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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 be-
hoeve van de besluitvorming over Aardgaswinning in blok K15 vanaf platform K15-FK-1.
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van
de Commissie aan.

De Commissie heeft de op 11 februari 2002 ter inzage gelegde startnotitie beoordeeld als wa-
re het een concept-MER. In de richtlijnen is alleen nog aanvullende informatie gevraagd over
de eventuele toename van lozingen en emissies op K15-FB-1 van verontreinigende stoffen
afkomstig van de maximale productiecapaciteit van platform K15-FK-1. Dit punt heeft in het
MER uitgebreid aandacht gekregen. Ook op de inspraakreacties in de richtlijnenfase wordt
mede conform de richtlijnen in het MER gedegen ingegaan. In de toetsingsfase heeft de
Commissie van het bevoegd gezag geen inspraakreacties ontvangen.

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 mili-
eueffecten. Hiermee is voldoende en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het mili-
eu een volwaardige plaats in de besluitvorming te kunnen geven.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluit-
vorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in
dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt toegestuurd.

Hoogachtend,

drs. L. van Rijn-Vellekoop,
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