
Aardgaswinning (Blok E18 en
F16), in het Nederlandse deel
van het Continentale Plat

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport

21 januari 2005  /  rapportnummer 1210-58





Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Aardgaswinning (Blok E18 en F16),

in het Nederlandse deel van het Continentale Plat

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

over Aardgaswinning (Blok E18 en F16), in het Nederlands deel van het Continentale

Plat.

uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken door de Commissie voor de

milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.

Aardgaswinning F16-E

de secretaris de voorzitter

drs. M.P. Laeven drs. H.G. Ouwerkerk

Utrecht, 21 januari 2005





Postadres Postbus 2345
3500 GH  UTRECHT

Bezoekadres Arthur van Schendelstraat 800
Utrecht

telefoon (030) 234 76 66
telefax (030) 233 12 95

e-mail mer@eia.nl
website www.commissiemer.nl

Minister van Economische Zaken
bij tussenkomst van de Directie
Energieproductie (E.P.H. Boers)
Postbus 20101
2500 EC  DEN HAAG

uw kenmerk uw brief ons kenmerk
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onderwerp doorkiesnummer Utrecht,
Toetsingsadvies MER Aardgaswinning
(Blok E18 en F16), in het Nederlandse
deel van het Continentale Plat

(030) 234 76 26 21 januari 2005

Geachte minister,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieueffectrapport (MER)
ten behoeve van de besluitvorming over Aardgaswinning (Blok E18 en F16), van het Ne-
derlands deel van het Continentale Plat.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. De
voorgenomen activiteit en de alternatieven zijn in het MER goed beschreven, evenals de
milieueffecten. Hiermee is voldoende en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om
het milieu een volwaardige plaats in de besluitvorming te kunnen geven.

De Commissie hoopt met haar advies een bijdrage te leveren aan de besluitvorming, en
ontvangt graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten.

Hoogachtend,

drs. H.G. Ouwerkerk
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Aardgaswinning F16-E
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bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport
 Aardgaswinning (Blok E18 en F16), in het Nederlandse
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BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 7 december 2004 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen





BIJLAGE 2

Kennisgeving van milieueffectrapport
in Staatscourant nr. 242 d.d. 15 december 2004



BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Wintershall Noordzee B.V.

Bevoegd gezag: Ministerie van Economische Zaken

Besluit: vergunningverlening ingevolge artikel 40 van de Mijnbouwwet

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

Activiteit: Ontwikkeling van het aardgasveld F16-E in de blokken E18 en
F16 van het Nederlandse deel van het Continentale Plat. Het aardgasveld ligt
op circa 140 km ten noordnoordwesten van Den Helder. Voor de winning
wordt in blok F16 een productieplatform (bemand platform F16-A) geïnstal-
leerd. Eén bestaande exploratieput zal gebruikt gaan worden als productie-
put. Daarnaast zullen gefaseerd vier nieuwe productieputten worden geboord.
Platform F16-A zal via een nieuw aan te leggen pijpleiding van circa 32 km
worden aangesloten op de bestaande NGT-leiding naar de gasbehandelingsin-
stallatie te Uithuizen. Verwacht wordt dat de winning een periode van 16 tot
20 jaar in beslag zal nemen. Na afloop van de winning zullen de mijnbouwin-
stallaties worden verwijderd.

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 21 november 2001
richtlijnenadvies uitgebracht: 15 januari 2002
richtlijnen vastgesteld: 22 januari 2002
kennisgeving MER: 15 december 2004
toetsingsadvies uitgebracht: 21 januari 2005

Bijzonderheden: In de startnotitie is nog sprake van zowel een satellietplat-
form als een subsea-completion (gaswinningsput op de zee bodem) naast het
geplande F16-A platform. Wintershall heeft na evaluatie van de technische
informatie en mede gezien de economische ontwikkelingen besloten om het
gasveld F16-E uitsluitend tot ontwikkeling te brengen door middel van het
platform F16-A.
In de richtlijnenfase zijn als hoofdpunten van het MER aangegeven: lozingen
naar zee, kansen op calamiteiten, bewaking van veiligheid en effecten op vo-
gels en onderwaterleven. Deze punten zijn in het MER goed beschreven.

Samenstelling van de werkgroep:
dr.ir. J. Böhm
dr. N.M.J.A. Dankers
drs. H.G. Ouwerkerk (voorzitter)
prof. ir. J.J. van der Vuurst de Vries

Secretaris van de werkgroep: drs. M.P. Laeven
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Aardgaswinning (Blok E18 en F16), in het Nederlandse deel van
het Continentale Plat.

Wintershall Noordzee B.V. wil het aardgasveld F16-E in de blokken
E18 en F16 van het Nederlandse deel van het continentale plat gaan
ontwikkelen. Het aardgasveld ligt op circa 140 km ten noordnoord-
westen van Den Helder. Voor de winning wordt in blok F16 een pro-
ductieplatform (bemand platform F16-A) geïnstalleerd. Eén bestaande
exploratieput zal gebruikt gaan worden als productieput. Daarnaast
zullen gefaseerd vier nieuwe productieputten worden geboord. Plat-
form F16-A zal via een nieuw aan te leggen pijpleiding van circa 32
km worden aangesloten op de bestaande NGT-leiding naar de gas-
behandelingsinstallatie te Uithuizen. Verwacht wordt dat de winning
een periode van 16 tot 20 jaar in beslag zal nemen. Na afloop van de
winning zullen de mijnbouwinstallaties worden verwijderd
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