de foto en overige illustraties geven een duidelijk inzicht 
in de huidige en toekomstige situatie van en rand de productielocatie. 

De hUidige toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling hiervan is in 
hoofdstuk 4 van het MER goed beschreven. met een zinvolle opdeling van de 
beschrijving per aspect in de situatie voor het Nederlands dee! van het Conti
nentaal Plat en de situatie voor P6 (en omgeving). 

De gevolgen voor het milieu zijn in hoofdstuk 7 van het MER goed beschre
ven, met een duidelijk onderscheid in gevolgen van reguliere activiteiten en 
gevolgen van incidentele gebeurtenissen. 

In hoofdstuk 8 van het MER is onder andere de ontwikkeling en vaststelling 
van het meest milieuvriendelijke alternatief (mma) beschreven. De voor het 
mma beschouwde elementen zijn voldoende beschreven. Ook de motivering 
voor het afwijzen van bepaalde elementen is naar de mening van de Commis
sie voldoende. 
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3. 

3.1 

OVERIGE OPMERKINGEN OVER HET MER MET AANBEVE
LINGEN VOOR DE BESLUITVORMING 

In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van be
lang zijn v~~r de kwaliteit van de besluitvorming, maar geen betrekking heb
ben op essentiCle tekortkomingen. 

Putbehandelingen 

Putbehandelingen kunnen lei den tot de productie van afvalstoffen en eventu
ele lozing hiervan. Het MER geeft hier weinig informatie over, omdat de nood
zaak van putbehandelingen pas tijdens de winning blijkt. TIjdens die fase 
moet er dan weI voldoende aandacht zijn voor mogelijke nega,tieve milieuef
fecten van dergelijke ingrepen. 

• De Commissie beveelt aan putbehandelingen in het monitoring- en evaluatiepro
gramma als aandachtspunt op te nemen. 
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BIJLAGEN 

bij het Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 
Winning van aardgas op locatie P6-D van het 

Continentaal Plat 

(bijlagen 1 tim 4 ) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d .d. 30 november 2000 waarin de 
Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen. 

Minislerie van Economische Zaken 

Commissle voor de 
~@1: millCU-GneetraO::lOflaS9 

Commissie voor de Milicueffcctrapportagc 
I.a.v. drs. M.P. Laevcl1 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

;: Wi. ~UOO 

Ingekomen: ~ DEC. 2000 
nUrTVTlef 

do-sier till - '-' !-\ ,/, \IIA 

!.or i .... "l<tf : L v /t /br" /J..;L / 
i ( ( I 

f:JEP/SRJ00073614 div. 

Aanbicding mil icueffcctrapport "Aardgaswinning P6-D~ + vergunn ingaanvraag (Mrcp ) 

Geachte hccr Laevcn. 

Hicrbij doc ik u tockomcn het. op 23 -11 -2000, door Clyde Petroleum ExploTatic B.V" 
kanlOOT houdende aan de Mauritskade 35 Ie Den Haag, ingedicndc milic:ucffcctrapport 
(MER): "Aardgaswinning P6-D", alsmede de aanvraag voor cen \·crgunning ingcvolgo! 

artikel 30a van het Mijnreglcmcnt continentaal plat voor he! oprichtcn van mijnhouw
installat ie: platform P6-D. 

Bet MER is opgesteld confonn de daartoe. op 18-09·2000, vaslgcslcldc Richl iijncn en is 
inmiddels door mij aanvaard. 

Gaame vcrzoek ik u om ccn "Toetsingsadvies" betreffende dit MER Uil Ie brengen. 

Ik vcrz:oek u om het "Toctsingsadvies" uilcrlijk op 16·02·200 1 bij mij in Ie dienen. 

Bet MER en ail e andere voor de procedure relevante doeumenten zullen le r inzage 

worden ge legd en een kennisgeving daarover za l op 06·12-2000 worden gcpublieeerd in 
de Staatscourant en de Volkskrant. 

< L 

In hel kader van de rnilieu-effectrapportage-procedure zal dcsge\Taagd ecn open bare 

z itting worden gehoudc=n. Voor nadere infonnatie over de Icrinzage leggi ng, dc opcnbare 
z in ing ell de mogelijkheid om inspraakreacties en adviezen in Ie diencn verwijs ik naar de 

tekst van de kennisgeving (bijlage). 

Bczuidenhoutseweg 6 

l 'oo ld~ an I OO< 

6e ' u,d eflhOU I$~W'O 30 

PoS lbuS 20101 

25 00 EC " G'~~''''ag e 

Ttle'~ ' 

070-3797999 070-3796358 

T e""' oon 10101 319 89 II )( ·400 ad,u S _ [ZPOS T Ie _ IKIA _ 400NEl If'. MIN EZ 

T c~I ~ . (0101 34 7 40 81 'fI,e.oel/lod, u ~' l>Osl @l """", nI 

hle. 3'0lIgee .. ", 



Ministerie van Economische Zaken 

Van inspraakreacties en adviezen die naar aanleiding van de terinl'.agelcgging enlof de 
openbare zilting bij mij worden ingediend zal ik u zo spoedig mogelijk afschrifte~l doen 
toekomcn. 

Daamaast zal ik u te zijncr tijd een verslag van de openbare zi11ing doen toekonk'n. 

Voar naderc infom12tie kunt u bcllen met ing. M. Mezger (tel. 070 * 379 79 99) 

Dc Ministcric van Economischc Zaken 

11ilt~(2~ 
drs. J:W.t:'.M. Hacncn 
plv. directeur Energieproductic 

Bijlage I pagina -ii-



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de terinzagelegging van het milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 237 d.d. 6 december 2000. 

KENNISGEVING 
Jnspraakbetlllffcnde het mUieu-effectrapport (MER) en devcrgunnlng
IIl1nvraag inz.ake de 'Winning van aamgas op loeatie P6-0 van het 
conlirwntaat plat' 

De minister van Economische Zaken maakt ookend dllt Clyde Petroleum 
Expl0ratie B.V" kantoor houdende aan de Mauri! skad e 35 Ie ~n Haag, op 
23·11-2000 eeo aanvraag heefl. ingcdiend voor eon vergunning of) grond 
vlln artikel3Da van het Mijnreglcrnent conlinentaal plat voo.: I\e! oprichlon 
en instandtlouden van cen mijnbouwinstaHatie (platform P6-Dj, Mn 
behoove van de winning van aardgas in blok P6 van het Nooor1andsc dC<!1 
\Ian het COfItil1OOlaal pial. 
alj de aarwraag is gevoegd het MER: 'Aardgaswinning P6·0'. 

Ooel van de voorgenomen activltcll 
Het op cconomisch en milielllechnisch vcrantwoordc wij<c onlginnen 
van een aardgasveld in het P6-blok van I\<:\ Nedenandse deol van 
he! contineotaai plat, vanaf eeo niclIW te plaalsen onbcmand satelliet
productleplatfQ(ffi, genaarna' P6·D. 

Aard van do lIoorgenomen aC1'lIltel! 
He! uitlIOOren van Mn of meer boringen, het ~aatsen en in bedrijl nemen 
van he! productieplatform P6-0, he! prOdvc(lfen lIan aardgas en 
geassocieerda v1ooistoffen, het afscheiden en IOlen van prodvctiewater 
en hel transport van gas cn condensaa! naarhet bostaande gasbchande
lings- en productieplalform P6-A, Ilia het elleneons bcslaande proouctie
platform P6·8. 

Plaats lIan de voorgenomen aCliviteit 
Hel P6·blok is gelegen in hel Nederlandse deel van hel continentaal pial 
OP ongeveer60 kHometer vii de kUSI van Noord·Holiand ler ',oogte van de 
gemeente Bergen (Noord-Holland). 

Inlormatie ten behoelle van de Inspraak 
Hel MER, de lIergunningaanvraag en de andere relevanle slvkken (sta(\
nolitie, adviel.en, inspraakreacties. richtliincn) ligg(1n lIanal 7-12·2000, 
tiidens kantooruren, ter inzage op het Bureau Inlormalie en Nicuws
voorziening van hel Ministerie van Economische Zaken. 8ezuidenhoulse
weg 30 Ie Oen Haag. N.B. Het Ministerie is in week 52 gesloten. 
Ecn samenvaUing van het MER kan aangevraagd worden bij: 

Inspraak 

Clyde Petroleum Exploratie B.v. 
Afdeling Permitting 
Mauri!skade 35 
2514 HD DEN HAAG 
Telefoon 070 - 342 4601 

Eenie<ler hceft de gelegenheid om. lot en mel 12-01-2001. schrillelijkc 
opmer\(ingen, dan wei bedenkingen, ten 1l1lOZiCil van het MER en de 
vergunningaarwraag in te dienen bli: 

Ministerie van Economisel\<: Zaken 
Oirocloraat-Generaal voor Energie 
Oiroctie EnergieproduClie 
Poslbus20101 
2500 EC DEN HAAG 

Bii het indienen van opmerkingen en/of bedenkongen dienl duidefijk te 
worden aangegeven waarop dew belrckking hebben. 
Persoonlijke gegevens van de insprekcr$ worden desgewenst niet 
bckendgemaakt. 

Openbare l:itting (Hoorlil1ing) 
Een openl)are lilting z<ll. allccn als daarvoor aannwldingen worden 
ontvangcn. worden gchouden op 11-01·2001 (aanvang 1800 uur). op 
hel M',nisle,ie van Econom,sche Zaken. (lezu;deniloulsewcg 30 Ic 
Oen Haag, Aanmcld'ng is (ti)dens kanlOOfuren) rnogelijk wleiliik tol en met 
5·01·2001 bii hel secretariaal van de Dircelie Energieprodpctie (teleloon 
070·3797888. fax 070 - 379 6358. c·mail: DGr:.,EP 3ECR@mll\cl.,nlj. 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Clyde Petroleum Exploratie B.v. 

Bevoegd gezag: Ministerie van Economische Zaken 

Besluit: vergunningverlening ingevolge artikel 30a van het Mijnreglement 
continentaal plat 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 17.2 

Activiteit: Ontwikkeling van een offshore gasveld in blok P6 van het Neder
landse deel van het continentale plat. Het P6 blok ligt ruim 69 km westelijk 
voor de kust van Bergen (Noord-HoJland). Om het aardgas te kunnen winnen 
zal in eerste instantie uitsluitend gebruik gemaakt worden van de bestaande 
put P6-9 en zal een onbemand productieplatforrn worden geinstaJleerd. Na 
verloop van tijd kan het nodig zijn om extra productieputten te boren en in 
gebruik te nemen om de productie op peil te houden. Het gewonnen gas zal 
naar het gasbehandelingsplatforrn P6-A worden getransporteerd via een deels 
nog aan te leggen pijpleidlng met een lengte van 6 a 7 km. De verwachting 
van Clyde Petroleum is dat het platform voor een periode van 15 tot 20 jaar in 
operatie zal zijn. Na afloop van deze periode zal het platform weer worden 
verwijderd. 

Procedurele gegevens: 
Kennisgeving Startnotitie: 20 juni 2000 
richtlijnenadvies uitgebracht: 28 augustus 2000 
richtlijnen vastgesteld: 18 september 2000 
kennisgeving MER: 7 december 2000 
toetsingsadvies uitgebracht: 5 februari 2001 

Bijzonderheden: De hoofdpunten voor het MER zijn lozingen naar zee. kan
sen op calamiteiten. bewaking van veiligheid en milieukwaliteit. effecten op 
vogels en onderwaterleven en het mma. De Commissie adviseert het mma in 
twee stappen te ontwikkelen: eerst wat technisch zou kunnen. vervolgens wat 
hiervan redelijkerwijs gezien toepasbaar is bij het voornemen. 
De Commissie is van oordeel dat in het MER de essentieJe inforrnatie aanwe
zig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de be
sluitvorrning. 

Samenstelling van de werkgroep: 
dhr. dr. N.M.J.A. Dankers 
dhr. drs. L.B.W. Nieuwkamp 
dhr. dr. D.K.J. Tommel (voorzitter) 
dhr. prof.ir. J.J. van der Vuurst de Vries 

Secretaris van de werkgroep: drs. M.P. Laeven 
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BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e .r. 

1. 10010112 Productschap Vis Rijswijk 200 1011 5 




