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Formulier vergunningaanvraag 

Wet milieubeheer 

(versie 20-05-2003) 

Ministerie van Economische Zaken 
Indienen (in 7-voud) bij: 
Ministerie van Economische Zaken. 
Directoraat-Generaal voor Marktordenlng en Energie. Directie 
Energieproductie 
Postbus 20101 
2500 EC DenHaag 

Dit formulier dient om ervoor te zorgen dat uw vergunningaanvraag voldoet aan aile eisen die de Wet milieubeheer daaraan stelt. 

Indien u vragen heeft van technische aard kunt u contact opnemen met het Staatstoezicht op de Mijnen te Voorburg 
(070) 395 6500. Indien u vragen heeft van procedurele aard kunt u contact opnemen met de directie Energieproductie van het 
Ministerie van Economische Zaken (070) 379 79 99/379 70 88. Als de ruimte op het formulier te beperkt is kan worden 

verwezen naar een bijlage, die dan ook in 7-voud moet worden ingediend. 

Inrichting 

Spijkenisse Oost 

Verzoek om vergunning in gevolge de Wet milieubeheer (Wm) voor: 

181 Het oprichten en in werking hebben van een inrichting (ex art. 8.1. lid 1, onder a en c, Wm) 

o Het veranderen en in werking hebben van een bestaande inrichting (ex art. 8.1, lid 1, onder b en c. Wm) 

o Het veranderen, of het veranderen van de werking. van een inrichting de gehele inrichting omvattend (ex art. 8.4, lid 1, Wm) 

Categorie van de inrichting (volgens Inrichtingen en Vergunningenbesluit milieubeheer Ivb) 

Categorie/categorieen: 

2.1 

A Aigemene gegevens 

A 1 Naam aanvrager 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

A3 Contactpersoon (procedurele aspecten) 

Y.C.M. Cornelissen 

A4 Winningsvergunning (naam) 

WinninQsverQunninQen Botlek en Beijerland 

A5 Winnings plan goedgekeurd 

181 Nee (wordt zo spoedig rnogelijk ingediend) 

A6 Inrichting 

Naam locatie 

GaswinninQsinstaliatie Spijkenisse-Oost 

Bijlage: 

A2 Adres 

Postbus 28000, 9400 HH Assen 

Telefoon Telefax 

010-4888396 010-4888382 

o Ja Besluit (nr.): 

Aard van de inrichting 

AardQaswinninQ 

Blok (voorzover het een inrichting betreft binnen de 12 mijlszone) 

I Coordinaten o 

Adres (voorzover het een inrichting betreft op land) 

Papendijk 2. Spijkenisse 

Kadastraal 

Gemeente (svp ook bestuurlijke gemeente aangeven) Sec tie 

Gemeente Spijkenisse G 

Tekeningen 

Kadastrale tekening (bij voorkeur 1: 1000) 

nr. rev. 

0418062001 

E-mail 

yolande.comelissen~shell.com 

d.d. 

n NB o 

Nr's 

242 



Inrichting 

Spijkenisse Oost 

Schematische weergave ondergrondse inrichting (putontwerp/verbuizing) 

nr. rev. 

Zie bUlage 1 hoofdstuk 10.2 

Plattegrondtekening (met aanduiding emissiepunten lucht en water) (bij voorkeur 1: 1000) 

nr. 

0418062002 

Situatietekening (bij voorkeur schaal 1: 10.000) 

nr. 

Schema hoofdproces/eidingen (bij voorkeur schaal 1:500) 

nr. 

0418062003 

rev. 

rev. 

rev. 

Schematische weergave proces (met aanduiding emissiepunten lucht en water) 

nr. 

0418062004 

8ebouwing in onmiddellijke nabijheid van de inrichting 

Aard 

WaterzuiverinQsinstaliatie 

Woonbebouwing 

A 7 Overige vergunningen/kennisgevingen: 

rev. 

Afstand in m. 

40 meter 

110 meter 

Aanvraag Bouwvergunning verplicht (Indien Ja afschrift aanvraag toezenden) 

o Nee 181 Ja Voor: Putkelder, skid en Qoten (wordt naQezondenl 

Aanvraag vergunning ingevolge Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) verplicht (Indien Ja afschrift toezenden) 

181 Nee o Ja Voor: 

Vergunning(en) en meldingen krachtens welke de bestaande inrichting is opgericht en in werking is (indien van toepassing): 

181 Nee o Ja 

Omschrijving Datum 

A8 Overige regelgeving (Welke besluiten of richtlijnen zijn van toepassingl 

Besluit Opslag Ondergrondse Tanks 

181 Nee 0 Ja Voor: 

Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties 

181 Nee o Ja Voor: 

2 

Beschikkings-nummer 



Inrichting 

Spijkenisse-Oost 

Besluit Risico's Zware Ongevallen 

181 Nee o Ja Voor: 

Besluit milieu-effectrapportage 1994 

o Nee 181 Ja Voor: Besluit MER 1994, onderdeel C, Activiteit: 17.2: Het winnen van aardgas 

Lozingenbesluit bodembescherming 

181 Nee o Ja Voor: 

Gevaarlijke afvalstoffen fEura/) 

181 Nee 0 Ja Voor: 

CFK-Iekdichtheidsbesluit 

181 Nee o Ja Voor: 

CPR-richtlijnen CPR-richtlijn-nummer: 

181 Nee 0 Ja Voor: 

Nederlandse Emissie Richtlijn fNER) (bijzondere regeling 3.3/E.11) 

o Nee 181 Ja Voor: Emissies naar de lucht, zie bijlaQe 1, hoofdstuk 6.1/14.1 

Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB) 

o Nee 181 Ja Voor: Emissies naar de bodem, zie bijlaQe 1, hoofdstuk 6.3/14.3 

Wet geluidhinder (geluidsgezoneerd?) 

181 Nee 0 Ja Voor: 

Overige 

181 Nee o Ja Voor: 

Co6rdinatie (ex. art. 14.1 Wm) 

181 Nee o Ja Voor: 

B Bijzondere gegevens 

B 1 Beschrijving van de aard van de inrichting 

Gas winning/behandeling 

Hoofdstuk 1 

Olie winning/behandeling 

n.v.t. 

Bijlage: 

Bijlage: 

B2 Activiteiten of processen in de inrichting die van belang kunnen zijn voor nadelige gevolgen voor het milieu 

Bijlage 

BijlaQe 1, hoofdstukken 6 en 14 

Activiteiten/processen 

Boren van put 

Produceren en afvoeren van aardgas 

Toegepaste technieken 

(pagina) 

BijlaQe 1, hoofdstuk 2.2.2 (p.6) 

Bijlage 1, hoofdstuk 10.3 (p.18) 

3 

W,jze van Energievoorziening (pagina) 

BijlaQe 1, hoofdstuk 6.6 (p.13) 

aansluiting op elektriciteitsnet, bijlage 1, 

hoofdstuk 14.6 (p.25) 



Inrichting 

Spijkenisse-Oost 

B3 Gebruikte grondstoffen/hulpstoffen/bijproducten in relatie tot nadelige gevolgen voor het milieu (geen merknamen, maar 

productbeschrijving (bijv. corrosie inhibitor) 

Grondstoffen: 

o Olie 

181 Gas 

Hu/pstoffen: per boring 

181 Hydraulische olie 

181 Dieselolie 

181 Boorvloeislof (walerbasis) 

181 Boorvloeislof (oliebasis) 

181 Boorchemicalien 

181 Cement 

181 Brine 

Hulpstoffen: productie 

181 Methanol 

181 Corrosie inhibitor 

181 Boorvloeistof 

Bijproducten: 

o Candensaat 

o Kwik 

o Zwavel(-verbindingen) 

o 
o 

Kenmerkende gegevens 

Bijlage 1. hoofdstuk 11 

Kenmerkende gegevens 

Biilaoe 1 

Biil~Qe 1 hoofdstuk 6.6 

Biilaoe 1 hoofdsluk 3.2 

Biilaqe 1 hoofdstuk 3.2 

Biilaoe 1 hoofdstuk 3.2 

Biilaqe 1 hoofdstuk 3.2 

Biilaoe 1 hoofdstuk 2 

Bijlage 1. hoofdstuk 11.2 

Bijlage 1. haofdstuk 11 .2 

Bijlage 1. hoofdstuk 3.2 

B4 Maximum capaciteit van de inrichting 

Maximum geinstalleerd vermogen: 

verbrandingsmotoren (KJ) 

Dieselqeneratoren ca. 3.750 kW 

Gaswinnings/behandelingscapaciteit (Nm3/dag) 

B5 Bedrijfstijden van de inrichting 

Type ops/ag 

n.v.t. 

Type ops/ag 

Olievat 

031slagtank 

Silo 

Silo 

Zakken/tank 

Zakken/bulk 

N.v.t. 

Skid 

e/ektromotoren (KW) 

Ca. 10 kW 

Hoevee/heden Ops/ag 

n.v.t. 

Hoevee/heden 

Ops/ag 

200 liter 

50 m3 

280m3 

280 m3 

100-200 ton 

N.v.t. 

N.v.t. 

N.v.t. 

2 keer 1 m3 

Oliewinningscapaciteit (ton/dag) 

Verbruik 

n.v.t. 

Verbruik 

N.v.1. 

3-8 m3/dao 

500 ml /600 ton 

700 m3/900 Ion 

60-160 ton 

100-200 tan 

250m3 

1 m3 per koude start 

2 m3/week 

De inrichtinq is bi; normale productie continu in bedri;f. Zie bijlaqe 1. hoofdsluk 5/13 

B6 Belasting van het milieu tijdens normaal bedrijf 

Emissie Aard 

181 , .Lucht Bijlaqe 1. hoofdstuk 6.1/14.1 

181 2.Water Bijlage 1. hoofdstuk 6.2/14.2 

181 3.Bodem Bijlage 1. hoofdstuk 6.3/14.3 

181 4.Geluid Bijlage 1. hoofdstuk 6.4/14.4 

181 5.Geur Bijlage 1. haofdstuk 6.5/14.5 

Omvang Duur 

4 

Wijze van 

registreren 

Maatregelen 

ter reductie 



Inrichting 

Spijkenisse-Oost 

B7 Maatregelen ter voorkoming/beperking van belasting van het milieu door de inrichting ten gevolge van afvalstoffen 

Hoevee/heden/j Wijze van Afvoer Wijze van 

Afva/stoffen r. ops/ag Verwijdering Hergebruik /nzame/aar freq./jr. registratie 

8ijlaQe 1, 

hoofdstukken 

7 en 15 

88 Transportbewegingen tijdens normaal bedrijf 

tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/week tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/ week tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/week 

1 a 2 keer per week 

B9 Op dit moment bekende toekomstige ontwikkeling van de inrichting die voor beslissing op de aanvraag van belang is 

181 nee o ja, namelijk: 

B10 Brandbeveiliging 

BijlaQe 1, hoofdstuk 9/17.2 

B11 Externe veiligheid 

(PlaatsQebonden) risico contour 10-6 

C Te verstrekken gegevens indien van toepassing 

C1 Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem 

o nee 181 ja, rapportnummer: 1264 

Bijlage : 

lie kaar! bijlaQe 1, appendix 3 

d.d. 

C2 Aanvullende regels en gegevens Ivb hoofdstuk 5 ex par. 1.1 en par. 1.2 

181 nee o ja, namelijk: 

Maatregelen ter voorkoming of be perking van belasting van het milieu door de inrichting tijdens: 

Proefdraaien Onderhoudswerkzaamheden Ongewone voorvallen!ca/amiteiten 

C3 Geluidsprognose-rapport 

o nee 181 ja, rapportnummer: 2618-1/NAAljv/fw/2 d.d. 

20juni 1990 

19 maar! 2004 

C4 Is de inrichting gelegen in een milieubeschermingsgebied/gevoelig gebied (Bijv. Vogel-/Habitatrichtlijnl. 

181 nee 0 ja, nml. Nb. Ais een dergelijk gebied nabij; afstand: 10 m tot aangemeld gebied 

C5 Is de inrichting aangesloten op een openbaar riool 

181 nee o ja o Rioollozing via zuiveringstechnisch werk 0 Rioollozing op oppervlaktewater 

C6 Is een bij de inrichting behorende verlaadkade aanwezig 

181 nee o ja, namelijk: 

C7 Is een meerjarenafspraak (MJA) van kracht 

o nee 181 ja 

5 



Inrichting 

Spijkenisse-Oost 

B8 Transportbewegingen tijdens normaal bedrijf 

tussen 07.00 en 19.00 uur per dag/week tussen 19.00 en 23.00 uur per dag/week tussen 23.00 en 07.00 uur per dag/week 

1 a 2 keer per week 

89 Op dit moment bekende toekomstige ontwikkeling van de inrichting die voor beslissing op de aanvraag van belang is 

~ nee o ja, namelijk : 

B 10 8randbeveiliging 

BiilaQe 1, hoofdstuk 9/17.2 

81 1 Externe veiligheid 

(Plaats~ebonden) risico contour 10-6 

C Te verstrekken gegevens indien van toepassing 

C1 Onderzoek naar de kwaliteit van de bodem 

o nee ~ ja, rapportnummer: 1264 

Bijlage: 

Zie kaart biilaQe 1, appendix 3 

d.d. 

C2 Aanvullende regels en gegevens Ivb hoofdstuk 5 ex par. 1.1 en par. 1.2 

~ nee o ja, namelijk: 

Maatregelen ter voorkoming of beperking van belasting van het milieu door de inrichting tijdens: 

Proefdraaien Onderhoudswerkzaamheden Ongewone voorvallenica/amiteiten 

C3 Geluidsprognose-rapport 

o nee ~ ja, rapportnummer: 2618-1/NAAljv/fw/2 d.d. 

20 juni 1990 

19 maart 2004 

C4 Is de inrichting gelegen in een milieubeschermingsgebied/gevoelig gebied (Bijv. Vogel-/Habitatrichtlijn). 

~ nee o ja, nml. Nb. Ais een dergelijk gebied nabij; afstand: 10m tot aangemeld gebied 

C5 Is de inrichting aangesloten op een openbaar riool 

181 nee o ja o Rioollozing via zuiveringstechnisch werk 0 Rioollozing op oppervlaktewater 

C6 Is een bij de inrichting behorende verlaadkade aanwezig 

~ nee o ja, namelijk: 

C7 Is een meerjarenafspraak (MJA) van kracht 

o nee 181 ja 

C8 Is een milieuzorgsysteem operationeel 

o nee ~ ja Gecertificeerd? ja 

C9 Zijn maatregelen in kader Bedrijfsmilieuplan van toe passing 

o nee 

o Ondertekening 

Naam 

181 ja, bijlage/pagina algemeen 

5 
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Inrichting 

Spijkenisse-Oost 

E Bijlagen 

Bijlagen 

Bijlage 1 

Omschrijving 

Beschriiving van de gaswinningsinstallatie Spijkenisse-Oost 
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Bijlage 1 - Vergunningaanvraag Wet milieubeheer ex artikel 8.1 lid a en c 

DEEL 1 

1 

Algemeen 

8eschrijving van aard, indeling en uitvoering van de inrichting 

Deze beschrijving behoort bij de vergunningsaanvraag Wet milieubeheer op grond van artikel 8.1 

onder a en c de Wet milieubeheer voer het oprichten en in werking hebben van de inrichting 

'gaswinningsinstallatie Spijkenisse-Oost'. 

De locatie Spijkenisse-Oost is bestemd voor het winnen, meten en afvoeren van aardgas. Het drogen 

en meten van aardgas gebeurt op de gasbehandelingsinstallatie Barendrecht. 

De installatie is een mijnbouwwerk zoals bedoeld in artikel 1 van de Mijnbouwwet. Op grond van artil-.. 

8.2 lid 3 van de Wet milieubeheer is de Minister van Economische Zaken bevoegd om te beslissen op 

de onderhavige aanvraag om een vergunning, zoals zojuist omschreven. 

Het onbehandelde gas van de locatie Spijkenisse-Oost wordt afgevoerd met een pijpleiding die wordt 

aangesloten op de bestaande pijpleiding van Oud-Beijerland Zuid naar Barendrecht. 

De inrichting Spijkenisse-Oost is gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Botlek in de 

bestuurlijke gemeente Spijkenisse, provincie Zuid-Holland. op de percelen kadastraal bekend 

gemeente Spijkenisse sectie G 242. 

De locatie Spijkenisse-Oost bevindt zich op een afstand van circa 250 meter ten oosten van de 

bebouwing van de woonwijk Schenkel van de gemeente Spijkenisse in de provincie Zuid Holland. De 

dichtstbijzijnde woonbebouwing bevindt zich op een afstand van circa 110m van het hekwerk van de 

locatie. 

De locatie is bereikbaar via de Papendijk te Spijkenisse en is ontsloten door middel van ( 

toegangsweg. 

De situering van de locatie is aangegeven op de kadastrale kaart (appendix 1). De 

installatieonderdelen in de onderhavige beschrijving zijn terug te vinden op de plattegrondtekening van 

de locatie (appendix 7). Voor het betere begrip van de navolgende beschrijving wordt verwezen naar 

de schematische weergave van het proces (appendix 4). 
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Bijlage 1 - Vergunningaanvraag Wet milieubeheer ex artikel 8.1 lid a en c 

DEEL2 

2 

2.1 

Boren 

Procesbeschrijving 

Aigemeen 

Het is nog niet bekend wanneer de booractiviteiten van SPKO-3 (put voor het reservoir Spijkenisse

West op de locatie Spijkenisse-Oost) beginnen. Na afronding van de booractiviteiten zal deze put in 

productie worden genomen. 

2.2 8eschrijving van de booractiviteiten 

2.2.1 Voorbereidende werkzaamheden 

Het bestaande locatieterrein is voldoende groot om een derde put aan te brengen. De kelder voor het 

boren van SPKO-3 zal ten zuiden van de bestaande putten worden gerealiseerd. De 

plattegrondtekening (appendix 7) geeft de schematische indeting van het boorterrein en de ontsluiting 

naar de openbare weg aan. 

Rondom het boorterrein wordt een betonnen afvoergotensysteem (milieugoten) uitmondend in een 

verzamel(hoek)bak aangebracht voor de opvang en het afvoeren van (hemel)water. Ten behoeve van 

de fundering van de boorinstallatie worden circa 400 heipalen aangebracht. Ter plaatse van de 

boorkelder wordt een stalen buis van circa 40 meter (de stove pipe genaamd) geheid. De 

werkzaamheden om de boorlocatie in gereedheid te brengen voor de daadwerkelijke boren duren circa 

8 weken en zullen plaatsvinden in de dagperiode. 

2.2.2 Uitvoering van de boring 

De boring vindt plaats met behulp van een demontabele boorinstallatie. Appendix 6 geeft een 

schematische voorstelling van een boorinstallatie met faciliteiten. 

De tijdsduur van de boring wordt bij een normaal verloop van het boorproces geschat op 8 tot 12 

weken. Gezien de aard van het boorproces zullen er continu (dag en nacht) in deze periode 

boorwerkzaamheden plaatsvinden. Na afloop van de boring wordt de boorinstallatie gedemonteerd en 

afgevoerd. 

Het boorproces kan als voigt beschreven worden: 

Een hydraulisch aangedreven motor boven in de boorinstallatie (top drive), zorgt voor de aandrijving 

van de boorbeitel onder in het boorgat. De boorstang bestaat uit een serie aan elkaar geschroefde 

holle boorpijpen en is aan de onderkant voorzien van de boorbeitel. Door het gewicht van de pijpen 

boort de boorstang zichzelf de grond in. Is de lengte van de boorstang afgeboord, dan stopt het boren 

en wordt een nieuwe boorpijp aan de topdrive geschroefd. Zo groeit de lengte van de boorstang met 

de diepte van het geboorde gat. 
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Tijdens het boren wordt continu vloeistof - de boorvloeistof - door de holle boorstang naar beneden 

gepompt. Deze vloeistof brengt het door de beitel vermalen gesteente (boorgruis) tussen de boorstang 

en boorwand door naar de oppervlakte. Het boorgruis wordt met behulp van schudzeven, hydroclonen 

en centrifuges uit de boorvloeistof gehaald, in bakken opgevangen en daarna voor verwerking naar 

elders afgevoerd. De boorvloeistof wordt vervolgens via een gesloten systeem weer in de boorpijpen 

gepompt. 

Op het boorgat zijn veiligheidsafsluiters (blow-out preventors) aangebracht, die op elk gewenst 

moment, eventueel van afstand, gesloten kunnen worden. Om te voorkomen dat het boorgat instort, 

wordt het boren een aantal keren onderbroken om het boorgat te verbuizen met stalen 

bekledingsbuizen (casing). 

Deze buizen worden met cement aan de boorgatwand bevestigd. De diepte van het boorgat en I

aard, de dikte en de samenstelling van de aardlagen bepalen de lengte waarover en het aantal malen 

dat er bekledingsbuizen worden aangebracht. Moet van boorbeitel worden gewisseld, vanwege slijtage 

of het toepassen van een kleinere diameter, dan wordt ook de gehele voorstang naar boven gehaald 

en uit elkaar geschroefd alvorens met een nieuwe beitel verder geboord kan worden. 

2.2.3 Schoonproduceren 

Nadat de gashoudende formatie is aangeboord, wordt de put achtergelaten met brine (ofwel 

zoutwateroplossing). Op een later tijdstip wordt de put schoongeproduceerd. 

Bij het schoonproduceren wordt in een tijdelijke installatie (testseparator) het gas van de brine 

afgescheiden, waarna het geproduceerde aardgas door - eveneens tijdelijk aanwezige - branders 

(fakkel) wordt verbrand. Indien technisch uitvoerbaar zal naar Barendrecht schoongeproduceerd 

worden zodat geen lokale brander geplaatst hoeft te worden. 
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3 Grond- en hulpstoffen tijdens het boren 

3.1 Aigemeen 

Bij het boren van een put en het zogenaamde cementeren van de verbuizing worden boorspoeling, 

boorchemicalien en cement gebruikt. De soorten en hoeveelheden daarvan worden nauwkeurig 

afgestemd op de geologische formatie en het boorprogramma. Ten tijde van het opstellen van deze 

vergunningaanvraag kan niet exact worden aangegeven welke en hoeveel chemicalien zullen worden 

gebruikt. Dit zal worden opgegeven conform Mijnbouwregeling artikel 8.2.1.1 onder b (werkprogramma 

voor boorgaten op land). 

3.2 Boorvloeistof 

De boorvloeistof wordt grotendeels aangemaakt in een spoelingfabriek te Emmen en per vrachtauto 

aangevoerd naar de boorlocatie. De functies van de boorvloeistof zijn onder meer: 

• het afvoeren van vermalen (opgeboorde) gesteenten (boorgruis) naar de oppervlakte; 

• het afpleisteren van de boorgatwand ter minimalisering van boorvloeistofverliezen naar de 

doorboorde formaties; 

• het koelen van de boorbeitel; 

• het geven van voldoende tegendruk om te voorkomen dat formatiegas of vloeistoffen in het 

boorgat stromen; 

• het verminderen van wrijving. 

De boring start met een boorvloeistof op waterbasis. Het gaat dan met name om de boorsecties in de 

Noordzee- en kalkformaties. Deze secties worden ook wei tophole genoemd. Deze boorvloeistof is 

voornamelijk samengesteld uit water, klei, mineralen en verdikkingsmiddelen. Voor de diepere secties 

wordt veelal om technische redenen een boorvloeistof op oliebasis toegepast (Oil Based Mud - OBM). 

De vrijkomende boorspoeling vermengd met het boorgruis wordt gerecycled. Hierbij wordt ongeveer 98 

procent van de basisolie uit het boorgruis en de afgewerkte boorvloeistof teruggewonnen. Voor het 

aanmaken van boorvloeistof dient dus water of basisolie als hoofdbestanddeel. am de boorvloeistof de 

eigenschappen te geven die het voor genoemde functies nodig heeft, worden speciale producten 

toegevoegd afhankelijk van de eigenschappen die op dat bepaalde moment nodig zijn. Deze 

eigenschappen zijn bijvoorbeeld gerelateerd aan de verwachte drukken en aard en type van de te 

doorboren forma ties. 

Tijdens de voorgenomen boring worden indicatief de volgende hoeveelheden boorvloeistoffen en 

boorchemicalien gebruikt: 

• 500 m3 KPM (Kalium Polymer Mud); een boorspoeling op waterbasis; 

• 700 m3 VCM (Versa Clean Mud); een boorspeling op oliebasis; 

• 60-160 ton boorchemicalien; 

• 100-200 ton cement; 

• 250 m3 brine (een zout wateroplossing). 

De circulerende boorvloeistof wordt bovengronds na gebruik door middel van schudzeven, 

hydroclonen en centrifuges zoveel mogelijk ontdaan van nat of steekvast boorgruis, waarna de 

afgescheiden boorvloeistof weer in het actieve systeem wordt teruggebracht. Het afgescheiden 

boorgruis wordt naar een erkende verwerker afgevoerd. 
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Bij wijziging van de vloeistofsamenstelling wordt de circulerende oude boorvloeistof afgetapt en 

vervangen door het nieuwe type. De oude vloeistof wordt afgevoerd naar de spoelingfabriek om daar 

opgewerkt te worden om daarna vervolgens weer opnieuw ingezet te kunnen worden. 

3.3 Watergebruik 

Gemiddeld wordt per boring circa 400 tot 1.000 m3 water gebruikt ten behoeve van het boorproces. Oit 

water wordt in hoofdzaak gebruikt als spoelwater voor het schoonspoelen of afspuiten van de 

apparatuur op de locatie of de verharding. In de regel kan dit water worden verkregen uit de 

wateropvangbak. 

4 Capaciteit van de inrichting 

Niet van toe passing. 

5 8edrijfstijden tijdens het boren 

Het boren is een continu proces en duurt circa 8 tot 12 weken. 
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Emissie naar de lucht wordt berekend aan de hand van een dieselverbruik van circa 6 m3 per dag 

gedurende de dagen dat de boorinstaliatie draait. Er wordt gerekend met diesel met een zwavelgehalte 

van 0,005% (ultralaag). 

Component kg per m3 diesel kg per dag (max.) 

Kooldioxide (CO2) 2.800 16.800 

Koolmonoxide (CO) 3,2 19,2 

Zwaveldioxide (S02) 0,09 0,52 

Stikstofoxiden (NOx) 28,8 172,8 

Onverbrande koolwaterstoffen (CxHv) 0,39 2,34 

Roet 0,81 4,86 

6.2 Maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater 

Tijdens werkzaamheden op de boorlocatie wordt de afsluiter in de afvoerleiding van de waterbak 

gesloten en is er tijdens de opbouw, boorfase en demontage geen lozing van vloeistoffen op het 

oppervlaktewater. Op locatie is tijdelijk een waterbehandelingseenheid aanwezig. Hierdoor wordt de 

mate van vervuiling gereduceerd. Zodra de wateropvangbak vol is, wordt het water met een tankwagen 

afgevoerd naar een externe verwerker. Na beeindiging van de werkzaamheden op de boorlocatie en 

nadat het gehele terrein is schoongemaakt, wordt het hemelwater van de locatie weer via de 

opvangbak geloosd op het oppervlaktewater. 

6.3 Bodembescherming 

Het begin van het boorgat wordt gevormd door een circa 40 meter diep ingeheide stalen buis (stove 

pipe), welke door middel van oliebestendige rubberen afsluiterschakels vloeistofdicht is verbonden met 

de bodem van de betonnen boorkelder. Hiermee wordt vervuiling van grond of grondwater voorkomen. 

Door de combinatie van de aan te brengen vloeistofdichte verharding (zonder PBV-verklaring) met 

afvoergoten en opvangbakken, werkmethoden tijdens de boor- en schoonproduceerperiode alsmede 

de toegepaste equipment en het continu visueel inspecteren van de voorzieningen is de bescherming 

van de bodem tijdens deze activiteit geborgd. Na afloop van de boring en het schoonproduceren wordt 

het terrein, de goten en opvangbakken gereinigd en vindt een visuele eindinspectie van de 

vloeistofdichte verharding plaats. 

Zie voor overige bodembeschermde maatregelen voorts deel 3, paragraaf 6.3 van deze bijlage 1. 

Voor de locatie Spijkenisse-Oost is een zogenaamd milieukundige nulwaarde onderzoek uitgevoerd. 

De resultaten van dit onderzoek dienen mede als referentie bij het te zijner tijd opruimen van de 

boorlocatie wanneer de grond weer in de oorspronkelijke staat wordt hersteld. 
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6.4 Geluid 

Het equivalente geluidsniveau, veroorzaakt door de boorinstallatie bij normale werking en onder 

representatieve bedrijfscondities, wordt bij de nabijgelegen woonbebouwing de grenswaarde van 50 

dB(A) overschreden. Door ten westen van de installatie een 10 meter hoog geluidsscherm op te 

stellen, worden de niveaus bij de nabijgelegen woonbebouwing gereduceerd, waarmee de niveaus bij 

de nabijgelegen woonbebouwing aan de grenswaarde van 50 dB(A) voldoen. 

Ten gevolge van bijzondere werkzaamheden zoals het heien van de stove pipe gedurende 2 dagen of 

gedurende een korte productietest van de put, kan tijdelijk een verhoogde geluidsproductie ontstaan. 

Deze werkzaamheden zullen dan ook zoveel mogelijk in de dagperiode worden uitgevoerd. 

Ten gevolge van bijvoorbeeld het stoten van boorbuizen kunnen incidenteel piekgeluiden ontstaan. Het 

zoveel mogelijk beperken van deze piekgeluiden wordt beperkt middels het vooraf instrueren van het 

boorpersoneel. 

Tijdens de constructie van het boorterrein en de boring zelf zijn geen (hinderlijke) trillingen buiten de 

inrichting te verwachten. 

6.5 Emissies van geur/stof 

Tijdens de boring wordt geen geur- of stofoverlast verwacht. De gebruikte hulpstoffen alsook het 

proces zelf geven hiertoe geen aanleiding. 

6.6 Energie 

Het energieverbruik wordt aangegeven voor een gemiddelde uitrusting van een boorinstallatie. Per 

type kan dit afwijken. Het elektrisch aangedreven equipment van de boorinstallatie en 

lichtvoorziening wordt van energie voorzien door 5 dieselgeneratoren met een totaal vermogen Va" 

3750 kW. Ais brandstofvoorziening voor de generatoren en dieselpompen is een dieselvoorraad 

aanwezig van circa 50 m3
• Het totale dieselolieverbruik varieert van 3 tot 8 m3 per dag. 

6.7 Licht 

De verlichting van de boorinstallatie en overige apparatuur is zodanig dat enerzijds de installaties veilig 

kunnen worden bedreven en anderzijds lichthinder naar de omgeving zoveel mogelijk wordt beperkt. 
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Van de tijdens de boring vrijkomende afvalstoffen wordt een afvalstoffenadministratie bijgehouden. 

Navolgend overzicht geeft een schatting van de te verwachten reststoffen naar soort, naar hoeveelheld 

en naar afvoer/verwerking (uitgaande van normale booromstandigheden). 

Reststoffen Ton Afvoeriverwerkinf] HoofdbestanddeJen 

Boorvloeistof op 300 Erkende verwerker (behandeling Water, klei, bariet, polymeer, 

waterbasis en deponie) loog, zout 

Boorvloeistof op 350 Erkende verwerker (behandeling, Olie, klei, bariet, polymeer, 

oliebasis recyclinQ en deponie) looQ, zout 

Boorgruis waterbasis 450 Erkende verwerker (behandeling, Zand, kleisteen, kalk, 

recycling en deponie) anhydriet, zout 

Boorgruis oliebasis 1.100 Erkende verwerker (behandeling, Basisolie, zand, kleisteen, 

recycling en deponie) kalk, anhydriet, zout 

Brine 25 Erkende verwerker (recycling) Calciumchloride of 

kaliumchloride en water 

Hoekbakwater 1.000 Erkende verwerker/RWZI Water 

Olievervuild afval 200 Erkende verwerker (recycling) Olie, water, bezinksel 

Sanitaire opvangbak: 15 RWZI Sanitair afval 

inhoud 

Bedrijfsafval 5 Erkende verwerker Huishoudelijk afval 

. (stortplaats/verbranding) 
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8 Transportbeweging tijdens het bore" 

De aan-en afvoer van benodlgd materieellmaterlaal zal plaatsvinden door mid del van wegtransporten 
via een voorat vastgestelde rijroute. 

Voor de aanvoer van de boorinstallatie met bijbehorende apparatuur zijn circa 100 - 200 vrachten 

nodig. Met het opbouwen van de boorinstallatle is circa 1 week gemoeid. Tijdens de boring zijn er 

gemlddeld 3 tot 5 vrachten per dag nodig. Transporten gedurende de nacht zullen zoveel mogelijk 

worden vermeden. Voor de afvoer van de boorinstallatie naar elders zlJn weer circa 100 tot 200 

vrachten nodig. Een aantal transporten vall onder de categorie zwaar vervoer. 

Het precieze aantal vrachten is onder andere afhankelijk van: 

• type boortoren; 

• die pte van de put; 

• benodigde boorvloeistof; 

• diameter boorgat. 
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De toepassing van de juiste boorvloeistof voorkomt uitstroom van gas. Mocht onverhoopt tijdens het 

boren met de boorvloeistof gas naar de oppervlakte komen dan wordt dit gas via een vooraf opgesteld 

systeem afgeblazen. Verder zijn op de locatie altijd verzwaringsmiddelen aanwezig om, indien, nodig, 

het soortelijke gewicht van de boorvloeistof te kunnen verhogen bij een onverwacht hoge formatiedruk 

tijdens het boren. Tevens zijn diverse veiligheidsafsluiters op de put aanwezig ter beheersing van het 

boorproces. 

Externe risico's zijn de risico's die invloed op de omgeving kunnen hebben. Het externe risico van een 

boorgat bestaat uit het ongecontroleerd uitstromen van vloeistof en/of aardgas uit de put, een 

zogenoemde blow-out. Indien het uitstromende gas en vloeistof wordt ontstoken ontstaat 

warmtestraling, waarvan de intensiteit afhankelijkis van de afstand tussen de vlam en de blootgestelde 

objecten of personen. 

De contour van 1 O~ als gevolg van een ontstoken blow-out van de put SPKO-3 is weergegeven in 

appendix 3a. De berekende 10~ PR-contour (plaatsgebonden risico) bevindt zich grotendeels op de 

locatie zelf. De 10-6 contour overschrijdt de terreingrens aan de oostkant van de locatie waarbij deze 

ook over het terrein van de waterzuivering heen komt te liggen. Omdat een 

afvalwaterzuiveringsinstallatie geen (beperkt) kwetsbaar object is (vanwege de lage 

personeelsdichtheid bij dit soort bedrijven) bevinden zich binnen de contour van het plaatsgebonden 

risico van 10~/jaar als gevolg van een ontstoken blow-out geen kwetsbare objecten. 

Voor elke boring wordt een specifiek calamiteitenbestrijdingsplan opgesteld en vooraf doorgesproken 

met de plaatselijke brandweercommandant. Dit calamiteitenbestrijdingsplan is op de locatie aanwezig. 
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DEEL3 

10 

10.1 

Produceren 

Procesbeschrijving 

Aigemeen 

Indien niet anders is aangegeven, gelden de in deze beschrijving aangegeven volumina van gassen bij 

een temperatuur van DoC, een druk van 1.013 mbar en droog. 

10.2 8eschrijving van ondergrondse inrichting 

Een gasput is opgebouwd uit een serie van metalen verbuizingen die aan de boorgatwand z., 

bevestigd met cement. Deze verbuizing dient om instorten van de geboorde gang te voorkomen. 

Daarnaast wordt voorkomen dat stroming van formatievloeistoffen optreedt tussen verschillende 

aardlagen via een verbinding in de boorput. De laatste, diepste verbuizing is geperforeerd ter hoogte 

van de gas voerende laag in het reservoir. Door de perforaties treedt het gas in de productieverbuizing 

en wordt via de zogenaamde tubing naar het oppervlak gebracht. De bovenste verbuizing (conductor) 

is extra zwaar uitgevoerd en dient behalve voor de stabiliteit ook als fundering voor de putafsluiters. De 

putten zijn uitgerust met een serie 

veiligheidsafsluiters, ook wei de 'X-mas tree' 

genoemd. Door een hulpleiding worden 

hulpstoffen als methanol en corrosie-inhibitor 

(rem mer) naar de putmond gevoerd. Verder zijn 

gasputten op een diepte van ongeveer 50 tot 

100 meter onder de oppervlakte uitgerust met 

een zogenaamde veiligheidsklep of putafsluiter 

die hydraulisch gestuurd de put automatisch kan 

insluiten. Onder normale omstandigheden 

veroorzaken gaspuUen geen milieubelasting. 

In navolgende figuur wordt een gasput 

schematisch weergegeven. 

--..-

..--
."'-

Produktstroom 

Amuluskleppen 

Ve¢uizirigen 

·ve'ilg/leidsldcp 

(.ubsurfa~tUlllely valve) 

___ Verbuizing!'ll 

Stijgbu,s (tubing) 

.-------- Liri ... mel perforatie 
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Bijlage 1 - Vergunningaanvraag Wet milieubeheer ex artikel 8.1 lid a en c 

10.3 Gasproductie 

10.4 

10.4.1 

Appendix 4 geeft het gaswinningproces schema tisch weer. Het aardgas en de reservoirvloeistoffen 

(water en condensaat), geproduceerd door de op de inrichting gelegen putten, worden door middel van 

gasproductieleidingen (zogenaamde Flowleidingen) via drukregelkleppen en debietmeters naar het 

inlaatmanifold gevoerd. Vervolgens wordt het "nat" gas door mid del van een ondergrondse 

gastransportleiding via de locatie Oud-Beijerland Zuid naar de gasbehandelingsinstallatie op de locatie 

Barendrecht gevoerd. 

De putten worden voorzien van de volgende systemen: 
• Beveiliging door onder- en bovengrondse putafsluiters. De onder- en bovengrondse putafsluiters 

worden hydraulisch bediend met behulp van een hydraulische eenheid, bestaande uit een 

besturingssysteem, een oliepomp en een oliereservoir. 

• Doodpompaansluiting; een bovengrondse aansluiting voor het in noodgevallen rechtstreekse 

doodpompen van de putten. 

Tijdens opstarten van koude putten kan methanol worden ge"injecteerd in de putmond om 

hydraatvorming in de installatie te voorkomen. De methanol wordt ge"injecteerd vanuit een mobiele 

methanol injectie-eenheid bestaande uit een methanol pomp en een vat van maximaal 1500 liter 

methanol. 

Verder wordt voor de twee putten SPKO-1 en SPKO-2 ongeveer 1 m3 corrosieremmer per put en week 

gebruikt. De put SPKO-3 bestaat uit roestvrij staal en heeft hierdoor geen corrosie-inhibitie nodig. 

Ten behoeve van het periodiek reinigen (ragen) en inspecteren van de natgastransportleiding kan 

tijdelijk een mobiele installatie worden aangesloten. 

De hoeveelheid geproduceerd gas wordt continu gemeten en geregistreerd. 

Ondersteunende systemen 

Procescontrolesysteem 

De installatie is norma liter onbemand. De inrichting is aileen bemand bij: 

• opstarten van de installatie na storingen en nadat de installatie drukvrij is geweest; 

• periodieke controle van de installatie; 

• onderhoud. 

Het bij- en afzetten van de installatie en regelen van het gasdebiet op basis van Gasunie vraag zal via 

telemetrie worden geregeld vanuit het Assen Coordinatie Centrum (ACC). De hoeveelheid 

geproduceerd gas wordt continu gemeten en geregistreerd. 

In uitzonderlijke situaties waarbij de normale controle over het proces verloren dreigt te gaan, zal de 

installatie automatisch naar een veilige toestand gaan of in een veilige situatie blijven. Hiertoe zijn twee 

veiligheidsafsluiters in de put ge"installeerd. Een afsluiter is ondergronds in de productiebuis geplaatst 

conform regelgeving. De ander afsluiter bevindt zich in het bovengrondse deel van de put. 
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10.4.2 Afblaassysteem 

In gevel van storing. onderhoud of noodsituaties kan de installatie handmatig van druk afgelaten 

worden door middel van een afblaaspijp. In de afblaasleiding is een vloeistofafscheider ge'I'nstalleerd 

om eventuele vloeistoffen af te vangen. 
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11 Grond- en hulpstoffen tijdens het produceren 

11.1 Grondstoffen 
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Het aardgas dat vrijkomt bij de winning wordt niet gebruikt als brandstof op de locatie, maar via een 

transportleiding afgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie Barendrecht. 

11.2 Hulpstoffen 

De voornaamste hulpstof is corrosieremmer. Tijdens de productiefase wordt in de putten SPKO-1 en 

SPKO-2 corrosie-inhibitie ge'injecteerd. Voor de put SPKO-3 zal dat niet nodig zijn, omdat deze put 

met corrosiebestendig materiaal wordt uitgevoerd. Per week wordt ongeveer €len kubieke meter (1 m3
) 

corrosieremmer per put ge'injecteerd. 

De tweede belangrijke hulpstof is methanol. Bij het opstarten van de koude put wordt met behulp van 

een injectiepomp methanol ge'injecteerd in de gasstroom om het vriespunt van het meegeproduceerde 

water te verlagen en zo hydraatvorming in de installatie te voorkomen. Het aantal keren dat een koude 

put opgestart moet worden wordt geschat op 9 keer per jaar. De benodigde hoeveelheid methanol 

bedraagt hoogstens 1 m3 per koude start. 

Het gebruik van chemicalien bij de procesvoering zal tot een minimum beperkt blijven. De injectie- en 

doseringsfaciliteiten zijn zodanig ontworpen dat een optima Ie dosering mogelijk is. 

12 Capaciteit van de inrichting 

De aardgasproductiecapaciteit van de locatie Spijkenisse-Oost en de pijpleiding zal 2 miljoen m3 per 

dag bedragen. 

13 8edrijfstijden tijdens het produceren 

De installatie Spijkenisse-Oost zal continu in bedrijf zijn. 
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14 

14.1 

14.1.1 

14.1.2 

14.2 

14.2.1 

14.2.2 

14.3 

14.3.1 

Belastingen van het milieu tijdens het produceren 

Emissies naar de lucht 

Continue emissies 

De enige continu emissie is diffuse emissie. Op basis van een door de NAM uitgevoerd onderzoek op 

diverse gaswinningslocaties mag worden aangenomen dat de diffuse emissies op een puttenlocatie 

per put rond de 300 m3/jaar bedragen. 

Incidentele emissies 

Bij het drukvrij maken van de installatie ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden zal de 

gasinhoud van de gehele of een deel van de installatie (exclusief de gastransportleiding) incidenteel 

via de afblaaspijp worden geemitteerd. Dit zal maximaal 240 m3 per keer zijn. 

Maatregelen ter bescherming van het oppervlaktewater 

Opvang en afvoer van hemelwater 

Het hemelwater van het puttenterrein wordt via een gotensysteem verzameld in de hemelwaterbak. Via 

een waterslot wordt het hemelwater van daaruit afgevoerd en op het oppervlaktewater geloosd. 

Tijdens werkzaamheden aan de installatie (bijvoorbeeld onderhoud) wordt deze afvoer afgesloten en 

wordt de waterbak geleegd door middel van een vacuumtankauto. Het water wordt daarna 

getransporteerd naar een daartoe geeigende be-/verwerkingsinrichting. 

Opvang en afvoer van mogelijk verontreinigde vloeistoffen 

Op plaatsen waar een verhoogd risico op morsing of lekkage bestaat worden additionele voorzieningen 

getroffen. 

Bodembescherming 

NAM-beleid bodembescherming/NRB 

Het NAM-beleid ten aanzien van bodembescherming valt binnen het bredere VGWM-beleid en houdt 

een actieve benadering in. De daarvoor benodigde elementen zijn verankerd in de bedrijfsprocessen. 

Daarnaast is de bodembescherming een onderdeel van het convenant 'Uitvoering milieubeleid olie- en 

gaswinningsindustrie' en het daaruit voortvloeiende Bedrijfsmilieuplan. 

In termen van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB) vallen de 

locaties voor de winning en behandeling van olie en gas onder de bodemrisicocategorieen 

verwaarloosbaar bodemrisico (A) of aanvaardbaar bodemrisico (A*). Gezien (het behouden van) 

classificatie zijn er risicobeperkende maatregelen en voorzieningen nodig. Deze zijn onderstaand m 

algemene zin en locatiespecifiek beschreven. 
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14.3.2 

14.3.3 

Aigemene maatregelen en voorzieningen 

Bodembeschermde voorzieningen 

Ten behoeve van de installatie zijn waar nodig bodembeschermende voorzieningen aangebracht. Bij 

het ontwerp daarvan wordt gebruik gemaakt van het Beslismodel Bodembescherming Bedrijfsterreinen 

(BBB). 

Voorafgaande aan de ingebruikname van de bodembeschermende voorzieningen wordt middels 

beproeving en inspectie zeker gesteld dat de installatie functioneert conform het ontwerp. 

Toezicht en inspectie 
Om de productieveiligheid. de milieuveiligheid en het ongestoorde procesverloop zeker te stellen 

worden de locaties minstens een keer per week aan een visuele controle onderworpen. 

De systematische inspectie van de onderstaande voorzieningen (vloeistofdichte voorzieningen e.d.) 

vindt plaats volgens de procedures voor onderhoud en inspectie. 

Bodemonderzoek en monitoring 

Het onderzoek naar de nulsituatie is onderdeel van de aanJeg van de locatie. Voor de locatie 

Spijkenisse-Oost is de nulsituatie vastgelegd. 

De bodemkwaliteit wardt gedurende de lifecycle van de locatie periodiek gecontroleerde en bij sluiting 

en ontmanteling wordt de kwaliteit vastgesteld en eventueel gevolgd door een sanering. De monitoring 

gedurende de lifecycle vindt plaats op basis van de principes van de NRB-systematiek. 

Incidentenmanagement 

Voor classificatie, onderzoek en rapportage van incidenten - waaronder ook bodemincidenten zijn 
begrepen - wordt binnen de NAM gewerkt volgens een standaard. In de standaard in het 

afhandelingproces van de eerste melding tot de verspreiding van de leerpunten opgenomen. De 

opheffing van bodemverontreiniging door een incident vindt plaats onder der regels van en 

zorgplichtsanering. 

Locatiespecifieke maatregelen en voorzieningen 

Het ontwerp van de inrichting en de bedrijfsvoering zijn erop gericht bodemverontreiniging te 

voorkomen. Op plaatsen waar een verhoogd risico bestaat voor verontreiniging van de bod em zijn 

speciale voorzieningen getroffen. Eventueel gemorste vloeistoffen tijdens operationele en 

onderhoudsactiviteiten worden via een gesloten drainsysteem opgevangen. Hiertoe zijn vloeistofdichte 

vloeren of bakken (zander PBV-verklaring) aangelegd onder de betreffende installatie onderdelen. 

De corrosie-inhibitorpomp en voorraadstank, tijdelijke methanol skid en de installatie skid (met 

hydraulische eenheid voar het bedienen van de veiligheidskleppen) zijn geplaatst op de verharding. 

De bod em- en grondwaterkwaliteit worden gecontroleerd door middel van een monitoringssysteem, 

bestaande uit peilbuizen die regelmatig bemonsterd worden. De peilbuizen worden geplaatst nadat de 

locatie is ingericht. 
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Oit geheel van voorzieningen en maatregelen leidt bij toepassing van de in de NRB opgenomen 

Bodemrisico Checklist tot een emissiescore van maximaal 2. In deze situatie is als boven omschreven 

een aantal peilbuizen aangebracht waarmee de grondwaterkwaliteit wordt bewaakt. Hiermee kan de 

emissiescore van 2 teruggebracht worden naar score 1 waardoor de resterende risicocategorie A * is. 

14.4 Geluid tijdens het produceren 

Na het in productie nemen van de 3 putten van Spijkenisse-Oost zal de geluidsemissie van de totale 

installatie voldoen aan de geluidsvoorschriften. 

14.5 Geur tijdens het produceren 

Tijdens het produceren wordt geen geuroverlast verwacht. De gebruikte hulpstoffen alsook het proces 

zelf geven hiertoe geen aanleiding. 

14.6 Energie tijdens het produceren 

Bij het ontwerp van de installatie wordt gestreefd naar een zo doelmatig mogelijk gebruik van energie, 

mede in het kader van de Meerjaren Afspraak Energieverbruik met het Ministerie van Economische 

Zaken. Ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening wordt door het elektriciteitsdistributiebedrijf een 

aansluiting gemaakt op het laagspanningsdistributiesysteem op de locatie. 

Het totaal ge"installeerde elektrische vermogen als gevolg van het in productie nemen van de drie 

putten in Spijkenisse-Oost zal ongeveer 60kW bedragen. Het geschatte energieverbruik zal ongeveer 

360 MWh per jaar bedragen. 
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15 Afvalstoffen tijdens het produceren 

Tijdens normaal bedrijf komen geen afvalstoffen vrij uit het proces. 
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8eperking van incidentele afvalstromen zal worden gerealiseerd door een optimale bedrijfsvoering, 

waarbij juiste en minimale doseringen van hulpstoffen worden gewaarborgd. 

15.1 Vloeibare afvalstoffen 

Afgewerkte en hydraulische olie en/of vervuild methanol die vrijkomen bij onderhoud worden zoveel 

mogelijk separaat opgevangen en afgevoerd. Mogelijk verontreinigde vloeistoffen worden opgevangen 

en verzameld en regelmatig door een vacuumtankauto naar een geEHgende be-/verwerkingsinrichting 

vervoerd. 

15.2 Vaste afvalstoffen 

Vaste afvalstoffen die overblijven na onderhoud (inclusief huishoudelijk afval) worden gescheiden 

ingezameld en afgevoerd naar een daartoe geeigende be-/verwerkingsinrichting. 
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Tljdens normale operatie vindt incidenteel transport plaats voor de aan- en afvoer van hulp
tespecUevelijk reststoffen en voor onderhoud. Oit zal gemlddeld een tot twee keer per week 
plaatsvinden en vindt normaliter plaats tussen 07:00 en 19:00 uur. 
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17 Veiligheid tijdens het produceren 

17.1 Externe veiligheid 
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De locatie wordt ingericht en onderhouden conform de daarvoor geldende mijnbouwvoorschriften. In 

het kader van het Ontwerpbesluit Milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor inrichtingen is een 

berekening uitgevoerd met betrekking tot het plaatsgebonden risico bij grote ongevallen. 

Binnen deze contour zijn geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten vanuit de omgeving 

permanent aanwezig. 

17.2 Brandbeveiliging 

Het ontwerp van de installatie is erop uitgelegd om brand te voorkomen. Dit wordt bereikt door: 

• op de plaatsen waar nodig het elektrische materieel explosieveilig uit te voeren volgens de 

hiervoor geldende NEN normen; 

• te voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn 94/9/EC (ATEX), met betrekking tot certificering 

van de apparatuur en ontwerp van de installatie 

• de doodpompaansluiting op de putten, zodat in geval van brand met behulp van een mobiele 

pomp vanaf een veilige afstand zware vloeistof de putten in kan worden gepompt waardoor de 

productie van aardgas door de puttenwordt gestopt. Er is geen permanente doodpompapparatuur 

aanwezig op de gasbehandelingsinstallatie. Doodpompvloeistof wordt, zodra dit noodzakelijk is, 

met tankwagens aangevoerd. 

Er wordt een voldoende aantal deugdelijke en doelmatige brandblusmiddelen geplaatst. Meer details 

omtrent de brandblusmiddelen zullen worden opgenomen in de Brandbestrijding en calamiteitenplan 

(BBKP). Dit plan zal voor inbedrijfname van de installatie in overleg met de plaatselijke brandweer 

worden opgesteld en worden toegezonden aan de Inspecteur-Generaal der Mijnen. 

17.3 Procesbeveiliging 

De locatie Spijkenisse-Oost is een onbemande installatie. Met behulp van controlekleppen wordt de 

installatie geregeld. Onafhankelijk van dit regelsysteem is een beveiligingssysteem ge·installeerd welke 

de installatie naar een veilige toestand brengt wanneer het gehele regelsysteem uitvalt. 

Naast deze bescherming wordt de pijpleiding mechanisch beschermd door veiligheidskleppen. Deze 

kleppen worden, wanneer de ingestelde druk wordt overschreden, volledig open gestuurd een blazen 

de inhoud van de installatie at naar de atmosfeer. 

Indien de installatie ingesloten wordt of wanneer er alarmen worden gegenereerd dan wordt via een 

semafoon een code gestuurd naar de dienstdoende operator. Deze meldingen worden ook met behulp 

van een data-telemetriesysteem via een telefoonverbinding doorgegeven aan het 24 uur per dag 

bemande Assen Co6rdinatie Centrum (ACC). 

Zowel op de locatie als vanuit het ACC kan de installatie veilig gesteld worden door het geven van een 

Emergency Shutdown (ESD), waarbij de beveiligingsafsluiters op de putten en voor de aansluiting op 

de gastransportleiding gesloten worden. 
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Op de bultengrens van de inrichting wordt een van stevig hekwerk vervaardigde afrasterlng 

aangebracht met voldoende vluchlpoorten. In het hekwer1< odjn diverse vluchtdeuren aangebrachl, die 

van binnenult kunnen worden geopend en near builen opendraaien. De vluchtpoorten en 

loegangsdeuren worden zodanig uitgevoerd dal een doellreffende beveillging legen het belreden van 

hel lerreln door onbevoegden wordt verkregen. 

81J de toegangen tol de inrichting zijn loegangsverbodborden geplaatst ingevolge artikel 3.15 van het 

AR80 beslult. 

Getekend . _I1::::y:::=, f=' +n..-.:._ 
/"":1 r_ 0'( 

Assen. d.d. -W4''--==--=-=-'''-"---

Naam: 

Functie: IFb L 
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Appendix 1 - Kadastrale kaart Spijkenisse-Oost 
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Appendix 2a - Geluidscontourkaart locatie Spijkenisse-Oost tijdens boren 
van SPKO-3 
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Appendix 2b - Geluidscontourkaart locatie Spijkenisse-Oost tijdens 
productie van SPKO-1, SPKO-2 en SPKO-3 
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Appendix 3a - Risicocontour locatie Spijkenisse-Oost tijdens boren van 
SPKO-3 
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Appendix 3b - Risicocontour locatie. Spijkenisse-Oost tijdens productie van 
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Appendix 4 - Schematische weergave gaswinningproces 
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Appendix 5 - Schematische opstelling boorequipment. SPKO-3 
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Appendix 6 - Schematische voorstelling van een boorinstallatie met 
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Appendix 7 - Plattegrond locatie Spijkenisse-Oost 



..v .. 
... .• .. 
., ' J-,. .... 

... 

.. 

.. 

•• j 

'" . " .. .,. 
'" .. 

• + 
' . '. 

'" ... .,. 
'" 

,j. ... .. ... 
'" '" ,j . 

.~ . - .- . - . -. - .~ ... ., "' 
~ ~ ~ ~ ~ ~ 

~$Iw""pu'l . _ . _ ._. _ . _ ._ . _ , 

-$ 
SPKO - 3 
INIEUW) 

"I 
/ 

~ 
IBESTAAND) 

.. 

1M31 

~ 

I~ 

" 

SPKO - 2 
IBES T AAND) 

", . j • 

' . 
'. 

." 

I r·,_ ·-_--_· -'- ' - ' - _____ .-._ .. -.. '-1. 
I / 

Rev_ Omschrijving GewijZigd 
o ORJlJlNEEl 1S-Q.4-·04 
A WIJZIGING TEKENf.lG 19-05-'04 

I 

I 

f 
t . 

/'" 

+ '" 

/ . 
L 

+ 

/ 

/ 
f 
r 
I " 

/ . 
I 

I" 

! l~l" 
-l=-" 
r ". 

'I- .-------

." 

VEIlIJ.AJa(; IIR TEKENIo 

c=J ASFAll 

[==:J !lIAS 

-~--t--t(KW(AI( - ImT 

~ VU(HTIDJTI 

--. ~ot:ltlWAT(R 

• VEUHO tt:l IJ'£N AFBlAAS 

GEllllS8RlJl 

""I" Plllf'IP1ENP2I 

• YAI/ItIllI)I1T1 (II III 

c.:> PIIIf' 

AFK. VERKLARING 

P1 ANTI CDRROSIE VLDEISTDFP[)1P 

P2 ANTI CORROSIE VLOEIS TDFP(Ml 

T1 ANTI CDRRDS[ VLDE5TOF OPSlAGTANK 

T2 TlJOELlJK ANTI CORROS[ IJPSLAGTANK 

13 ANTI CDRROSJ[ VLDEISTOF OPSlAGTANK 

T4 TlJOELlJK ANTI [DRROSE IPSLAGT ANI< 

.--1 NOORDEN 

=--Q'lJ-=-
V1 ONTGASSINGSVA T 

Projeklie SYS: RD_ 

V2 DNTGASSINGSVAT 

V3 ONTGASSINGSVA T 

NEDERLANDSE AARDDL[ MIJ BV 

PLA TTEGRONDTEKEMNG 

LOCA TIE SPIJKE~IISSE -OOST-1 
TBV VERGLJNNr.JGSAANVRAAG WET i'l.IElRlElfIR 

Schaal 1 : 250 
Dalum · 15-04-2004 
Gel GEDMA TI[S Rev A 



11 
32032-10 

revisie 0 

12 mei2004 

TEBODIN 

Bijlage 1 - Vergunningaanvraag Wet milteubeheer ex artikel 8.1 lid a en c 

Appendix 8 - Schema hoofdprocesleiding 



.-______________________________________________ L-________________________________________________ ~--------________________________________________ ~ _______________________________________________ , 

1 I ~ I 1 . " ", 

. " 

'. 

\0 ... .• .", ... 

., .. .. .. 
.j. '. .. 

'V 

... .. 
r-~ =:--=-~=-=--=-.=-~ -l -- :- - ;-- -v- - -v- - -J,- -I - --:-v - : . --, -¥ 

• ~ ~ ,y. ,J.- -v -J.. :. .... 'V ~I 
$$~ "- · - --"- ' - ' - . - 0- _-. + - ="";';""'lr4iro(' 

SPKO - 3 
INIEUWI SPKO I 

IBES T AANDI 

." 
' . 

"" .. 
'. 

, '-' 
'" I 

J 

SPKO - 2 
IBESTAANDI 

." 
,j' 

- I _._ , _.- ~ - . _._~ _ . 

.j • 

_·_ ·_ ·· ... '~ -l ." .. 
, i '" 

j'W -.I 

I·V '" 

, 
> .J-

I .. 
L 

·V .. 

. - + - + -. -. - + - + - >.- + - • --tf.- -, _.~ I' --'("I'-rl, 'r'-rr' '1'1-' 'T' -.-J,,,, ' ~ ",'._~ ",v ~ ... "'! ------~~~-~--~-~~~~~~~~~IT~~rr~-~~-~--~-~--·~--·~-~·--:· __ ;"'~ '" '" '" In~~_I+-t-.~.~.-.~-~+->~.-+-.-~>~.-.-~ . _ . 
']'rT'l'I']' I'III'I 'I'III 'I'I 'I 'I 'ITI' 

-\~ _____ ~_J _________________________ ~ ______________________________________________ ~ _____________________________ __ 

.. " .... / 

Rev Omschrijvll1g 
o ORIGINEEl 
A WUllGING 1[KENING 

-------~ 

vEIMlAAN; IIJI lEK!N'> 

l:.==J ASfAl T 

c::J IiAAS 

I(KWEIlK 

_ rml 
IiASlE_N ... 

• 
c.l 

eWIj2/gd 
15-04-'04 
19-05-'04 

PIW IP1 EN Pll 

VAIII:IlO1 ", EN B 

PIW 

N A M 

_ ~ NOORD[N 
.--,.t'!;=--

N£DERlANOSE AARDDLIE MU B.V. 

S[HEMA HOOFDPROCESlElDlNGEN 

LOCA TIE SPIJKENISSE -OOST -1 
lBV VERGlJI\M.JGSAANVRAAG WET MlliEUBEHEER 

Schaal 1 . 250 
Dalum : 15-04-2004 ITekenlng nr : 041806.2003 
Gel. GEOMA ll[S I AllPendix: 7 I Rev. : A 



TAB 5 



II 
TEBODIN 
Consultants & Engineers 

Milieueffectrapport 

Winning van aardgas uit de velden 
Spijkenisse-Oost, Spijkenisse-West en 
Hekelingen 

opdrachtgever Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

uitvoerder NAM Asset Land 

Postbus 28000 

9400 HH Assen 

project MER Gaswinning uit de veld en 

Spijkenisse-Oost, Spijkenisse-West en Hekelingen 

ordemummer 32032-10 

documentnummer 

revisie 0 
datum 12 mei 2004 

auteur S. Oetken 

Tebodin B.V. 

Laan van Nieuw Oost-Indie 25 

2593 BJ Den Haag 

PostbU5 16029 

2500 BA Den Haag 

telefoon 070 348 09 11 

telefax 070 348 05 91 

email s.oetken@tebodin.nl 



Milleueffectrapport Winning van aardgas uit de velden SpiJkenlsse-Oosl, Spijkenlsse-Wesl en Hekelingen 

Het MER is opgesteld door: 

Tebodin B.V. Den Haag, afdeling Milieumanagement (733) 

NAMB.V. 

Aan het MER is bijgedragen door de volgende bureaus en instituteh: 

Tebodin B.V. 

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B,V. 

Fotografie: 
Tebodin B.V. 

Den Haag, 12 mei 2004 

3203211 0 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 2 van 73 



lJ 
TEBODIN 
Consultants & Engineers 

Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de veld en Spijkenisse-Oost, Spijkenisse-West en Hekelingen 

Inhoudsopgave 

1 Inleiding 

1.1 Aigemeen 

1.2 Aanleiding milieueffectrapportage 

1.3 De NAM als initiatiefnemer 

2 Uitgangspunten, probleemstelling en doel 

2.1 Uitgangspunten 

2.1.1 De gaswinning 

2.1.2 De meest nabijgelegen gasbehandeling 

2.1.3 Toekomstige ontwikkelingen 

2.2 Probleemstelling 

2.2.1 Voorkeursontwikkelingsplan 

2.2.2 Keuze van de locatie voor gaswinning en behandeling 

2.2.3 Keuze van het pijpleidingtrace 

2.3 Doel van de voorgenomen activiteit 

3 Besluiten, beleid en wettelijk kader, 

3.1 Te nemen besluiten 

3.2 Beleidsnota's en plannen 

3.3 Wettelijk kader 

3.4 Buitenwettelijk kader 

3.5 Specifiek beleid en regelgeving voor de pijpleiding 

3.5.1 Beleid 

3.5.2 Regelgeving 

3.6 Beoordelingskader en Procedures MER 

4 Beschrijving van de voorgenomen activiteit 

4.1 Inleiding 

4.2 Voorbereidingsfase 

4.2.1 Modificatie locatie 

4.2.2 Aanlegfase pijpleiding 

4.2.3 Booractiviteiten 

4.3 Productiefase 

4.3.1 Productiefase winningslocaties 

4.3.2 Productiefase pijpleiding 

4.4 Abandonnering 

4.5 Alternatieven en varianten 

4.5.1 Alternatief: exploitatie vanuit locatie Spijkenisse-West 

4.5.2 Varianten aanlegfase 

4.5.3 Productiefase 

4.5.4 Abandonnering 

4.6 Samenvatting van de milieuaspecten 

32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 3 van 73 

pagina 

6 

6 
7 
7 

8 

8 

8 

9 
9 
9 
9 

10 
10 
11 

12 
12 
13 
15 
17 
19 
19 
20 
21 

22 

22 
23 
23 
25 
29 
33 
33 
41 
42 
43 
43 
43 
44 
44 
45 



32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 4 van 73 

Mllleueffeclrapporl Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-Oosl, Spijkenisse-Wes! en Hekelingen 

5 
5.1 
5.1.1 
5.1.2 
5.1.3 
5.1.4 
5.1.5 
5.2 
5.2.1 
5.2.2 

5.2.3 
5.2.4 

6 

6.1 
6.2 
6.2.1 
6.2.2 
6.2.3 
6.3 
6.3.1 
6.3.2 
6.4 

7 

7.1 
7.1.1 
7.1.2 
7.1.3 
7.2 
7.3 

8 
8.1 

8.2 
8.3 

Bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkeling 

De gasvelden en de winningslocatie 

Aigemeen 

Ligging 

Gebiedsomschrijving 

Socio-economisch milieu 

Natuurlijk milieu 

Het pijpleidingtrace 

Ligging en beschrijving van het pijpleidingtrace 

Gebiedsbeschrijving van het gebied in de directe nabijheid van de 

pijpleidingtraces 

Socio-ecologisch milieu 

Natuurlijk milieu 

Beschrijving van de gevolgen voor het milieu 

Inleiding 

Voorbereidingsfase 

Aanleg winningslocatie 

Aanlegfase pijpleiding 

Booractiviteiten 

Productiefase 

Productiefase winningslocatie 

Productiefase pijpleiding 

Verschil tussen milieueffecten van hand having en sluiting van Spijkenisse-West 

Vergelijking van de alternatieven 

Beoordeling van de varianten 

Gaswinning 

Locatie (aanlegfase, boring en productiefase) 

Pijpleiding (aanlegfase, inclusief HOD-boring en productiefase) 

Vergelijking van de gevolgen voor het milieu 

Het voorkeursalternatief 

Leemten in kennis en evaluatie 

Inleiding 

Leemten in kennis 

Evaluatie 

47 
47 
47 
47 
48 

48 

49 

50 
50 

50 
5' 
5"1 

52 
52 
52 
52 
53 
54 

56 
56 
61 
61 

63 

63 
f~ 

b~ 

65 
66 
68 

71 

71 
71 
72 



lJ 
TEBODIN 
Consultants '& Engineers 

Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-Oost, Spijkenisse-West en Hekelingen 

Overzicht bijlagen 

Bijlage 1 Trefwoorden 

Bijlage 2 Toetsing van het MER aan de richtllJnen 

Bijlage 3 Procedures m.e.r. en vargunning Wet milieubeheer 

Bijlage 4 Overzichtstekeningen/Luchtfoto's 

Bijlage 5 Lay-out installatie 

Bijlage 6 Tracestudie pijpleiding 

Bijlage 7 Beschrijving schoonproduceren 

Bijlage 8 Geluidsrapporten 

Bijlage 9 Veiligheid 

Bijlage 10 Berekeningen bodemdaling 

Bijlage 11 Typering aangemeld habitat richtlijngebied 

Bijlage 12 Ecologische studies 

32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 5 van 73 



32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 6 van 73 

Milieueffeclrapport Winning van aardgas uil de veld en Spijkenisse-Oosl, Spijkenisse-Wesl en Hekelingen 

1 Inleiding 

1.1 Aigemeen 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) houdt zich in Nederland en op het 

Nederlandse deel van het Continentaal Plat bezig met de opsporing en winning van aardolie en 

aardgas. De twee aandeelhouders Shell en Esso, bezitten elk 50% van de aandelen. 

De NAM is de grootste gasproducent van Nederland met 50 miljard m3 gas per jaar, waarvan het 

grootste deel uit het Groningen gasveld. De resterende hoeveelheid gas wordt geleverd door 

kleinere velden elders op land en op de Noordzee. NAM voorziet in ongeveer 75% van de 

gasproductie in Nederland. Voor meer informatie over de NAM, zie Internet: www.nam.nl). 

In de periode 1990-1993 heeft de NAM door middel van proefboringen gasvoorkomens ontdekt 

in: 

• Oud-Beijerland Zuid; 

• Reedijk; 

• Spijkenisse-Oost; 

• Spijkenisse-West; 

• Hekelingen. 

De vijf velden maken deel uit van de winningsvergunningen Botlek en Beijerland en zijn 

aangeboord vanaf de gelijknamige locaties, met uitzondering van het veld Hekelingen, dat vanaf 

de locatie Spijkenisse-Oost is benaderd. De locaties Jiggen in de gemeenten Spijkenisse, Oud

Beijerland en Binnenmaas. 

Het in productie nemen van de genoemde voorkomens is gesplitst in twee fasen. 

Fase I 

Voor fase I - het in productie nemen van de gasvoorkomens Oud-Beijerland Zuid en Reedijk - is 

in 2000 een m.e.r.-procedure doorlopen en zijn vergunningen verkregen. In deze fase van het 

project is ook een 12 kilometer lange pijpleiding aangelegd die de putten Oud-Beijerland Zuid en 

Reedijk verbindt met de bestaande gasbehandelingsinstallatie in Barendrecht. De productie 

vanuit de twee putten is half maart 2003 van start gegaan. 

Fase II 

Fase II van het Project Spijkenisse behelst het in productie nemen van het gas in de overige drie 

velden. In dit kader heeft de NAM het voornemen om: 

• de velden Spijkenisse-Oost en Hekelingen in productie te nemen vanaf de locatie 

Spijkenisse-Oost via de reeds bestaande putten; 

• het veld Spijkenisse-West aan te boren vanaf locatie Spijkenisse-Oost; 

• de bestaande put op de locatie Spijkenisse-West en de locatie zelf te zijner tijd te 

ontmantelen, nadat het veld Spijkenisse-West is ontwikkeld vanaf locatie Spijkenisse-Oost; 

• een pijpleiding aan te leggen vanaf Spijkenisse-Oost naar de locatie Oud-Beijerland Zuid (in 

Fase I verbonden met de gasbehandelingsinstallatie in Barendrecht). 
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Milleuetfectrapport Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-Oost. Spijkenisse-WesL en Hekelingen 

1.2 Aanleiding milieueffectrapportage 

Ten behoeve van de besluitvorming is de NAM verplicht voor de winning van aardgas uit de 

veld en Spijkenisse-Oost, Spijkenisse-West en Hekelingen een milieueffectrapport (MER) op te 

stell en. 

Het MER dient samen met de milieuvergunningaanvragen te worden ingediend. Het MER dient 

als ondersteunend document voor de besluitvorming tot het verlenen van de milieuvergunning 

en verschaft belanghebbenden (Bijlage 3) informatie over het voornemen van de NAM en de 

milieugevolgen van de voorgenomen activiteit en de alternatieven. 

De richtlijnen voor het MER 'Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-Oost en West en 

Hekelingen' (Referentie 1) zijn door het Bevoegd Gezag op 11 december 2003 vastgesteld, op 

grond van de startnotitie, die de NAM op 17 september 2003 heeft ingediend (Referentie 2). 

1.3 De NAM als initiatiefnemer 

De NAM is een door Shell geleid bedrijf en is onderdeel van een Europese conglomeratie, EP 

(Exploration and Production) Europe genaamd. De NAM heeft als taak en doelstelling het op 

verantwoorde wijze opsporen en exploiteren van gas- en olievoorkomens binnen Nederland en 

het Nederlandse deel van het Continentaal Plat. 

Gegevens initiatiefnemer 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Adres : Postbus 28000 

Contactpersoon 

Telefoon 

Telefax 

9400 HH ASSEN 

: Mevrouw Y.C.M. Cornelissen 

: 010 488 83 96 

: 0104888382 
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In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten, de probleem- en de doelstelling nader omschreven. 

2.1 Uitgangspunten 

2.1.1 De gaswinning 

Gaswinning is belangrijk voor de Nederlandse energievoorzlemng. De huidige Nederlandse 

aardgasvoorraad bedraagt circa 1.363 miljard Nm3
• Het grootste tot nu toe ontdekte veld in 

West-Europa, het Groningen gasveld, bevat op dit moment nog circa 1.017 miljard Nm3 gas. De 

overige, vee I kleinere velden bevatten op dit moment samen circa 346 miljard Nm3 gas (Ref. 3). 

Het ontwikkelen van gaswinning in dit gebied heeft als voornaamste redenen: 

Redenen van energiepolitieke aard 

• Aardgas is een relatief schone brandstof; het Nederlandse overheidsbeleid is gericht op het 

stimuleren van het gebruik van aardgas boven andere fossiele brandstoffen. 

• Voortzetting van het huidige 'kleine-veldenbeleid' (zie paragraaf 3.2.1.1). 

Dit beleid van de overheid is erop gericht het Groningen gasveld zo lang mogelijk te sparen 

door voortdurend nieuwe gasvelden op te sporen en tot ontwikkeling te brengen. Door 

voorrang te geven aan de ontwikkeling van deze nieuwe, vaak relatief kleine velden wordt 

op langere termijn de balansfunctie van het Groningen gasveld beter gewaarborgd. 

• De economische gevolgen voor de binnenlandse markt en de exportverplichtingen (zie ook 

de Energienota van het Ministerie van Economische Zaken). 

De export van gas heeft de Nederlandse samenleving in de afgelopen jaren veel geld 

opgeleverd. Door de aanwezigheid van eigen gasreserves is het voor Nederland bovendien 

nog niet nodig geweest vee I energie duur te importeren. Het ontwikkelen van de kleine 

velden past binnen het streven naar optimalisatie van het gebruik van deze beschikbare 

reserves. 

Reden van bedrijfseconomische aard 

• Krachtens de statutaire doelstelling houdt de NAM zich bezig met de opsporing, ontginning 

en de winning van koolwaterstoffen, afkomstig uit de diepe ondergrond. Het bedrijfsbelang 

vereist dat opsporing en winning van koolwaterstoffen, waaronder aardgas, op zodanig 

rationele schaal en wijze wordt uitgevoerd, dat de winstgevendheid en continu"iteit van de 

NAM ook op langere termijn is verzekerd. De ontwikkeling van de gasvoorkomens leveren 

een belangrijke bijdrage aan de bedrijfsdoelstelling. 

De aanwezigheid van gas in de omgeving van Spijkenisse is in de periode 1990 tot 1993 door 

middel van proefboringen aangetoond. Het gaat hierbij om de reservoirs van Oud-Beijerland 

Zuid, Reedijk, Spijkenisse-West, Spijkenisse-Oost en Hekelingen. De eerste twee velden zijn 

reeds productief (Fase I). De geschatte winbare reserves bedragen voor de drie reservoirs die in 

fase II worden ontwikkeld ongeveer 2,6 miljard Nm3 gas. 



lJ 
TEBODIN 
Consultants & Engineers 

Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de veld en Spijkenisse-Oost, Spijkenisse-West en Hekelingen 

32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 9 van 73 

De NAM heeft, conform de voorwaarden van de concessies, het voornemen gedurende een 

periode van circa 15 tot 20 jaar deze gasvoorkomens op economische en milieuverantwoorde 

wijze te exploiteren. Het gas wordt door middel van een pijpleiding vanaf de winningslocatie 

Spijkenisse-Oost naar de bestaande gasbehandelingslocatie Barendrecht getransporteerd, waar 

het wordt behandeld, voordat het wordt afgeleverd aan het gasnet van Gasunie. Gasunie 

verzorgt het verdere transport en de levering aan grootverbruikers en distributeurs. 

2.1.2 De meest nabijgelegen gasbehandeling 

De NAM heeft een gasbehandelingsinstallatie te Barendrecht in bedrijf om het natgas te drogen 

en het geschikt te maken voor levering aan het gas net van Gasunie. Voor de bestaande 

installatie in Barendrecht is een milieuvergunning (Ref. 4) afgegeven. Op dit moment wordt in 

deze installatie het gas uit de gasvelden Barendrecht, Barendrecht-Ziedewij, Oud-Beijerland 

Zuid en Reedijk behandeld. 

Bij het ontwerpen van de installatie in Barendrecht (capaciteit: 4,5 miljoen m3/d gas, circa 300 m3 

condensaat en 100 m3 water per dag) is rekening gehouden met het voornemen van de NAM om 

de putten Spijkenisse-West, Spijkenisse-Oost en Hekelingen in 2006 in productie te nemen. In 

de vergunningaanvraag van Barendrecht, integraal dee I uitmakend van de reeds verleende 

milieuvergunning, is aangegeven dat gas vanuit veld en in de omgeving mogelijk op de installatie 

in Barendrecht behandeld kan worden. 

2.1.3 Toekomstige ontwikkelingen 

Het huidige project (fase II) is een vervolg op de eerder genoemde Fase I (ontwikkeling veld en 

Oud-Beijerland Zuid en Reedijk). In de directe omgeving van Spijkenisse worden vooralsnog 
geen andere nieuwe olie of gaswinningsprojecten . 

2.2 Probleemstelling 

2.2.1 Voorkeursontwikkelingsplan 

In het voorkeursontwikkelingsplan is de winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-West, 

Spijkenisse-Oost en Hekelingen voorzien vanaf de locatie Spijkenisse-Oost. Daartoe moet het 

reservoir Spijkenisse-West vanuit de locatie Spijkenisse-Oost worden aangeboord, Spijkenisse

Oost worden omgebouwd tot winninglocatie en het gewonnen gas via een nieuw aan te leggen 

pijpleiding worden afgevoerd naar de bestaande winninglocatie Oud-Beijerland Zuid. Vanaf Oud

Beijerland Zuid zal het gas via de bestaande pijpleiding worden afgevoerd naar de 

gasbehandelingsinstallatie in Barendrecht. De locatie Spijkenisse-West zal te zijner tijd worden 

ontmanteld, nadat het veld Spijkenisse-West is ontwikkeld vanaf de locatie Spijkenisse-Oost. 
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De NAM zal de reeds aanwezige exploratieputten en een nieuwe put voor de ontwikkeling van 

het veld Spijkenisse-West vanaf de bestaande locatie Spijkenisse-Oost in gebruik nemen. Na de 

productiefase (15-20 jaar) wordt laatstgenoemde locatie ontruimd en is herbestemming mogelijk. 

De NAM is van plan om in het kader van milieuverantwoorde duurzame exploratie en productie 

zo veel mogelijk gebruik te maken van de bestaande infrastructuur, al dan niet aangepast aan 

specifieke eisen. Dit wordt ingevuld door: 

• De al geboorde exploratieputten te Spijkenisse-Oost aan te sluiten op de pijpleiding 

waardoor het gas van Oud-Beijerland Zuid naar Barendrecht wordt getransporteerd. 

• Gas op de bestaande gasbehandelingsinstaliatie Barendrecht te behandelen. Hiermee wordt 

de technische en economische levensduur van de instaliatie te Barendrecht 

geoptimaliseerd. De bouw van gasbehandelingsinstaliaties op de winningslocaties is dan 

niet nodig. 

Voor de ontwikkeling van het reservoir Spijkenisse-West is, naast ontwikkeling vanuit 

Spijkenisse-Oost, slechts de locatie Spijkenisse-West beschouwd. Alternatieve (nieuwe) locaties 

zijn niet overwogen, omdat: 

• het gebruik van de bestaande locaties een verdere claim op milieu en ruimte voorkomt; 

• het gebruik van de beoogde locaties voor gaswinning planologisch haalbaar is. Eventuele 

wijziging van de betreffende vigerende bestemmingsplannen is mogelijk; 

• de bestaande locaties goed bereikbaar zijn; 

• de bestaande locaties in een gebied liggen, waar deze ruimtelijk en landschappelijk goed 

ingepast kunnen worden; 

• de bestaande locaties een minimaal beslag leggen op bestaande of toekomstige functies, 
zoals recreatie, natuur, woningbouw, land- en tuinbouw. 

2.2.3 Keuze van het pijpleidingtrace 

Het pijpleidingtrace is de verbinding tussen de locatie Spijkenisse-Oost en de locatie Oud-

8eijerland Zuid. Het voorkeurstrace is bepaald in een studie uitgevoerd door Tebodin in opdracht 

van de NAM (zie bijlage 6). Het trace loopt vanaf de locatie Spijkenisse-Oost ten oosten langs 

sportpark J. Rietdijk en vervolgens ter hoogte van Oud-Beijerland onder het Spui door naar de 

NAM-Iocatie Oud-Beijerland Zuid. 

Bij het vaststelien van de pijpleidingtraces zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

• zo kort mogelijk; 

• zo veel mogelijk aansluiten bij de bestaande leidingen en leidingstroken (bundeling) en 

aanwezige infrastructuur; 

• voldoen aan de normen betreffende veiligheidsafstanden; 

• rekening houden met bestaande bebouwing en fundaties; 

• rekening houden met eisen aan dijklichamen; 

• rekening houden met de bestemming (ook toekomstige) van het gebied (natuur- en 

landschappelijk waardevol gebied); 

• respecteren van potentiele archeologische waarden. 
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Het voorgestelde trace is uit de studie als enige reeel haalbare trace naar voren gekomen. 

Daarbij is maximaal rekening gehouden met de voorziene planologische ontwikkelingen in dit 

gebied en de bepalingen die voortvloeien uit de Belemmeringenwet Privaatrecht en de 

Belemmeringenwet Verordeningen. 

Het pijpleidingtrace op zichzelf is geen m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit, omdat de criteria 

(drempelwaarden) voor buisleidingen niet worden overschreden. Toch zal het pijpleidingtrace in 

het MER worden meegenomen, omdat de leiding een onlosmakelijk onderdeel van het project 

uitmaakt. 

2.3 Doel van de voorgenomen activiteit 

Op basis van de hiervoor beschreven uitgangspunten kan de doe Is telling van het initiatief en 

daarmee de doelstelling voor dit MER als voigt worden geformuleerd: 

Het doel van de voorgenomen activiteit is: 

• het winnen van aardgas uit de velden Spijkenisse-West, Spijkenisse-Oost en Hekelingen, 

vanaf de bestaande locatie Spijkenisse-Oost; 

• het ontwikkelen van het Spijkenisse-West veld middels een nieuw te boren put vanaf de 

locatie Spijkenisse-Oost; 

• het onbehandelde gas van de winningslocatie via een natgastransportleiding te vervoeren 

door een aan te leggen leiding naar de locatie Oud-Beijerland Zuid, en vandaar door de 

bestaande leiding naar de gasbehandelingsinstallatie Barendrecht in de gemeente 

Barendrecht. 
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Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de veld en Spijkenisse-Oosl, Spijkenisse-West en Hekelingen 

3 Besluiten, beleid en wettelijk kader, 

In dit hoofdstuk worden de reeds genom en en de nog te nemen besluiten in het kader van de 

voorgenomen activiteit beschreven. 

3.1 Te nernen besluiten 

Het besluit, dat voor de uitvoering van de voorgenomen activiteit genomen dient te worden en 

waarvoor het MER wordt opgesteld, is het besluit tot het verlenen van een 

(mijnbouw)milieuvergunning. Het gaat om een vergunning voar het oprichten en in werking 

hebben van de bij een mijn behorende inrichting te Spijkenisse-Oost. De infichting is bestemd 

vear de winning van aardgas en vergunningsplichtig op grand van artikel 8.1, lid 1 van de Wet 

milieubeheer. De Minister van Ecanamische Zaken is hiervoor het bevoegde gezag. 

De informatie die in het MER wordt opgenomen, is primair op het besluiten tot het verlenen van 

de milieuvergunning toegespitst. 

In tabel 3.1 zijn de overige nog te nemen besluiten weergegeven, die los staan van het m.e.r.

plichtige besluit. 

Tabel3.1 Overzicht overige nog te nernen besluiten 

Goedkeuring c.q. mededeling activiteit Winningsvergun- Minister van Economische Zaken, 

Instemmin Ian 

Verklaring van geen bezwaar; en 

goedkeuring en vaststelling 

Vergunnings- of meldingsplicht (Iozen 

bemalingswater van tijdelijke 

Vergunnings- of meldingsplicht 

ningen Botlek en Verkeer en Waterstaat, Defensie 

Bei"erland 

Mbw art. 34 

Wro 

WwArt.40 

Wvo 

Gww 

en rovincie Zuid-Holland 

Minister van Economische Zaken 

Gedeputeerde Staten (GS) Zuid

Holland en Gemeente Spijkenisse 

Zuiveringsschap Hollandse 

Eilanden en Waarden 

GS Zuid-Holland 



lJ 
TEBODIN 
Consultants & Engineers 

32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 13 van 73 

Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-Oost. Spijkenisse-West en Hekelingen 

" c. Pijp/eiding 

Voor de aanleg en de uitvoering van de pijpleiding is privaatrechtelijke toestemming nodig van 

de grondeigenaren. Hieronder worden de belal'l9.rilkste uitvoerin..9.sbesluiten sameQgevat. 

Kader Basis Bevoegd geiag . 

Vergunnings- of meldingsplicht 
Wvo 

Zuiveringsschap Hollandse 

(Iozingen op oppervlaktewater) Eilanden en Waarden 

Goedkeuring doorkruisen van een Waterstaatswet- Rijkswaterstaat en 

aantal waterkeringen .-9.eviI!9.iRef. ~1 Waterschappen 

Vergunnings- of meldingsplicht 
Gww GS Zuid-Holland 

(bema ling van pijpleiding) 

Vergunning kruising Spui Wet beheer Rijkswaterstaat Dienstkring 
rijkswaterstaat- Haringsvliet 

werken 

Aanlegvergunning Wro 
Gemeenten Spijkenisse en Oud-

Beijerland en Korendijk 

Vrijstelling bestemmingsplan Wro 
Gemeenten Oud-Beijerland en 

Korendijk 

Kruisen van (hoofd) watergangen 
Waterschapskeur Waterschappen De Brielse 

Dijkril'l9. en de Grote Waard 

Ontheffing van de Flora- en Faunawet 
Flora- en 

Faunawet. art.75 
Ministerie van LNV 

Instemming in gebruikname leiding Mbw art. 97 Minister van Economische Zaken 

3.2 Beleidsnota's en plannen 

Hieronder worden de beleidsnota's en plannen opgesomd die mogelijk relevant kunnen zijn voor 

de voorgenomen activiteit. 

Structuurschema groene ruimte (SGR2)- toekomstig in Nota Ruimte 

SGR2 geeft invulling aan de hoofdlijnen van het ruimtelijke beleid uit de Vijfde Nota Ruimtelijke 

Ordening. SGR2 wordt opgenomen in de Nota Ruimte en de Agenda voor een Vitaal Platteland. 

Naar verwachting zal het kabinet deel 3 van de PKB Nota Ruimte in april 2004 aan de Tweede 

Kamer aanbieden. In de Nota Ruimte van de ministeries van LNV, VROM en V&W worden de 

principes voor de ruimtelijke inrichting van Nederland vastgelegd. De Agenda voor een Vitaal 

Platteland beschrijft het beleid voor het platteland. Totdat de Nota Ruimte is vastgesteld, blijft het 

in het SGR neergelegde rijksbeleid rechtsgeldig in planologische besluiten van decentrale 

overheden. 

Relevantie 

Het project interfereert niet met elementen van de ecologische hoofdstructuur, (EHS) vogel- en 

habitatrichtlijngebieden en regionale parken. De locatie Spijkenisse-Oost ligt in de nabijheid van 

een aangemeld habitatrichtlijngebied en heeft verder een agrarische bestemming. Het 

pijpleidingtrace kruist het Spui (horizontale boring onder het Spui), dat onderdeel uitmaakt van 

de EHS. Effecten hiervan zijn aandachtspunten in de MER. 
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Het NMP 4 somt een zevental thema's op waarvoor het beleid moet worden aangepast. De 

problemen klimaatverandering en overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen hebben weliswaar 

een relatie met de winning van aardgas, maar de besluiten over het winnen van kleine 

aardgasvelden worden in een ander kader genomen dan in het kader van de verlening van de 

milieuvergunning. Voor de voorgenomen activiteit relevante problemen zijn: 

• aantasting van de leefomgeving. Relevant aspect is geluid; 

• bedreigingen van de externe veiligheid. Relevant aspect is de winning en het transport van 

gevaarlijke stoffen. 
De problematiek van mogelijk onbeheersbare risico's is niet relevant binnen de schaal van de 

voorgenomen activiteit. Het verschijnsel bodemdaling komt in het NMP 4 niet naar voren. 

Relevantie 

Geluid en externe veiligheid zijn de aandachtspunten van het NMP 4 die van invloed zijn op de 

voorgenomen activiteit. 

Nota Natuur voor mensen, mensen voor natuur 

Met de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' (Nota natuur, bos en landschap in de 

21 e eeuw) wordt de aanpak van het natuurbeleid voor de komende tien jaar geschetst. Deze 

nota vervangt de vier groene nota's integraal: Natuurbeleidsplan, Nota Landschap, 

Bosbeleidsplan en Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit. De nota biedt tevens het kader 

voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in tal van sectoren. Deze integratie draagt 

bij aan een meer samenhangend natuurbeleid. De doelstellingen voor het landelijke gebied zijn: 

1. behoud en versterking van landschappelijke en ecologische kwaliteit in het landelijke 

gebied; 

2. duurzaam gebruik van het landelijke gebied moet uiterlijk in 2010 sterk zijn toegenomen; 

3. in 2020 moet minimaal 400.000 hectare van het agrarische cultuurlandschap een gerichte 

kwaliteitsimpuls hebben gekregen. 

Relevantie 

Bij de inpassing van de winningslocatie en de pijpleiding in het landelijk gebied dient de 

landschappelijke en ecologische kwaliteit ervan zo veel mogelijk te worden gespaard. Tevens 

dient na abandonnering de kwaliteit weer in de oorspronkelijke of dan gewenste kwaliteit te 

worden teruggebracht. 

Derde Energienota 199511996 (Ref. 6) en kleine-veldenbeleid 

In de Energienota 1974 werd een beleid ontwikkeld om zoveel mogelijk gasvelden buiten 

Groningen op te sporen en in productie te brengen: het zogenoemde kleine-veldenbeleid. Dat 

zorgt ervoor dat het Groningen gasveld zo lang mogelijk de balansrol kan vervullen, die nodig is 

om de f1uctuaties in vraag en aanbod op te vangen. Om deze reden kan het kleine-veldenbeleid 

mede worden gekarakteriseerd als een vorm van duurzaam voorraadbeheer. 

Relevantie 

De ontwikkeling van de gasvelden Spijkenisse-West, Spijkenisse-Oost en Hekelingen (kleine 

velden) past binnen het Nederlandse beleid met betrekking tot duurzaam voorraadbeheer. 
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Risicobenadering in het milieubeleid (Brief van de minister van VROM aan de Tweede Kamer 

van 25 oktober 1993) (Ref. 7) 

In deze brief wordt de normstelling betreffende het exteme veiligheidsbeleid uiteengezet. Deze 

normstelling is nog niet wettelijk vastgelegd, maar komt voort uit de genoemde beleidsnotitie en 

andere Tweede-Kamerstukken. Grenswaarden voor het individuele risico van nieuwe (10.6) en 

bestaande (10-5
) situaties worden in deze notitie voorgesteld . De bestuurspraktijk en rechtspraak 

ondersteunen het hanteren van deze normen. Er is een ontwerp Besluit milieukwaliteitseisen 

exteme veiligheid (zie staatscourant 22 februari 2002, nummer 38), dat wettelijke invulling gaat 

geven aan het externe veiligheidsbeleid van inrichtingen. 

Relevantie 
Het individuele risico van de productiefase zal getoetst worden aan de 1 O~ risico-contour. 

Vierde nota waterhuishouding 

De Vierde nota waterhuishouding (NW4) omvat het beleid voor de kust en de zee. 

Relevantie 

De mogelijke effecten door bodemdaling op de primaire waterkering en daarmee de 

waterhuishouding is van be lang voor het nationaal ruimtelijk beleid. 

Wet op waterkering 

De wet op waterkering omvat het beleid voor de beveiliging tegen overstroming door 

buitenwater. 

Relevantie 

Door de bodemdaling zal mogelijk de veiligheidsnorm voor het Brielse dijkring, aangegeven als 

gemiddelde overschrijdingskans per jaar, worden overschreden. 

Verder beschouwde beleidsnota's en plannen 

Natuurbeleidsplan 

Dit plan is vervangen door de nota 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur'. 

Nota Ruimte en de Vijfde nota ruimtelijke ordening 

De opdracht uit het Hoofdlijnenakkoord (regeerakkoord) is om de afzonderlijke nota's op de 

desbetreffende onderdelen van ruimtelijk beleid samen te voegen tot een Nota Ruimte (zie 

Tweede Structuurschema Groene Ruimte (SGR2)). 

3.3 Wettelijk kader 

Hieronder worden de wetten, besluiten en andere wettelijke regels opgesomd die voor de 

voorgenomen activiteit relevant kunnen zijn. 
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De milieuhygienische kern van de Mijnbouwwet wordt gevormd door de artikelen 40 en 49 en is 

uitgewerkt in het Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling. Krachtens artikel 49 van de wet 

kunnen bij algemene maatregel van bestuur (AmvB) voorschriften worden gegeven in het belang 

van de bescherming van onder meer het milieu en de veiligheid voor ondergrondse werken en 

inrichtingen, evenals bovengrondse werken die daarmee samenhangen. 

Relevantie 

Op basis van de overgangsbepalingen in de nieuwe Mijnbouwwet zijn de aan de NAM verleende 

Aardgas en Aardolieconcessies Beijerland en Botlek beschouwd als winningsvergunning. De 

mijnrechtelijke bevoegdheid van de NAM tot gaswinning uit de velden Spijkenisse-West, 

Spijkenisse-Oost en Hekelingen en bijbehorende activiteiten is hiermee verleend. De 

winningsvergunningen bevatten naast de mijnbouwrechtelijke aspecten tevens voorschriften in 

het belang van de bescherming van de bodem en het milieu. De voorgenomen activiteit moet ter 

goedkeuring worden aangeboden aan de Minister van Economische laken (een locatiebesluit). 

Van de voorgenomen activiteit dient mededeling te worden gedaan aan de ministers van 

Verkeer en Waterstaat en Defensie en de provincie luid-Holland. De beslissing op een 

milieuvergunning wordt aangehouden totdat de Minister van Economische laken heeft 

ingestemd met het winningsplan (coordinatie regeling) artikel 38 Mijnbouwwet. 

Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) (Ref. 8) 

De Wet op de ruimtelijke ordening is de kaderwet voor het tot stand komen van ruimtelijke 

plannen op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. Ruimtelijke planvorming is een belangrijk 

middel voor ordening en regulering van het gebruik van de beschikbare ruimte. In het kader van 

deze wet zijn de bestemmingsplannen vastgesteld. 

Relevantie 
Op grond van artikel 14 Wro kan in het bestemmingsplan worden bepaald, dat in een bepaald 

gebied voor bepaalde activiteiten een aanlegvergunning nodig is. Dit is voor de onderhavige 

locatie niet het geval. V~~r het bouwen en in bedrijf nemen van de inrichting dient een wijziging 

van het desbetreffende bestemmingspan plaats te vinden. Het betreffende bestemmingsplan 

moet gedeeltelijk worden gewijzigd vanwege de bestemming van de locatie Spijkenisse-Oost. 

Woningwet (Ww) (Ref. 9) 

Relevantie 

Voor het oprichten van de inrichting ('bouwwerk') is op grond van artikel 40 Ww een 

bouwvergunning vereist. Een bouwvergunning mag niet worden verleend, indien het bouwplan in 

strijd is met het bestemmingsplan. 

Wet milieubeheer (Wm) (Ref. 10) en Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer 

Relevantie 

In artikel 8.1 is bepaald dat er een oprichtingsvergunning nodig is en vervolgens wordt in artikel 

8.2 lid 3 aangegeven dat de Minister van El bevoegd is te beslissen op een aanvraag om een 

vergunning voor een bij een mijn behorende inrichting, die is aangewezen krachtens artikel 1.1 

lid 1 van de Wet milieubeheer en artikel 2.1 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 

milieubeheer. 
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Afhankelijk van de te lozen hoeveelheden water op oppervlaktewater is een vergunning of 

melding krachtens deze wet is nodig bij de lozingen van eventueel verontreinigd bemalingswater 

van bouwputten. 

Grondwaterwet (Gww)(Ref. 12) 

Relevantie 
Deze wet van toepassing bij de bemaling van bouwputten. Vergunning voor de onttrekking van 

grondwater wordt door provincie verleend krachtens de Provinciale Milieuverordening Zuid

Holland (vergunning dan wei melding afhankelijk van de debieten). 

Besluit milieukwaliteitseisen externe vei/igheid 

Dit besluit verkeert nog in de ontwerpfase en heeft betrekking op inrichtingen met gevaarlijke 

stoffen. 

Relevantie 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van het besluit dient rekening met de regels van dit besluit 

te worden gehouden. Die hebben vooral betrekking op veiligheidsafstanden. 

Provinciale milieuverordening (PMV) Zuid-Holland (Ref. 13) 

Relevantie 

Er dient bij de activiteiten rekening te houden met de voorschriften van de PMV Zuid-Holland. 

Meest relevante onderdeel hiervan is de verwijdering van afvalstoffen. 

3.4 Buitenwettelijk kader 

Onder buitenwettelijk kader wordt verstaan richtlijnen, circulaires, normen, convenanten en 
dergelijke, die niet zelfstandig wettelijke verplichtingen opleggen. De belangrijkste met 

betrekking tot milieubeheer worden hier opgesomd. 

Milieuconvenant (Ref. 14) en Bedrijfsmilieuplan (BMP) (Ref. 15) 

Enkele jaren geleden heeft de NAM, samen met andere bij de NOGEPA aangesloten bedrijven, 

een milieuconvenant met de overheid ondertekend. Dit convenant is erop gericht de 

milieubelasting ten gevolge van olie- en gaswinningsactiviteiten via taakstellingen te reduceren. 

Het milieubeleid van de NAM is hierop gebaseerd en is een onderdeel van het beleid aangaande 

Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM). Het vormt een integraal onderdeel van de 

bedrijfsvoering. Dit milieubeleid is gericht op het voorkomen van aile incidenten, van schade aan 

gezondheid en welzijn van personen en van negatieve effecten op het milieu. 

Hoe de uitvoering van dit beleid vorm krijgt en hoe taakstellingen bereikt kunnen worden, wordt 

in het NAM bedrijfsmilieuplan (BMP) weergegeven. In het BMP-3 zijn maatregelen voor de 

periode 2003-2006 opgenomen. Deze maatregelen zijn van toepassing op de bestaande 

installaties. Daarnaast beschikt de NAM over een ISO 14001 gecertificeerd milieuzorgsysteem. 

Door de certificatie wordt o.a. een optimale werking van het milieuzorgsysteem en het op de 

juiste wijze registreren en rapporteren van emissies, reststoffen en energieverbruik bevorderd. 
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Bij nieuwe installaties wordt altijd uitgegaan van de stand der techniek en vigerende wet- en 

regelgeving. 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) (Ref. 16) 

Sinds 1997 zijn de Nederlandse Richtlijnen Bodembescherming van kracht. De inhoud van deze 

richtlijn is niet bindend, maar geldt als uitgangspunt voor de vergunningverlening. 

Relevantie 
De inrichting dient voorzien te zijn van adequate bodembeschermende voorzieningen conform 

de NRB. 

Nederlandse Emissie Richtlijn (NER) (Ref. 17) 

Naast de algemene NER geldt, voor de NAM productielocaties, de Bijzondere Regeling voor de 

Olie- en Gaswinningindustrie (Ref. 18), zoals opgenomen in de NER. Deze regeling is een 

uitvloeisel van het milieuconvenant afgesloten tussen NOGEPA en de Nederlandse overheid. 

Relevantie 

Emissies naar de atmosfeer moeten voldoen aan de NER. 

Handreiking meten en rekenen Industrielawaai en Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening (Ref 19) 

Deze handreikingen geven de wijze waarop de geluidsemissie berekend moet worden en het 

beleidskader van de beoordeling van industrielawaai aan. 

Relevantie 

De geluidsemissie moet worden berekend en beoordeeld conform deze genoemde 

handreikingen. 

Circulaire 'Bouwlawaai 10 jaar later', 1991 (Ref. 20) 
In deze circulaire zijn aanbevelingen gedaan voor de geluidsemissie van materieel en 

toetsingswaarden va or geluidsbelasting aan woningen, uitgaande van werkzaamheden overdag. 

Relevantie 

De bouwwer1<zaamheden moeten beoordeeld worden tegen de achtergrond van deze circulaire. 

Beoordeling trillinghinder in publica ties van de Stichting Bouwresearch (Ref. 21 en 22) 

Voor de beoordeling van trillingen heeft de Stichting Bouw Research (SBR) een tweetal 

richtlijnen opgesteld: 

• 'Hinder voor personen in gebouwen door trillingen, Meet- en beoordelingsrichtlijn 2' van 

1993, voor de beoordeling van hinder van trilling op personen (Ref. 21); 

• 'Schade aan bouwwerken door trillingen', 1993, voor de beoordeling van de invloed van 

trillingen op gebouwen (Ref. 22), 

Relevantie 

Bovengenoemde normen bieden het toetsingskader voor de beoordeling van trillingen die bij de 

aanlegactiviteiten kunnen ontstaan, zoals bij heiwerkzaamheden. 
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Aangezien pijpleidingen zich veelal over het terrein van verschillende gemeenten (eventueel 

provincies) uitstrekken bestaat een infrastructuurbeleid op zowel provinciaal niveau 

(streekplannen) als op rijksniveau (Structuurschema Buisleidingen). 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de beleidsplannen die van be lang kunnen zijn voor 

de te nemen besluiten. 

Structuurschema Buisleidingen (Ref. 23) 

Het Structuurschema Buisleidingen (of wei PKB Buisleidingen) 1985 bevat de grondslagen voor 

een algemeen buisleidingenbeleid voor gashoofdtransportleidingen op lange termijn. Dat houdt 

de tracegoedkeuring volgends de planologische werkcommissie (p.w.c.) procedure 

(planologische instemming) in. 

Relevantie 

Het trace moet door de planologische werkcommissie (of in tweede instantie door Economische 

Zaken) goedgekeurd worden. Verder zal bij de planning en aanleg van de pijpleiding met het 

structuurschema rekening moeten worden gehouden. 

Cultuurnota 2001-2004 en Beleidsnota Belvedere 

Deze cUltuurnota van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Welzijn schetst het Nederlandse 

cultuurbeleid in de breedste zin. De beleidsnota betreft hoofdzakelijk de bescherming van 

cultuurhistorisch erfgoed. Een centrale rol hierin speelt de Rijksdienst voor Oudheidkundig 

Bodemonderzoek (ROB), die het monumentenregister actualiseert. 

Relevantie 
De pijpleiding ligt in een gebied zonder hoge archeologische verwachtingswaarde, maar 

vondsten zijn niet uit te sluiten. 

Streekplan Rijnmond (Interim beleidsnota, 21 juni 1996) (Ref. 24) en Streekplan Zuid

Holland-Zuid (17 mei 2000) (Ref. 25). 

De hoofdlijnen van het Structuurschema Groene Ruimte zijn verder uitgewerkt in deze twee 

streekplannen. De streekplannen beschrijven de hoofdlijnen van de gewenste ontwikkelingen in 

het plangebied. Enkele onderwerpen en ontwikkelingen aangegeven in het streekplan Zuid

Holland-Zuid zijn: 

• huidige en toekomstige natuurontwikkelingen in de provincie; 

• verwachte archeologische waarden; 

• milieubeschermingsgebieden. 

Relevantie 
Bij de vaststelling van het pijpleidingtrace dient rekening te worden gehouden met het 

streekplan. 



Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de veld en Spijkenisse-Oost, Spijkenisse-West en Hekelingen 

32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 20 van 73 

Natuur in zicht (1998) (Ref. 26), Ambities Natuurbeleid (1996) (Ref. 27), Natuur en 
Landschap Zuid-Holland (1991) (Ref. 28), Evaluatienota Compensatiebeleid Natuur en 
Landschap in Zuid-Holland (1999) (Ref. 29) 

In deze plannen en nota's worden het langetermijnbeleid voor de natuur in Zuid-Holland en de 

realisatie van de provinciale ecologische hoofdstructuur (PEHS) en de natuur buiten PEHS 

vastgesteld, Voorts wordt de voortgang van het huidige natuurbeleid, zoals vastgesteld in 1996, 

beschreven en aangegeven op welke wijze grootschalige permanente ingrepen, zoals 

infrastructuur of woningbouw, gecompenseerd kunnen worden. 

Relevantie: 

Bovengenoemde documenten vormen het referentiekader, waarmee bij de aanleg van de 

pijpleiding rekening moet worden gehouden. 

NEN3650 (Ref. 30) 

Zowel de veiligheidsafstanden als risico- en effectenreducerende maatregelen, die voor deze 

leiding gehanteerd moeten worden, zijn aangegeven in de NEN 3650 (editie 2003). 

Relevantie 

NEN 3650 is van toepassing. 

VROM-circulaire van 26 november 1984 

Deze circulaire beoogt aan te geven op welke wijze een verantwoorde veiligheidszonering 

toegepast kan worden langs nieuwe traces van aardgastransportleidingen en bij nieuwe 

ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving van bestaande aardgastransportleidingen 

Relevantie 

VROM-circulaire van toepassing. 

3.5.2 Regelgeving 

Flora- en Faunawet 

De Flora- en faunawet regelt welke in Nederland voorkomende planten en dieren wettelijk 

worden beschermd. Deze betreffen vrijwel aile in Nederland voorkomende diersoorten en een 

groot aantal planten. De wet bevat bepalingen ten aanzien van soorten en bevat vrijwel geen 

bepalingen ten aanzien van de bescherming van gebieden. 

Relevantie 

Het pijpleidingtrace loopt door gebieden met beschermde dieren en planten. Het is mogelijk 

nodig een ontheffing aan te vragen ex artikel 75 van de Flora- en Faunawet bij LASER, een 

dienst van het Ministerie van LNV. Het gaat erbij om de beschermde f1orasoorten Gewone 

dotterbloem en Aardaker. Beschermde faunasoorten zijn aangegeven in bijlage 12, hierbij gaat 

het met name om broedvogels. 
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In de eerste plaats geldt de tracevaststelling in het kader van de Wet op de ruimtelijke ordening. 

De aanleg van ondergrondse pijpleidingen in het kader van de Wro dient afgewogen te worden 

tegen andere gebruiksvormen van de bodem zoals landbouw, woningbouw, infrastructuur en 

natuur. 

Relevantie 

Bij het vaststellen van het trace is ervoor gekozen zoveel mogelijk reeds bestaande 

pijpleidingroutes te volgen. Een artikel 19 lid 1 Wro en een aanlegvergunning kan vereist zijn, 

volgend uit een (of meerdere) vigerende bestemmingsplannen of voorbereidingsbesluiten van de 

gemeenten Spijkenisse, Oud-Beijerland en Korendijk. 

3.6 Beoordelingskader en Procedures MER 

Het bovengenoemde ge"identificeerde beleid en de van toepassing zijnde normen en richtlijnen 

zullen in hoofdstuk 7 van het MER worden gebruikt als beoordelingskaders voor de verschillende 

activiteiten en milieuaspecten. Het MER zal samen met de aanvraag Wet milieuvergunning bij de 

Minister van Economische Zaken worden ingediend. Hierna voigt een beoordeling van de 

aanvaardbaarheid van het MER en de ontvankelijkheid van de aanvrager van de vergunning. 

Daaropvolgend zal de procedure worden toegepast die in bijlage 3 is aangegeven. Voor zover 

dat in verband met de uitvoering van het project en de kwaliteit van de besluitvorming nuttig is, 

zullen andere vergunningaanvragen hiermee zoveel mogelijk samenvallen. 
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Zoals in eerdere hoofdstukken is aangegeven, heeft de NAM het voornemen om de 

gasvoorkomens Spijkenisse-Oost en Hekelingen in productie te nemen door de bestaande 

putten in Spijkenisse-Oost te gebruiken, waarmee de gasvoorkomens destijds zijn aangetoond 

en op de locatie Spijkenisse-Oost een nieuwe put te boren om het reservoir Spijkenisse-West te 

ontwikkelen. De locatie Spijkenisse-West zal te zijner tijd worden verlaten. Het onbehandelde 

gas wordt afgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie Barendrecht waar het binnen de 

bestaande capaciteit kan worden verwerkt. 

Volgens de huidige planning zal de aanleg in 2005 starten en zal de installatie in 2006 in gebruik 

worden genomen. 

Voorkeurontwikkelingsplan 

Bij het voorkeurontwikkelingsplan zal gebruikt worden gemaakt van: 

• 3 putten op de locatie Spijkenisse-Oost. Het betreft de twee bestaande putten en een 

nieuwe put (de genoemde boring naar het veld Spijkenisse-West); 

• een ondergrondse pijpleiding met een binnendiameter van circa 20 cm en met een lengte 

van circa 6,7 km voor het afvoeren van onbehandeld gas van Spijkenisse-Oost naar Oud

Beijerland Zuid. 

Voor het winnen en transporteren van het gas zullen de volgende aanvullende activiteiten 

plaatsvinden: 

Voorbereldlngsfase: 

1. modificatie van de locatie Spijkenisse-Oost tot winningslocatie; 

2. aanleg van de pijpleiding; 

3. aanboren van het veld Spijkenisse-West vanuit de locatie Spijkenisse-Oost. 

Productiefase: 

1. productiefase winningslocatie; 

2. productiefase pijpleiding. 

Abandonneringsfase: 

1. abandonnering putten en winningslocatie; 

2. abandonnering pijpleiding. 

In het volgende hoofdstuk zal de voorgenomen activiteit per fase worden beschreven en zullen 

de belangrijkste milieuaspecten beschouwd worden. Realistische varianten die minder 

milieubelastend zijn, worden in hoofdstuk 4.5 beschreven. In hoofdstuk 6 worden de 

milieueffecten van de voorgenomen activiteit en de eventuele varianten nader uitgewerkt. 
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In de voorbereidingsfase vinden aile aanlegactiviteiten (inclusief boren) en het aansluiten van de 

pijpleiding plaats. De verschillende onderdelen worden hieronder behandeld. 

4.2.1 Modificatie locatie 

Activiteiten ten behoeve van de modificatie tot winningslocatie 

De aanpassingen op Spijkenisse-Oost bestaan uit het aansluiten van de bestaande putten en: 

• het plaatsen van een boorkelder voor de nieuwe ontwikkelingsput; 

• het boren van de nieuwe ontwikkelingsput (zie paragraaf 4.2.3); 

• het aansluiten van de put. 

Voor het aanleggen van de winningslocatie zijn de volgende activiteiten noodzakelijk: 

• inrichten van een tijdelijk aannemerspark en voorzieningen voor het personeel; 

• verwijderen van bestaand asfalt; 

• installeren van een regenwaterafvoersysteem; 

• aanleg en aanpassen van algemene voorzieningen; 

• installeren van leidingen, vaten en werktuigen. 

Ten behoeve van de boring zijn additioneel de volgende activiteiten noodzakelijk: 

• aanleg van funderingen ter ondersteuning van een boortoren; 

• aanbrengen van nieuwe verhardingen. 

Bovengenoemde werkzaamheden nemen 2 tot 4 maanden in beslag en worden uitgevoerd op 

werkdagen van 7:00 tot 19:00 uur. 

Inrichten aannemerspark, tijdelijke en algemene voorzieningen 

Voor het personeel, aannemers en onderaannemers zullen enkele bouwketen en tijdelijke 

sanitaire voorzieningen worden neergezet. Sanitair afvalwater wordt opgevangen in een septic 

tank. Verdere voorzieningen die moeten worden getroffen zijn: 

• Elektriciteit voor verlichting, verwarming van bouwketen en aandrijving van gereedschap. 

Indien mogelijk wordt gebruik gemaakt van een (tijdelijke) aansluiting op het openbaar net. 

Indien dit niet mogelijk of ontoereikend is, wordt een mobiele generator gebruikt. 

• Water dat betrokken wordt van de waterleiding. 

• Perslucht voor aandrijving van gereedschap wordt geleverd door een mobiele 

luchtcompressor. 

Tijdelijke installaties met een hinderlijke geluidsuitstraling worden voorzien van een 

geluidwerende omkasting en zo min mogelijk buiten normale bedrijfstijden (7:00 tot 19:00 uur) 

gebruikt. 

Aanleg van funderingen fer ondersteuning van de boortoren 

Voor de fundering van de boortoren (drilling rig) zullen circa 400 houten palen worden gebruikt, 

die geheid zullen worden. 
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De bodemkwaliteit is destijds, voorafgaand aan de exploratieboringen, vastgelegd. In opdracht 

van de NAM zal een geactualiseerd, gecombineerd verkennend en nulonderzoek uitgevoerd 

worden. Op grond van deze resultaten zal door de gemeente een bouwvergunning afgegeven 

kunnen worden. Deze activiteit wordt verder niet beschouwd in dit MER. 

Aanleg van een vloeistofdichte verharding en afvoer regenwater 

Om bodemverontreiniging tijdens productie te voorkomen worden de installatieonderdelen op 

een vloeistofdichte verharding aangelegd. Er wordt een hoekbaksysteem als afvoersysteem voor 

hemelwater aangelegd. 

Instal/eren van leidingen, vaten en werktuigen 

De apparatuur die op de locaties wordt ge'installeerd ten behoeve van de winning bestaat uit 

enkele afsluiters, gasdruk en debietmetingen, een installatie voor het doseren van een 

roestwerend mid del (corrosieremmers) en een installatie voor het afblazen van gas, indien dit 

nodig is uit veiligheidsoverwegingen. 

Installatiedelen worden zoveel mogelijk elders geprefabriceerd en op transporteerbare skids 

geplaatst. De geprefabriceerde delen worden geplaatst met kranen, passend gemaakt en 

onderling verbonden door middel van bout- of lasverbindingen. Werktuigen die hierbij worden 

gebruikt, zijn vooral kranen, snij- slijp- en lasgereedschap. Voor de energievoorziening van het 

gereedschap wordt elektrische stroom of perslucht gebruikt. Om de noodzakelijke aanpassingen 

van de installatie op de locatie tot een minimum te beperken zullen de skids met f1exibele pijpen 

aan de putten worden gekoppeld. 

Lasverbindingen worden gecontroleerd met behulp van rontgenapparatuur. De plaatsen op de 

locatie waar deze controles worden uitgevoerd, worden tijdelijk afgezet. Omdat hierdoor andere 

werkzaamheden gehinderd worden, vinden deze controles bij voorkeur plaats buiten 

bedrijfstijden. De controles leveren geen risico op voor de omgeving en veroorzaken geen 

noemenswaardig geluid. 

Bij onvoldoende daglicht wordt de werkplek verlicht. 

Relevante milieuaspecten bij de aanleg van de winningslocatie 

Ruimtegebruik 

Vanwege het plan de veld en Hekelingen, Spijkenisse-Oost en West vanuit de locatie 

Spijkenisse-Oost te exploiteren zal de locatie Spijkenisse-West te zijner tijd verlaten kunnen 

worden wat het ruimtebeslag aanzienlijk vermindert. 

Bemaling en vrijkomend water 

Voor het installeren van fundamenten en de boorkelder zullen bouwputten droog gehouden 

moeten worden door bemaling. De hoeveelheid bema ling is afhankelijk van de diepte, de 

bodemopbouw en de grondwaterstand. Het bema len water wordt geloosd. 
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In overleg met de gemeenten en de wegbeheerders zuBen maatregelen worden genomen am 

veilig gebruik van de wegen te waarborgen. Door deze aanpak wordt dit aspect voldoende 

beheerst en nie! verder in dit MER behandeld. 

Geluid en trillingen 

Tijdens de aanlegfase zullen geluid en trillingen de belangrijkste vorm van verstoring vormen. 

Geluid en trillingen worden veroorzaakt door: 

• .. aan- en afvoer )Jan materiaal .en.materieel; 

• verwijdering van het asfalt; 

• het gebruik van werktuigen zoals graafmachines, een asfalteermachine, compressoren en 

mobiele kranen (het toegepaste materieel zal bestaan uit werktuigen die voldoen en 

voorzien zijn van 'een geluidsmerk, conform de EG-richtlijnen 'geluidsproductie 

bouwmachines); 

• het uitvoeren van heiwerkzaamheden. 

4.2.2 Aanlegfase pijpleiding 

De Iracekeuze is bepaald na overleg met de betrokken gemeenten, de Provincie, 

Rijkswaterstaat en de waterschappen. De lengte van het trace Spijkenisse-Oost - Oud

Beijerland is circa 6,7 km. Het trace van de pijpleiding is weergegeven in Figuur 1 en in meer 

detail beschreven in bijlage 6. 

De belangrijkste gegevens van de pijpleiding zijn: 

• ontwerpdruk : 115 bar; 

• ontwerptemperatuur : -20 tot 76 °C; 

• uitwendige diameter : 8 duim (219,1 mm); 

• isolatiemateriaal : indien van toepassing PUR. 

Omdat de Jeiding een warm medium transporteert, wordt in de uitwerking van het trace 

voldoende rekening gehouden met expansiemogelijkheden. 

Activiteiten ten behoeve van de aanleg van de pijpleiding 

De aanleg van de pijpleiding duurt ongeveer 3 tot 4 maanden. De leiding zal voor het grootste 

gedeelte worden aangelegd in open ontgraving. De aanleg omvat de volgende werkzaamheden: 

1. uitzeUen van het trace; 

2. installatie van bronbemaling; 

3. uitgraven van een sleuf waarbij de grand in lagen wordt weggezet; 

4. uitleggen'van de pijp; 

5. aan elkaar lassen van de pijp; 

6. rontgenonderzoek van de pijp; 

7. in de sleuf hijsen van de leidingen; 

8. per laag terugbrengen van de grond"conform de oorspronkelijke bodemgesteldheid. 
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Figuur 1: Leidingtraces. Het trace van de gastransportJeiding Spijkenisse-Oost - Oud-Beijerfand Zuid 
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Deze activiteiten verplaatsen zich langs het trace en worden op werkdagen tussen 7:00 en 19:00 

uur uitgevoerd. Het rontgenonderzoek voor de controle van de lasverbindingen wordt op geruime 

afstand van de overige werkzaamheden venicht. De omgeving van het rontgenonderzoek wordt 

tijdelijk conform de voorschriften afgezet. Deze controles leveran geen risico op voor de 

omgeving. De werkspoorbreedte en Inrichting is afhankelijk van plaatselijke omstandlgheden. 

1) 2) 3) 

I ~ ('j ('j 
4) 

1) opslag tee/aarde 

2) Ops\ag 8 - grand 

3) opslag C - grond 

4) nianoeuvreer ruimte 

5) sleuf 

6) opstelling lassen en coaten 

7) transportbaan(zandbaan) 

Figuur 2: Werkstrook aanleg pijpfeiding 
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De kruising met het Spui (onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur/EHS) wordt aangelegd 

met een horizontaal gestuurde boring (Horizontal Deviated Drilling, HOD) uitgevoerd vanaf een 

boorstelling of boor-rig. Hierdoor wordt de Ecologische hoof~structuur niet aangetast. Om de 

pijpleiding te leggen wordt eerst een zogenoemde pilot geboord, om aansluitend de leiding met 

hulp van de pilot in het boorgat te trekken. 

De totale tijd voor een HOD-boring bedraagt circa 3 tot 4 weken, afhankelijk van de lengte van 

de boring. Het boren en intrekken vinden bij voorkeur volcontinu plaats en duren 1 tot 2 weken. 

De overige werkzaamheden worden op werkdagen tussen 7:00 en 19:00 uur verricht. 

Nadat de gehele leiding is gei"nstalleerd, wordt de leiding op sterkte getest door deze te vullen 

met water en vervolgens af te persen. 

Om de leiding in Oud-Seijerland Zuid aan te sluiten moet er een pijpleiding-'tie-in' (T-stuk) 

gei"nstalleerd worden. 

Relevante milieuaspecten bij de aanleg van de pijpleiding 

Ruimtebes/ag en inpassing tijdens constructie 

Voor de aanleg van de pijpleiding is een werkstrook nodig. In omstandigheden waarin minder 

ruimte beschikbaar is (dus niet in het open veld) zou men kunnen volstaan met een kleinere 

strook of moeten bijzondere maatregelen worden genomen. Door het toepassen van klein 

materiaal kan de werkstrook worden versmald. Dit heeft echter ook nadelen, zoals intensiever 

gebruik en verstoring van ruimte en bodem met als gevolg zwaardere effecten op de gebruikte 

strook. Deze werkwijze is ook bewerkelijker en kostbaarder. Van plaats tot plaats moet een 

afweging worden gemaakt welke werkwijze verkieslijk is. 

Bemalingen en vrijkomend water 

De pijpleiding zal in een sleuf met circa 1 tot 1,5 meter dekking ofwel 1,5 tot 2 m diep worden 

aangelegd. Naar verwachting zal gedurende de aanleg van de leiding plaatselijk tijdelijke 

bemaling noodzakelijk zijn. De hoeveelheid bemaling is afhankelijk van de diepte van de sleuf, 

de bodemopbouw en de grondwaterstand. V~~r leidingsecties die worden uitgevoerd in een 

horizontale boring is geen bemaling nodig. 

Ontgraven van het pijpleidingtrace 

Het pijpleidingtrace loopt voornamelijk langs wegen en door terreinen met een agrarische 

bestemming en/of gebruik. Daarom kan worden verwacht dat er geen sprake zal zijn van een 

sterk verontreinigde bodem door industritHe activiteiten. De grond zal worden teruggezet in de 

ontgraven sleuven. De diameter van pijpleiding is niet zo groot dat overblijvende grond buiten de 

locatie verwerkt moet worden. Indien dit toch het geval is zal de grand conform het 

'Souwstoffenbesluit' bemonsterd worden om de toekomstige bestemming te bepalen. 

Na de ontgraving en het aanleggen van de pijpleiding zal de grond worden teruggebracht in 

overeenstemming met de oorspronkelijke bodemstructuur. Eventuele herbeplanting zal in 

overleg met grandeigenaren en beheerders gebeuren. Door deze maatregelen, die beschreven 

zullen worden in een nog op te stellen cultuurtechnisch rap,port, zal verstoring van de 

bodemstructuur worden beheerst. 
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Hoewel er geen concrete aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed in 

het leidingtrace. is het niet uitgesloten, dat onderzoek van het bodemarchief van belang is of dat 

tijdens de graafwerkzaamheden archeologische vondsten worden gedaan. Deze aspecten 

worden in hoofdstuk 6 behandeld. 

Geluid 

De aannemer zal gedurende de aanleg van de pijpleiding graafmachines en aggregaten 

gebruiken. De inzet en zwaarte van het materieel zijn afhankelijk van de bodemopbouw. De 

bodemopbouw moet nog in het cultuurtechnisch onderzoek wordt onderzocht, de werkruimte is 

een onderdeel van de werkvoorbereiding van de aanleg van de pijpleiding. 

Tijdens de werkzaamheden zal de geluidsbelasting van het materieel zoveel mogelijk 

geminimaliseerd worden door geluidsarmer materieel te gebruiken. Aigemeen zullen 

maatregelen (met betrekking tot de periode, werkwijze en de keuze van het materieel) worden 

genomen om de effecten op flora en fauna te minimaliseren. Deze maatregelen worden in 

hoofdstuk 5 en 6 nader behandeld. 

Verkeer 

De aanleg van de pijpleiding zal vanwege de aanvoer van materiaal, materieel en personeel een 

verhoogde belasting van de locale wegen veroorzaken. De overlast van verkeer is beperkt en 

aanvoer van materiaal kan voldoende beheerst worden. 

Veiligheid 

In bijlage 9 zijn de genom en maatregelen ten behoeve van de veiligheid uitgebreid 

weergegeven. Dit betreft maatregelen in de ontwerp-, aanleg- en beheerfasen van de pijpleiding. 

Gedurende de aanleg zullen een aantal dijken worden gekruist (met behulp van een horizontaal 

gestuurde boring) waaronder de primaire waterkeringen van het Spui (Schuddebeursdijk en 

Spuidijk). De aanleg van de pijpleiding onder of langs dijken zal met de betreffende beheerders 

worden besproken waarbij belemmeringen met betrekking tot de uitvoeringsperiode worden 

gerespecteerd. 

Daar waar het trace langs wegen is gelegen, worden passende maatregelen getroffen om de 

verkeersveiligheid te hand haven. 

4.2.3 Booractiviteiten 

Activiteiten ten behoeve van de boring 

De boring wordt uitgevoerd met behulp van een tijdelijk te plaatsen, demontabele boorinstallatie 

die na afloop gedemonteerd en afgevoerd wordt. De boorinstallatie wordt opgesteld op het 

verharde terrein boven een putkelder. Verder zijn er op het terrein tijdelijke voorzieningen 

aanwezig voor het uitvoeren van de boring, zoals generatoren voor het opwekken van energie, 

pompen voor het circuleren van de boorvloeistof, zeven om de gebruikte boorspoeling klaar te 

maken voor hergebruik, boorpijpen en boorbeitels. Voor het leidinggevende personeel is 

beperkte accommodatie met sanitaire voorzieningen aanwezig. De tijdsduur van een boring voor 

de put van Spijkenisse-Oost naar het reservoir onder Spijkenisse-West bedraagt circa 8 tot 12 

weken, waarbij het boren continu plaatsvindt. 
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Voor de boring is een grater terreinoppervlak nodig dan tijdens normale productie. Het 

benodigde terrein nodig voor de boring is voorzien van een dragende, vloeistofdichte verharding 

(asfalt). Deze vloeistofdichte verharding is in Spijkenisse-Oost al eerder aangelegd, maar moet 

worden hersteld en/of vernieuwd en aangepast. 

Naast reparatiewerkzaamheden van de vloeistofdichte verharding zal een deel van het asfalt 

verwijderd worden ten behoeve van verstevigen van de ondergrond voor de boortoren (heien 

van palen). Ter plaatse van de boorkelder zal een stalen buis (stove pipe) van circa 40m worden 

geheid van waaruit de boring wordt aangezet. Tenslotte zal de vloeistofdichte verharding worden 

aangebracht. De werkzaamheden worden tijdens werkdagen uitgevoerd tussen 07.00 en 19.00 

uur. 

Opbouw van de boortoren 

De boortoren wordt in onderdelen aangevoerd en op locatie samengebouwd, waarbij de 

onderdelen met kranen worden gepositioneerd en met elkaar verbonden worden. Ten slotte 

worden de systemen getest op lekkage en worden de beveiligingssystemen getest, waarna de 

boorinstallatie gereed is voor bedrijf. Mogelijke geluidsbeschermende maatregelen worden nader 

omschreven in de geluidsrapporten in bijlage 8 en in hoofdstuk 6. 

Hoofdactiviteiten tijdens een boring 

Boren 

Het boren gebeurt met een boorbeitel, die ronddraait op de bodem en het gesteente tot 

boorgruis vermaalt. De boorbeitel is bevestigd aan de onderkant van de boorstang, die bestaat 

uit holle pijpen. Is de lengte van de boorstang afgeboord, dan stopt het boren en wordt een 

volgende boorpijp aan de top drive (motor boven in de boorinstallatie) geschroefd. Zo graeit de 

lengte van de boorstang met de diepte van het geboorde gat. 

Koelen van de boorbeitel en afvoeren van gruis 

Tijdens het boren wordt continu een vloeistof - de boorvloeistof - door de holle boorstang naar 

beneden gepompt om de beitel te koelen. Ook brengt deze vloeistof het door de beitel vermalen 

gesteente (boorgruis) tussen de boorstang en boorwand door naar de oppervlakte. Het boorgruis 

wordt met behulp van schudzeven, hydroclonen en centrifuges uit de boorvloeistof gehaald, in 

bakken opgevangen en daarna voor verwerking naar een erkend verwerkingsbedrijf atgevoerd. 

De boorvloeistot wordt vervolgens via een gesloten systeem weer in de boorpijp gepompt. 

De samenstelling van de boorspoeling hangt onder meer at van de verwachte drukken, de hoek 

waaronder wordt geboord en de diepte van de boring. Deze factoren verschillen per boring. Ook 

verschilt de samenstelling van de boorspoeling per sectie van een boorgat. 

Bij de NAM worden twee soorten boorspoeling gebruikt: 

e spoeling op waterbasis (Water Based Mud, WBM; water, natuurlijke mineralen, 

chemicalien ); 

• spoeling op oliebasis (Oil Based Mud, OBM; olie, water, natuurlijke mineralen, chemicalien). 
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Bij verticale boringen kan in het algemeen boors poe ling op waterbasis worden gebruikt. Bij zeer 

schuine boortrajecten zal deze boorspoeling worden vervangen door boorspoeling op oliebasis, 

omdat deze spoeling een beter smerende werking heeft. Hierdoor wordt het risico van vastlopen 

van de beitel en boorstang verminderd. In onderhavig geval zal vanaf een bepaalde diepte 

schuin worden geboord in de richting van de velden, zodat vanaf dat moment Oil Based Muds 

moeten worden ingezet. 

Plaatsen putafsluiters, bekledingsbuizen en cementeren 

Op het boorgat zijn veiligheidsafsluiters (blow-out preventors) aangebracht die op elk gewenst 

moment, eventueel van afstand, gesloten kunnen worden. Hiermee kan instroming van gas in de 

buis en een ongecontroleerde uitstroming (blow-out) van boorspoeling, gas en/of 

formatievloeistof worden voorkomen. Om te voorkomen dat het boorgat instort, wordt het boren 

een aantal keren gestopt om het boorgat te verbuizen met stalen bekledingsbuizen (ook wei 

'casing' genoemd). Verbuizing samen met de putafsluiters vormen een geheel, waarmee de 

drukken die optreden onder controle worden gehouden. Het verbuizingsschema (aantal en 

lengte secties) wordt bepaald door de te verwachten gesteentelagen, de diepte waarop deze 

lagen voorkomen, de verwachte drukken, de hoek waaronder wordt geboord en de putlengte. 

Oeze varieren per boring. Oaarnaast beschermen de bekledingsbuizen watervoerende lagen 

tegen verontreinigingen. 

Uithalen en inbrengen van de boorstang 

De boorstang wordt tijdens het boorproces verschillende keren uit het boorgat getrokken en 

vervolgens weer ingebracht. Oit gebeurt bijvoorbeeld om de boorbeitel te verwisselen of om een 

monster van het gesteente te nemen. 

Opleveren van de put 

Omdat boorspoeling die in de gasbehandelingsinstaliatie belandt het proces kan verstoren, 

wordt voorafgaand aan de gasproductie de boorspoeling uit die put verwijderd en vervangen 

door brine. Hierna kan de put worden schoongeproduceerd, zoals in bijlage 7 is beschreven. Het 

proces en de bijbehorende milieueffecten worden in het hoofdstuk 4.3. Productiefase verder 

toegelicht, omdat ook de al eerder geboorde putten schoongeproduceerd moeten worden. 

Afbreken van de boorinsta/latie 

Het afbreken van de boorinstaliatie vindt in omgekeerde volgorde plaats als het opbouwen. 

Ondersteunende activiteiten 

Transport 

Voor het transport van materialen van en naar de locatie zal gebruik worden gemaakt van een 

tijdelijke inrit. De locatie Spijkenisse-Oost is verder goed toegankelijk voor voertuigen. 

Voor de aanvoer van de boorinstaliatie met toebehoren vinden circa 100-200 vrachten 

gedurende ongeveer 5 dagen plaats, zowel tijdens de opbouw als tijdens het afbreken. Tijdens 

de boring zijn er circa 5 vrachtwagenbewegingen gemiddeld per dag voor aan- en afvoer van 

materiaal en boorvloeistoffen. 
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Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de veld en Spijkenisse-Oost. Spijkenisse-West en Hekelingen 

Energie 

De benodigde energie voor de aandrijving van de werktuigen van de boorinstallatie wordt op de 

locatie opgewekt door middel van dieselgeneratoren met een totaal vermogen van circa 4 MW. 

Relevante milieuaspecten tijdens de boorfase 

Afstand tot woonbebouwing 

Tussen het hek rond de locatie en de dichtstbijzijnde woning blijft een afstand van circa 110 

meter gehandhaafd. 

Emissies naar de lucht 

Bronnen van emissies naar lucht tijdens het boren zijn: 

• de dieselgeneratoren voor het opwekken van energie (verbrandingsgassen); 

• het transport van mensen en materieel (verbrandingsgassen); 

• diffuse emissie van aardgas uit de boorspoeling. 

Stoffen die hierbij vrijkomen zijn koolwaterstoffen (CxHy), kooldioxide (C02), koolmonoxide (CO), 

zwaveldioxide (S02), roet en stikstofoxiden (NOx)' De emissies ten gevolge van het transport en 

de diffuse emissie van gas uit de boors poe ling zijn verwaarloosbaar. In duur en kwantiteit levert 

de emissie van de dieselgeneratoren de belangrijkste bijdrage aan de emissies naar de lucht 

gedurende het boorproces. NAM heeft in zijn BMP-3 vastgelegd dat standaard diesel wordt 

gebruikt met een maximaal zwavelgewichtspercentage van 0,005 % (ultralaag). 

(Afval) water 

Het hemelwater kan tijdens een boring vervuild raken en wordt daarom door middel van een 

stelsel van goten in een gesloten hoekbak opgevangen. Het water wordt met tankauto's naar 

een geschikte verwerkingsinrichting gebracht. 

Vaste en vloeibare afvalsloffen 

Gedurende de boorfase zal restmateriaal vrijkomen, dat op de locatie of elders hergebruikt, 

verwerkt of gestort zal worden. In hoofdstuk 6 worden de afvalstoffen die vrijkomen tijdens een 

boring in detail beschreven. 

Geluid en trillingen 

De belangrijkste geluidsbronnen gedurende deze fase zijn de generatoren, de aandrijving van de 

boorstang, de mud- en cementpompen en het uithalen en inbrengen van de boorstangen. Om de 

geluidsemissie te reduceren heeft de NAM het voornemen maatregelen te treffen. Onnodige 

piekgeluiden zullen zoveel mogelijk worden voorkomen door aanvullende procedures en 

instructie van het boorpersoneel. 

Licht 

Gedurende de boorfase zal er volcontinu op de locatie worden gewerkt. Dit betekent dat de 

locatie 's nachts verlicht is met halogeen bouwlampen. Vooral de mast van de boortoren zal in 

de nacht zichtbaar zijn, omdat hierin verlichting is aangebracht. De lampen zijn zo opgesteld dat 

directe instraling naar omwonenden zo veel mogelijk wordt vermeden. 

Veiligheid 

Er zijn twee aspecten van belang in verband met veiligheid: 



, ) 

) 

J 

TEBODIN 
Consultanls & Engineers 

32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 33 van 73 

Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-Oost, Spijkenisse-West en Hekelingen 

4.3 

4.3.1 

• Verkeersveiligheid 

De veiligherdsmaatregefen nodig voor het veiHg in-en 'uitrijden van de loeatie zullen in 

overleg met de wegbeheerder worden vastgesteld, Indien te veel voertuigen op hetzelfde 

moment aankomen bij de loeatie, zou een stagnatie op de toevoerwegen kunnen ontstaan. 

Om dit te v00rkomen zal in de omgeving van'de locatie een goed toegankelijke opstelplaats 

worden aangewezen. waar voertuigen kunnen wachten totdat de locatie de voertuigen kan 

ontvangen. Met de genom en maatregelen zal de verkeersveiligheid voldoende beheerst 

worden. 

• Procesveiligheid 

De meest voor de omgeving significante calamiteit die zich bij een boring kan voordoen is 

het ongeeontroleerd vrijkomen van gas uit de ondergrond, een zogenaamde blow-out. Het 

risico van een blow-out, beheersmaatregelen om een blow-out te voorkomen en het 

calamiteitenplan dat ingaat wanneer een blow-out zich aankondigt, worden in hoofdstuk 6 

behandeld. 

Productiefase 

Productiefase winningslocatie 

Beschrijving winningslocatie 

Indeling locatie 

Op de in bijlage 4 bijgevoegde luchtfoto's en situatieschetsen wordt een beeld geschetst van de 

indeling van de locatie. 

Figuur 3 is een luchtfoto van de locatie Spijkenisse-Oost. 
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Op de winningslocatie wordt hoogcalorisch zwavelvrij aardgas geproduceerd. De productie van 

aile drie velden zal opgeteld niet meer dan circa 2 miljoen Nm3/dag bedragen (contractueel 

vastgesteld, maximale productie circa 3 miljoen Nm3/dag). De inrichting is in principe continu in 

bedrijf. Bij zeer lage gasvraag en tijdens onderhoudswerkzaamheden kan de productie tijdelijk 

worden stilgelegd. Deze productiestops vinden bij voorkeur gedurende de zomerrnaanden 

plaats, rekening houdend met de kleinere gasbehoefte in deze periode. 

In gebruik nemen put 

Aile eerder geboorde putten zijn na de boorfase veiliggesteld. Oat wil zeggen dat het boorgruis is 

verwijderd, de put productieklaar gemaakt en een hoeveelheid brine (water dat door toevoeging 

van zout een hoog soortelijk gewicht heeft) in de put gepompt is om voldoende druk op het 

reservoir te zetten. Vervolgens is de put afgedicht. 

Voorafgaand aan de gasproductie moet de brine uit de put worden verwijderd (het zogenoemde 

schoonproduceren van de put). Bij het schoonproduceren in het basisscenario wordt de brine 

verdrongen door aardgas. 

Hiervoorzijn de volgende activiteiten noodzakelijk: 

• installeren van de productieverbuizing en het installeren van de topafsluiter; 

• doorboren van de betonnen afsluiter; 

• opvangen van het uit de put verwijderde brine; 

• affakkelen van resterend gas. 

( 

, 
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In bijlage 7 is het proces van schoonproduceren beschreven. In de voorgenomen activiteit wordt 

er vanuit gegaan dat via de gasbehandelingsinstallatie in Barendrecht wordt 

schoongeproduceerd. Op de locatie zelf wordt aileen tijdens het testen van de productie een 

kleine mobiele fakkel geplaatst. 

Bedieningsfilosofie voor opstarten en stilleggen van de instal/a tie 

Bij het gecontroleerd stilleggen van de productie zal de pijpleiding van druk gelaten worden via 

de depletiecompressor op de Barendrecht-Iocatie. Hierdoor wordt vermeden dat de gehele 

inhoud van de pijpleiding moet worden afgefakkeld (of naar de lucht afgelaten). 

Bij herstart van de installatie na een langdurige productiestop is het gas in de put en leidingen 

afgekoeld. Om hydraatvorming tijdens een dergelijke 'koude' herstart tegen te gaan, wordt 
gedurende enkele uren methanol ge"injecteerd in de gasstroom, totdat het systeem voldoende is 

opgewarmd. 

Methanol wordt niet op locatie opgeslagen. Een werkvoorraad wordt aangevoerd conform de 

regels voor vervoer, overtollig methanol wordt meteen afgevoerd na de herstart. De veiligheid 

wordt hiermee afdoende gewaarborgd. 

Procescontrole 

De installatie is tijdens normaal bedrijf onbemand. Het monitoren en bijstellen van het gasdebiet 

op basis van de vraag vanuit de Gasunie zal via telemetrie worden geregeld vanuit het Assen 

Co6rdinatie Centrum (ACC). De hoeveelheid geproduceerd gas wordt voortdurend gemeten en 

geregistreerd. De belangrijkste regelingen zijn de debietregeling en de beheersing van de druk in 

de transportleiding. Het controlesysteem op de locatie is zodanig uitgevoerd dat onder aile 

omstandigheden (ook als het telemetriesysteem faalt) het proces beheerst blijft. Aile regelingen 

zijn 'fail safe' uitgevoerd. 

Procesbeveiliging 

In uitzonderlijke situaties waarbij de controle over het proces verloren dreigt te gaan, zal de 

installatie automatisch naar een veilige toestand gaan of in een veilige situatie blijven. Hiertoe 

zijn, om de put af te kunnen sluiten, twee automatische veiligheidsafsluiters in elke put 

ge"installeerd. Elm afsluiter is ondergronds in de productiebuis geplaatst. De andere afsluiter 

bevindt zich in het bovengrondse gedeelte van de put. De transportleiding kan worden 

afgesloten door middel van automatische afsluiters. 

De procesbeveiliging is autonoom en onafhankelijk van de telemetrieverbindingen met het ACC. 

Wei is het mogelijk om via de telemetrieverbinding een zogenaamde 'Emergency Shutdown' te 

geven, waarbij de installatie naar de veilige toestand gaat. 

In label 1 staat de samenhang tussen de winninglocaties en de gasbehandelingsinstallatie 

Barendrecht weergegeven voor de normale bedrijfsvoering en bij incidenten. Er is tevens een 

beoordeling gemaakt van de hieraan gerelateerde milieuaspecten. 
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Tabel 1 Samenhang winningslocatie Spijkenisse~Oost en Barendrecht 

Normale bedrljfsvoering 

Aotiviteit , ~ ...... ,.~ ~ 
.-~ ~.~fi~;~~ci~!. . 
, i:I!1:.:.":II ·~ 

Starten van productie na 

een produCtlestop van meer 

dan 2-3 dagen 

Starten van Spijkenissa. 

Oost prOductie, na een 

productiestop van minder 

dan 2-3 dagen 

Product!e 

Stoppen produclie voor 

korte tijd « 2 dagen) 

Stoppen productie voor 

langere tljd (> 2 dagen) 

Freq:uentle · ~J1)~" I. Han~eUrtg·~n:·splj~enl$:f':.O~t' 
d~".'" . ' • ~'.,~ ,(- " '·'t- ''If' .. ' ~~,/tJ~-.-L ~.~ .. ~~ ... ~~'_ - - ~#O __ ~.,;R'J 

1 keer per Jaar 

Maxlmaal 3 keer per 

jaart afhankelijk van 

ga.svraag 

Tot 3 maal per jaar, 

1 keer per Jaar 

Qpstarten (vanaf ACC) niet 

injectie van methanol ca. 1 rna 
per keer per put 

Opstarten zonder injectie van 

methanol (vanaf ACC) 

Debietregellng vanaf ACC 

Inslulten van regelklep(pen) 

Insluiten van regelkJep(pen} 

M,III~u_a~~~c~en,~". '"':':.,;- ' 1)~n~eling8n~ar~~drecht 
Spljkenlsse.Qost I : ,. , . ". 

;;. 

Aanvoer en gebrulk van 

methanol 

I Geen 

Zle beschri)ving In dlt 

MER 

Geen 

I Geen 

Opregelenvan de Barendrecht 

Installatie 

Opregelen prod\Jctie van de 

Barendrecht installatie 

Debletregeling vanaf ACC 

T erugregelen produclie van de 

Barendrecht instalialie 

Terugregelen productie van de 

Barendrecht Installatie. Oruk 

verfagen in transportlelding tot 30 

bar m.b.v. afgas of depletie 

compressor 
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Mllleuaspecten B~rendr8cht 

EventueeJ afvoer van 

productiewater met methanol 

voor exteme verwerk!ng 

Afvoer prQ<luctleW9ter zonder 

methanol 

Geen veranderingen 

Geen veranderingen 

Gas wordt zoveel mogelijk 

verwerkt. Indien de 

Barendrecht ins~lJatie uit 

bedriJf is, dan Is fakkelen nodig 
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Incidenten 

• _ o;~" I!;' .~ .~ " '~~ ~o';:/J"..,>:·" ._., _ ~\""" - ..;;, ~,~ ~'~ .1".· .. 11 -" "'--~'-"""I .~e,.'<. 

GebeurteniS' " ~~'Y.~ .... j .. - 0z.tectJ@: : ..... ' Z~ ~...;'.i:c, '; ~~':ldel!.!J9!!,~p~~nrs:s~~t'l\i ~.MII!el!~p"e~en ,. <;." 
~\, L ••• "pol ~~ ~:~~~ , 

":\'" ~ '~.'" - I.:t~' ~," - ~:l., .. ~ ""4 -" .~., - ij l .(.\ 0". ~. _.... ' "'~~ ~~ -~ ~.~ e,,):,; _.~~, I > ,; .~- , ~ .~ ~~".:..e,.~" ~S·... "tSpl kenlsse-Oost, jy; '. 

Procesverstoring Procesbewaking Automatisch stoppen van de Geen 

installaties; installaties blijven 

onder druk en gaat naar veilige 

toestand. 

Calamiteit Spijkenisse-Oostl Akoestische gaslek Automatisch sluiten van Maximale gasemissie is 

Spijkenisse-West detectie veiligheidsafsluiters in de putten volume instal/atie 1000-

en pijpleiding. Instal/atie blijft 3000 Nm3 

onder druk. 

Calamiteit pijpleiding Melding door derden of Na waarschuwing NAM van Geen 

bij groot lek lage druk; afstand insluiten pijpleiding, 

Detectie van lekkage geen automatische 

meldiQR 

Procesverstoring Proces bewaking Automatisch stoppen van de Geen 

Barendrecht instal/aties; installaties blijven 

onder druk en gaat naar veilige 

toestand. 

Calamiteit Barendrecht Diverse brand & gas Automatisch stoppen van de Geen 

detectie installaties; installaties blijven 

onder druk en gaat naar veilige 

toestand. --

~- ·l':.J~ .... 1. -
~ ·H.at;l~~~!.l.~P. ~~ref'drecht 

.. .. s _~-' ~. ~ 

I .. I _ ~ -

Automatisch terugregelen van de 

productie 

Sluiten van afsluiter tussen de 

pijpleiding en de Barendrecht 

installatie 

Na waarschuwing NAM van afstand 

insluiten pijpleiding, pijpleiding van 

druk laten via Barendrecht (fakkelen 

of via aflaat depletie compressor) 

Automatisch stoppen van de 

Barendrecht installatie; installatie 

blijft onder druk en gaat naar veilige 

toestand 

Sluiten van veiligheidsafsluiters incl. 

afsluiter tussen de pijpleiding en de 

Barendrech! installatie. Barendrecht 

installatie word! drukvrij gemaakt 
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,. 
MllleuaspeCten Barendrecht 

.t,J-'J;' 

Geen in vi oed 

Geen 

Gas emissie via de afblaaspijp 

Geen invloed 

Gas emissie via de afblaaspijp 

(conform bestaande 

vergunning) 
j 

6'-4 
~m 
~m 
~O 
~c 
5' 

~2 

~ 
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Bij het antwerp van de put is zowel uit economische als uit milieutechnische overwegingen 

uitgegaan van hoogwaardig materiaal am tussentijdse reparaties tot een minimum te beperken. 

Onder normale omstandigheden wordt winningslocatie een a twee keer per week bezocht door 

een operator v~~r controle. Indien nodig wordt klein onderhoud aan onderdelen van de installatie 

uitgevoerd. Eenmaal per jaar, of wanneer storingen optreden, wordt uitgebreider onderhoud 

gepleegd. Hierbij kan handmatig de druk van de installatie worden afgelaten d.m.v. een 

afblaaspijp. In de afblaasleiding is een vloeistofafscheider ge'installeerd am eventuele 

vloeistoffen af te vangen. Indien nodig zal een mobiele kraan kunnen worden ingezet om 

onderdelen te verwijderen voor revisie of vervanging. 

Naar verwachting 1 maal per 2 jaar wordt ter controle van het reservoirgedrag een zogenoemde 

wireline operatie uitgevoerd. Om instrumenten in de put te brengen wordt een wireline unit 

gebruikt, die op een vrachtwagen staat. Wanneer in het ondergrondse deel van de put een defect 

wordt geconstateerd, zal zo mogelijk door middel van een wireline unit of een coiled tubing unit 

een reparatie worden uitgevoerd. Aileen in zeer zeldzame situaties is een work-over rig (kleine 

boorinstallatie) nodig om de productiebuis uit de put te kunnen trekken. 

Permanente voorzieningen op de winningslocaties 

Voor productie, beveiliging, onderhoud en inspectie van de installatie bevinden zich de volgende 

voorzieningen op de locaties: 

• Hogedrukleidingen van de putmond naar de transportleiding, met afsluiters voor 

procesregeling en beveiliging. De aansluiting op de transportleiding wordt zo ontworpen dat 

de transportleiding eventueel met behulp van een tijdelijke raaginstallatie schoongemaakt of 

ge'inspecteerd kan worden. Overigens wordt de transportleiding zo uitgevoerd dat ragen in 

beginsel niet nodig zal zijn. 

• Een afblaaspijp met een hoogte van 4 meter (vent), eventueel neerklapbaar uitgevoerd. 

• Aansluiting voor het doodpompen van de put met een mobiele unit (well killing). 

• Aansluiting en ruimte voor een mobiele raaginstallatie. 

• Hydraulic System Control Unit (hydraulisch controlepaneel voor de aansturing van 
afsluiters). 

• Op plaatsen waar lekkage of morsing kan optreden zullen opvangmogelijkheden worden 

geplaatst, die uitmonden in een verzameltank. Deze verzameltank zal regelmatig worden 

geleegd door een vacuumtruck en worden afgevoerd naar een erkende 

be-Iverwerkingsinrichting. 

• Een gebied rond de put met een vloeistofdichte verharding, omgeven door een goot die 

uitmondt in een hoekbak voor het tijdelijk opvangen van mogelijke verontreinigingen tijdens 

werkzaamheden aan de put. Tijdens normaal bedrijf wordt dit oppervlak schoon gehouden, 

wordt het water in de hoekbak opgevangen, en geloosd op het oppervlaktewater. 

• Poortverlichting, werk en (inschakelbare) terreinverlichting. 

• De voomaamsie huipstof is methanoi en wordi iijdens siiisiand en opstarten van de koude 

put ge'injecteerd in de gasstroom in verband met de hydraatvormingstemperatuur. De 

benodigde hoeveelheid methanol bedraagt hooguit 1 m3 per 'koude' start. Het aantal koude 

starts is afhankelijk van de gasvraag en de capaciteit van de reservoirs die naar de 

Barendrecht installatie produceren. Op dit moment wordt het aantal koude starts per jaar 

geschat op 3. Er is een methanolinjectie-aansluiting op de locatie aanwezig waaraan de 
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mobiele methanol skid (methanolinjectiepomp en methanolvoorraadtank op een vrachtauto) 

aangesloten kunnen worden. Deze aansluiting is boven een vloeistofdichte vloer geplaatst. 

• Corrosieremmer (een roestwerend middel): de putten zijn van een materiaal dat 

corrosieremming noodzakelijk maakt; de pijpleiding is roestvast uitgevoerd; een opslagtank 

en een pomp (inclusief kleine tank) zijn opgesteld op een vloeistofdichte vloer aangesloten 

op de vuilwaterbak. 

• Een hekwerk van 2,20 meter hoog, waardoor het terrein tegen ongewenst bezoek wordt 

afgeschermd. 

• Enige parkeervakken bij de bestaande toegangsweg tot het terrein. 

Een schematisch overzicht van de installaties is te vinden in bijlage 5. 

Relevante milieuaspecten tijdens de productiefase 

Landschappe/ijke inpassing 

Op de in bijlage 4 bijgevoegde plattegrond wordt een beeld geschetst van de indeling van de 

locatie. Bij de kleurkeuze etc. wordt ernaar gestreefd de installatie zo goed mogelijk in de 

omgeving in te passen. Deze landschappelijke inpassing wordt overlegd met de gemeente en 

eventuele andere belanghebbenden. 

Energie 

Bij het ontwerp van de installaties wordt naar een zo doelmatig mogelijk gebruik van energie 

gestreefd, mede in het kader van de Meerjaren Afspraak Energieverbruik met het Ministerie van 

Economische Zaken. Er is een aansluiting op het elektriciteitsnet. 

Emissies naar de /ucht 

Aileen bij het voor de eerste keer opstarten van de installatie (het schoonproduceren), gedurende 

het affakkelen van gas, vinden er emissies naar de lucht plaats. Stoffen die hierbij vrijkomen zijn 

kooldioxide (C02), resten koolwaterstoffen (CxHy) en koolmonoxide (CO). 

Bodem 

De vloer op de locatie van de procesinstallaties wordt vloeistofdicht uitgevoerd om 

bodemverontreiniging te voorkomen. De vloer wordt uitgevoerd volgens de NRB (Nederlandse 

Richtlijn Bodembescherming) (Ref. 16). Tevens wordt een monitoringsysteem bestaande uit 

peilbuizen voor het bewaken van de bodemkwaliteit ge"installeerd. De bodem- en 

grondwaterkwaliteit zullen verder na oprichting van de installatie worden gecontroleerd door 

middel van dit monitoringsysteem. De plaats en uitvoering van deze peilbuizen wordt bepaald 

nadat het terrein gereed is. 

Met deze bodembeschermende maatregelen en een monitoringsysteem wordt het risico van 

bodemverontreinigingen afdoende beheerst. 

Afva/ en Afva/water 

• Hemelwater 
Het hemelwater van het puttenterrein is tijdens normaal bedrijf schoon en wordt via de 

hoekbak geloosd op het oppervlaktewater. 
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Op plaatsen met een verhoogd risico op morsing zal aile vloeistof wordt opgevangen, 

verzameld en worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerker. 

• Vloeibare afvalstromen: 
o tijdens het schoonproduceren zullen de vrijkomende vloeibare afvalstoffen worden 

afgevoerd naar een erkende afvalverwerker; 

o afgewerkte en hydraulische olie en I of vervuilde methanol, die bij onderhoud vrijkomen, 

worden zoveel mogelijk separaat opgevangen en afgevoerd naar een erkende 

afvalverwerker. 

• Vaste afvalstoffen 
Tijdens normaal bedrijf komen geen afvalstoffen vrij vanuit het proces. Mogelijke 

huishoudelijke afval tijdens werkzaamheden wordt verzameld en meegenomen (en dan via 

de gemeentelijke afvaldienst afgevoerd). 

Verkeer 
Voor normaal bedrijf, onderhoud en aanvoer van hulpstoffen wordt de locatie een a twee keer 

per week bezocht. Voor het afvoeren van water uit de vuilwaterbak vindt indien nodig transport 

plaats met een vacuGmtankauto. Gebruik van methanol vindt enkele malen per jaar plaats. De 

frequentie van transport is zo laag dat de milieueffecten verder niet in dit MER zijn uitgewerkt. 

GeJuid 
Tijdens normaal bedrijf zijn de belangrijkste geluidsbronnen de doseringspomp voor 

corrosieremmer en de drukregelklep. Er wordt geluidsisolatie toegepast om de geluidsbelasting 

van de belangrijkste bronnen te verminderen. Extra geluidsproducerende activiteiten 

(bijvoorbeeld ten gevolge van onderhoud) zullen zoveel mogelijk plaatsvinden op werkdagen 

tussen 07:00 uur en 19:00 uur. 

In bijlage 8 zijn de geluidsrapporten toegevoegd. In deze rapportage is de geluidsbijdrage van de 

voorgenomen activiteit. berekend. In de voorgenomen activiteit wordt uitgegaan dat de klep. 

vaste leidingen op het skid en de uitgaande leiding zijn voorzien van geluidsisolatie conform type 
C. Gedurende het schoonproduceren is er sprake van een incidentele verhoging van de 

geluidsemissie op de locatie. 

Licht 
Gedurende normale productieomstandigheden wordt de installatie 's avonds en '5 nachts niet 

verlicht. met uitzondering van de poortverlichting. Hinderlijke lichtstraling voor de omgeving wordt 

daarmee voorkomen. 

Bodemdaling en lichte aardbevingen 
De mate van bodemdaling aan de oppervlakte ten gevolge van de gaswinning wordt bepaald 

door de combinatie van het gasvoerende gesteente en de gesteentemechanische 

eigenschappen van de tussenliggende lagen. in hoofdstuk 6 en bijiage ; 0 zijn de bodemdaiing 

en lichte aardbevingen nader uitgewerkt. 



lJ 
32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

TEBODIN pagina 41 van 73 
Consultants & Engineers 

Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-Oost. Spijkenisse-West en Hekelingen 

Procesveiligheid 
De meest voor de omgeving significante calamiteit die zich kan voordoen is het ongecontroleerd 

vrijkomen van gas uit de ondergrond, een zogenaamde tubing blow-out tijdens een wire-line 

operatie. Het risico van een blow-out, beheersmaatregelen om een blow-out te voorkomen en het 

calamiteitenplan dat ingaat wanneer een potentiele blow-out zich aankondigt, worden in 

hoofdstuk 6 behandeld. 

4.3.2 Productiefase pijpleiding 

8eschrijving pijpleiding 

Het onbehandelde gas van de winningslocatie Spijkenisse-Oost wordt via een 6,67 km lange 

zogenaamde 'natgaspijpleiding' naar de locatie Oud-Beijerland Zuid gebracht. Daar wordt de 
leiding aangesloten op de bestaande natgaspijpleiding, die het onbehandelde 'natgas' naar de 

gasbehandelingsinstallatie in Barendrecht transporteert. 

ProcesbeveiJiging 
De transportleiding wordt tegen overdruk beveiligd in overeenstemming met de bepalingen in de 

NEN 3650 'Eisen voor de buisleidingsystemen'. De beveiliging voor de pijpleiding is volledig 

onafhankelijk van de overige besturingen en beveiligingen van het proces zoals omschreven in 

paragraaf 4.3.1. De aansluiting op de gasbehandelingsinstallatie Barendrecht is zodanig dat 

vanuit die installatie de pijpleiding niet kan worden blootgesteld aan ontoelaatbare drukken. 

Wanneer een defect aan de transportleiding wordt geconstateerd of er zich een ernstig incident 

voordoet, zal de leiding aan beide uiteinden met afsluiters worden Ingeblokt, en vanaf de 

gasbehandelingsinstaliatie Barendrecht van druk worden gelaten. 

Relevante milieuaspecten productiefase pijplelding 

Wannte 
De normale temperatuur van het gas bedraagt 25 - 40 ·C. Indien de maximale toelaatbare 

bodemtemperatuur dit vereist zal de leiding worden ge"isoleerd. 

VeiJigheid 
De pijpleiding is zo ontworpen dat het risico van interne en externe corrosie wordt voorkomen. 

Tegen externe corrosie is de pijpleiding van een kunststofcoating voorzien. Overdrukken worden 

beheerst door een instrumentele overdrukbeveiliging. Het belangrijkste externe veiligheidsaspect 

van de pijpleiding tijdens de productiefase is een gaslekkage ten gevolge van 

grondwerkzaamheden van derden dan wei het falen van een andere nabijgelegen 

transportleiding met gevolgen voor de NAM-Ieiding. Oit wordt verder behandeld in hoofdstuk 6. 

De belangrijkste beheersmaatregei is dat aile grondwerkzaamheden bij het Kabel Leiding 

Informatie Centrum (KLlC) moeten worden aangemeld. Na een melding bij het KLIC voert de 

NAM een actieve controle op de werkzaamheden uit die in de omgeving van de pijpleiding 

plaatsvinden. 

Zodra de leiding is beschadigd, wordt de leiding aan beide zijden ingesloten en via de locatie 

Barendrecht van druk gelaten. 



Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-Oost, Spijkenisse-West en Hekellngen 

32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 42 van 73 

In het Mijnbouwbesluit (artikel 97) staat dat een leiding pas in gebruik genomen mag worden 

nadat de Minister van Economische Zaken instemming heeft gegeven. Bij verzoek moet een 

verklaring van een onafhankelijke deskundige worden overgelegd, waarin wordt beoordeeld of de 

eigenschappen en de aanleg van de pijpleiding voldoen aan de eisen omschreven in artikel 93 

van het Mijnbouwbesluit. 

De bestaande leidingen worden periodiek door of vanwege het bevoegde gezag geTnspecteerd. 

4.4 Abandonnering 

8eschrijving 
Na het beeindigen van de activiteiten op de winninglocatie, zullen de locatie, de putten en de 

pijpleiding worden ontmanteld, het zogenoemde 'abandonneren'. Abandonnering zal 
plaatsvinden vol gens de geldende wet- en regelgeving inclusief de voorwaarden genoemd in de 

winnnigsvergunning en afspraken vastgelegd in huurovereenkomsten. De pijpleiding kan 

eventueel een andere toepassing krijgen en worden hergebruikt. 

Relevante rnilieuaspecten abandonneren van putten en locaties 

De relevante milieuaspecten voor het abandonneren van de locaties zijn in grote lijnen gelijk aan 

die voor de aanleg van de locaties. Het afdichten en afwerken van de putten zal plaatsvinden 

met een wor1<-<>ver rig (kleine boorinstallatie) en duurt circa 3 weken. 

GeJuid 
Geluidsproductie van materiaal en materieel gedurende de werkzaamheden met de work-over 

rig, sloop en afvoer. 

Beheer van de put na abandonnering 
Hoewel de put 3 meter onder maaiveld wordt afgesneden en in principe geen obstakel meer 

vormt, blijft het noodzakelijk dat de locatie van de put bekend blijft. De locatie van de put zoals 
vastgelegd in het rijkscoordinaten stelsel wordt bewaard in een Geografisch Informatie Systeem, 

zowel bij de NAM als extern bij de overheid. Het externe systeem wordt geraadpleegd wanneer 

KLiC meldingen worden gedaan door derden voor werkzaamheden in de nabijheid van de NAM 

(bestaande en opgeruimde) locaties. 

EventueJe bodemsanering 
Voordat de locaties worden overgedragen aan de eigenaar vindt een milieukundig 

bodemonderzoek plaats om vast te stell en of, ondanks de preventieve maatregelen, toch 

verontreinigingen zijn opgetreden ten gevolge van de activiteiten op de locatie. Indien dit zou 

blijken, moet de kwaliteit van de bodern hersteld worden in overeenstemming met de dan 

geldende wet- en regelgeving en in overleg met het bevoegde gezag. 

Relevante mllieuaspecten abandonneren van pijpleiding 

De relevante milieuaspecten voor het opruimen van de pijpleiding zijn in grote lijnen gelijk aan 

die voor de aanleg van de pijpleiding. 

Omdat inzichten, technieken en methoden in 20 jaar ingrijpend kunnen wijzigen zal deze fase 

verder niet in het MER behandeld worden. 
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De hieronder beschreven varianten betreffen de eventuele mogelijkheden om onderdelen van 

het project milieuvriendelijker uit te voeren dan vol gens plan. De meeste varianten leiden tot een 

marginale vermindering van de gevolgen voor het milieu in verhouding tot de inspanningen en de 

kosten die ervoor nodig zijn. De haalbaarheid van de genoemde varianten staat niet bij voorbaat 

vast. 

4.5.1 Alternatief: exploitatie vanuit localie Spijkenisse-West 

In eerste instantie was het onzeker of benadering van het gasveld Spijkenisse-West vanaf 

Spijkenisse-Oost mogelijk was. Er was een alternatief, namelijk het veld Spijkenisse-West 

exploiteren vanuit de gelijknamige locatie. 

Dit alternatief is door NAM geevalueerd in een MIR studie (Milieu Invloed Rapport) en als minder 

milieuvriendelijk bevonden dan de voorgenomen activiteit om de volgende redenen: 

• Het handhaven van de locatie Spijkenisse-West legt meer beslag op de ruimte. 

• De locatie Spijkenisse-West ligt in een ecologisch gevoeligere omgeving. 

• Een pijpleiding vanuit Spijkenisse-West hoeft niet te worden aangelegd, waardoor mogelijke 

nadelige gevolgen voor het milieu (flora) vervallen. Ook hoeft een gebied met 

archeologische waarden niet doorkruist te worden waardoor het bodemarchief verstoord zou 

kunnen worden. 

• De geluidbelasting van de gaswinning van twee winningslocaties is groter dan die van aileen 

Spijkenisse-Oost. 

Derhalve is het niet relevant dit alternatief tot op hetzelfde detailniveau uit te werken als de 

voorgenomen activiteit. 

4.5.2 Varianten aanlegfase 

Locatie 
Bemaling en vrijkomend water 

Om een grondwaterdaling in verband met de nodige bemaling te verkomen, zou, indien de 

bod em voldoende doorlatend is, retourbemaling toegepast kunnen worden. 

Geluid en trillingen 

• de funderingspalen kunnen worden geschroefd in plaats van geheid; 

• het plaatsen van een scherm rondom de locatie gedurende de bouw- en 

reparatiewerkzaamheden kan de geluidsuitstraling beperken, waarbij de installatie van dit 

scherm, en de fundatie ervoor, additioneel geluid en trillingen veroorzaakt. 

Pijpleiding 
Bemalingen en vrijkomend water 

Onttrokken grondwater kan door middel van retourbemaling gedeeltelijk terug in de bod em 

worden gebracht, indien deze voldoende doorlatend is. 
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De methode van selectief plaggen kan worden toegepast, waardoor de waardevolle vegetatie 

(deels) behouden blijtt, mits er voldoende ruimte is om de plaggen te bewaren. Een andere 

mogelijkheid is het aanleggen van de pijpleiding met een HDD- boring. 

Geluid 

Om de geluidhinder van de HDD-boring te verminderen kan tijdens de aanleg van de pijpleiding 

met ecologisch gevoelige perioden (broedseizoen) rekening gehouden worden. 

Boring 

Licht 

Om de instraling van verlichting tot een minimum te beperken kunnen zogenoemde 

natuurkappen worden toegepast. Natuurkappen beperken lichthinder door het afschermen van 

licht dat niet aan de nodige verlichting bijdraagt. 

4.5.3 Productiefase 

Emissies naar de lucht 

Een variant is het schoonproduceren via Barendrecht, waarbij op locatie niet wordt gefakkeld. 

Een meer milieuvriendelijke variant voor het schoonproduceren van de put is het toepassen van 

stikstof. Stikstof wordt gebruikt in plaats van gas om de brine uit de put te verwijderen. Maar 

doordat de productie van stikstof veel energie kost, is de totale vermindering van emissies naar 

de lucht marginaal. In bijlage 7 is het schoonproduceren met stikstofinjectie beschreven. 

4.5.4 Abandonnering 

Een variant voor het verwijderen van de pijpleiding is het laten Iiggen daarvan of het hergebruik 

van de pijpleiding voor andere doeleinden. Dit kan nieuwe verstoring voorkomen in mogelijk 

ontwikkelde natuur- en recreatiegebieden langs het pijpleidingtrace (zie autonome ontwikkeling 

hoofdstuk 5). 
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4.6 Samenvatling van de milieuaspecten 

In Tabel 2 worden voor de diverse fasen in het project de significante milieuaspecten en de 

varianten samengevat. 

Tabel 2 Overzicht ge'identificeerde signiticante milieuaspecten en meer milieuvriendelijke varianten 

Fase Significant EXploitatie v~n Spijkenrsse-Oost Varianten 
~ 

Milieuaspect ~ 

Aanleg Ruimtegebruik Te zijner tijd ontmantelen van 

Winnings- Spijkenisse-West, toepassing van 

localie ruimte-efficlent ontwerp 

Bemalingen en Bemalen, controleren en lozen Retourbemaling, controleren en lozen 

vrijkomend water 

VeiliglJeid en verkeer Beheerst door verkeersmaatreaelen 

Ge/uid en trillingen Heien Schroefpalen, scherm plaatsen rond 

locatie. 

Bodem Bodembeschermende maatregelen 

volgens NRB 

Aanleg Ruimtebes/ag tijdens Werkstrook en aanpassing van de 

Pijpleiding constructie wer1<methoden naar omstandigheden 

Bemalingen en Bemalen, controleren en lozen Retourbemaling, controleren en lozen 

vrijkomend water 

Ontgraven van Opslaan van grond in lagen en herstel Selectief plaggen, mits voldoende 

pijp/eidingtrace in oorspronkelijke structuur ruimte, HOD· borina 

Ge/uid en trillingen Beheersen geluidsemissie In acht nemen van ecologisch 

aevoeliae period en (broedseizoen) 

Veiligheid Kruising van dijken in overleg met 

dijkbeheerder 

Boren Ruimtebes/ag en Vloeistofdichte vemarding bestaat al 

inpassing in de (mogelijk reparatle en/of aanpassing 

omgeving nodig) 

Emissies naar de Gebruik van diesel met ultralaag 

/ucht zwavelgehalte (0,005%) 

(Afva/) water Verontreinigd hemelwater wordt naar 

een er1<ende verwerker afgevoerd 

Vaste en v/oeibare Scheiden en naar erkende verwerker 

afva/stoffen 

Ge/uid en trillingen Geluidsscherm tussen boorinstallatie 

en de meest nabije woning(en) 

Licht Gebruik van halogeenverlichting als Toepassen van natuur1<appen 

mogelijk zonder directe instraling voor 

omwonenden 

Verkeers- en proces Tijdelijke opstelplaatsen voor 

veiligheid vrachtauto's, maximale risicobeperking 

van blow-out. 
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Fase Significant ExploitatJe van SplJkenisse-Oost Varlanten .;A.: 

Milleuaspect 

Productiefase Ruimtebes/ag en Landschappelijke inpassing in overleg 

Winnings- landschappelijke met gemeente en eventuele andere 

locatie inpassing belanghebbenden 

Energie Conform stand der techniek en 

Meerjarenafspraak Energieverbruik 

Emissies naar de Tijdens in productie nemen: Schoonproduceren via Barendrecht, 

/ucht Grondfakkel voor schoonproduceren Stikstofspoeling voor 

schoonproduceren 

Geen continue procesemissies 

(Afval)water Schoon hemelwater laten afslromen 

naar oppervlaktewater, 

vervuild hemelwater afvoeren 

Vaste en v/oeibare Vloeibare afvalstoffen afvoeren 

afva/stoffen In principe geen vaste afvalstoffen, in 

geringe mate huishoudelijke afval 

Verkeer Zeergering 

Ge/uid en trillingen Toepassing van geluidsisolatie, 

Onderhoudswerl<zaamheden zoveel 

mogelijk overdag tijdens werkdagen 

Licht Aileen poortverlichting 

Bodemda/ing Controle door metingen 

Veiligheid Procesbeheers- en 

repressiemaatregelen 

Productiefasa Wannte Isolatia 

Pijpleiding 

Veiligheid Ontwerp en beveiligingen conform 

norm en 
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5 Bestaande toestand van het milieu en autonome ontwikkeling 

In dit hoofdstuk worden de bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling 

beschreven. De informatie in dit hoofdstuk dient als referentiekader voor de beschrijving van de 

gevolgen voor het milieu in hoofdstuk 6. Dit hoofdstuk is in twee hoofdparagrafen opgedeeld, 

namelijk de bestaande toestand van het milieu en de autonome ontwikkeling hiervan ter plaatse 

van: 
• de gasvelden en de inrichting (winningslocatie); 

• het pijpleidingtrace. 

Per hoofdparagraaf richt de beschrijving zich op die informatie die relevant is in het licht van de 

voorgenomen activiteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen socio-economisch milieu en 
het natuurlijke milieu. 

In bijlage 6 zijn op een overzichtstekening het pijpleidingtrace en de winningslocatie aangegeven. 

Daarnaast zijn aile relevante omgevingsaspecten aangegeven zoals de Ecologische 

Hoofdstructuur en de (potentiele) archeologische vindplaatsen. 

5.1 De gasvelden en de winningslocatie 

5.1.1 Aigemeen 

De bestaande toestand van het milieu zal worden beschreven voor zover deze in de toekomst 

kan veranderen onder invloed van de voorgenomen activiteit. Ook zal de te verwachten 

ontwikkeling van het milieu worden geschetst in het geval dat de activiteit niet wordt uitgevoerd. 

Deze zogenoemde autonome ontwikkeling van het milieu vormt de referentie voor het 
beschrijven van de te verwachten milieueftecten. 

Het studiegebied bestaat uit aile gebieden die direct door de activiteiten van de NAM worden 

be"invloed, namelijk: 

• de terreinen grenzend aan de locatie Spijkenisse-Oost; 

• de terreinen langs het beoogde pijpleidingtrace van Spijkenisse-Oost naar Oud-Beijerland 

Zuid; 

• het hele gebied waar bodemdaling zal optreden. 

Het gebied bestaat uit een aaneenschakeling van polders die deel uitmaken van het 

stroomgebied van Rijn en Maas en de thans sterk verstedelijkte omgeving van Spijkenisse, 

alsmede uit een aantal wateren die van dit stroomgebied deel uitmaken. 

5.1.2 Ligging 

De locatie en het pijpleidingtrace liggen op de Zuid-Hollandse eilanden Voorne-Putten en Hoekse 

Waard en in de directe omgeving van de plaatsen Spijkenisse en Oud-Beijerland. Luchtfoto's van 

de locatie en de omgeving zijn in bijlage 4 opgenomen. 
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De locatie Spijkenisse-Oost ligt in de Allemanspolder. De polder grenst in het noorden aan de 

Oude Maas en in het westen en zuiden aan de woonwijken Schenkel en Maaswijk van 

Spijkenisse. De locatie Spijkenisse-Oost ligt op een terrein dat in de periode 1947 -1980 

tweemaal is opgespoten met verontreinigd havenslib afkomstig uit de diverse havenbekkens. Op 

dit opgehoogde terrein ligt ook (oostelijk aangrenzend) de rioolwaterzuiveringinrichting van 

Spijkenisse. De locatie ligt slechts enkele tientallen meters verwijderd van de oever van de Oude 

Maas. Langs de Oude Maas strekken zich vanaf de Maasboulevard in Spijkenisse tot aan het 
spaarbekken van het drinkwaterleidingbedrijf De Beerenplaat, de Allemansgriend en de 

Beerenplaatgrienden uit. Ter hoogte van het poldertje bestaat de oever uit een moerasgebied en 

een recreatiehaven: de zogenoemde Allemanshaven. De oever heeft een recreatieve functie, 

maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en geniet op gemeentelijk niveau 

(bestemmingsplan) bescherming. De grienden zijn ook aangemeld als habitatrichtlijngebied (zie 

bijlage 11). Zij zijn niet vrij toegankelijk. De woonwijken Schenkel en Maaswijk, ten westen en ten 

zuiden van de Allemanspolder, liggen op een afstand van respectievelijk circa 250 en 300 m van 

de locatie. 

5.1.4 Socio-economisch milieu 

Het gebied waarin de winninglocatie ligt, vormt de overgang van het stedelijke naar het 

agrarische gebied waarbij de locatie meer in het stedelijke en het pijpleidingtrace meer in het 

agrarische gebied ligt. 

Spijkenisse-Oost ligt in een poldertje waarin ook de eerder genoemde rioolwaterzuivering ligt. In 

de nabije omgeving van de locatie (circa 300 m) liggen een tweetal woonwijken. Ten noorden 

van de locatie aan de oever van de Oude Maas ligt een recreatiehaven en een moerasgebied 

(grienden) met een recreatieve functie (wandellfietsgebied). 

Autonome ontwikkeling 
De autonome ontwikkeling voor het gebied rond de winningslocatie Spijkenisse-Oost is het 

behoud van de agrarische sector in de buurt van bewoond gebied. De grienden zijn aangewezen 

als groengebied voor natuurdoeleinden. 

Geluid en trilllngen 

De locatie Spijkenisse-Oost ligt op een terrein naast de bestaande waterzuiveringsinstallatie. Het 

gebied is als stedelijk gekarakteriseerd en ligt net buiten de grens van de 50 dB(A) zone van het 

industrieterrein BotleklPernis. Er wordt een richtwaarde gehanteerd van 50 dB(A) 

geluidsbelasting bij de woningen in onderhavige situatie. 

Luchtkwaliteit 

De autonome ontwikkeling van de luchtkwaliteit wordt voor een belangrijk deel bepaald door een 

toename van infrastructurele activiteiten. Belangrijke ontwikkelingen zijn uitbreiding van de 

bedrijvigheid en een dichter, meer intensief gebruikt wegennet. 



lJ 
TEBODIN 
Consultants & Engineers 

Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse-Oost. Spijkenisse-West en Hekelingen 

Verkeer 

32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 49 van 73 

Aan- en afvoer van personen en goederen vindt veelal plaats over de weg. De wegen in de 

directe omgeving zijn voor lokaal gebruik en hebben voldoende capaciteit. De capaciteit is 

zodanig dat het NAM-verkeer geen merkbare verhoging van de belasting van het wegennet 

veroorzaakt, behalve bij de aan- en afvoer van boorequipement. De directe ontsluiting van de 

locatie zal in overleg met de wegbeheerders worden vastgesteld. 

Archeologie 

De toekomstige winningslocatie is al op archeologische waarden onderzocht voordat 
proefboringen uitgevoerd werden. Archeologisch relevante waarden werden niet aangetroffen. 

5.1.5 Natuurlijk milieu 

Het landschap aan weerszijden van de Oude Maas is ontstaan door de 'samenwerking' van 

mens en water. Het be staat uit een aaneenschakeling van polders die ontstaan zijn door de 

afzetting van sediment (zeeklei), vervolgens werden bedijkt en als agrarische grond in gebruik 

werden genomen (zogenaamde op- en aanwaspolders). Door deze ontstaansgeschiedenis zijn 

veel dijken midden in het landschap aanwezig. 

De dijken, die veelal beplant zijn met boomrijen, en de bebouwingskernen begrenzen de ruimte. 

Verspreid in het agrarische gebied liggen boerderijen, waarbij de oudste boerderijen tegen de 

dijken aanliggen en de jongere boerderijen ook midden in de polders liggen. 

Langs de Oude Maas ligt een hoge waterkerende dijk (hoofdwaterkering). Buitendijks liggen 

grote griendgebieden, relicten van een landschap dat hier vroeger op veel grotere schaal 

voorkwam. Dit landschapstype wijkt sterk at van het landschap binnen de dijkring. 

Ecologie 

De winningslocatie Spijkenisse-Oost ligt in de directe omgeving van een woonwijk en 

natuurgebied. Ten noorden van de winningslocatie Spijkenisse-Oost liggen de Allemans- en 

Beerenplaatgrienden. De grienden zijn een aangemeld habitatrichtlijngebied (flora en fauna, zie 

bijlage 11) en bieden planten, vogels, vlinders en zoogdieren een geschikte biotoop. Ten westen 

van de winningslocatie ligt de woonwijk Schenkel. Op het grasland tussen de locatie en de eerste 

huizen weiden schapen. De verdere directe omgeving van de locatie is sterk be"invloed door 

menselijke activiteiten, zoals een rioolwaterzuiveringsinstallatie en infrastructuur. 

Oppervlaktewater 

Ten noorden van de locatie Spijkenisse-Oost loopt de Oude Maas, die, behalve bij stormvloed, in 

open verbinding met de Noordzee staat. Het water is brak. 

De bodem en het grondwater 

De geologische geschiedenis van dit gebied is een opeenvolging van ingrijpende veranderingen. 

Gedurende het Atlanticum was het een gebied met strandwallen die zich door een landinwaarts 

bewegende zee landinwaarts verplaatsten. Door deze zogenoemde transgressie (opkomende 

zee) afgewisseld met regressie (een terugtrekkende zee) bestaat de ondergrond uit elkaar 

afwisselende lag en veen en klei, waartussen gesedimenteerd zand. De locaties bevinden zich in 

een gebied waar kust- en rivierinvloeden samenkwamen en dat zijn weerslag vindt in de 
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afwisseling van de bovenste Westlandformatie. Deze Westlandformatie Oonge zeeklei) komt in 

het gehele gebied aan de oppervlakte voor. 

Afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland (Ref. 31) blijkt in de omgeving van Spijkenisse

Oost een slecht doorlatende deklaag, bestaande uit kleiige en venige sedimenten van tussen de 

15 en 18 meter aanwezig. Hieronder is het eerste watervoerende pakket aangetoond, met 

wisselende combinaties grovere zanden van de Formaties van Kreftenheye en de Eemformatie 

tussen circa 10 meter onder Spijkenisse tot meer dan 15 meter onder Oud-Beijerland. Op circa 

30 m ligt de eerste scheidende laag, met een dikte van circa 40 meter. Hieronder op circa 70 

meter diepte is het tweede watervoerende pakket aangetoond. De chemische samenstelling van 

het grondwater van het eerste watervoerende pakket is brak, de iso-chloride grensvlak braklzout 

ligt op ongeveer 45 meter onder NAP in de eerste scheidende laag. 

De grondwaterstroming in het eerste watervoerend pakket in de regio van de satellietlocatie is 

zwak zuidoostelijk. De lokale grondwaterstroming op de locatie is niet bepaald, maar wordt 

be"invloed door drainages, sloten of door andere lokale (antropogene) verstoringen. 

5.2 Het pijpleidingtrace 

5.2.1 Ligging en beschrijving van het pijpleidingtrace 

Het beoogde pijpleidingtrace van Spijkenisse-Oost naar Oud-Beijerland Zuid loopt langs de 

oostgrens van de bebouwde kom van Spijkenisse en de west- en zuidgrens van Oud-Beijerland 

resp. door de Allemanspolder en de polders Nieuwe Uitslag van Putten en Nieuw - en Oud 

Beijerland. Het trace kruist het Spui ten westen van Oud Beijerland tussen de kilometerborden 

999 en 1000. 

5.2.2 Gebiedsbeschrijving van het gebied in de directe nabijheid van de pijpleidingtraces 

Het trace van de transportpijpleiding Spijkenisse-Oost - Oud Beijerland Zuid loopt hoofdzakelijk 

door het agrarische gebied van de Allemanspolder en de polders Nieuwe - en Oude Uitslag van 

Putten en Nieuw - en Oud Beijerland. Het trace kruist het Spui dat de verbinding vormt tussen de 

Oude Maas en het Haringvliet en deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

Het pijpleidingtrace is uitgebreid beschreven in de tracestudie (bijlage 6). 

5.2.3 Socio-ecologisch milieu 

Autonome ontwikkeling 

Het pijpleidingtrace loopt door gebieden/polders met een agrarische functie. In de polders is 

akkerbouw of een combinatie van akkerbouw en veeteelt de belangrijkste agrarische activiteit. In 

het zuidoosten van Spijkenisse ligt de Wolvenpolder. Het (Iandelijk) voornemen bestaat om deze 

polder te ontwikkelen als natuurgebied. Natuurontwikkeling is belangrijk voor het verbeteren van 

de ruimtelijke kwaliteit in het Rijnmondgebied en in Deltapoort. In het streekplan staat echter ook 

een potentieel bedrijfsterrein van enige omvang aangegeven en een reserve ring voor de A4-zuid. 

Afstemming tussen beide invalshoeken vanuit de zijde van de overheden moet nog plaatsvinden. 



II 
TEBODIN 
Consultants & Engineers 

Milieueffectrapport Winning van aardgas uit de velden Spijkenlsse-Oost, Spijkenisse-West en Hekelingen 

Archeologie 

32032110 

revisie 0 

12 mei 2004 

pagina 51 van 73 

Archeologisch onderzoek heeft uitgewezen dat de eerste sporen van bewoning in het gebied 

dateren van ongeveer 10.000 jaar geleden. Op een oeverwal van de kreek bij Hekelingen zijn 

sporen aangetroffen van de zogenaamde 'Vlaardingen-cultuur' (2500 jaar voor Christus). Een 

deel van de oeverwal bestaat nog steeds. De wal ligt in de wijk De Akkers-Vriesland en wordt 

beschermd als archeologisch monument. Een aantal voorwerpen van Romeinse oorsprong is 
teruggevonden in een grafveld in het Hartelpark. In dit park zijn ook de resten van zes 

boerderijen uit die tijd aangetroffen. 

De eerste dijkjes dateren uit de 12de eeuw na de vorming van het Haringvliet. De woongronden 

werden beschermd met dijken van circa 1 meter hoogte. Op die manier ontstonden de ring- of 

kernpolders, zoals Spijkenisse, Putten, Geervliet en Vriesland. Later werden de verspreid 

liggende polders door het vormen van verbindingspolders zoals Hekelingen, Braband en 

Kapershoek bijeengevoegd tot een groot gebied, het eiland Putten. 

5.2.4 Natuurlijk milieu 

Ecologle 

De pijpleiding van Spijkenisse-Oost naar Oud-Beijerland Zuid loopt ten noorden van het Spui 

door akkerland. De meest gevoeJige gebieden voor planten en dieren liggen in het buitendijkse 

zoetwatergetijdegebied. Binnendijks kunnen beschermde planten vooral in/langs sloten worden 

aangetroffen. Hierbij gaat het met name om gewone dotterbloem en aardaker. 

Vrijwel aile soorten broedvogels genieten een beschermde status in het kader van de Flora- en 

Faunawet. In het gebied zijn geen rode lijst soorten aangetroffen. Een beschrijving van de 

27 aangetroffen broedvogelsoorten is bijgevoegd in bijlage 12. De meest gevoeJige periode voor 

broedvogels is het begin van het broedseizoen (15 maart - 15 juni). Zodra het broeden is 
begonnen, neemt de verstoringsgevoeligheid snel af. In het najaar en in de winter worden de 

graslanden langs het pijpleidingtrace door trekvogels bezocht, maar hebben geen belangrijke 

foerageer- of overwinteringsfunctie voor deze. 

Van de in het gebied aangetroffen zoogdiersoorten zijn de gewone bosspitsmuis, mol, veldmuis, 

bosmuis, dwergmuis, bunzing en wezel beschermd. Deze dieren zijn met name buitendijks 

ge'inventariseerd, maar kunnen ook binnendijks voorkomen. Een uitgebreide beschrijving is 

toegevoegd in bijlage 12. 

Bodem en grondwater 

De bodemopbouw van de regio is beschreven in 5.1.4. Het polderpeil rond Spijkenisse-Oost tot 

aan het Spui Jigt op -1.90 (Nieuwe Uitslag Putten). Zuidelijk van het Spui loopt het trace door de 

polder Nieuw-Beijerland met een polderpeil van -1,75. De polder Oud-Beijerland met de locatie 

Oud-Beijerland Zuid heeft een polderpeil van zomers -1,40 en winters -1,85 (Ref. 32 en 31). 

Deze condities zijn be pal end voor de noodzaak van bemaJing tijdens de aanleg van de 

pijpleiding. Over het gehele trace is de bodemstructuur vrij uniform met een kleihoudende bodem 

en een eerste watervoerende laag die dieper ligt dan de nodige diepte voor de aanleg van de 

pijpleiding. Dit betekent dat bij bemaJing voor het droog houden van bouwputten een gering 

waterbezwaar zal ontstaan. Een slecht doorlatende bodem heeft ook tot gevolg dat de 

horizontale invloed van de bemaling gering zal zijn. 
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In dit hoofdstuk worden de gevolgen voor het milieu van de voorgenomen activiteiten en de 

varianten van deze activiteiten per relevant milieuaspect beschreven. Dit hoofdstuk voigt daarbij 

de opbouw van hoofdstuk 4. 

6.2 Voorbereidingsfase 

6.2.1 Aanleg winningslocatie 

Bemalingen en vrijkomend water 

Bij de aanleg van ondergrondse fundaties (tot 2 meter) en de boorkelder zijn waarschijnlijk geen 

bemalingen nodig. Het met havenslib opgespoten gebied ligt op het niveau van de rivierdijk, en 

dus op deltahoogte. 

Effecten 

Omdat de exacte bodemopbouw op de locatie nog niet bekend is, kan bemaling niet compleet 

worden uitgesloten. Ais bemaling noodzakelijk is wordt het daadwerkelijke waterbezwaar en het 

zoutgehalte van het grondwater vastgesteld en in overleg met de betrokken instanties daarna de 

optimale verwijdering bepaald. 

Varianten met bijbehorende effecten 

De infiltratiesnelheid is vanwege de kleiige ondergrond te gering; hierdoor is retourbemaling niet 

mogelijk. 

Geluld en trillingen 

Effecten 
De heiwerkzaamheden zijn behalve het boren de meest geluidsproducerende activiteit van de 

aanlegfase. De geluidemissies van enkele heitechnieken zijn in de literatuur gegeven. Aan de 

hand hiervan is het geluidsniveau op 100 meter van de dichtstbijzijnde put bepaald (zie tabel 

6.1 ). 

Tabel6.1 Druknlveaus op verschillende afstanden blJ enkele heimethoden (Ref. 33). 

. " y. 

.Maxlmaal Slii9\ilvea,.. ~quivMent ~lve~u'per ~ . . 
H~imethode , , Eq~lvalent n}vea~ oj) tOO . ~." .- . ..... " 

paalo~ ~ 5 m~ter [dB(A)j '\ meter [dB(A»), op 1 meter [dB(A)] " 

Dieselblok zonder mantel 108 99 82 

Dieselblok met mantel 88 83 66 

Hydroblok zonder balg 96 87 70 

Hvdroblok met b<l!n 86 82 65 

*) hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens op 15 meter, die m.b.v. de formule: Lp2 = ~1 - 20 log (R2/R1). 

omgerekend zijn naar 100 meter afstand van de put. 

: equivalent niveau op 100 meter 

: equivalent niveau op 15 meter 

R2 : 100 meter 

Rl : 15 meter 
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Gezien de bovenvermelde geluidsniveaus zal er geheid worden met een hydroblok met balg. De 

heiwerkzaamheden duren enkele dagen en zullen aileen gedurende de dagperiode plaatsvinden. 

V~~r het bepalen van de effecten van trillingen is aileen het heien relevant. De duur van de 

heiwerkzaamheden is beperkt, en vindt aileen overdag plaats van 07:00 tot 19:00 uur. Hierdoor 

en vanwege de afstand van meer dan 100 meter tot de meest nabijgelegen woning op de locatie 

worden geen effecten van de trillingen verwacht. 

Naast het heien dragen de reparatiewerkzaamheden van de vloeistofdichte verharding, 

waaronder het verwijderen van asfalt met een frees, ook bij aan de geluidsbelasting van de 

aanlegfase. De duur van het freeswerk is circa een dag (gedurende de dagperiode). 

Varianten met bijbehorende effecten 

Er kan gebruik worden gemaakt van schroefpalen in plaats van heipalen, hierdoor wordt het 

kenmerkende slaglawaai van het heien vermeden. Verder zou een scherm tussen de locatie en 
de dichtstbijzijnde woningen geplaatst kunnen worden. 

6.2.2 Aanlegfase pijpleiding 

Bemalingen en vrijkomend water 

De aard en omvang van de bemalingen worden nader bepaald in het cultuurtechnisch onderzoek 

dat voorafgaat aan de aanleg van de pijpleiding. 

Effecten 

Voor verschillende secties van het pijpleidingtrace zijn tijdelijke bemalingennoodzakelijk.De 

invloed van deze bemalingen is afhankelijk van de grondwaterstand en de bodemopbouw. 

Uitgaande van fijne kleiige zanden en ervaring met soortgelijke pijpleidingprojecten is een 

theoretisch waterbezwaar van 0,01 m3/uur per meter bepaald. Bij een bronneringslengte van 200 

meter komt dit neer op circa 2 m3/uur. 

Een noodzakelijke grondwaterstandverlaging tot 1 a 2 meter onder het maaiveld in de 

pijpleidingsleuf zal in een kleiige, fijn zandige bodem een horizontale invloed hebben van 5 tot 10 

meter. Daar waar bemaling toegepast wordt, bedraagt de verlaging van de grondwaterstand 

enkele decimeters en neemt deze vanaf de sleuf snel af. 

Een grondwaterstandverlaging van enkele decimeters gedurende een korte periode (een tot 

enkele weken) zal geen effect hebben op de bewoonde omgeving en geen waarneembaar effect 

hebben op de waterhuishouding en het natuurlijke milieu (verzilting). 

Varianten en bijbehorende effecten 

De infiltratiesnelheid is vanwege de kleiige ondergrond te gering, hierdoor is retourbemaling niet 

mogelijk. 
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In en langs het trace van de pijpleiding zijn volgens de gegevens van de Rijksdienst voor 

Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) geen concrete aanwijzingen dat daar archeologisch 

bodemarchief aanwezig is. 

Desgewenst wordt v66r de graafwerkzaamheden in dit gebied in overleg met de ROB een plan 

van aanpak voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek opgesteld. Het trace van de geplande 

leiding is zo vee I mogelijk gekozen naast reeds bestaande transportleidingen. Bij het ontgraven 

ten behoeve van de pijpleiding wordt niet in gevoelige (natuur)gebieden gewerkt, zodat de 

voorgestelde maatregelen om de bodemstructuur te behouden en daarmee tevens de condities 

voor terugkeer van de flora naar de opvatting van de NAM afdoende zijn. 

Er bestaat een risico op het beschadigen van andere leidingen; zie hiervoor hoofdstuk 6.3.2 en 

bijlage 9. 

Geluid 

Effecten 

De aanleg van de pijpleiding zal circa 3 tot 4 maanden in beslag nemen. Voor de planning, het 

toegepaste materieel en de geluidsbelasting van dit materieel, is het document 'Opgave 

materieelbezetting natgastransportleiding 'Gravenzande-Gaag' (Ref. 33) uit het MER 

's Gravenzande als basis gebruikt. Voor dit initiatief zijn de geluidsniveaus van de aanleg van de 

pijpleiding, bijvoorbeeld ten gevolge van het grondwerk van de ontgravingen van de sleuven en 

HDD-boringen, berekend en weergegeven in bijlage 6. 

De HDD-boring onder het Spui zal geen overlast voor woningen vormen (meer dan 140 m 

afstand tot booropstelling). Door het geluid veroorzaakt door de aanwezigheid van mens en 

materieel zal geen significante verstoring optreden van de fauna. 

Varianten en bijbehorende effecten 

Door het in acht nemen van ecologisch gevoelige perioden (broedseizoen) kan de verstoring van 
vogels worden beperkt. 

6.2.3 Booractiviteiten 

Geluid 

Effecten 

Het boren is de meest geluidsbelastende activiteit tijdens de aanlegfase. Tijdens de boorfase (ca. 

8-12 weken) wordt in continudienst gewerkt. De belangrijkste geluidsbronnen zijn de 

generatoren, de aandrijving van de boorstang, de boorspoeling- en cementpompen en het 

uithalen en inbrengen van de boorstangen. 

De geluidsemissies kunnen zowel omwonenden als recreanten in de omgeving hinderen, maar 

ook de fauna. Mensen ondervinden de meeste hinder van piekgeluiden, maar door de nabijheid 

van de woningen is ook een reductie van de continue geluiden wenselijk. Het omkasten van 

generatoren en pompen en het plaatsen van geluidsdempers op de ventilatoren kan een groot 

deel van de geluidsemissie dempen. 
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Om aan de 50 dB(A) geluidsniveau te voldoen, zal een geluidsscherm van 10m hoogte geplaatst 

worden tussen de boorlocatie en de ten westen liggende woningen. Verder kan het in acht 

nemen van perioden waarin mensen veel buiten zijn en ramen open staan, dus late voorjaar en 

zomer, de ondervonden geluidshinder reduceren. 

De vogeldichtheid kan in verband met een hoog geluidsniveau afnemen. SOVON (Zuid-Holland 

Noord) hanteert voor vogels met betrekking tot geluid afstandsregels. Vogels behorend tot bos

en rietvogels zijn storingsongevoelig. Hier worden afstanden tussen 20 en 35 meter tussen de 

geluidsbron en het leefgebied van de vogels als ruim voldoende beschouwd. Voor watervogels 

wordt een grotere afstand gehanteerd (35 - 60 m) als geen afscherming tussen de watervlakte 
en de geluidsbron aanwezig is. Gezien de ligging op een opgehoogd terrein, de stedelijke 

omgeving en het geluid veroorzaakt door de scheepvaart op de Oude Maas verwacht SaVON en 

de Duitse vogelbeschermingsorganisatie "Vogelschutzwarte" dat het geluid van de boring geen 

significant effect op de vogelstand heeft. 

Emissie 

Effecten 

Emissies ten gevolge van het transport en de diffuse emissie van gas uit de boorspoeling zijn 

verwaarloosbaar. Een belangrijkere emissiebron wordt gevormd door de generatoren tijdens het 

boren. De gevolgen voor het milieu hiervan zijn overigens niet meetbaar. Door het gebruik van 

diesel met ultralaag zwavelgehalte (0,005%) wordt de emissie van zwaveldioxide zo veel 

mogelijk gereduceerd. 

Vaste en vloeibare afvalstoffen 

Effecten 

Boorspoeling wordt opgevangen en deels hergebruikt. Het niet verontreinigde boorgruis, bestaat 

wei uit materiaal dat aan het oppervlak van de Nederlandse bodem vreemd is. Het wordt 

verzameld en kan worden gebruikt als wegenbouwmateriaal. Met oil-based mud verontreinigde 

boorgruis wordt naar een erkende verwerker afgevoerd. 

Licht 

Effecten 

Tijdens de boorfase wordt de locatie verlicht met halogeenlampen. Deze lampen zullen zo 

geplaatst zijn dat omliggende huizen, als mogelijk, niet aan directe straling blootgesteld zijn. 

Vooral de boortoren zal van ver zichtbaar zijn omdat deze met tl verlichting belicht is. Gezien de 

tijdelijke duur van de boring en het vermijden van directe straling wordt de lichthinder 

gereduceerd. 

Varianten en bijbehorende effecten 

Door het toepassen van natuurkappen kan de Iichthinder verder beperkt worden. 

Veiligheid 

Effecten 

Het maatgevende risico van een boring is een blow-out. Een blow-out kan aileen optreden 

wanneer gashoudend gesteente wordt bereikt. Het risico tijdens een boring treedt slechts 

gedurende een korte tijdsperiode op. Gelet op de relatief korte boorperiode is een beoordeling 

van het berekende risico met de maatgevende individueel risicocontour van 1.0*10-6/jr niet 
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eenvoudig mogelijk. Deze grenswaarde geldt immers voor het individuele risico gemiddeld over 

een tijdsperiode van een jaar rondom permanente inrichtingen. Voor een boring is niet eenduidig 

vast te stellen over welke tijdsperiode er gemiddeld zou moeten worden. De berekende waarde 

per boring dient als een worst-case situatie te worden beschouwd. 

Voor de boor- en productiefase zal een Brandbestrijdings- en Calamiteitenplan (BBKP) opgesteld 

worden. In dit plan staat beschreven op welke wijze gereageerd zal worden op incidenten en 

calamiteiten zoals een blow-out. Een potentiele blow-out tijdens de boorfase kondigt zich van 

tevoren aan, waardoor er een waarschuwingsperiode is, waarin maatregelen ter voorkoming en 

een calamiteitenscenario ingezet kunnen worden, zodat er tijd is voor evacuatie van de locatie en 

de omgeving en eventueel de dichtstbijzijnde huizen. 

Afvalwater 

Verontreinigd hemelwater wordt opgevangen in de goten en naar een hoekbak geleid zodat de 

omgeving niet aan de vervuiling blootgesteld wordt. Vervuild water wordt per tankauto afgevoerd 

naar een geschikte en erkende behandelingsinstallatie, waar het gezuiverd wordt en geloosd. 

Hierbij ontstaat een reststof, die moet worden verbrand. 

6.3 Productiefase 

6.3.1 Productiefase winningslocatie 

LandschappeJijke inpassing 

Effecten 

Het ruimtebeslag wordt door de ontwikkeling van het van Spijkenisse-West reservoir vanuit 

Spijkenisse-Oost sterk teruggebracht omdat het terrein van Spijkenisse-West te zijner tijd geheel 

wordt ontruimd en aan de gemeente terug gegeven om een andere bestemming te krijgen. Voor 

de winningslocatie Spijkenisse-Oost geldt dat gepoogd wordt de verharding van nu ongeveer 

8000 m2 terug te brengen tot een kleiner oppervlak. De winningslocatie zal worden ingepast in 

het landschap in overleg met de gemeente en eventuele andere belanghebbenden. 

Energie 

Effecten 

Het totaal geTnstalleerde elektrische vermogen bedraagt circa 60 kW. Het geschatte verbruik aan 

energie per jaar bedraagt circa 360 MWh per jaar. De elektriciteit zal van het openbare net 

worden betrokken. 

Emissie 

Tijdens het schoonproduceren ontstaan emissies door het affakkelen van laag calorisch gas. 

Deze emissies (met name CO2• S02 en NOx) worden gedurende een korte periode geemitteerd. 

Tijdens het gewone gebruik van de installatie ontstaan geen noemenswaarde emissies. 

Varianten en bijbehorende effecten 

Door het schoonproduceren via Barendrecht worden emissies vrijwel naar nul teruggebracht. De 

bestaande installatie kan worden gebruikt, aanpassingen in Spijkenisse-Oost zijn hierdoor 

overbodig. 
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Bodemdaling door gaswinning manifesteert zich aan de oppervlakte in de vorm van een platte, 

zeer gelijkmatige schote!. Deze veroorzaakt een hellend vlak in het maaiveld, waarvan de 

gradient zeer gering is. De mate van bodemdaling aan het oppervlak wordt bepaald door de 

combinatie van verdiehtingsgedrag van het gasvoerende gesteente en de gesteente

mechanische eigenschappen van de bovenliggende lagen. In bijlage 10 wordt nader op de 

bodemdaling als gevolg van gaswinning ingegaan. Het hart van de bodemdalingschotel is 

.gelegen in de .directe .nabijheid van .de bovengr.ondse locatie. Naar verwachting .zal de daling ter 

plaatse maximaal 3 em bedragen na afloop van de winning. Aangezien de daling zeer gering en 

gelijkmatig is en over een lange termijn (peri ode van ongeveer 20 jaar) optreedt, worden geen 

gevolgen voor het milieu verwacht ten gevolge van de bodemdaling door gaswinning. 

De figuren 1 en 2 geven de verwachte bodemdaling in de omgeving, respectievelijk ten gevolge 

van de voorgenomen activiteit en ten ,qevolge van de bestaande winningsactiviteiten in de 

omgeving met inbegrip van de voorgenomen activiteit. 

,..,. 
a2~ 

.. + 

'--~ ---, ,. 
I 'l.....ll ' , 

- iiilo ...... .. .,. 

Figuur 1. Uiteinde/ijk. verwachte bodemdaling veroorzaakt door gasproduetie uit de in dit 

MER besehreven velden. De bodemdaling is weergegeven in em. 
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Figuur.2 Uiteindelijk verwachte bodemdaling veroorzaakt door gasproductie uit de in deze MER 

beschreven velden in combinatie met bestaande winning (uit voornamelijk Botlek, Pernis-West 

en Dud Beijerfand Zuid, zoals beschreven in de winningsplannen). De bodemdaling is 

weergegeven in em. 

Bodemdaling en waterhuishouding 

Een bodemdaling van enkele centimeters heeft tot gevolg dat een deel van de primaire 

waterkering van de Brielse Oijkring alsmede de Hartelkering (stormvloedkering) en een deel van 

de droge waterkeringen die met de stormvloedkering samenhangen enkele centimeters dalen ten 

opzichte van het waterpeil. 

In het algemeen zijn de primaire waterkeringen overgedimensioneerd. Oit wit zeggen dat de 

dijkring ruimschoots voldoet aan de veiligheidseisen die in de Wet op de waterkering voor de 

dijkringgebieden zijn vastgesteld. Een relatieve dating van de overloophoogte van de 

Hartelkering (die dus geen primaire waterkering, maar een stormvloedkering is) betekent dat de 

Hartelkering bij stormvloed eerder zal overlopen. Oit heeft indirect invloed op de veiligheid van de 

primaire waterkeringen landinwaarts van de Hartelkering. Een "worst-case" berekening is 

gegeven in bijlage 10. 

Wanneer tot algehele dijkversterking/verhoging wordt overgegaan zullen eventuele meerkosten 

van dijkversterking/verhoging ten gevolge van de bodemdating door gaswinning door NAM 

worden vergoed. 

Oe verwachte bodemdaling en mogelijke schade door bodemdaling worden uitgebreid 

beschreven en vastgelegd in het door de minister van Economische Zaken goed te keuren 

Winningsplan Spijkenisse. Hierin wordt oak rekening gehouden met de cumulatieve bodemdaling 

ten gevolge van aile aardgaswinningen in de omgeving. 

I 
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Rijkswaterstaat is gestart met de ontwikkeling van een computerapplicatie om mogelijke zwakke 

punten in het Nederlandse dijksysteem vroegtijdig te lokaliseren. Verwacht wordt dat dit 

programma in het derde kwartaal 2004 beschikbaar zal zijn. 

In bijlage 10 worden de effecten van bodemdaling op de Hartelkering en Brielse Oijkring 

uitgebreid besproken. 

Lichte aardbevingen 

Oe winning van aardgas gaat in het algemeen gepaard met een daling van de druk in de 
ondergrond. Oit soort spanningsverandering kan leiden tot plotselinge bewegingen langs 

bestaande breuken, waardoor een lichte aardbeving plaatsvindt. 

Sinds het begin van de jaren negentig hebben verschillende instanties, waaronder de overheid, 

kennisinstituten en mijnbouwmaatschappijen, zich gezamenlijk met deze problematiek bezig 

gehouden. Bevindingen zijn onder andere gedocumenteerd in een aantal rapportages zoals 

'Eindrapport multidisciplinair onderzoek naar de relatie tussen Gaswinning en Aardbevingen in 

Noord-Nederland; Begeleidingscommissie Onderzoek Aardbevingen, 1993', 'De relatie tussen 

schade aan gebouwen en lichte ondiepe aardbevingen in Nederland; TNO Bouw, 1998', 

'Seismisch risico in Noord-Nederlan~; KNMI, 1998'. 

Het KNMI heeft berekend dat dergelijke lichte aardbevingen niet zwaarder zullen zijn dan 

magnitude 3,8 op de schaal van Richter. In Nederland is en wordt uit ruim 100 olie- en gasvelden 

op het vasteland geproduceerd. Boven 19 velden zijn trillingen geregistreerd. 

Tot nu toe is er tijdens 50 jaar olie- en gasproductie in Zuid-Holland nog geen enkele trilling 

geregistreerd. Oit is in overeenstemming met de ervaringen bij geologisch vergelijkbare velden 

elders in Nederland. Het KNMI heeft aangegeven dat met de huidige wetenschappelijke kennis 

geen betrouwbare seismische risicoanalyse uitgevoerd kan worden voor dergelijke velden. Oeze 

conclusie komt overeen met wereldwijde opinie en internationale standaarden. 

Om toch een benadering van het seismisehe risieo te kunnen geven, wordt momenteel op 

initiatief en onder begeleiding van het TPA (Teehniseh Platform Aardbevingen een kennisinstituut 

waarin de overheid, kennisinstituten, waaronder KNMI en TNO Bouw, en 

mijnbouwmaatsehappijen zitting hebben) een studie uitgevoerd door TNO-NITG naar de fysische 

en geologisehe parameters die de gevoeligheid van olie/gasvelden voor seismiciteit bepalen. 

Voorlopig is ook in deze veld en de kans op het optreden van liehte aardbevingen met beperkte, 

niet eonstructieve schade als gevolg niet volledig uit te sluiten. Voor het optreden van 

aardbevingen in dit gebied bestaan eehter geen aanwijzingen. 

In het gebied boven de in dit MER besehreven voorkomens vindt eontinu monitoring van 

eventuele aardbevingen plaats. Oeze monitoring wordt uitgevoerd door KNMI met behulp van 

een daartoe aangelegd netwerk van seismisehe registratieapparatuur. 
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De uitgevoerde risicoanalyse van de productiefase voor Spijkenisse-Oost is opgenomen in 

bijlage 9. Ongevalscenario's zijn geevalueerd voor de putten, de flowleidingen en de 

natgastransportleiding. De afstand tot waar letaal (dodelijk) letstel kan optreden, wordt voor de 

putten en de flowleidingen bepaald door de tubing open flow potential (de uitstroomcapaciteit) 

van de putten, die voornamelijk afhangt van de druk in het gasveld. Voor de 

natgastransportleiding wordt deze afstand bepaald door de werkdruk in de leiding. 

Uit de studie blijkt dat de berekende 10-6 plaatsgebonden risico contour zich grotendeels op de 

locatie zelf bevindt. Aan de oostkant overschrijdt de 10-£ contour de terreingrens waarbij deze 

ook over het terrein van de waterzuivering heen komt te liggen. Echter, een 

waterzuiveringsbedrijf is geen (beperkt) kwetsbaar object. De criteria, zoals gesteld in de 

ontwerp-AMvB 'Milieukwaliteitseisen v~~r de externe veiligheid van inrichtingen', wordt dus niet 

overschreden. Ook vol gens de huidige wetgeving levert de situatie geen knelpunt op. 

6.3.2 Productiefase pijpleiding 

Veiligheid 

Effecten 

Mogelijke ongevallen met de 8" natgasleiding kunnen leiden tot een lekkage van gas uit de 

leiding of in het ergste geval tot een leidingbreuk. De mogelijkheid bestaat dat een incident met 

de natgasleiding zich uitbreidt naar de andere leidingen. Aileen wanneer de lei ding en bloot 

liggen, wat veroorzaakt kan worden door werkzaamheden of grondverzet ten gevolge van een 

breuk van de 8" natgasleiding, kan deze uitbreiding plaatsvinden. De effecten zijn in bijlage 9 

beschreven. 

Aan weerszijden van een gasleiding moet hierdoor een veiligheidsafstand in acht genom en 

worden, de zogenoemde toetsingsafstand. Het trace kent geen knelpunten met betrekking tot 

zonering. Er zijn geen kwetsbare objecten binnen de bebouwingsafstand gelegen voor de 

diverse delen van het trace. Kwetsbare objecten in de nabijheid van het trace zijn een 

toekomstige school en kinderdagverblijf op circa 40 meter van het trace vandaan en een 

kinderdagverblijf op circa 60 meter afstand van het trace. Vanwege deze objecten wordt het 

ontwerp (met name bepaling van de wanddikte) van de lei ding gebaseerd op de gebiedsklasse 4. 

6.4 Verschil tussen milieueffecten van handhaving en sluiting van Spijkenisse
West 

Hoewel het alternatief Spijkenisse-West niet meer aan de orde is, is voor de volledigheid 

aangegeven welke verschillen in milieugevolgen te verwachten zouden zijn geweest tussen de 

voorgenomen activiteit en het (gewezen) alternatief van exploitatie van het veld Spijkenisse-West 

vanaf de gelijknamige locatie. 
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Het niet gebruiken van de locatie Spijkenisse-West heeft ten opzichte van het handhaven ervan 

de volgende voordelen voor het milieu: 

• Het terrein van Spijkenisse-West komt beschikbaar voor andere bestemmingen. 

• Er hoeft geen ruim 7 kilometer extra pijpleiding te worden aangelegd, met mogelijke 

gevolgen voor het bodemarchief. 

• Het traject van deze leiding doorkruist een ecologisch gevoelig gebied, dat nu volledig 

gespaard kan blijven. Grote delen van het gebied zijn weiden, waar weidevogels hun 

broedgebied hebben. Enkele beschermde vaatplanten zijn gelokaliseerd in het gebied. 

• Ook andere effecten die met de aanleg en exploitatie van deze pijpleiding gepaard zouden 

gaan vallen weg, waaronder een tijdelijke verandering van de waterhuishouding gedurende 

de aanleg van de leiding. 

Het nadeel dat hiertegenover staat is dat vanuit Spijkenisse-Oost een nieuwe put moet worden 

geboord, met als gevolg een tijdelijk hogere geluidbelasting en andere eenmalige effecten, 

waaronder een hogere frequentie zware transporten en de afvoer van afvalstoffen (boorgruis). 
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In dit hoofdstuk wordt de vergelijking gegeven van enerzijds de verschillen in milieueffecten 

tussen de voorgenomen activiteit (VA) en de autonome ontwikkeling, en anderzijds tussen de 

verschillen in milieueffecten van de in beschouwing genomen varianten op de VA en de 

autonome ontwikkeling. Op grond van deze vergelijking moet een verantwoorde beslissing over 

de activiteit kunnen worden genomen. Hierbij is het van belang, dat de gevolgen tevens worden 

afgezet tegen beleidsvoornemens en vigerende normen en uitgangspunten van het milieubeleid. 

Hierbij is gebruik gemaakt van de informatie in hoofdstukken 2 tot en met 6. Op grond van 

voorgaande wordt geconcludeerd welke combinatie van varianten het meest milieuvriendelijke 

alternatief (MMA) vormen. 

7.1 Beoordeling van de varianten 

De varianten kunnen worden beoordeeld aan de hieronder weergegeven kaders uit hoofdstuk 3 

en worden vergeleken met de autonome ontwikkeling. Deze autonome ontwikkeling gaat uit van 

het blijven bestaan van de locatie omdat er geen plannen bestaan en abandonneren niet als 

onderdeel van het MER wordt beschouwd. 

7.1.1 Gaswinning 

Voor de gaswinning is het volgende beoordelingskader geformuleerd: 

Bodemdaling 

Aardgas en Aardoliewinningsvergunningen Beijerland en Botlek 

De winningsvergunningen bevatten voorschriften in het be lang van de bescherming van de 

bodem en milieu. Nadeel of schade aan eigendommen dient zoveel mogelijk te worden 

vermeden. 

Doordat de bodemdaling slechts enkele centimeters over een periode van ongeveer 20 jaar is, 

wordt schade aan eigendommen niet voorzien. Verplichtingen ten aanzien van metingen zijn 

aangegeven in paragraaf 8.3. 

7.1.2 Locatie (aanlegfase, boring en productiefase) 

Voor invloeden op en rond de locatie zijn de volgende beoordelingskaders geformuleerd . 

Kad~r K'~ Eis~ . 
0, 

Invulling • "" .~ . 
Onderwerp, 

Ruimte- Nationaal Bij keuze locatie Door optimaal gebruik te maken van 

gebruik Milieubeleidsplan dient rekening te reeds bestaande exploratieputten, de 

en worden gehouden gasbehandelingsinstallatie Barendrecht 

Milieuprogramma met duurzaam optimaal invulling geven aan de wens 

2000-2003 ruimtegebruik. van duurzaam ruimtegebruik. De 
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Onderwerp 

Emissie 

Geluidl 

Trillingenl 

Weg

verkeers

lawaai 

Afvalstoffen 

Grondwater 

en lozingen 

Kader 

Structuurschema 

Groene Ruimte en 

Provinciale 

Ecologische 

hoofdstructuur, 

Streekplannen 

Zuid-Holiand en 

Rijnmond 

Nederlandse 

Emissie Richtlijn 

(NER) 

Handreiking 

industrielawaai 

Eis Invlllling 

Rekening houden autonome ontwikkeling is behoud van 

met gevoelige 

bestemmingen 

de bestemming aangegeven in de 

bestemmingsplan. Na beeindiging van 

de NAM activiteiten zal de NAM het 

terrein in de oorspronkelijke staat 

opleveren. 

Emissies moeten De emissies tijdens de productiefase 

voldoen aan NER of zijn verwaarloosbaar. Door toepassing 

BEES. van de variant stikstofspoeling wordt de 

emissie ten gevolge van schoon

produceren op zich zelf nihil, maar is de 

stikstof productie energie-intensief. Ten 

opzichte van de totale emissie is deze 

reductie echter gering. 

Streefwaarde voor Geluid is het voornaamste milieuaspect. 

stedelijk gebied 50 De locatie zal meer bijdragen dan het 

1-_ _ ___ _ --+-=d.::;B""(,A~\)t__ ____ _l huidige referentieniveau van 50 dB(A). 

Triliingsnorm Trillingen worden Door het nemen van aanvuliende 

niet maatregelen kan het geluidsniveau 

worden gereduceerd. 

Stichting Bouw- verder 

research (SBR) en beschouwd 

Trillingsnorm van 

PREPAL 

Circulaire VROM Equivalent geluids

niveau grenswaarde 

65 dB(A), voorkeurs

grenswaarde 50 

dB(A) 

Wet milieubeheer In het wet milieu- De afhandeling van de afvalstoffen zal 

(artikel 10.3 en 

10.5), 

Bouwstoffen besl u it 

Wet verontreiniging 

oppervlakte

wateren, 

beheer staan regle- door de NAM volgens wettelijke 

menten met procedures en handelingen worden 

betrekking tot de wij- uitgevoerd. 

ze van verwijdering 

van (gevaarlijke) af-

valstoffen 

Vrijkomende licht 

verontreinigde grond 

dient, indien moge-

lijk (beperkt) herge-

bruikt te worden 

(bouwstoffenbesluit). 

De effecten op het Gedurende de productiefase wordt 

milieu van het lozen schoon hemelwater van het verharde 

van bemalingswater terrein geloosd op het opper-
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Ondenwe(~ Kad~~ • 

Bodem 

Verkeer 

Vervoer 

en 

Grondwaterwet 

Winningsvergunnig 

nen Oud-Beijerland 

en Botlek, Wbb en 

NRB 

Eis 

en eventuele overige 

afvalwaterstromen 

In\lulling, 
, 

vlaktewater. Ten opzichte van de 

autonome ontwikkeling is geen sprake 

moeten worden van een in omvang en kwaliteit 

beoordeeld. Indien verslechterde situatie. Er wordt minder 

noodzakelijk zal een 

vergunningsaan

vraag of melding 

voor het ontrekken 

van grondwater voor 

de bemaling van de 

bouwput moeten 

worden oPQesteld. 

Regels ten aanzien 

van bod em be

scherming 

Geen wettelijk kader 

in relatie tot dit 

initiatief 

hemelwater afgevoerd vanwege het 

kleinere verharde oppervlak. Het 

potentieel verontreinigde deel van het 

hemelwater wordt opgevangen in een 

vuilwaterbak en van de locatie 

afgevoerd. 

Door toepassing van vloeistofdichte 

vloeren en het installeren van een 

monitoringsysteem wordt de bodem 

beschermd. 

De meeste vervoersbewegingen vinden 

plaats tijdens de aanlegfase, Tijdens de 

productiefase is het aantal 

verkeersbeweQinQen zeer beperkt. 

Energie Meerjarenafspraak Nieuwe installaties De winningsinstallatie moeten voldoen 

Veiligheid Brief van de 

minister van 

VROM aan de 

tweede kamer van 

25 oktober 1993 

moeten voldoen aan aan de stand der techniek. Ten opzichte 

de stand 

techniek 

De risico's 

activiteit 

beoordeeld 

der van de autonome ontwikkeling zal de 

locatie meer enerQie verbruiken. 

van de 

zullen 

worden 

aan de hand van 

Ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling is er sprake van een 

toename van het risico. Voldoende 

risicoreducerende en repressieve 

maatregelen zullen worden genomen 

om deze risico's te beheersen. 

deze brief 

7.1.3 Pijpleiding (aanlegfase, inclusief HOD-boring en productiefase) 

Voor invloeden ten aanzien van de pijpleidingen zijn de volgende opmerkingen te plaatsen . 

Ondenwerp Kad~r 
:' E)s 

,il 
Invulling . ' ,,. L < 

Planologie Structuurschema Bij het vaststellen Bij het vaststellen van het trace is 

Groene Ruimte van het initiatief rekening gehouden met de relevante 

Streekplan Zuid- dient rekening te voornemens ten aanzien van 

Holiand/Rijnmond worden gehouden planologie. Op onderdelen van het trace 

Natuur- met de huidige en zijn varianten ten aanzien van de 

beschermingswet nog te ontwikkelen werkmethode en tijdstip in de uitvoering 

natuurgebieden en mogelijk. 

ecologische 

verbindinqszones 
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Grondwater 

en lozingen 

Geluid 

Veiligheid 

Wet verontreiniging 

oppervlakte

wateren, 

Grondwaterwet 

Circulaire 1991 

'Bouwlawaai 10 

jaar later' 

NEN 3650 

De gevolgen van het 

lozen van opge

pompte (bemalings-) 

grondwater moet 

worden beoordeeld. 

Tijdens de aanleg van de pijpleiding zal 

voor vrijwel aile secties (met 

uitzondering van de boring en) tijdelijke 

bemaling noodzakelijk zijn. De gevolgen 

voor het milieu zijn tijdelijk en beperkt. 

Indien noodzakelijk Retourbemaling is vanwege de kleiige 

zal een vergunnings- ondergrond niet mogelijk. 

aanvraag voor het 

ontrekken van 

grondwater voor de 

bemaling van de 

bouwputlen moeten 

worden opgesteld. 

Het materieel moet 

voldoen aan de 

normstelling. Met 

name het cumulatief 

effect van materieel 

of de inzet in de 

'nachtperiode langs 

woonbebouwing 

dient 

De pijpleiding dient 

te voldoen aan het 

gestelde in deze 

norm ten aanzien 

van toe te pass en 

veiligheids

afstanden en de 

risico- en effecten 

reducerende 

maatregelen 

Als nodig zal er aandacht aan besteed 

worden. Op een dergelijke locatie kan 

een tijdelijk scherm gebruikt worden om 

hinder te verminderen. 

De pijpleiding zal in het 

voorkeursaltematief vodoen aan de 

NEN 3650_ 

7.2 Vergelijking van de gevolgen voor het milieu 

De vergelijking met de toetsingscriteria en de gevolgen voor het milieu leiden uiteindelijk tot de 

volgende tabellen, waarin autonome ontwikkeling, VA en MMA onderling zijn vergeleken. In deze 

tabellen is de volgende beoordeling gebruikt: 

++ = aanmerkelijk beter voor het milieu dan de 8utonome ontwlkke!ing 

+ = beter voor het milieu dan de autonome ontwikkeling 

o = gelijk aan de autonome ontwikkeling 

= slechter voor het milieu dan de autonome ontwikkeling 

= aanmerkelijk slechter voor het milieu dan de autonome ontwikkeling 
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Modificaties locatie 

Voor de aanlegfase scoort de voorgenomen activiteit negatief ten opzichte van de autonome 

ontwikkeling. Het is echter een tijdelijke activiteit (4-6 maanden). Het heien van palen en het 

frezen van de asfaltvloer zijn de meest relevante geluidsaspecten. Het plaatsen van een scherm 

is gezien de tijdelijke duur van de werkzaamheden en het geluid verbonden met aanvoer, 

plaatsen en verwijderen van de scherm niet voordeliger dan de VA. Het MMA van de modificatie 

van de locatie Spijkenisse-Oost tot winningslocatie, betreft uitvoering van de VA vermeerderd met 

de volgende varianten: 

• het toepassen van schroefpalen in plaats van heien waar dat mogelijk is; 

Aanleg pijpleiding 

Vanwege de relatief korte duur (enkele weken), de beperkte hoeveelheid (enkele decimeter 

verlaging) en de verwachte snelle toestroming vanuit de omgeving, leidt bemaling van grondwater 

in de pijpleidingsleuf in de voorgenomen activiteit niet tot significante gevolgen voor het milieu. 

Door de inzet van geluidsarm materieel en monitoring kan de eventueel verstorende invloed van 

geluid op met name de woonomgeving worden geminimaliseerd. De opstelling van de HDD

boorinstallatie voor de gestuurde boring zal mogelijk leiden tot verstoring van dieren. Het in acht 

nemen van ecologisch gevoelige perioden (broedseizoen) is hiervoor een geschikte mitigerende 

maatregel, deze is in het MMA opgenomen. Tijdens de aanlegfase van de pijpleiding wordt 

rekening gehouden met de recreatie in die omgeving en de mogelijk aanwezige archeologische 

waarden. 

Booractiviteiten 

De booractiviteiten zijn weliswaar gekenmerkt door hun tijdelijk effect maar ongunstiger dan de 

autonome ontwikkeling. Door maatregelen aan de boorinstallatie en het plaatsen van een 

geluidsscherm wordt de geluidhinder voor omwonenden beperkt en het maxima Ie geluidsniveau 

niet overschreden. De boorspoeling wordt hergebruikt en het boorgruis wordt naar erkende 

afvalverwerker afgevoerd. Het MMA van de booractiviteiten van de locatie Spijkenisse-Oost 

betreft uitvoering van de VA vermeerderd met de volgende variant: 

• Toepassen van natuurkappen om lichthinder verder te beperken. 

Productiefase locatie 

De productiefase is voor het milieu vrijwel gelijkwaardig aan de autonome ontwikkeling. De 

beperkte bodemdaling ter plaatse van de gasvelden in ongeveer 20 jaar dat de winning duurt, zal 

geen effect hebben. Voor wat het geluid betreft worden de skids zo ontworpen dat ze het 

maximale geluidsniveau niet overschrijden. Het MMA van de productiefase van de locatie 

Spijkenisse-Oost betreft uitvoering van de VA vermeerderd met de volgende varianten: 

• Schoon produceren met stikstof. 

Productiefase pijpleiding 

Eenmaal aangelegd zal de pijpleiding geen bijzondere gevolgen hebben voor het milieu, ook niet 

ten opzichte van de autonome ontwikkeling. De productiefase van de pijpleiding zal uitgevoerd 

worden als het VA. Een MMA wordt niet gedefinieerd. 
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Op basis van de vergelijking van de alternatieven formuleert de NAM het voorkeursalternatief als 

voigt: 

Voorbereidingsfase locatie 

De aanlegfase van de locatie wordt uitgevoerd als de voorgenomen activiteit. 

Geluidhinder 

Het toepassen van schroefpalen is circa 50% duurder dan het heien van betonnen palen. . 

Vanwege de korte duur van het heien (enkele dagen) wegen deze meerkosten niet op tegen het 

milieurendement en wordt deze variant niet toegepast. Door rekening te houden met gevoelige 

period en tijdens de aanlegfase (hinder door het heien van palen en frezen van de vloer) zal 

geluidhinder zo veel mogelijk worden beperkt. 

Aanlegfase pijpleiding 

Ontgraving pijp{eiding en ge{uidshinder 

Tijdens de aanlegfase worden de ecologisch gevoelige perioden in acht genomen m.b.t. 

verstoring van fauna. 

Booractiviteiten 

Lichthinder tijdens boring 

Tijdens het boren wordt de boorinstaliatie verlicht. Door het toepassen van natuurkappen wordt 

het lichthinder zo veel mogelijk gereduceerd. 

Productiefase locatie 

Verminderen emissie naar {ucht 

Omdat het schoonproduceren van de put door middel van stikstofspoeling geen 

noemenswaardige emissiebesparing (C02 en CxHy) ten opzichte van het affakkelen van het gas 

oplevert vanwege de energie-intensieve productie van stikstof, zal de NAM de putten via 

Barendrecht schoonproduceren. Hierbij zal een kleine hoeveelheid gas lokaal worden 

afgefakkeld. 

Productiefase pijpleiding 

Het voorkeursalternatief is gelijk aan de voorgenomen activiteit. 
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Modificatie Locatie 

Significant milleuaspect Effect VA (aard. duur en omvang) Score" MMA 

Ruimtebeslag RUimtebeslag geminimaliseerd door invulling Ie geven aan duur- 0/+ 

zame ontwikkeling; poqen verharde oppeJVlak Ie verminderen 

Bemalen Geen of minimale veri aging grondwalerstand, tijdelijk, < 10 0 

weken 

VelliClheid en verkeer Toename (bouw)verkeer, tildeliik ca. 2-4 maanden -
Geluld en trilllngen Verstoring leefmilieu door m.n. heien en frezen van asfalt, -/0 Toepassen schroefpalen waar 

tljdell/k (enkele weken). overlg bouwlawaai moqelijk 

Aanleg pijpleiding 

Significant milieuaspect Effect VA (aard, duur en omvang) Score" MMA 

Ruimtebeslag Werkstrook - Beperken ruimtebeslag op gevoelige 

locaties 

Bemalen Geringe verlaging grondwalerstand. tijdelijk, per sectle -/0 

tot enkele weken 

Geluld en trillingen Verstoring (Avi)fauna, beTnvloeding woonomgeving. - Vermijden ecologisch gevoelige 

ti!delllk. per sectie 4 to! maximaal 8 weken perioden (broedseizoen) 

Ontgraven leldlngstrace Rekening houden met aanwezigheid archeologische -/0 

waarden 

VeiliClheld KrulsinQ van diiken in overJeg met dljkbeheerder 0 

Boren 

Significant milieuaspect Effect VA (aard, duur en omvang) Score" MMA 

Emissies naar de lucht Diffuse emissies van aardgas en boorspoeling, -/0 

verbrandlngsemlssie voor generatoren en transport 
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Effecten (aard, duur en omvang) 

Minder heilawaai 

Effecten (aard, duur en omvang) 

Er zijn geen gevoelige locaties 

qei'dentificeerd 

minder verstoring leefmilieu 

Effecten (aard, duur en omvang) 

Score· 

-/0 

Score· 

-/0 

Score" 

6'-4 
~m 
~m 
;0 
~c 
;;' 

~Z 

~ 
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Afvalwater Vervuild hemelwater in hoekbak opgevangen en naar 0 

geeigende verwerkingsinrichting brengen 

Vaste/vloeibare Restmateriaal (vooral boorgruis) eiders verwerkt of -/0 

afvalstoffen gestor! 

Geluid en trlliingen TIjdelHk geluidshlnder door boring (geluidscherm) -
Licht Uchthinder door verlichUng met halogeen bouwfampen -/0 Toepassen va.n natuurkappen 

Velligheid Verkeersveiligheid: in overleg met de wegbeheerder. -/0 

Procesveiligheid: ongecontroleerd vrijkomen van gas uit 

onderJjrond (blow-out) 

Productiefase IClcatie 

Significant mllieuaspect Effect VA (aard. duur en omvang) Score" MMA 

LandschappeiiJke Verbetering ten opzichte van oorspronkelijke situatie, 0/+ 

Inpassing permanent 

Energie Geringe toename -/0 

Emlssies naar de Ilicht Met fakkel schoonproduceren -/0 Schoonproduceren met stikstof of 

Zeer gerlnge diffuse en incidentele emissies schoonproduceren naar Barendrecht 

Afval(water) Geen effecten; afwalerlng van schoon helwater 0 

Geluid en trlliingen VA (skid max. 95 dB(Al) -/0 

Bodemdaiing Zeer geringe bodemdaling (max. 3 cm) over een 0 

periode van ongeveer 20 laar; !leen effecten verwacht 

Veillgheid Risicocontour 10" (IR) IIgt grotendeels binnen Inrichtlng -/0 

Productiefase pijpleiding 

Significant milleuat;pect Effect VA (aard. duur en omvang) Score" MMA 

Veiligheid Risico door incidenten -/0 
- --
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Minder lichthinder 

Effecten (aard. duur en omvang) 

Emissie schoonproduceren beperkt 

Effecten (aard. duur en omvang) 

- --- - --

0 

Score" 

-/0 

I 

Score" 

- I _ -
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8 Leemten in kennis en evaluatie 

8.1 Inleiding 
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In dit hoofdstuk worden de tijdens het opstellen van dit rapport gevonden leemten in kennis 

beschreven. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk een aanzet gegeven voor de evaluatie van dit 

Milieueffectrapport. 

8.2 Leemten in kennis 

Er zijn geen leemten gevonden die van wezenlijk belang zijn voor de verdere besluitvorming. De 

opsomming bevat daarom ontbrekende informatie die niet van doorslaggevende betekenis is 

voor de totale oordeelsvorming met betrekking tot de voorgenomen activiteit en het 

besluitvormingsproces dat daarover dient plaats te vinden. 

De leemten in kennis kunnen worden onderverdeeld in informatie die tijdens het opstellen van 

het MER (nog) niet beschikbaar is en die echter de besluitvorming niet belnvloedt, en informatie 

met een bepaalde onzekerheidsmarge vanwege de gebruikte modellering en berekeningen. 

De volgende informatie was tijdens het opstellen van het MER nog niet beschikbaar of niet 

volledig: 

• De gedetailleerde cultuurtechnische en geohydrologische onderzoeken voor zowel de 

winningslocatie als het pijpleidingtrace: deze informatie zal worden verkregen in een later 

stadium van het project en bij de daarvoor van toepassing zijnde vergunningsaanvragen 

worden ingediend. In deze studie zullen de debieten en de verlagingseffecten aan de orde 

komen. 

• Opname van de begroeiing (biologische vegetatie praktisch aileen uitvoerbaar in 

bloeiseizoen eind mei - begin juni). 

• Model van Rijkswaterstaat om de effecten van bodemdaling op de primaire waterkeringen te 

kunnen bepalen. Dit model wordt in het najaar 2004 verwacht. 

• Detail ontwerpgegevens van de winningsinstallaties zijn nog niet bekend. Hierdoor is het 

geluidsniveau nog niet exact te bepalen. 

Informatie die be rust op modellerlng of berekeningen. 

Bij het opstellen van dit MER zijn een aantal (standaard) modellen gebruikt om de gevolgen voor 

het milieu te voorspellen. In dit MER geldt dit voor: 

• geluidscontouren; 

• bodemdaling; 
• grondwaterstandverlaging; 

• veiligheidsberekeningen. 

Daarnaast is een deel van de informatie gebaseerd op de jarenlange ervaring van de NAM bij 

vergelijkbare projecten. Verificatie zal plaats vinden door monitoring. Tijdens de monitoring 

kunnen zonodig mitigerende maatregelen worden genomen. 
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8.3 Evaluatie 

Dit Milieueffectrapport is opgesteld ten behoeve van de vergunningaanvraag in het kader van de 

Wet milieubeheer voor het oprichten en in bedrijf nemen van winningslocatie in Spijkenisse-Oost. 

De overige fasen worden beheerst door middel van andere procedures (aanlegvergunningen / 

bouwvergunningen) waarvoor dit MER niet primair is opgesteld. Omdat in dit MER uitgebreide 

aandacht aan deze fasen is besteed, kan dit document wei dienen als referentiekader voor deze 

procedures. 

Specifiek zal de evaluatie van dit MER zich dienen te richten op monitoring van de relevante en 

significante milieuaspecten geluid, veiligheid, bodemkwaliteit en bodemdaling. 

Ge/uid 

Voor het in bedrijf zijn van de winningslocatie zijn geluidsprognoses opgesteld. Ter controle van 

de prognoses zullen geluidsmetingen worden uitgevoerd conform bestaande meet- en 

rekenvoorschriften. Zonodig kan dit leiden tot aanvullende mitigerende maatregelen en een 

hermeting. 

Bodemkwaliteif 

Er wordt een monitoringsprogramma voor grondwater opgesteld. In het kader hiervan zullen op 

en/of rond de inrichting peilbuizen worden geplaatst ten behoeve van monsterneming 

Bodemdaling 

De voorspelling van de bodemdaling door gaswinning berust op berekeningen met daarvoor 

ontwikkelde modellen. Er wordt een bodemdaling van 3 cm in het hart van de schotels voorspeld 

in een peri ode van ongeveer 20 jaar. 

Om de bodemdaling op land te monitoren worden door Rijkswaterstaat periodiek waterpassingen 

in het gebied uitgevoerd. 

De meetfrequentie die door NAM wordt gehanteerd, wordt gestuurd door de relatie tussen de te 

verwachten bodemdaling en de nauwkeurigheid. Deze NAM metingen vloeien voort uit de 

winningsvergunningen en worden onder meer gerapporteerd aan de geeigende 

toezichthoudende instantie: het Staatstoezicht op de Mijnen. De meetresultaten kunnen in de 

toekomst worden gebruikt ter verificatie van de voorspellingsuitkomsten. 

Veiligheid 

De genomen veiligheidsmaatregelen zullen conform het VGWM-beleid (zie ook paragraaf 3.2.1.1) 

op de volgende wijze geevalueerd worden: 

• controleren of de genomen beheersmaatregelen worden toegepast; 

• controleren of beveiligingsmethoden werken (testen en registreren). 
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Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen 

A 
aardtrilling 

(af)fakkelen 

alternatief 

trilling in de aardkorst en aan het aardoppervlak ten gevolge van een 

aardschok 

het verbranden van gas tijdens testen of productie 

een van de mogelijke oplossingen 

autonome ontwikkeling toekomstige ontwikkeling die men redelijkerwijs kan verwachten indien geen 

extra ingrepen op het systeem plaatshebben; het betreft aileen die 

ontwikkelingen die kunnen worden afgeleid uit vastgesteld beleid 

B 

bevoegd gezag 

blow-out 

BMP 

boorgruis 

boorlocatie 

boorspoeling 

brine 

c 
casing 

CFK 

Commissie m.e.r. 

co 

condensaat 

continu geluid 

de overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.-plichtige besluit te nemen en 

die de m.e.r.-procedure organiseert 

uitbarsting ~ ongecontroleerde uitstroom van gas en condensaat of olie (in 

geval van een calamiteit) 

bedrijfs'milieuplan 

vermalen materiaal uit de ondergrond dat bij een boring vrijkomt 

bovengrondse oppervlakte van waar de proefboring wordt uitgevoerd, ofwel 

de locatie van de boorinstallatie 

boorvloeistof om de beltel tijdens het boren te koelen en vermalen gesteente 

aan de oppervlakte te brengen 

water dat door toevoeging van zout een hoog soortelijk gewicht heeft; wordt 

in de put gebracht om voldoende druk op het reservoir te zetten 

verbuizing, bekledingsbuizen 

Chloor Fluor Koolwaterstoffen (volledig gehalogeneerde verbindingen die 

bestaan uit chloor, fluor en koolstof) 

methaan 

onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert over de richtlijnen 

voor de inhoud van het MER en de beoordeling van de kwaliteit van het MER 

koolmonoxide 

kooldioxide 

vloeibaar mengsel van koolwaterstoffen dat bij de gasproductie vrijkomt bij 

afkoeling en drukverhoging 

een geluid met een verwaarloosbaar kleine niveauvariatie 



Trefwoorden - Bijlage 1 

cumulatieve effecten 

D 

dB 

dB(A) 

E 
ecologie 

effect 

EHS 

emissie 

evaluatie 

exploratieboring 

exploratieput 

EZ 

F 
fauna 

flora 

foerageren 

G 
,.,...,,~\alinn in" 
~uw."IIIIII'I~ 

geluidshinder 

(geluids )contour 
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gezamenlijk effect van verschillende vormen van verontreiniging en 

aantasting van het milieu door een of meer activiteiten, waarbij de gevolgen 

van elke vorm afzonderlijk niet ernstig behoeven te zijn, maar van de 

verschillende tezamen wei 

decibel ~ maat voor de omvang van geluidenergie ofwel geluidsterkte, die de 

verhouding weergeeft tussen de omvang (hardheid) en de hoogte (intensiteit) 

decibel (A-gewogen) ~ maat voor de geluidsterkte gecorrigeerd naar de 

gevoeligheid van het menselijke oor 

leer van de betrekkingen tussen organismen onderling en tussen organismen 

en groepen van organismen en hun omgeving (relaties tussen planten, dieren 

en hun omgeving) 

uitwerking op het milieu van de voorgenomen activiteit of een der in 

beschouwing genomen alternatieven 

Ecologlsche Hoofdstructuur (a an elkaar geschakelde natuurgebieden) 

uitworp van stoffen of de geluidproductie van een bron of inrichting (de 

hoeveelheid die op een bepaald punt ontvangen wordt is de immissie) 

het onderzoeken of in een concreet geval de daadwerkelijk optredende 

gevolgen bij aanleg en gebruik van een activiteit binnen de grenzen blijven 

van de gevolgen die mede op basis van het milieueffectrapport ten tijde van 

het besluit werden verwacht en van de voorwaarden die deel uitmaken van 

dit besluit 

proefboring 

boorgat inclusief afsluiting na het uitvoeren van een exploratie boring 

economische zaken 

dierenwereld 

plantenwereld 

voedselzoeken 

het uit de grand anttrekken van aardgas 

gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid 

(denkbeeldige) lijn langs een geluidsbron, die punten met een~ 

geluidsniveau verbindt 
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grenswaarde 

Gww 

H 

habitat 

HDD-boring 

hydraat 

immissie 

individueel risico 

K 

KWS 

M 

meest 

milieuvriendelijk 

alternatief (MAA) 

MER 

m.e.r 

m.e.r.-plicht 

methanol 

MJA 

milieu 

milieueffecten 
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beleidsmatig vastgestelde norm waarmee beoogd wordt een minimaal 

beschermingsniveau van watersystemen te garanderen 

Grondwaterwet 

leefgebied van een organisme of een levensgemeenschap 

Horizontal Deviated Drilling (horizontaal gestuurde boring) 

kristalachtige ijsverbindingen 

concentratie op leefniveau 

onder individueel risico op plaats p, veroorzaakt door een inrichting, wordt 

verstaan: de kans per jaar die een persoon die zich op plaats p bev!ndt, zou 

hebben om dodelijk te worden getroffen door enig ongeval binnen de 

inrichting, als de persoon zich continue, dus 24 uur per etmaal, zonder 

bescherming tegen de schadelijke gevolgen van het ongeval op die plaats 

zou bevinden (Ref. Nota Omgaan met Risico's). 

koolwaterstoffen 

alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter bescherming van het 

milieu worden toegepast (yVet milieubeheer): aangezien het hier gaat om een 

alternatief, gelden dezelfde beperkingen die zijn omschreven voor andere 

alternatieven: dat betekent dat het niet louter een referentie is (de ideale 

oplossing voor het milieu) maar behoort tot de alternatieven die redelijkerwijs 

bij de besluitvorming een rol spelen 

zie milieueffectrapport 

zie milieueffectrapportage 

de verplichting tot het opstellen van een milieueffectrapport voor een bepaald 

besluit over een bepaalde activiteit 

chemische verbinding die wordt gebruikt om vriespunt te verlagen en water te 

binden bij gasproductie 

meerjarenafspraak (Energie) 

het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, mensen, dieren, 

planten en goederen (Wet milieubeheer) 

gevolgen van een-activiteit voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang 

van de bescherming van mensen, dieren, planten, goederen, water, bodem, 

lucht en de relaties daartussen, evenals de bescherming van esthetische, 

natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden (Wet milieubeheer) 
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Trefwoorden - Bijlage 1 

milieueffectrapportage de procedure om te komen tot een milieueffectrapport volgens wettelijk 

voorgeschreven stappen 

milieueffectrapport 

MMA 

monitoring 

N 

Nbw 

NER 

NMP 

NOGEPA 

NOx 

NRB 

p 

piekgeluid 

Polderpeil 

ppm 

productiewater 

R 

reservoir 

richtlijnen 

risico 

ROB 

een openbaar document waarin van een voorgenomen activiteit en van 

redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven de te verwachten 

gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op systematische en 

zo objectief mogelijke wijze worden beschreven 

meest milieuvriendelijk alternatief 

het uitvoeren van metingen met een bepaalde doelstelling en volgens een 

bepaalde strategie 

Natuurbeschermingswet 

Nederlandse emissierichtlijn 

normaal kubieke meter gas. Het volume bij 273,15 K en 101,324 kPa. 

Referentieconditie te gebruiken voor metingen en berekeningen. 

Nationaal Milieubeleidsplan 

Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie 

stikstofoxiden 

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming 

impulsachtig geluid 

beheersniveau in meter ten opzichte van NAP van het oppervlaktewater in 

een afgebakende polder 

letterlijk: parts per million (deeltjes per miljoen). Dit is een eenheid die 

gebruikt kan worden om concentraties aan te geven (meestal wordt dit 

gelijkgesteld aan 1 mgll). 

water dat bij olie- of gaswinning omhoog komt. Bij gaswinning bestaat het uit 

formatiewater en gecondenseerd water dat in dampvorm met het gas 

meekomt. Bij oliewinning uit formatiewater en ge"infiltreerd water. 

ondergrondse poreuze en doorlaatbare steenformatie waarin olie en/of gas is 

opgeslagen 

de door het bevoegd gezag na het vooroverleg te bepalen wenselijke inhoud 

van het op te stellen milieueffectrapport 

het product van de kans op het optreden van een incident en het ongewenste 

effect van dat incident 

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
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eerste product in de m.e.r.-procedure, waarmee de voorgenomen activitelt 

bekend wordt gemaakt (wat, waar en waarom) en waarin de milieueffecten 

globeal worden aangeduid 

verbuizing systeem van bulzen dat in het boorgat wordt aangebrecht, waarvan de maten 

afnemen met de dlepte van de boorput 

voorgenomen activiteit datgene wat volgens de startnotitie het initiatief inhoudt, ook wei VA 

ves vluchtige organische stoffen 

w 
Wbb 

Wm 

Wro 

Wvo 

Ww 

Wet bodembescherming 

Wet milieubeheer 

Wet oP. de ruimtelijke ordening 

Wet verontreiniging oppervlaktewateren 

Woningwet 
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Toetsting van het MER aan de richtlijnen - Bijlage 2 

Toetsing van het MER aan de richtlijnen 

Het milieueffectrapport (MER): "Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse Oost, Spijkenisse West 

en Hekelingen" dient, voor wat betreft de inrichting, te worden opgesteld conform het daartoe, op 11-

12-2003, door de Commissie voor de milieueffectrapportage uitgebrachte "Advies voor richtlijnen voor 

het milieueffectrapport (MER): Winning van aardgas uit de veld en Spijkenisse Oost, Spijkenisse West 

en Hekelingen". Oat is door het Ministerie van Economische Zaken op 05-01-2004 vastgesteld. 

In deze bijlage wordt de inhoud van het MER getoetst aan het advies van de Commissie voor de 

milieueffectrapportage. 

3.1 

3.2 

4.1 

Probleemstelling en doel 

Be!eidskader en te nemen 

besluit( en) 

Beschrijving van de 

voorgenomen activiteit 

• Effecten op de leefomgeving van Beschrijving voorgenomen activiteit 

geluid tijdens de eventuele boring en (hoofdstuk 4) en beschrijving van de 

de productiefase gevolgen voor het milieu (hoofdstuk 6) 

• Gevolgen voor externe veiligheid 

door calamiteiten en incidenten 

• Gevolgen (met name voor 

waterhuishouding) door mate van 

bodemdaling 

• Commissie verwacht op voorhand 

geen omvangrijke milieueffecten 

Ontwikkelen van onderscheidende 

Geluid is verder uitgewerkt in bijlage 8, 

veiligheid in bijlage 9 en bodemdaling in 

bijlage 10. 

Achtergrond, probleemstelling en doel Hoofdstukken 1.1; 1.2 (inleiding) en 

kunnen worden overgenomen uit de 

startnotie. 

c Aangeven welke randvoof'Naarden 

voor activiteiten voortkomen uit de 

besluiten die worden genoemd in de 

startnoties (ook Flora & Faunawet, 

cUltuurnota 2001-2004, Ecologische 

Hoofdstructuur) 

• Benodigde vergunningen voor 

transportleidingen 

• Verantwoordelijkheid voor toezicht 

hoofdstukken 2.1; 2.2; 2.3 

Uitgangspunten, probleemstelling ~ 

doel van de voar enomen activiteit. 

Hoofdstuk 3: Wettelljk kader, be!eid en 

besluitvorming, Bijlage 3 

• Uitwerken activiteiten genoemd in de Hoofdstuk 4 (Beschrijving van de 

startnotie (aandacht aan activiteiten 

die tijdens aanieg of bedrijf van 

belang zijn voer externe veiligheid, 

voorgenomen activiteit): aile activiteiten 

'Norden bcschreven, veiligheid er 

bodemdaling in combinatie met L • • .:!n 
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licht, transportbewegingen) 

• Aandacht aan manier waarop het 

pijpleidingstrace het Spui kruist en 

aanwezigheid van archeologische 

waarden 

• Beschrijf methode en frequentie van 

de leldln Ins ecUe 
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10 uitgebreid besproken. 

Beschrijving van aspecten van de HDD

boring (hoofdstuk 4) 

4.2 Referentie, alternatieven en • Referentiesituatie confonn startnotitie Hoofdstuk 5 (autonome ontwikkeling) 

MMA (3.1), scenario's voor toekomst van 

de polder (natuurontwikkeling, 

bedrijventerrein, A4-Zuid etc.) 

• Beschrijf beide opties voar 

ontwikkelingen veld Spijkenisse West 

• Beschrijf afweging voor keuze 

pijpleidingentraces 

• Beschrijf MMA uitgaand van beste 

bestaande mogelijkheden binnen 

competentie van de initiatiefnemer 

• Beschrijf mitigerende maatregelen 

ten aanzien van het ontwerp, 

landschappelijke inpassing, 

• Confonn hoofdstuk 5 van de 

startnotie 

• Beknopt gevolgen voor 

archeologische - en natuurwaarden 

• Nadruk op beschrijving van risico's, 

hinderaspecten (geluid, Iicht), 

bodemdaling (met gevolgen daarvan 

Geintegreerd in Hoofdstuk 4 

(beschrijving en milieuaspecten) en 6 

(kwantitatieve milieueffecten) zoals 

bijlagen Veiligheid (g) en Geluid (8) en 

pijpleidingstracestudie (6) 

Beschrijving MMA in hoofdstuk 7, 

effecten en mitigerende maatregelen in 

hoofdstukken 6 en 7. 

Haofdstukken 5 en 6 (bestaande 

toestand van het milieu en autonome 

antwikkeling en beschrijving van de 

gevolgen voor het milieu), 

Veiligheid, geluid en bodemdaling 

gedetailleerd in bijlagen 8, 9 en 10 
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Bijlage 5 Lay-out installatie 

• KISS-Concept 

• Skid Lay-out (CAD tekeningen) 
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Samenvatting 

Tebodin heeft voor de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. een tracestudie uitgevoerd voor een 

ge"isoleerde 8" natgas transportleidingsysteem. De locatie Spijkenisse Oost (SPKO) en de locatie 

Spijkenisse West (SPKW) dienen aangesloten te worden op de bestaande NAM locatie Oud-Beijerland 
Zuid (OBLZ). Vanaf hier wordt het natgas getransporteerd via de bestaande 8" natgasleiding naar de 

gasbehandelingsinstallatie Barendrecht. 

De volgende traces zijn in dit rapport onderzocht en uitgewerkt: 

1. Vanaf locatie Spijkenisse Oost via de Gaddijk onder het Spui door naar de NAM locatie Oud

Beijerland Zuid; 
2. Vanaf locatie Spijkenisse Oost via de Lange Groeneweg onder het Spui door naar de NAM 

locatie Oud-Beijerland Zuid; 

3. Vanaf locatie Spijkenisse Oost ten oosten langs sport pari< J . Rietdijk en vervolgens t.h.v. Oud 
Beijerland onder het Spui door naar de NAM locatie Oud-Beijerland Zuid. 

4. Vanaf locatie Spijkenisse West langs het zuiden van Spijkenisse onder het Spui door naar de 

NAM locatie Oud-Beijerland Zuid. 

Voor deze studie zijn gesprekkeA gevoerd met de provincie Zuid Holland, gemeenten, waterschappen 

en Rijkswaterstaat. Oaarnaast is er een KLlC-melding uitgevoerd en is er veldonderzoek verricht 
waarbij mogelijke tracevarianten zijn bestudeerd. Belangrijke kruisingen zijn fotografisch vastgelegd. 

Trace 1 
Trace 1 is technisch haalbaar maar kostbaar vanwege de uitvoering bij de Gaddijk. Oit trace is echter 

niet gewenst vanuit veiligheidsoogpunt. Ter plaatse van de Gaddijk is er binnen de toetsingsafstand 

van 52 meter bebouwing aanwezig. 

Trace 2 
De toetsingsafstand van 52 meter kan niet opalle plaatsen langs de Lange Groeneweg gerealiseerd 
worden. Het kruisen van de hoogspanningsmast ter plaatse van de Lange Groeneweg dient nog nader 

uitgezocht te worden. Oit zallastig zijn vanwege de bebouwing rondom de hoogspanningsmast. 

Trace 3 

Oit trace geniet de voorkeur. De leiding ligt voor het grootste gedeelte in akkerland en is 

uitvoeringstechnisch goed te realiseren. 

In de nabijheid van dit trace zal mogelijk de toekomstige aanleg van de A4.zuid plaatsvinden. 

Aangezien de uitvoering van de A4 nag onzeker is heeft RWS en de gemeente Spijkenisse geen 

bezwaar tegen het voorgestelde trace. Er worden geen extra voorwaarden aan het vo orgestelde trace 

gesteld. 

Trace 4 
Oit trace is uitvoerbaar. Ter plaatse van de locatie Spijkenisse West dient rekening gehouden te 

worden met bebost gebied en het hoge grondwaterpeil. 

Het overige trace ligt zoveel mogelijk parallel aan bestaande kabels en leidingen in de leidingenstrook. 
Afhankelijk van de locatie van de kruisingen met het Spui wordt een Tie-in punt gerealiseerd met de 

leiding richting Oud Beijerland Zuid. 
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In het trace zijn verscheidene horizontaal gestuurde boringen en persingen voorzien. 

De totale lengte van het trace vanaf de locatie Spijkenisse Oost via de Gaddijk naar de locatie Oud
Seijerland Zuid is 9.500 meter, het trace vanaf de locatie Spijkenisse Oost via de Lange Groeneweg 

naar de locatie Oud-Seijerland Zu.id geeft een lengte van 10.540 meter en de tengte voor het trace 

vanaf de locatie Spijkenisse Oost tangs de sportvelden naar de locatie Dud-Beijerland Zuid is 6.670 
meter. Afhankelijk van de aansluiting op trace 1, 2 of 3 bedraagt de tengte van het trace vanaf 

Spijkenisse West 4.980 m, 4.980 m of 7.380 m. 

Tebodin raadt aan am de teiding vanaf Spijkenisse Oost ten oosten van sportpark J. Rietvetd, onder 

het Spui door richting locatie Oud Beijerland Zuid aan te leggen. Oit trace is planotogisch, technisch en 

economisch het meest gunstigste trace. 

Uit de tracestudie voigt dat NAM een leiding vanaf de locaties Spijkenisse Oost en Spijkenisse West 

naar de locatie Oud-Beijerland Zuid kan aanteggen. 
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Tebodin heeft voor de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. een tracestudie uitgevoerd voor een 
geTsoleerde 8" natgas transportleidingsystemen. De locatie Spijkenisse Oost (SPKO) en de locatie 

Spijkenisse West (SPKW) dienen aangesloten te worden op de bestaande NAM locatie Oud-Beijerland 

Zuid (OBLZ). Vanaf hier wordt het natgas getransporteerd via de bestaande 8" natgasleiding naar de 
gasbehandelingsinstaliatie Barendrecht. 

In 1999 is door Tebodin een studie uitgevoerd welke beschreven is in rapport 'Tracestudie, Spijkenisse 
Cluster Development', d.d. maart 1999. Het rapport uit 1999 is als uitgangspunt voor deze studie 

gehanteerd. 

De volgende traces zijn in dit rapport uitgewerkt: 

1. Vanaf locatie Spijkenisse Oost via de Gaddijk onder het Spui door naar de NAM locatie Oud

Beijerland Zuid; 

2. Vanaf locatie Spijkenisse Oost via de Lange Groeneweg onder het Spui door naar de NAM 

locatie Oud-Beijerland Zuid; 

3. Vanaf locatie Spijkenisse Oost ten oosten langs sportpark J. Rietdijk en vervolgens t.h.v. Oud 
Beijerland onder het Spui door naar de NAM locatie Oud-Beijerland Zuid. (Alternatief trace 

t.o.v. de studie in 1999); 

4. Vanaf locatie Spijkenisse West langs het zuiden van Spijkenisse onder het Spui door naar de 
NAM locatie Oud-Beijerland Zuid. 

Aan de hand van gesprekken met de provincie, gemeenten, waterschappen en rijkswaterstaat zijn 
mogelijke knelpunten ge'identificeerd en mogelijke oplossingen bepaald. De onderzochte traces zijn 

aangegeven op de tekening in bijlage 1. 

Tebodin heeft samen met de aannemer A. Hak ter plaatse het trace bezocht en mogelijke oplossingen 

en uitvoeringsmogelijkheden voor geTdentificeerde knelpunten onderzocht. Met behulp van een KLlC

melding zijn de betrokken kabel- en leidingbeheerders aangeschreven om te achterhalen welke 
leidingen in de nabijheid van het trace aanwezig zijn. Zie bijlage 5. 

NAM dient uiteraard met eigenaren van gronden op het trace zakelijke rechten af te sluiten. Tebodin 
heeft voor deze studie geen kadastrale recherche verricht. Er is geen duidelijkheid over het aantal 

eigenaren. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Systeembeschrijvingen 

2.1.1 Ontwerpuitgangspunten 

Ontwerpdruk: 

Ontwerptemperatuur: 

Medium: 

Ontwerp levensduur: 

Materiaal 

Uitwendige diameter 8" 

Uitwendige diameter HOPE 

Isolatiemateriaal 

Pd = 11 ,5 N/mm2 (115 barg) 

Tminimaal = -20 °e, Tmaximaal = +76 °e 
nat zoetgas 

20 jaar 

Duplex. Werkstoff-Nr.: 1.4462 

219.1 mm 

355 mm 

PUR 
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V~~r de wanddikte is rekening gehouden met dezelfde condities als de leiding vanaf OBl2 en RDK 

richting BRT. Hierbij zijn de volgende wanddikten toegepast: 

Wanddikte in mm 

Gebiedsklasse 1 en 2 5.1 

Gebiedsklasse 3 6,2 

Gebiedsklasse 4 7,4 

Eis relatieve sterkte (20%) 6,2 (afhankelijk van 

aangrenzende veldstrekking) 

Minimale wanddikte kruising primaire 10,5 

waterkering in open ontgraving 

Het is raadzaam om voor de warm gebogen bochten een wanddikte van 10,5 mm toe te passen. 

De stalen leiding wordt uitwendig voorzien van een polypropyleen coating op moeilijk bereikbare 

gedeelten na de aanleg. Dit zijn aile horizontaal gestuurde boringen en eventuele persingen. De leiding 

wordt voorzien van een lekdetectiesysteem, zodat intrede of aanwezigheid van vocht in de isolatielaag 

gedetecteerd kan worden. 

2.1.2 Expansie 

Aangezien de natgasleiding een warme leiding is dient er rekening te worden gehouden met 

expansievoorzieningen. De expansievoorzieningen kunnen worden uitgevoerd door mid del van 

expansielussen (U-vorm, 10x10x10 meter) of door middel van voorspannen in combinatie van 

expansielussen. Aan het uiteinde van horizontaal gestuurde boringen dienen ten aile tijden 

expansieloops te worden geplaatst. 

Bij 'v"v'arme leidingen gaat de voorkeur uit naar 90° bochten. Klainei6 iichtiiigsveranderingen kunnen 
echter ook met grote radius bochten (R > 40 0) worden uitgevoerd. 
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2.1.3 Pigging 

De leiding dient pigable te zijn. Dit betekent dat er aansluitpunten voor launchers en receivers 
aangebracht moeten worden bij de begin- en eindpunten van de leidingen. Ter plaatse van het T-stuk 

waar beide leidingen samenkomen dient een extra voorziening aangebracht te worden voor pigging. 

De voorziening kan bovengronds of ondergronds aangebracht worden. Tijdens het piggen dient het T
stuk toegankelijk te zijn voor launchers en receivers. 

De locatie van het T-stuk kan consequenties hebben voor het voorgestelde trace. 

2.1.4 Kathodische bescherming 

De leiding is ge'isoleerd met PUR-schuim en een HDPE-mantelbuis. Daarnaast zijn er in de isolatie 
lekdetectiedraden opgenomen zodat lekken in de mantel gesignaleerd kunnen worden. Ten behoove 

van de kathodische bescherming en lekdetectie zullen er langs het trace bovengronds kastjes en 

lekdetectiepalen geplaatst worden. 

2.2 Veiligheidsafstanden 

De veiligheidsafstanden zijn bepaald conform de circulaire van VROM, zone ring langs hogedruk 

aardgastransportleidingen, d.d. ; 26 november 1984. Aan de hand van de circulaire zijn de 

toetsingsafstanden en de bebouwingsafstanden bepaald. De hoge druk van 115 bar is niet in de tabel 
opgenomen. Er is een conservatieve aanname (extrapolatie) gedaan, aan de hand van de tabellen, 

voor de toetsings- en bebouwingsafstand. 

Onder de toetsingsafstand wordt verstaan de afstand waarbinnen de aard van de omgeving moet 

worden nagegaan. 

Onder de bebouwingsafstand wordt verstaan de kleinste afstand tussen het 'hart" van de leiding en de 

buitenzijde van een gebouw. 
In onderstaande tabel worden de toetsings - en bebouwingsafstanden weergegeven bij een druk van 

115 barg. 

Diameter Toetsingsafstand Bebouwingsafstand Bebouwingsafstand 

Gebiedsklassen 1 en 2 Gebiedsklassen 3 en 4 

8" 52 meter 5 meter 14 meter 

Conform de NEN is het streven erop gericht een grotere afstand dan de toetsingsafstand aan te 

houden van de transportleiding tot woonbebouwing of een bijzonder object 
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3 8eschrijving trace 

Het trace is opgedeeld in secties. Per sectie wordt onderstaand een beschrijving weergegeven waarin 
aile kenmerken worden aangegeven. Voor de afstanden en gebiedsklasse indeling wordt verwezen 

naar paragraaf 6. De resultaten van de besprekingen met vergunningsverleners zijn opgenomen in 

paragraaf 5. 

3.1 Trace 1: Spijkenisse Oost -7 Gaddijk -7 Spui -7 Oud-Beijerland Zuid 

3.1.1 Sectie A-B 

Het gebied ten noorden van de Papendijk, ter plaatse van de NAM locatie Spijkenisse Oost, is 
opgespoten met gesaneerde grond. 

3.1.2 Sectie B-C 

De Papendijk is een primaire waterkering. De leiding binnen de veiligheidszone van de Papendijk dient 

te voldoen aan de eis van 20 % relatieve sterkte wat inhoudt dat er een dikker wanddikte wordt 
toegepast ten opzichte van de veldstrekking. Indien de leiding in openontgraving de primaire 

waterkering kruist dient er een minimale wanddikte van 10,5 mm te worden toegepast. Een horizontale 

gestuurde boring onder de primaire waterkering is hier door de gemeente Spijkenisse niet toegestaan. 
Open ontgraving is wei toegestaan indien de leiding boven dijktafelhoogte aangelegd wordt wat 

mogelijk een verhoging van het dijklichaam tot gevolg heeft. 

3.1.3 Sectie C-D 

Aan de oostzijde van de Gaddijk (fietspad) is minimale ruimte om een leiding aan te leggen. De leiding 
ligt in het talud en kruist meerdere fietsbruggen (haaks op de leiding). Uitvoering is mogelijk maar 

complex en kostbaar. Met name de grondopslag en de aan- en afvoer van materiaal is bewerkelij~ 

vanwege de beperkte werkruimte. Het waterschap geeft aan dat de leiding 10 meter vanaf de 
waterkant langs de Gaddijk aangelegd dient te worden. 

Een altematief is de leiding boven in de dijk direct naast het fietspad aan te leggen. Oit zal overlegd 

moeten worden met het waterschap. De dijk heeft geen functie meer en de kans bestaat dat deze 
wordt verlaagd of verwijderd. De leiding zal dan verlegd dienen te worden. 

Ten oosten van de Gaddijk!Toldijk ligt een sportpark. Ter plaatse van de kruising \en de Toldijk is een 

manege. Dit is geen belemmering voor de aanleg van de leiding. 

3.1.4 Sectie D-E 

Ten luiden van Spijkenisse zijn twee 0 1400 mm watertransportleidingen aangelegd. De leiding zal 

langs deze twee transportleidingen geprojecteerd worden. 

De To!dijk heeft geen waterkerende functie meer. Er hoeven geen extra maatrege!en genom en te 

worden voor de aanleg van de leiding. 

De wijk Hekelingen zal naar het zuiden toe uitgebreid worden tot aan de bestaande leidingenstrook. De 
uitbreiding zal bestaan uit V\Qningen of een sportpark. De toetsingsafstand zal in achtgenomen worde' 
waardoor de leiding geen belemmering is voor uitbreiding van dit gebied. 
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3.1.5 Sectie E-N 

De Schuddebeursdijk en de Spuidijk zijn primaire waterkeringen. Vanaf Oud-Beijerland tot Nieuw

Beijerland is de Spuidijk minder stabiel. Het Waterschap De Brielse Dijkring eist een geotechnisch 

onderzoek ter plaatse van de kruising met het Spui. 

Er mogen geen werl<zaamheden verricht worden in het dijklichaam in de periode van 1 oktober tot 1 
april binnen de veiligheidszone's van de primaire waterkeringen. Dat wi! zeggen dat er in deze periode 

geen grondroeringen mogen plaatsvinden. 

Bij aanwezigheid van ecologische oevers dient de leiding dieper aangelegd te worden. 
Voorgesteld wordt om het Spui te kruisen middels een horizontaal gestuurde boring. Er is voldoende 

ruimte om de boorstreng uit te leggen en in te trekken. 

3.1.6 Sectie N-O 

In de gemeente Korendijk loopt de leiding langs bestaande leidingen in de leidingenstrook. 
De gehele sectie Iigt in het buitengebied in akkerland. In het gebied zijn boomgaarden aanwezig welke 

worden vermeden. 

3.1.7 Sectie O-P 

Het trace voigt de bestaande leidingen in de leidingenstrook naar de NAM locatie Oud-Beijerland Zuid. 
De Nieuw Beijerlandse Kreek is een hoofdwatergang. De dijk rret de Zinkweg is een secundaire 

waterkering. 

Er bestaan plannen om de Rijksweg A4-Zuid ten zuidwesten van Oud-Beijerland aan te leggen. 
Hiervoor is door Rijkswaterstaat ruimte gereserveerd zoals is aangegeven op de overzichtstekening. 

De gemeente Oud-BeijerJand zal ten westen van Oud-Beijerland geen bebouwing laten plaatsvinden in 

verband met de toekomstige aanleg van de Rijksweg A4-Zuid. Ten zuidoosten van Oud-Beijerland is 
een sportveld aangelegd dat nog verder uitgebreid zal worden. Het sportveld bevindt zich ruim buiten 

de toetsingsafstand. 

Ten noorden van de locatie OBLZ bevindt zich een volkstuinencomplex. Deze bevindt zich buiten de 

toetsingsafstand. 

3.2 Trace 2: Spijkenisse Oost 7 Lange Groeneweg 7 Spui 7 Oud-Beijerland Zuid 

3.2.1 Sectie B-F 

De leiding kruist de primaire waterkering en moet voldoen aan dezelfde eisen als beschreven onder 

sectie B-C. 

3.2.2 Sectie F-G 

Het trace Igt dicht langs woningen waarbij de toetsingsafstand op sommige plaatsen niet gehaald 

wordt. Vanwege de vele woningen in het gebied dienen Er tijdens de aanleg extra maatregelen 

genomen te worden tegen vandalisme op de bouwplaats. 

Halverwege de Lange Groeneweg kruist de leiding het hoogspanningstrace ter plaatse van de 
hoogspanningsmast. Deze is gefundeerd en heeft een betonnen onderstel. De leiding dient minimaal 

27,5 meter vanaf de hoogspanningsmast aangelegd te worden. De enige uitwijkmogelijkheid is het 
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sportpark aan de oostzijde. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe de hoogspanningsmast gekruist dient 

te worden. 

Aan de oostzijde van de Lange Groeneweg is het sportpark J. Rietdijk aangelegd. Aan deze zijde staat 
tevens een bomenrij en ligt er een sloot. De bomenrij en de sloot zullen doorgetrokken worden td aan 

de landweg. Ten zuiden van de sportvelden zal een industrieterrein aangelegd worden. Dit 

industrieterrein zal naast de toekomstige Rijksweg A4-luid komen te liggen. 
Ter plaatse van de kruising van de Lange Groeneweg met de landweg liggen kabels en leidingen 

diagonaal ten opzichte van de kruising. Hier dient tijdens de aanleg rekening rree gehouden te 

worden. 

3.2.3 Sectie G-D 

De lei ding Igt parallel aan de bestaande 0 1400 mm watertransportleidingen. Ter plaatse van de 

sectie GD zal een landgoederenzone ontwikkeld worden. In de toekomst is het mogelijk dat de 

leidingen omgelegd moeten worden. De gemeente Spijkenisse heeft geen bezwaar tegen de aanleg 
van de NAM leiding langs de bestaande leidingen. 

De landweg valt momenteel onder het beheer van het Waterschap De Brielse Dijkring maar zal in de 

toekomst onder het beheer van de gemeente Spijkenisse vallen. Ter plaatse van de landweg liggen 

veel kabels en leidingen. 

3.2.4 Sectie D-E 

lie beschrijving bij paragraaf 3.1.4. 

3.2.5 Sectie E-N 

lie beschrijving bij paragraaf 3.1.5. 

3.2.6 Sectie N-O 

lie beschrijving bij paragraaf 3.1 .6. 

3.2.7 Sectie o-p 

lie beschrijving bij paragraaf 3.1.7. 

3.3 Trace 3: Spijkenisse Dost -7 parallel aan sportpark J. Rietveld -7 Spui -7 Dud
Beijerland Zuid 

3.3.1 Sectie F-H 

Een moge!ijk a!ternatief is het trace ten oosten van de Lange Groeneweg parallel langs de primaire 

waterkering te laten lopen. Het trace zal buiten de veiligheidszone van de primaire waterkering en 

parallel ten oosten van de sportvelden aangelegd moeten worden. Ten noorden van de sportvelden is 

een school en kinderdagverblijf gepland. Binnen de toetsingsafstand dient er een dikker wanddikte tr 

worden toegepast. 

Halverwege de sportvelden is er een kinderdagverblijf gepland. Deze valt binnen gebiedsklasse 4. 
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De gemeente Spijkenisse heeft ten oosten van de Lange Groeneweg en ten westen van de primaire 

waterkering een strook gereserveerd voor de toekomstige aanleg van de Rijksweg A4-Zuid. De aanleg 

van deze verbinding tussen het Beneluxplein en Rijksweg A2.9 is echter nog erg onzeker. Aangezien 

de uitvoering nog onduidelijk is, tunnel of brug, is het niet mogelijk om preventief maatregelen te 

nemen middels bijvoorbeeld het dieper aanleggen van de leiding. 

3.3.2 Sectie H-I 

De Aaldijk is net als de Spuidijk een primaire waterkering. 
De leiding kruist het Spui en de Spuidijk en moet voldoen aan dezelfde eisen als beschreven onder 

sectie E-N. Er is voldoende ruimte aanwezig voor het uitleggen van de boorstreng. 

3.3.3 Sectie I-J 

Ten westen van Oud-Beijerland is een strook gereserveerd voor de Rijksweg A4-Zuid. Indien de A4-

Zuid niet aangelegd wordt, zal deze strook gebruikt worden voor bebouwing. De leiding dient buiten 

deze strook aangelegd te worden. Het trace en de eventuele uitvoering van de A4-Zuid is vooralsnog 

onbekend. De lei ding is buiten het trace van de eventueel toekomstige A4-Zuid geprojecteerd. 

3.3.4 Sectie J-O 

De leiding loopt langs bestaande leidingen en moet voldoen aan dezelfde eisen als beschreven onder 

sectie N-D. 

3.3.5 Sectie O-P 

Zie beschrijving bij paragraaf 3.1.7. 

3.4 Trace 4: Spijkenisse West -7 zuiden Spijkenisse -7 Spui -7 Oud-Seijerland Zuid 

3.4.1 Sectie K-L 

Het trace loopt deels door een natuurgebied met bomen. Het gebied is niet duidelijk aangegeven op de 

bestemmings plannen. Deze dienen tijdens of voor de aanleg gekapt te worden en na afloop van de 

werkzaamheden dienen er nieuwe te worden aangepland, e.e.a. afhankelijk van het seizoen. Voor het 

kappen van de bomen is een kapvergunning vereist. De gemeente heeft aangegeven dat zij eigenaar 

is van het gebied. 

Vanaf de locatie Spijkenisse West tot aan de woonwijk Vogelenzang ligt het grondwaterpeil erg hoog. 

Dit heeft consequenties voor de uitvoering. A. Hak heeft aangegeven dat het trace wei uitvoerbaar is. 

3.4.2 Sectie L-M 

De Provincie heeft aangegeven dat de leiding zoveel mogelijk gebundeld dient ta worden met de 

bestaande kabels en leidingen in de gereserveerde leidingenstrook. De leidingenstrook is aangegeven 

op tekening. 
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3.4.3 Sectie M-E 

Ook in dit gedeelte loopt het trace parallel aan de bestaande leidingen. Het trace wordt deels langs een 
nog te ontwikkelen natuurgebied aangelegd. Exacte grenzen zijn niet te achterhalen op de 

bestemmingsplannen. 

De Hekelingseweg heeft een talud met asfaltberm. 

3.4.4 Sectie E-N 

Zie beschrijving bij paragraaf 3.1.5. 

3.4.5 Sectie N-O 

Zie beschrijving bij paragraaf 3.1.6. 

3.4.6 Sectie o-p 

lie beschrijving bij paragraaf 3.1.7. 
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4 Resultaten besprekingen met vergunningverleners 

Voor deze tracestudie hebben NAM en Tebodin met de volgende vergunningverleners overleg 
gevoerd: 

1. Provincie Zuid-Holland 

2. Gemeente Spijkenisse 
3. Gemeente Oud-Beijerland 

4. Waterschap de Groote Waard 

5. Waterschap De Brielse Dijkring 
6. Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland 

Met de gemeente Korendijk is geen overleg gevoerd. Het trace bevindt zich in de leidingenstrook en er 
worden geen bezwaren verwacht voor dit gedeelte van het trace. 

In de volgende paragrafen worden per vergunningverlener de belangrijkste punten die in de 

besprekingen naar \Oren zijn gekomen beschreven. 

4.1 Provincie Zuid-Holland 

De provincie heeft voorkeur voor het volgen van de leidingenstrook vanaf de NAM locatie Oud

Beijerland Zuid richting het Spui en verder ten zuiden van de gemeente Spijkenisse. Daamaast 

prefereren zij dat bestaande en toekomstige leidingen gebundeld worden. 
De provincie is ermee akkoord als de leiding het Spui ten noord-oosten van Nieuw-Beijerland kruist 

(sectie HI) buiten de leidingenstrook om zodoende de kruisingen van de bestaande kabels en 

leidingen met het Spui te vermijden. 
Ten behoeve van de eventueel toekomstige Rijksweg A4-Zuid is ten westen van Oud-Beijerland ruimte 

gereserveerd. Vooralsnog is het onduidelijk of de toekomstige rijksweg aangelegd zal worden en of er 

dan een tunnel of brug constructie wordt toegepast. 

De provincie geeft aan dat zij niet op de hoogte is van mogelijke aanwezigheid van explosieven uit de 

Tweede Wereldoorlog. Aangezien er meerdere leidingen in het gebied nabij de voorgestelde traces zijn 
aangelegd hoeft er volgens de provincie geen rekening gehouden te worden met mogelijke 

explosieven ter plaatse van de bestaande leidingen. Indien er wordt afgeweken van het trace dient er 

nader onderzoek te worden verricht. Aanbevolen wordt om desondanks voor het gehele trace 
vooronderzoek te verrichten. 

Volgens de Cultuurhistorische Hoofdstructuur van de provincie is er in het zuidelijke deel van het trace 
een redelijke, tot grote kans op archeologische vindplaatsen en in het noordelijke deel een zeer grote 

kans op archeologische vi ndplaatsen. Aangezien de voorgestelde traces bestaande kabels en 

leidingen volgen heeft de provincie geen bezwaar tegen de voorgestelde traces. Bij strekkingen waar 
nog geen leiding ligt dient er oudheidkundig onderzoek gedaan te worden. 

4.2 Gemeente Spijke nisse 

De gemeente heeft de voorkeur dat het trace zoveel mogelijk de leidingenstraat voigt. Het gebied 

tussen de wijken Waterland en Hekelingen alsmede het gebied ten zuiden van het sportveld tot aan 
het Spui is gereserveerd als natuurgebied. Ten zuiden van Spijkenisse Oost ter hoogte van de 

bestaande waterleidingen zal een landgoederenzone ontwikkeld worden. De gemeente heeft er geen 
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bezwaar tegen dat de leiding langs de bestaande waterleidingen aangelegd wordt. 

De wijk Hekelingen zal naar het zuiden toe uitgebreid worden. Indien het trace de leidingenstraat voigt 

heeft dit geen verdere consequenties. 

Oranjewoud voert studeis uit om het gebied ten zuiden van Spijkenisse te ontwikkelen tot 

natuurgebied. Daarnaast zal er in dit gebied biologisch gezuiverd water naar Spijkenisse 

getransporteerd worden. De invulling van dit gebied is momenteel nog onbekend. 

Wanneer het trace langs de Gaddijk aangelegd wordt, dient de leiding 10 meter vanaf de waterkant 

langs de Gaddijk aangelegd te worden. Vanwege de bebouwing is de vereiste toetsingsafstand van 52 
meter niet haalbaar. 

Ter plaatse van het trace langs de Lange Groeneweg is aan de westzijde een woonwijk aanwezig. De 
bomenrij alsmede de sloot aan de oostzijde zullen doorgetrokken worden tot aan de Zandweg. De 

leiding dient 27,S meter van de hoogspanningsmast langs de Lange Groeneweg aangelegd te worden. 

De gemeente heeft naast de sportvelden een kinderdagverblijf gepland. 
Ten zuidoosten van de sportvelden nabij de Lange Groeneweg is een industrieterrein gepland welke 

naast de toekomstige Rijksweg A4-Zuid zal worden aangelegd. 

Trace 3 is ten westen van de Wolvenpolder en ten oosten van de sportvelden geprojecteerd. De 

Wolven polder is toekomstig natuurgebied. 

Indien de Rijksweg A4-Zuid door middel van een tunnel aangelegd wordt, zal er mogelijk ter plaatse 

van Spijkenisse een provincia Ie weg parallel aan de A4-Zuid aangelegd worden zodat de 

ontsluitingsproblematiek van het eiland Voorne-Putten opgelost wordt. Voorlopig is dit niet aan de orde. 

Het natuurgebied ten zuidwesten van de locatie Spijkenisse West zal als natuurgebied gehandhaafd 

blijven. 

Indien het trace in een nieuw gebied aangelegd wordt, is er een kans op aanwezigheid van 

explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Bij de voorgestelde traces is dit niet van toepassing. 

4.3 Gemeente Oud-Beijerland 

Ten zuidoosten van Oud-Beijerland zal het bestaande sportveld verder uitgebreid worden. De leiding 

zal in het buitengebied van Oud-Beijerland in agrarisch gebied komen te liggen. Hierbij wil de 

gemeente dat zoveel mogelijk bestaande kabels en leidingen met toekomstige leidingen gebundeld 
worden in de door de gemeente aangewezen leidingenstrook. 

De gemeente heeft aangegeven dat zij ten westen van Oud-Beijerland een strook gereserveerd heeft 

voor de toekomstige Rijksweg A4-Zuid. Indien de A4-Zuid niet aangelegd wordt, zal deze strook 

gebruikt worden voor bebouwing. 

4.4 Waterschap de Groote Waard 

Volgens het waterschap zal Nieuw-Beijerland uitgebreid worden. Ten oosten en ten zuiden van Nieuw 
Beijerland zal er een randweg aangelegd worden. 

De leiding dient parallel 15 meter uit de insteek van sloten aangelegd te worden. Bij het kruisen van 
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watergangen moet er uitgegaan worden van het diepste protiel van de watergangen. Dt kan het 

praktisch profiel zijn of het theoretische protiel. 

De Spuidijk is een primaire waterkering en de dijk bij de Zinkweg een secundaire waterkering. 

Er mogen geen werkzaamheden verricht worden in de periode van 1 oktober tot 1 april binnen de 
veiligheidszone's van de primaire waterkeringen. Oat wi! zeggen dat er in deze periode geen 

grondroeringen mogen plaatsvinden. 

Het waterschap schrijft voor dat ter plaatse van de primaire waterkeringen afsluiters geplaatst dienen 
te worden. Aangezien er ter plaatse van de NAM locaties Spijkenisse West. Spijkenisse Oost en Oud

Beijerland Zuid afsluiters aanwezig zijn is dat voldoende voar het waterschap. Er dienen geen extra 

afsluiters geplaatst te worden_ 

4.5 Waterschap De Brielse Dijkring 

Ten zuiden van Spijkenisse is een strook gereserveerd v~~r natuurontwikkeling 91 liggen er twee 

watertransportleidingen. 

Bij het kruisen van watergangen moet er uitgegaan worden van het diepste protiel van de 

watergangen. Dit kan het praktisch profiel zijn of het thearetische profiel. 

Bij aanwezigheid van ecologische oevers moet de leiding dieper aangelegd worden. 

De Papendijk en de Spuidijk zijn primaire waterkeringen. De Toldijk heeft geen waterkerende functie 
meer vanwege de omliggende bebouwing. 

De Spuidijk is vanaf Oud-Beijerland tot Nieuw-Beijeriand minder stabiel. Ter plaatse van de kruising 

met de Spuidijk is een geotechnisch onderzoek vereist. 
Op iedere NAM locatie worden afsluiters geplaatst waarbij het gehele proces continu beheerd en 

gestuurd wordt vanuit de NAM locatie Barendrecht. Het waterschap vereist een goede onderbouwing 

indien er geen afsluiters bij de primaire waterkeringen worden aangebracht. 

Het waterschap heeft de voorkeur dat wegen gekruist worden met een persing in plaats van een open 

ontgraving. 

Het trace ter plaatse van Spijkenisse-Oost dient buiten de \eiligheidszone van de Papendijk aangelegd 

te worden. De leiding moet boven dijktafelhoogte aangelegd worden. 

4.6 Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland 

Ten oosten van Spijkenisse richting het zuiden. ten westen van Oud-Beijerland is een strook 

gereserveerd voor de verlenging van de Rijksweg A4. Deze weg zal het Spui en de Oude Maas 

kruisen. 
Volgens het Structuurschema Verkeer en Vervoer II. waarin de verlenging van de A4 is opgenomen. 

mogen er planologisch gezien geen belemmeringen ontstaan voor het aanleggen van de A4. 

Aangezien er echter gewerkt wordt aan een nieuw Nationaal Verkeers- en Vervoerplan en het 
momenteel onduidelijk is of de verlenging van de A4 hierin opgenomen wordt, zal een eventuele A4 

waarschijnlijk op lange termijn aangelegd worden. In verband met de levensduur van de NAM leiding, 
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ca. 10 tot 15 jaar, wordt verwacht dat de NAM lelding geen belemmering zal opleveren voor de aanleg 

van de A4. 

Het is onduidelijk op welke manier de A4 het Spui en de Oude Maas zal kruisen. Oit kan middels een 

brug, een tunnel of een combinatie van beide. Rijkswaterstaat legt echter geen eisen of voorschriften 

op vaar het trace met betrekking tot de aanleg van de Rijksweg A4-Zuid. 
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5 Streekplannen 

Na bestudering van de streekplannen Zuid-Holland Zuid en Rijnmond wordt hieronder beschreven 
welke punten van belang zijn. In bijlage 4 zijn de plankaarten van de streekplannen Zuid-Holland Zuid 

en Rijnmond toegevoegd. 

5.1 Streekplan Zuid-Holland Zuid 2000 

Er is uitgegaan van het streekplan Zuid-Holland 2000 d.d.17 mei 2000, 
Op de overzichtstekening van technische infrastructuur en windenergie (kaart 12) is een gereserveerde 

leidingstrook aangegeven. 

Het streekplan meldt dat er nader gekeken zal worden naar de mogelijkheid een jachthaven te Oud
Beijerland te realiseren. 

In het streekplan is het neg niet aangelegde deel van de Rijksweg A4-Zuid tussen Hoogvliet en 

Klaaswaal als reservering opgenomen. Het trace van de A4-Zuid zoals dat nu op de streekplankaart 
staat is niet meer dan indicatief. 

5.2 Streekplan Rijnmond: interim Beleidsnota 1996 

Er is uitgegaan van het streekplal'l Rijnmond: interim beleidsnota d.d. juni 1996. 

Volgens het streekplan zijn Spijkenisse Maaswijk II en III ontworpen stads- en dorpsgebieden. De 
gemeente heeft deze projecten reeds uitgevoerd. Spijkenisse Zuid is een potentieel stads - en 

dorpsgebied. De gemeente verwacht dit project pas na 2005 te realiseren. Volgens het streekplan zal 

ter plaatse van Spijkenisse Zuid - Oost een bedrijfsterrein ontwikkeld worden. De realisering hiervan is 
afhankelijk gesteld van de aanleg van de Rijksweg A4-Zuid. De gemeente verwacht dan oak dit project 

pas op lange termijn uit te voeren. 
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6 Samenvatting trace 

6.1 Lengten 

In de volgende tabel zijn de totale lengtes van de trace's weergegeven. 

Trace Totale 

lengte 

1 Spijkenisse Oost -7 Gaddijk -7 Spui -7 Oud-8eijerland Zuid 9.500 m 

2 Spijkenisse Oost -7 Lange Groeneweg -7 Spui -7 Oud-Beijerland Zuid 10.540 m 

3 Spijkenisse Oost -7 parallel aan sportvelden -7 Spui -7 Oud-Beijerland Zuid 6.670 m 

4 Spijkenisse West -7 zuiden Spijkenisse -7 Spui -7 Oud-8eijerland Zuid 10.510 m 

Spijkenisse West -7 aansluiting trace 1 4980 m 

Spijkenisse West -7 aansluiting trace 2 4980 m 

Spijkenisse West -7 aansluiting trace 3 7380 m 

Per trace is in onderstaande tabel voor iedere kruising en gebiedsklasse de uitvoering, de wanddikte 

en de lengte van de leiding weergegeven. 

Trace Aanleg Uitvoering Wanddikte Lengte 

1: Spijkenisse Oost -7 Gaddijk -7 Spui -7 Gebiedsklasse 1 &2 Open ontgraving 5,1 mm 6660m 

Oud-8eijerland Zuid Gebiedsklasse 3 Open ontgraving 6,2mm 1290m 

Pa~endijk Open ontgraving 10,5 mm 100 m 

Maaswijkweg Persing 5,1 mm 80 m 

Gaddijk: Grote Wiel HDD 6,2mm 300 m 

Toldijk HDD 5,1 mm 100 m 

Schuddebeursdijk I HDD 6,2mm 450 m 

Spui I Spuidijk I 
provinciale weg 

N217 

Langeweg Open ontgraving 5,1 mm 60m 

Nieuw HDD 6,2mm 400 m 
8eijerlandsche 

Kreek I Zinkweg 

Langeweg Persing of HDD 5,1 mm 60 m 

2: Spijkenisse Oost -7 Lange Groeneweg -7 Gebiedsklasse 1 &2 Open ontgraving 5,1 mm 7710 m 

Spui -7 Oud-Beijerland Zuid Gebiedsklasse 3 Open ontgraving 6,2mm 1240 m 

Gebiedsklasse 4 Open ontgraving 7,4 mm 300 m 

Papendijk Open ontgraving 10,5 mm 100 m 

Zandwea Persina 6,2 mm 60 m 

Zandweg Persing 5,1 mm 60 m 

Toldijk HDD 5,1 mm 100 m 

Schuddebeursdijk I HDD 6,2mm 450 m 

Spui I Spuidijk I 
Provincuale weg ! 
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N217 

Langeweg Open ontgraving 5,1 mm 60m 

Nieuw HOD 6,2mm 400 m 

Beijerlandsche 
Kreek I Zinkweg 

Langeweg Persing of HDD 5,1 mm 60 m 

3: Spijkenisse Oost -7 parallel aan Gebiedsklasse 1 &2 Open ontgraving 5,1 mm 4600 m 

sportvelden -7 Spui -7 Oud-Beijerland Zuid Gebiedsklasse 3 Open ontgraving 6,2mm 540 m 

Gebiedsklasse 4 Open ontgraving 7,4mm 300m 

Papendijk Open ontgraving 10,5 mm 100 m 

Zandweg Persing 5,1 mm 60m 

Aaldijk I Spui I HDD 6,2mm 550 m 
Spuidijk I 
Provinciale weg 

N217 

Ruiseweg Persing 5,1 mm 60 m 

Nieuw HDD 6,2mm 400 m 

Beijerlandsche 

Kreek I Zinkweg 

Langeweg Persing of HOD 5,1 mm 60 m 

4: Spijkenisse West -7 zuiden Spijkenisse -7 Gebiedsklasse 1 &2 Open ontgraving 5,1 mm 8660 m 

Spui -7 Oud-Beijerland Zuid Gebiedsklasse 3 Open ont~aving 6.2mm 310 m 

Gemeenteweg Persing 5,1 mm 60 m 

Hogeweg Persing 5,1 mm 60 m 

Lageweg Persing 5,1 mm 60 m 

Daile Zinker 5,1 mm 40 m 

Garsdijk HOD 5,1 mm 150 m 

's Landswatering Persing 5,1 mm 60 m 

Vrieslandseweg Persing 5,1 mm 60 m 

Hekelingseweg HDD 5,1 mm 80 m 

Schuddebeursdijk I HOD 6,2mm 450m 
Spui / Spuidijk I 
Provinciale weg 

N217 

Langeweg Open ontgraving 5,1 mm 60 m 

Nieuw HDD 6,2mm 400m 

Beijerlandsche 

Kreek I Zinkweg 

Langeweg Persing of HDD 5,1 mm 60 m 



31425-10/190058 

revisieA 

Juni 2003 

pagina 22 van 22 

Tracestudie 8" natgasleiding SPKO/SPKW ~ OBLZ 

7 Conclusies 

Uit de studie volgen een aantal traces waarlangs NAM een leiding vanaf de locaties Spijkenisse Oost 

en Spijkenisse West naar de locatie Oud-Beijerland Zuid kan aanleggen. 

Trace 1: SPKO -7 Gaddijk -7 OBLZ 

Ter plaatse van de Gaddijk is binnen de toetsingsafstand van 52 meter een woonwijk aanwezig. Het 

trace bij de Gaddijk is uitvoeringstechnisch complex en kostbaar vanwege de slechte toegankelijkheid. 

lndien de landgoederenzone wordt ontwikkeld en het gebied een ecologische functie krijgt is het 
mogelijk dat de leiding ten zuiden van Spijkenisse omgelegd dient te worden. 

- Oit trace is uitvoeringstechnisch mogelijk maar kostbaar. De Gaddijk levert een probleem op 

aangezien hier woningbouw binnen de toetsingsafstand is gesitueerd. 

Trace 2: SPKO -7 Lange Groeneweg -7 OBLZ 

Ten westen van de Lange Groeneweg is binnen de toetsingsafstand van 52 meter een woonwijk 

gesitueerd. Ter plaatse van de kruising met de hoogspanningsleidingen staat een hoogspanningsmast. 

Hier dient een veiligheidsafstand van minimaal27,5 meter te worden gehanteerd. Oit is niet mogelijk. 

lndien de landgoederenzone wordt ontwikkeld en het gebied een ecologische functie krijgt is het 

mogelijk dat de leiding ten zuide~ van Spijkenisse omgelegd dient te worden. 

- Oit trace is mogelijk. De kruising met de hoogspanningsmast dient nader onderzocht te worden. Ook 

hier is er woningbouw binnen de toetsingsafstand aanwezig. 

Trace 3: SPKO -7 parallel aan sportpar1< J. Rietdijk -7 OBLZ 

De bebouwing Iigt buiten de toetsingsafstand en de leiding Iigt in agrarisch gebied. Bij een eventuele 

aanleg van de A4-Zuid is het mogelijk dat de leiding omgelegd dient te worden. Verwacht wordt dat dit 

de komende 10 a 15 jaar niet het geval zal zijn. 

- Oit trace geniet de voorkeuT. 

Trace 4: SPKW -7 OBLZ 

Ter plaatse van de locatie SPKW is een natuurgebied aanwezig. Het grondwaterpeil is vrij hoog. De 

gemeente heeft geen bezwaar tegen het voorgestelde trace. Het grootste gedeelte van het trace ligt in 

agrarisch gebied. Afhankelijk van het trace SPKO -7 OBLZ sluit de leiding aan op deze pijpleiding. 

- Oit trace is mogelijk. Er zijn geen grote obstakels. 

Tebodin raadt aan om trace 3 SPKO -7 parallel aan sportpark J. Rietdijk -7 OBLZ te kiezen. Het trace 

valdoet aan de bebouwingsafstanden en toetsingsafstanden. Oit is tevens de kortste onderzochte route 

van SPKO naar OBLZ. De leiding van SPKW zal hierop aansluiten. 

De lengte van SPKO naar OBLZ bedraagt 6.670 meter en de leiding van SPKW naar het Tie-in punt 

bedraagt 7.380 meter waardoor de totale lengte 14.050 meter bedraagt. 



TAB 7 



) 

) 

opdrachtgever 

uitvoerder 

11 
TEBODIN 
Con5uilanu b. Engln •• " 

;B.eschrijving S.choonproduceren .. 
81jlage 7 

Nededandse Aardolie Maatschappij B.V. 

NAM Asset Land 

Postbus 28000 

9400 HH Assen 

project MER Gaswinning uit de velden 

Spijkeni'sse-Oost. Spijkenisse-West en Heke/jogen 

ordemummer 32032-10 

documentnummer 

rev/sie 0 
daLum 12 mel 2004 

auteur S. Oetken 

Tebodin B.V. 

Laan van Nleuw Oost-/nd/~ 25 

2593 BJ Den Haag 

Postbus 160.29 

250.0 SA Den Haag 

_te/efoon .070-.3480.911 

telefax 070.,3480591 

e-maU s.oel1<en@tebodin.nl 



) 

) 

) 

) 

II 
TEBODIN 
Consultants &. Engine e rs 

Beschrljvlng Schoonproduceren • Bijlage 7 

Bijlage 7 Schoonproduceren 

32032·10 

Bijlags 7 

12 mel 2004 

pagina 2 van 4 

In deze bijlage is een toelichting gegeven op het schoonproduceren van een put en is een variant met 

stikstof beschreven. 

Schoonmaken van de put vooraanvang van dfJ productfe 

Bij de afronding van de boringen in 1990 • 1993 is de boorspoeling al zoveel mogelijk vervangen door 

zogenoemde "brine". Brine is voornamelijk water dat door toevoeging van zout een haog soortelijk 

. gewicht krijgt en daardoor "zwaar" genoeg is am uitstroom van gas uit het reservoir in de put tegen te 

gaan. Brine is voor opstart eenvoudiger uit de put te verwijderen dan boorspoellng en leidt minder snel 

, tot procesverstoringen als het in de gasbehandelingsinstallatie komt. De volgende stappen worden 

doorlopen op het brine te verwijderen: 

Voorgenomen Activiteit: Schoonproduceren door de instal/aUe (figuur 1) 
Door het schoonproduceren zodanig te plannen dat de transportleiding en de aansluiting op de 

behandelingsinstallatie Barendrecht vooraf gereed zijn, kan het schoonproduceren "door de installatie" 

plaatsvinden. Hierbij wordt het gas via de natgastransportleiding naar de gasbehandelingsinstaliatie 

vervoerd en van daar geleverd aan Gasunie. 

Bij deze methode wordt het geproduceerde gas via een hogedrukscheidingsvat geleid. In het 

scheidingsvat wordt alie met het gas meegekomen brine opgevangen. Het gas wordt vervolgens via de 

pijpleiding naar de gasbehandelingsinstallatie op de NAM locatie Barendrecht geleid en wordt aldaar 

behandeld en geleverd aan Gasunie. De opgevangen brine wordt in druk verlaagd en in een lagedruk 

opvangvat gestabiliseerd. Hierbij ontsnapt lagedruk gas. Dit Jagedruk gas (ca. 2.000 tot 4.000 Nm3 in 

circa 12 uur) wordt verbrand in een fakkel. 

"SCHOONPRODUCEREN" 
DOOR DE INSTALLATIE 

DRUKVERLAGING 

DRUKVERLAGING 

GAS FAKKELEN: 2.000-4.000 Nm3 
CLEAN ENCLOSED BURNER SYSTEM 
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Het Brine kan voor de opstart oak uit de put velWljderd worden met stlkstof. Om dit te berelken moeten 

de volgende stappen door/open worden: 

• Stikstof -lift voar het velWtjderen van de brine uit de put. Door met behulp van een zogenoemde 

Called Tubing Unit stikstof tn de put te lnJecteren wordt de aanwezige brine zoveel magelijk ult de 

put gedrevan. De "geproduceerde" brine wordt opgevangen in een tank; de stikstof en eventueel 

lage druk afgas wordt via aen ventpijp naar de lucht afgeblazen of verbrand in een moblele 

verplaatsbare fakkel. Hierbij heeft een 'Clean Enclosed Burner System' de voorkeur van de NAM. 

Enkel wanneerde gasdoorzeUe .gering is of de calorische waarde te Isag, is deze variant niet 
uitvoerbaar. De put wordt met stikstofgas onder druk achter gelaten. Met dit proces kan het 

meeste brine uit de put worden verwijderd. 

• Uitdrijven van de st/kstaf uit de put. Het gas uit het reservoir zal de put van anderaf vullen. Door 

Yoorz/chtig stikstof af te blazen naar de lucht vult de put zich . geheel met aardgas. Door het 

afblazen van de stikstof wordt voorkomen dat stikstof in plaats van aardgas aan Gasunie wordt 

geleverd. Onzeker is de exacte hoeveelheld stikstof die nodig zal zijn om de brine uit de put te 

verwijderen, evenals de exacte duur waarover deze "stikstoflift" plaats moet vinden. 

• Start productie. Omdat de put voor aanvang van de gasproductJe "schoongemaakt" is, zal bij de 

eerste productle van aardgas naar verwachting geen of slechts een geringe hoeveelheld brine 
meekomen met het gas. Daarom is vloeistofscheiding en daarmee gepaarde verbranding van 

lagedrukafgas niet nod/g. Wei moet eventueel gruis uit de put worden opgevangen door middel 

van zandfilters, maar de hoeveelheid gas die vrijkomt tijdens het schoonmaken van de filters is 
gering en kan als verwaarloosbaar worden aangemerkt. Aangezien de natgas transportJeiding 

geheel corrosie bestendig is, zal het transport van de schone resterende brine via deze leiding 

geen probJemen opleveren. 

"SCHOONMAKEN" VAN PUT MET BEHULP VAN STIKSTOF - STAP 1 

BaginsltuaUe: 
put gaIJuld met 
brine 

UKdrl/V"" brIne me! N2 · atlk ... fl-!--¥-

"Brine" wordt door 
aUkslOf uit de put aedteven 

snKsToF afblazen 
via vent of moblele 
fakkelinstallatie 

Elndattuatle: 
put gevuld met 
sUks!.! 
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"SCHOONMAKEN" VAN PUT MET BEHULP VAN STIKSTOF - STAP 2 

Beginsltuatie 
putgevuld 
met stikstof 

Activiteit 

Voorbereidende 

werkzaamheden 

8enodigde equipment & 

instal/alies tijdens 

schoonproduceren. 

Milieuaspecten 

Emissies stikstof naar de 

lucht door venten 

Geluidsproduclie 

Reststoffen 

STIKSTOF afblazen 

Methode voor schoonmaken van de 

put 

Vooraf met stikstof "Door instal/a tie " 

Coiled tubing stikstof lift 

Wire-line truck, knijpafsluiter, 

scheidingsvat, ventpijp. 

High pressure separator; 

Vent, incl. Vloeistof opvang faciliteiten; 

zandfilter. 

Te verwaarlozen; in principe zal geen gas 

afgefakkeld worden 

Laag, tijdens stikstoflift enig geluid door 

afblaas via vent 

Hergebruik brine of naar externe, 

erkende verwerker 

transportleiding 
naar 
Barendrecht 
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Samenvatting 

Het is de bedoeling een gasproductie-installatie op te richten op de NAM-Iocatie 
Spijkenisse Oost. Deze installatie zal als satelliet gaan fungeren van de gaswinnings- en 
behandelingslocatie Barendrecht. 

Het doel van het onderzoek is de geluidsemissie van de nog te bouwen installatie te 
voorspellen zodanig, dat op basis hiervan onderbouwde geluidseisen kunnen worden 
gesteld aan te plaatsen onderdelen en dat wordt voldaan aan de nog te stellen vergun
ningsvoorschriften met betrekking tot geluid. Hierbij is rekening gehouden met het 
ALARA-principe. 

Het is de bedoeling de installatie uit te voeren op skid (KISS-concept) waarbij het skid 
wordt aangesloten met flexibele leidingen. Het is een nieuw concept waarvan geen 
geluidsgegevens beschikbaar zijn. Het toe te passen concept is nog in de ontwerpfase. 
Op basis van de aangeleverde voorlopige gegevens en tekeningen is het geluidsvermogen 
op circa 100 dB(A) per skid geschat. Uitgangspunt hierbij is dat de leidingen en regel
klep op het skid worden ge'isoleerd met goede geluidsisolatie (type C).Uitgaande van drie 
gasputten, en daardoor ook drie skids, wordt op de dichtstbijgelegen woning een geluids
belasting van 55 dB(A) berekend. Uitgaande van twee skids zal de geluidsbelasting op 
deze woning 53 dB(A) bedragen. In beide situaties wordt de richtwaarde, afhankelijk van 
de gebiedstypering, zoals deze staat omschreven in de "Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening" overschreden. t.n onderhavige situatie is uitgegaan van een gebieds
typering "Stedelijk gebied" met een richtwaarde voor de geluidsbelasting van 50 dB(A). 

Om aan de richtwaarde te kunnen voldoen zijn additionele maatregelen noodzakelijk. 
De skids zijn verantwoordelijk voor de overschrijding. Het verder reduceren van de 
geluidsemissie van de skids zal moeten gebeuren door het akoestisch isoleren van de 
gasvoerende leidingen en de regelklep van het frame. Het resultaat hiervan is onzeker. 
Vandaar dat is onderzocht wat de maximale geluidsemissie van de skids zal zijn zodat ter 
plaatse van de woningen kan worden voldaan aan de richtwaarde. Uitgaande van drie 
skids mag het geluidsvermogen per skid maximaal 95 dB(A) bedragen. 

Mocht in het vervolg van het ontwerpproces blijken dat het niet mogelijk is de installatie 
op skid te realiseren binnen de aangehouden geluidsruimte, dan is het mogelijk de 
installatie binnen deze ruimte te realiseren als een "normale" vaste installatie (op 
betonnen fundering). Ook indien voor deze oplossing wordt gekozen dienen de gas
voerende leidingen en regelkleppen van goede geluidsisolatie te worden voorzien. 
Uitgangspunt bij het bepalen van het maximaal toelaatbare geluidsvermogen is de bron
positie van de skids (nabij de putten). Indien de positie van de geluidsbronnen op de 
locatie wijzigt kan dit invloed hebben op het maximaal toelaatbare geluidsvermogen van 
de inrichting en de positie van de contouren. 

._-----_. --- naa ___________ c ________ _ 
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Ter plaatse van de dichtst bij de inrichting gesitueerde woningen wordt, na het toepassen 
van additionele geluidsreducerende maatregelen in de situatie met drie skids, voldaan 
aan de richtwaarde van 50 dB(A) geluidsbelasting. 

De gestileerde 50 dB(A) geluidsbelastingscontour heeft een diameter van 340 meter. 
Bijlage 9 toont deze contour ten behoeve van de vergunningsaanvraag. 

Als gevolg van bestemmingstransporten, van en naar de locatie, over de openbare weg is 
geen hinder te verwachten. 

De door vrachtwagens op de locatie veroorzaakte piekniveaus zullen ter plaatse van de 
dichtstbijgelegen waning niet hoger zijn dan 55 dB(A) etmaalwaarde en daarmee de 
richtwaarde niet overschrijden. 

2618· 1/NANjv/lw/2 III ___ ._n~'-""". ______ ' __ _ 
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1 Inleiding 

Het is de bedoeling een gasproductie-installatie op te richten op de NAM-Iocatie 
Spijkenisse Oost. Deze installatie zal als satelliet gaan fungeren van de gaswinnings- en 
behandelingslocatie Barendrecht. In opdracht van Tebodin Consultants & Engineers is 
een geluidsprognose opgesteld voor deze nieuwe gaswinningslocatie. De installatie zal 
moeten voldoen aan geluidsnormen te stellen door de vergunningsverlener. 

Het doel van het onderzoek is de geluidsemissie van de nog te bouwen installatie te 
voorspellen zodanig, dat op basis hiervan onderbouwde geluidseisen kunnen worden 
gesteld aan te plaatsen onderdelen en dat wordt voldaan aan de nog te stell en vergun
ningsvoorschriften met betrekking tot geluid. Hierbij is rekening gehouden met het 
ALARA-principe. 

Voor de geluidsgegevens van de installatie-onderdelen is gebruik gemaakt van door de 
opdrachtgever verstrekte gegevens. 

In deze geluidsprognose wordt gebruik gemaakt van gegevens die op het moment van dit 
onderzoek bekend zijn en aanvullende theoretische benaderingen. Deze brongegevens 
kunnen in werkelijkheid enige afwijkingen vertonen. 

Aile berekeningen zijn uitgevoerd conform de "Handleiding meten en rekenen industrie
lawaai" uit 1999, in het vervolg van dit rapport de Handleiding genoemd, tenzij anders 
vermeld. 

Op bladzijde 17 tot en met 19 worden enkele akoestische begrippen nader omschreven. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Ligging van de inrichting 

De inrichting Spijkenisse Oost is gelegen aan de Papendijk in de gemeente Spijkenisse. 
De locatie is gesitueerd op een industrieterrein direct ten zuiden van de Oude Maas aan 
de rand van de stad. De directe omgeving van de locatie bestaat grotendeels uit grasland. 
De locatie Spijkenisse Oost ligt circa 2 meter hoger dan de directe omgeving. De dijken in 
de omgeving zijn circa 3 meter hoger dan de omgeving. De locatie ligt op de grens van 
de 50 dB(A) geluidszone van het industrieterrein Botlek/Pernis. 

Bijlage 1 geeft een overzicht van de omgeving van de inrichting. De meest nabij de 
inrichting gelegen woning ligt ten west van de locatie, op circa 110 meter afstand van 
het hek rond het terrein. 

2.2 Globale beschrijving van de inrichting 

De NAM-Iocatie Spijkenisse Oost wordt een gasproductie-installatie. Op de inrichting zal 
gas gaan worden gewonnen uit twee of drie locale gasputten. Het gewonnen gas wordt 
via een nieuw aan te leggen ondergrondse pijpleiding afgevoerd naar de bestaande 
gaswinningslocatie Oud Beijerland Zuid. Vanaf Oud Beijerland Zuid wordt het gas 
afgevoerd naar de NAM-Iocatie Barendrecht. Op Barendrecht wordt het gas zodanig 
behandeld dat aflevering kan plaatsvinden. 

De maximale gasproductiecapaciteit zal per gas put circa 1 miljoen m3 per etmaal 
(volume van het gas bij DoC en 1013 mbar) bedragen. De totale gasdoorzet van de 
installatie zal dus afhankelijk van het aantal putten circa 2 of 3 miljoen m3/etmaal gaan 
bedragen. 

In bijlage 2 is een plattegrond van het installatieterrein opgenomen . 

2.3 Toetsingscriterium met betrekking tot geluid 

Bij de aanvraag van een revisievergunning in het kader van de Wet milieubeheer dient 
conform de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening" van oktober 1998 een 
afweging te worden gemaakt ten aanzien van de geluidsvoorschriften. 

Voor wat betreft de grenswaarden voor de geluidsnormering bij de vergunningsverlening 
wordt gebruik gemaakt van de oude normstellingssystematiek, waarvan de geactualiseer
de tekst is opgenomen in hoofdstuk 4 van de voornoemde handreiking. 

In het algemeen geldt in de praktijk van de vergunningsverlening, dat voldaan moet 
worden aan een grenswaarde vaar de geluidsbelasting tussen de 40 en 50 dB(A) nabij 
woanbebauwing. Deze grenswaarde is afhankelijk van de gebiedstypering en het 
referentieniveau ter plaatse. 
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Een tweede uitgangspunt voor de realisatie van inrichtingen is, dat de geluidsemissie van 
de inrichting zoveel als redelijkerwijs mogelijk beperkt moet worden (ALARA-principe). 

Gezien de ligging van de inrichting is in onderhavige situatie uitgegaan van de gebieds
typering "Stedelijk gebied" waarvoor een richtwaardeis gesteld van 50 dB(Al geluids
belasting ter plaatse van woonbebouwing. Een richtwaarde van 50 dB(A) geluids
belasting bij de woningen is in onderhavige situatie een reele waarde. De locatie 
Spijkenisse Oost ligt op het industrieterrein en op de grens van de 50 dB(A) zone van het 
industrieterrein Botfek/Pernis. 
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3 8eoordeling indirecte hinder 

Indirecte hinder kan ontstaan als gevolg van transportbewegingen van vrachtauto's van 
en naar de inrichting. De "Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer 
van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer" van het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 
29 februari 1996 geeft richtlijnen omtrent de wijze van beoordelen van dergelijke, 
indirect aan de inrichting gebonden geluidsbronnen. 

In de circulaire wordt geadviseerd de transportbewegingen als separate geluidsbron, los 
van de inrichting en los van het overige wegverkeer, te beoordelen. Daarbij gelden in 
principe soortgelijke grenswaarden als voor andere geluidsbronnen, namelijk een voor
keursgrenswaarde voor de geluidsbelasting van 50 dB(A) en een maximaal toelaatbare 
waarde van 65 dB(A), een en ander ter beoordeling van het bevoegd gezag. 

Het maximale geluidsniveau wordt niet meer beoordeeld en de vaststelling van de 
geluidsbelasting vindt in principe plaats overeenkomstig het "Reken- en meetvoorschrift 
verkeerslawaai" op grond van artikel 102 van de Wet geluidhinder. Daarbij wordt geen 
rekening gehouden met een aftrek op het rekenresultaat op grond van artikel 103 van de 
Wet geluidhinder. Bij voorkeur wordt het geluidsniveau door middel van meting vastge
steld, zodat zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met specifieke omstandig
heden (bijvoorbeeld bijzonder stille of lawaaiige voertuigen). 

Tot hoever in de omtrek van een inrichting het transportgeluid moet worden beoordeeld, 
wordt in de circulaire niet duidelijk aangegeven, althans de circulaire constateert dat 
hiervoor geen eenduidig criterium bestaat. De circulaire verwijst naar jurisprudentie op 
grand waarvan moet worden aangenomen, dat regulering of beoordeling van het trans
portgeluid moet plaatsvinden, zodra het transport van de inrichting akoestisch herken
baar is. Het transport is dan akoestisch geen verwaarloosbaar onderdeel meer in het 
totaal van verkeersbewegingen. In onderhavig geval geldt dit voor de toegangsweg naar 
de locatie vanaf de Maaswijkweg. 
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4 Geluidsemissie installatie-onderdelen 

4.1 Nieuwe installatie-onderdelen 

Het is de bedoeling de installatie uit te voeren op skid (KISS-concept) waarbij het skid 
wordt aangesloten met flexibele leidingen. Het is een nieuw concept waarvan geen 
geluidsgegevens beschikbaar zijn. Op basis van de aangeleverde voorlopige gegevens en 
tekeningen is het volgende aangehouden: 
Het geluid wordt gegenereerd door de drukregelklep (80 dB(A) downstream van de klep 
op 1 meter van de leiding) en via star gekoppeld leidingwerk en ondersteuningen afge
straald. In onderhavige situatie zal het frame het door de regelklep gegenereerde geluid 
gaan afstralen. Het leidingwerk op het skid is goed te isoleren. Het skid zelf is veel 
moeilijker. Het plaatsen van de installatie op een skid in plaats van de normale vaste 
opstelling op de fundatie, zal waarschijnlijk een geluidstoename inhouden. Daarbij is er 
van uitgegaan dat de klep en de vaste leidingen op het skid en van de uitgaande leiding 
zijn voorzien van geluidsisolatie conform type C (Shell DEP 31.46.00.31-Gen "Acoustic 
Insulation for Piping" van juli 1997). Het geluidsvermogen van een dergelijk skid wordt 
op 100 dB(A) geluidsvermogen geschat (reele schatting zonder veiligheidsmarge). 
In onderstaande tabel staat het aangehouden geluidsvermogen weergegeven. 

Tabell: Geluidsvermogensniveau van een Skid CLw in dBCA), t.o.v. 1 pW) 

Bron Octaafbandmiddenfrequenties (Hz) Totaal 
dB(A) 

31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

skid 62.7 65.8 69.3 73.3 77.6 79.2 92.2 97.6 92.8 99.8 

Van de geluidsemissie van de flexibele leiding is weinig bekend. De verwachting is dat ze 
minder geluid zullen produceren dan onge'lsoleerde "vaste" leidingen. Vaste leidingen zijn 
echter goed te isoleren (de flexibelen zijn dit niet). Vooralsnog is er van uitgegaan dat de 
flexibele leidingen geen relevante bijdrage leveren aan de totale geluidsemissie van de 
installatie. Op de locatie zullen twee of drie skids (Mn per put) worden geplaatst. 

Naast het skid zal er een pomp-unit worden geplaatst t.b.v. de anticorrosievloeistof. 
Deze units zijn identiek aan die op de NAM-Iocaties Reedijk en Oud 8eijerland Zuid. 
Op deze locaties zijn geluidsmetingen uitgevoerd waarbij het totale geluidsvermogen van 
de installatie is bepaald. Op basis van deze metingen is het volgende geluidsvermogen 
afgeleid en in de berekeningen aangehouden: 

Tabel 2: Geluidsvermogensniveau een anti corrosiepomp (Lw in dB{A), t.o.v. 1 pW) 

Bron Octaafbandmiddenfrequenties (Hz) Totaal 
dB(A) 

31.5 63 125 250 500 lk 2k 4k 8k 

pomp-unit (anti corrosie) 35.0 42.0 50.0 55.0 70.0 78.8 70.0 65.0 55.0 80.0 

Op de locatie zullen twee of drie pomp-units (een per put) worden geplaatst. 
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4.2 Geluidsemissie transporten op het terrein 

De inrichting wordt circa een keer per maand bezocht door een zware vrachtauto voor de 
aan- en afvoer van hulp- en afvalstoffen. Dit transport vindt normaliter plaats op werk
dagen binnen de dagperiode (tussen 07.00 en 19.00 uur). De beoordeling van de 
geluidsemissie dient per etmaalperiode te geschieden (dag, avond en nachtperiode). 
In de berekeningen is uitgegaan van de maximaal representatieve bedrijfssituatiej er is 
rekening gehouden met een zware vrachtwagen per dag binnen de dagperiode. 

Voor het rijden van de zware vrachtauto's over het terrein is een equivalente bronsterkte 
van 108 dB(A) aangehouden. De rijroute van het verkeer is verwerkt tot een voor de 
route representatieve geluidsuitstraling. De rijroutes zijn gemodelieerd met meerdere 
puntbronnen. Op elk rijpunt is het totale geluidsvermogensniveau van een voertuig inge
voerd. Voor de berekening van het equivalente geluidsniveau vanwege het verkeer is de 
bedrijfsduurcorrectieterm Cb berekend volgens de formule: 

waarbij : 
n het aantal voertuigbewegingen per routej 
I de rijafstand per voertuig (= totale routelengte)j 
k : het aantal rijpunten (puntbronnen) per routej 
v : de rijsnelheid in km/uurj 
To : de tijdsduur van de beoordelingsperiode in uren. 

Uitgegaan is van een gemiddelde rijsnelheid inclusief manoeuvreren van 10 km/uur. 
De berekende bedrijfsduurcorrecties zijn gegeven in bijlage 3. 
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5 Overdrachtsberekeningen 

Met de op voorgaande wijze beschreven aangehouden bronsterkten en de terreingegevens 
is een rekenmodel opgesteld, waarmee de geluidsoverdracht van de inrichting naar de 
omgeving is berekend. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de volgende twee situaties: 
- situatie waarbij gas wordt gewonnen uit twee puttenj totale gasdoorzet van de 

installatie wordt circa 2 miljoen m3/etmaal. 
- situatie waarbij gas wordt gewonnen uit drie pUttenj totale gasdoorzet van de 

installatie wordt circa 3 miljoen m3/etmaal. 

Bij de berekeningen worden de ruimtelijke effecten betrokken zoals de geometrische 
uitbreiding, de luchtdemping, de bodemdemping, reflecties tegen en afscherming door 
gebouwen en schermen of wallen. Rekening houdend met deze effecten wordt het 
geluidsniveau op een immissiepunt berekend uit de bronkenmerken zoals de bronsterkte, 
plaats, hoogte en stralingsrichting van de bron, de plaats en hoogte van de terreinele
menten zoals gebouwen, schermen, de aard van de bodem en de plaats en hoogte van 
het immissiepunt. 

De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het DGMR-industrielawaaiprogramma 
Geonoise versie V4.03. Dit programma is gebaseerd op methode 11.8 uit de Handleiding. 

In dit model zijn de berekende geluidsvermogensniveaus van de relevante geluidsbronnen 
als puntbronnen ingevoerd. De bedrijfsterreinen en wegen en water (o.a. Oude Maas) zijn 
ingevoerd als akoestisch hard. De niet-gedefinieerde gebieden zijn aangehouden als 
absorberend. De locatie Spijkenisse Oost ligt circa 2 meter hoger dan de directe omge
ving. De dijken in de omgeving zijn circa 3 meter hoger dan de omgeving. Deze hoogte
verschillen zijn, voorzover ze akoestisch relevant zijn, opgenomen in het opgestelde 
overdrachtsmodel. 

Met het opgestelde rekenmodel zijn de equivalente geluidsniveaus berekend in de omge
ving, op een raster van immissiepunten. Door middel van interpolatie tussen de raster
punten zijn de geluidsbelastingscontouren vastgesteld. Daarnaast is het geluidsniveau 
berekend op vier concrete immissiepunten ter plaatse van de dichtstbijgelegen woningen. 
Deze immissiepunten staan aangegeven op bijlage 1. 
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6 Rekenresultaten 

6.1 Resultaten overdrachtsberekeningen 

Met de voornoemde bronnen zijn overdrachtsberekeningen uitgevoerd naar de omgeving. 
De berekeningen zijn uitgevoerd op een hoogte van 5 meter ten opzichte van het maai
veld. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de volgende twee situaties: 
1) situatie waarbij gas wordt gewonnen uit twee puUen (2x skid en 2x pomp-unit); 

totale gasdoorzet van de installatie wordt circa 2 miljoen m3/etmaal. 
2) situatie waarbij gas wordt gewonnen uit twee pUUen (3x skid en 3x pomp-unit); 

totale gasdoorzet van de installatie wordt circa 3 miljoen m3/etmaal. 

De invoergegevens voor de overdrachtsberekeningen staan weergegeven in bijlage 4. 
Bijlage 5 geeft een grafische weergave van het rekenmodel. In bijlage 6 staan de reken
resultaten op de immissiepunten. De ligging van de immissiepunten staat aangegeven op 
bijlage 1. 

In tabel 3 worden de berekende geluidsbelastingen ter plaatse van de woningen weer
gegeven. 

T b 13 G I 'd b 1ft I t a e : eUi seas Ing er p aa se van d e wonmgen r dB(A) t m .o.v. 20 P 'l!a 
Immissiepunt Situatie 1: Situatie 2: 

met 2 gasputten met 3 gasputten 

1; woning richting zuid (circa 240 meter) 45.0 47.3 

2; woningen richting west (circa 140 meter) 49.8 5l.5 

3; woonwijk richting west (circa 260 meter) 43.4 45.1 

4; woning richting west (circa 110 meter) 52.6 54.6 

Ter plaatse van de dichtst bij de inrichting gesitueerde woningen wordt niet voldaan aan 
de richtwaarde, afhankelijk van de gebiedstypering, zoals deze staat omschreven in de 
"Handreiking industrielawaai en vergunningverlening". In onderhavige situatie is uitge
gaan van een gebiedstypering "Stedelijk gebied" met een richtwaarde voor de geluids
belasting van 50 dB(A). Deze richtwaarde wordt met 5 dB overschreden. 

De berekende geluidsbelastingscontouren staan weergegeven op bijlage 7 (bijlage 7 
blad 1 de situatie met 2 gasputten en bijlage 7 blad 2 de situatie met 3 gasputten). 
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7 Maatregelen ter reductie van de geluidsemissie 

Om aan de richtwaarde van 50 dB(A) ter plaatse van woningen te kunnen voldoen zijn 
additionele maatregelen noodzakelijk. De geluidsemissie van de installatie, in de situatie 
met drie gasputten, zal met 5 dB moeten worden gereduceerd. In onderhavige situatie 
zijn de skids verantwoordelijk voor de overschrijding. Het toe te passen concept, instal
latie op skid, is een nieuw nog niet eerder toegepast concept en is nog in de ontwerpfase. 
Het verder reduceren van de geluidsemissie van de skids zal moeten gebeuren door het 
akoestisch isoleren van de gasvoerende leidingen en de regelklep van het frame. Het 
resultaat hiervan is onzeker. Vandaar dat is onderzocht wat de maximale geluidsemissie 
van de skids zal zijn zodat ter plaatse van de woningen kan worden voldaan aan de 
richtwaarde. In onderstaande tabel staat het maximale geluidsvermogen per skid weer
gegeven. 

Tabel 4: Geluidsvermogensniveau van een Skid (Lw in dB(A), t.o.v. 1 pW) 
Bran Octaafbandmiddenfrequenties (Hz) Totaal 

dB(A) 
31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

skid 52.0 59.4 62.7 68.7 76.5 82.6 85.1 92.8 87.5 94.8 

Oit geluidsvermogen is inclusief de flexibele leidingen. Het totale geluidsvermogen van de 
installatie mag maximaal 99.7 dB(A} bedragen en staat in onderstaande tabel weer
gegeven. 

Tabel 5: Maximaal toelaatbare geluidsvermogen totale installatie op Spijkenisse Oost 
(Lw in dB(A), t.o.v. 1 pW) 

Bran Octaafbandmiddenfrequenties (Hz) Totaal 
dB(A) 

31.5 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 

totale installatie 56.9 64.2 67.7 73.7 82.1 88.9 90.0 97.6 92.3 99.7 

Zoals reeds eerder vermeld is het toe te passen concept, installatie op skid, nog in de 
ontwerpfase. Mocht in het vervolg van dit proces blijken dat het niet mogelijk is de 
installatie op skids te realiseren binnen de aangehouden geluidsruimte, dan is het 
mogelijk de installatie binnen deze ruimte te realiseren als een "normale" vaste installatie 
(op betonnen fundering). Ook indien voor deze oplossing wordt gekozen dienen de 
gasvoerende leidingen en regelkleppen van goede geluidsisolatie te worden voorzien om 
e.e.a. te kunnen realiseren binnen de aangehouden geluidsruimte. Uitgangspunt bij het 
bepalen van het maximaal toelaatbare geluidsvermogen is de bronpositie van de skids 
(nabij de putten). Indien de positie van de geluidsbronnen op de locatie wijzigt kan dit 
invloed hebben op het maximaal toelaatbare geluidsvermogen van de inrichting. 
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Met de voornoemde bronnen zijn overdrachtsberekeningen uitgevoerd naar de omgeving. 
De berekeningen zijn uitgevoerd op een hoogte van 5 meter ten opzichte van het maai
veld. 

De berekeningen zijn uitgevoerd voor de volgende twee situaties: 
1) situatie waarbij gas wordt gewonnen uit twee putten (2x skid en 2x pomp-unit); 

totale gasdoorzet van de installatie wordt circa 2 miljoen m3/etmaal. 
2) situatie waarbij gas wordt gewonnen uit twee putten (3x skid en 3x pomp-unit); 

totale gasdoorzet van de installatie wordt circa 3 miljoen m3/etmaal. 

De invoergegevens voor de overdrachtsberekeningen staan weergegeven in bijlage 4. 
Bijlage 5 geeft een grafische weergave van het rekenmodel. In bijlage 6 staan de reken
resultaten op de immissiepunten. De ligging van de immissiepunten staat aangegeven op 
bijlage 1. 

In tabel 6 worden de berekende geluidsbelastingen ter plaatse van de woningen weer
gegeven. 

Tabel 6: Geluidsbelasting ter plaatse van de woningen na het toepassen van 
a ddT I I'd d d I (' dB(A) t 20 P I lone e ge UI sre uceren e maatrege en In .O.V. 11 a 

Immissiepunt Situatie 1: Situatie 2: 
met 2 gasputten met 3 gasputten 

1; woning richting zuid (circa 240 meter) 40.4 42.7 

2; woningen richting west (circa 140 meter) 45.2 46.8 

3; woonwijk richting west (circa 260 meter) 38.8 40.5 

4; woning richting west (circa 110 meter) 47.9 49.9 

Ter plaatse van de dichtst bij de inrichting gesitueerde woningen wordt, na het toepassen 
van additionele geluidsreducerende maatregelen, voldaan aan de richtwaarde, afhankelijk 
van de gebiedstypering, zoals deze staat omschreven in de "Handreiking industrielawaai 
en vergunningverlening" . In onderhavige situatie is uitgegaan van een gebiedstypering 
"Stedelijk gebied" met een richtwaarde voor de geluidsbelasting van 50 dB(A). 

De berekende geluidsbelastingscontouren voor de situatie na maatregelen staat weer
gegeven op bijlage 8 (met 2 en 3 gasputten). Bijlage 9 toont de gestileerde 50 dB(A) 
geluidsbelastingscontour ten behoeve van de vergunningsaanvraag. Deze gestileerde 
contour heeft een diameter van 340 meter. 

7.1 Indirecte hinder 

De locatie wordt door ten hoogste een vrachtwagen per dag bezocht. Deze transporten 
vinden plaats binnen de dagperiode. De auto's vallen onder de categorie "zware" motor
voertuigen overeenkomstig het Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai. Samengevat 
batavan+ ho+ d"+ cw n-IaxirYI.,.,I +'''ee +ran ....... r"+he'''eg·ln'"' ... ~ (hee~ en .j. ... v .. ~) p~v U'"V _I~~t ... v vl\v' • "v, u, .... , '" ""UU' LVV L .:>!-'UI LU Vv I 5t;11 \11 II I It;1 U5 t::1 UI fJlQQ ;) 
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kunnen vinden. Met dit gegeven zijn berekeningen uitgevoerd conform rekenmethode I 
van het "Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai". De resultaten van deze berekenin
gen zijn vermeld in bijlage 10. 

Uit deze resultaten blijkt dat de 50 dB(A) geluidsbelastingscontour op 6 meter uit de 
wegas ligt. In onderhavig geval geldt dit voor de toegangsweg naar de locatie vanaf de 
Maaswijkweg. Uit de ligging van de 50 dB(A) geluidsbelastingscontour (voorkeursgrens
waarde) kan worden geconcludeerd dat ten aanzien van indirecte hinder in de onder
havige situatie kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). 
Binnen het onderzoeksgebied liggen binnen de 50 dB(A) geluidsbelastingscontour geen 
woningen. 

7.2 Piekniveaus 

De piekniveaus worden conform de Handleiding berekend. Oit betekent onder meer dat 
het piekniveau wordt gecorrigeerd voor de meteocorrectieterm em en dat het geluids
niveau wordt beoordeeld exclusief gevelreflectie. 

De geluidsemissie van de installatie op de locatie Spijkenisse Oost heeft een continu 
karakter. De piekniveaus van de installatie zullen dan ook nauwelijks hoger liggen dan de 
berekende geluidsbelasting. 

Piekniveaus kunnen worden veroorzaakt door vrachtwagens op het locatieterrein. Deze 
vrachtwagens kunnen de installatie Qinnen de dagperiode bezoeken. De door vracht
wagens op de locatie veroorzaakte piekniveaus zullen ter plaatse van de dichtstbijgelegen 
woning niet hoger zijn dan 55 dB(A) etmaalwaarde en daarmee de richtwaarde niet 
overschrijden. 

19 maart 2004 2618-1/NANjv/fw/2 naa ----Slad-15v-an ;~--



8 Conclusies 

Het is de bedoeling de installatie uit te voeren op skid (KISS-concept) waarbij het skid 
wordt aangesloten met flexibele leidingen. Het is een nieuw concept waarvan geen 
geluidsgegevens beschikbaar zijn. Het toe te passen concept is nog in de ontwerpfase. 
Op basis van de aangeleverde voorlopige gegevens en tekeningen is het geluidsvermogen 
op circa 100 dB(A) per skid geschat. Uitgangspunt hierbij is dat de leidingen en regel
klep op het skid worden ge'isoleerd met goed geluidsisolatie (type C). Uitgaande van drie 
gasputten, en daardoor ook drie skids, wordt op de dichtstbijgelegen woning een geluids
belasting van 55 dB(A) berekend. Uitgaande van twee skids zal de geluidsbelasting op 
deze woning 53 dB(A) bedragen. In beide situaties wordt de richtwaarde, afhankelijk van 
de gebiedstypering, zoals deze staat omschreven in de "Handreiking industrielawaai en 
vergunningverlening" overschreden. In onderhavige situatie is uitgegaan van een gebieds
typering "Stedelijk gebied" met een richtwaarde voor de geluidsbelasting van 50 dB(A). 

Om aan de richtwaarde te kunnen voldoen zijn additionele maatregelen noodzakelijk. 
De skids zijn verantwoordelijk voor de overschrijding. Het verder reduceren van de 
geluidsemissie van de skids zal moeten gebeuren door het akoestisch isoleren van de 
gasvoerende leidingen en de regelklep van het frame. Het resultaat hiervan is onzeker. 
Vandaar dat is onderzocht wat de maximale geluidsemissie van de skids zal zijn zodat ter 
plaatse van de woningen kan worden voldaan aan de richtwaarde. Uitgaande van drie 
skids mag het geluidsvermogen per skid maximaal 95 dB(A) bedragen. 

Mocht in het vervolg van het ontwerpproces blijken dat het niet mogelijk is de installatie 
op skid te realiseren binnen de aangehouden geluidsruimte, dan is het mogelijk de instal
latie binnen deze ruimte te realiseren als een "norma Ie" vaste installatie (op betonnen 
fundering). Ook indien voor deze oplossing wordt gekozen dienen de gasvoerende 
leidingen en regelkleppen van goede geluidsisolatie te worden voorzien om e.e.a. te 
kunnen realiseren binnen de aangehouden geluidsruimte. Uitgangspunt bij het bepalen 
van het maximaal toelaatbare geluidsvermogen is de bronpositie van de skids (nabij de 
putlen). Indien de positie van de geluidsbronnen op de locatie wijzigt kan dit invloed 
hebben op het maximaal toelaatbare geluidsvermogen van de inrichting en de positie van 
de contouren. 

Ter plaatse van de dichtst bij de inrichting gesitueerde woningen wordt, na het toepassen 
van additionele geluidsreducerende maatregelen in de situatie met drie skids, voldaan 
aan de richtwaarde van 50 dB(A) geluidsbelasting. 

Ais gevolg van bestemmingstransporten, van en naar de locatie, over de openbare weg is 
geen hinder te verwachten. 

De door vrachtwagens op de locatie veroorzaakte piekniveaus zullen ter plaatse van de 
dichtstbijgelegen woning niet hoger zijn dan 55 dB(A) etmaalwaarde en daarmee de 
richtwaarde niet overschrijden. 
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8egrippenlijst 

Begrip/terminol30gie 

Alara 

bed ti jfsd u u rco rrecti eterm 

bedrijfsperiode 

beoordelingshoogte 

beoordelingsperiode 

beoordelingspunt 

binnengrenswaarde 

bronsterkte 

contour 

equivalent geluidsniveau 

etmaalwaarde 

geluid(sdruk) 

geluids(druk)niveau 

geluidsbelasting 

geluidsgevoelig object 

geluidsovetdtacht 

geluidsvetmogensniveau 

Notatie Omschrijving [herkomst omschrijving] 
[eenheid] 

Tb 
[uren] 

To 
[uren] 

as low as reasonably achievable (een zo lage milieubelasting 
als redelijkerwijs mogelijk is) [Wm] 

correctieterm per beoordelingsperiode: Cb = -10 log T /To 
[Handleiding] 

tijdsinterval waarin een bepaalde en gespecificeetde bedrijfs
toestand binnen een beoordelingsperiode optreedt [Handleiding] 

de hoogte van het beoordelingspunt boven het plaatselijk 
maaiveld [Handleiding] 

tijdsinterval dat relevant is voor de beoordeling van het geluid. 
Met betrekking tot industrielawaai zijn drie beoordelings
perioden gedefinieerd: 
• de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur)j 
• de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur)j 
• de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) [Handleidingl 

het punt waar het te beoordelen geluidsniveau wordt bepaald 
en getoetst aan eventuele richtwaarden en/of grenswaarden 

grenswaarde voor geluid binnen de ruimten van een woning 
die als geluidsgevoelig zijn aangemerkt 

Lw geluidsvermogensniveau 
[dB/dB(A)] 

Leq•T [dB] 
/ LAeq,T 

[dB(A)] 

een lijn die punten met hetzelfde geluidsniveau met elkaar 
verbindt [Handboek] 

het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van 
het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, 
optredende geluid [Handleidingl 

met betrekking tot industrielawaai de hoogste van de volgende 
waarden: 
• de waarde over de dagperiodej 
• de waarde over de avondperiode + 5 dB; 
• de waarde over de nachtperiode + 10 dB 

met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen [Wgh] 

Lp het gemeten of berekende momentane geluidsniveau 
[dB/dB(A)] uitgedrukt in dB of dB(A) t.o.V. 20 f.1Pa 

Bi 
[dB(A)] 

etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoorde/ingsniveau 
[Handleiding] 

woning, alsmede een object als een school, ziekenhuis of 
ander gezondheidszorggebouw 

wijze waarop het transport van geluid van bran naar ontvanger 
plaatsvindt 

Lw de door een geluidsbron afgestraalde hoeveelheid geluids-
[dB/dB(A)] energie uitgedrukt in dB of dB(A) t.o.v. 1 pW 
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Begrip/terminol30gie 

gestandaardiseerd immissieniveau 

gevel (uitwendige scheidingsconstructie) 

gevelreflectie 

gevelreflectieterm (gevelcorrectieterm) 

gezoneerd industrieterrein 

grenswaarde 

immissiepunt 

immissierelevante bronsterkte 

impulsachtig geluid 

incidentele bedrijfssituatie 

industrieterrein 

invallend geluidsniveau 

langtijdgemiddeld deelbeoordelings
niveau 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

meethoogte 

meteocorrectieterm 

meteoraam 

.~---- --- --_._---" 
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Notatie Omschrijving [herkomst omschrijving] 
[eenheid] 

L; het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde 
bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een 

[dB(All bepaalde plaats wordt vastgesteld [Handleiding] 

[dB(A)] 

LAr;,LT 

[dB(A)] 

LAr,LT 
[dB(A)] 

[m] 

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of 
gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het 
dak [HandleidingIHandreiking] 

reflectiebijdrage van het geluid tegen de beschouwde gevel 

correctieterm voor de gevelreflectie 

terrein dat een bestemming heeft, die de mogelijkheid van 
vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen 
die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, 
insluit. In de Wet geluidhinder aangeduid als: industrieterrein 

op een beoordelingspunt nader te definieren maximaal toelaat
baar geacht niveau (resultaatverplichting) 

de plaats waar de geluidsimmissie wordt bepaald 

het geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige monopool, 
gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in 
de richting van het immissiepunt dezelfde geluids(druk)
niveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron [Handleiding] 

geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 
aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulskarakter. 
De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve 
wijze plaats [Handleiding] 

bedrijfstoestand die ten hoogste twaalfmaal per jaar voorkomt. 
Daarbij gaat het per keer om een aaneengesloten peri ode van 
maximaal een etmaal [Handreiking] 

het gebied dat planologisch bestemd is voor industriele doel
einden. In de Wet geluidhinder gehanteerd voor een gezoneerd 
industrieterrein 

het geluidsniveau waarmee een gevel wordt aangestraald 
zonder dat hierbij de gevelreflectie wordt betrokken 

equivalent geluidsniveau over een beoordelingsperiode ten 
gevolge van een specifieke bedrijfstoestand, zo nodig 
gecorrigeerd voor het impulsachtig, tonale of muziekkarakter 
van het geluid [Handleiding] 

energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deel-beoar
delingsniveaus over een beoardelingsperiode [Handleidingl 

de hoogte van het immissiepunt boven het plaatselijk 
maaiveld waarop de microfoon voor de geluidsmetingen zich 
bevindt [Handleiding] 

carrectieterm voor de gemiddelde meteorologische omstandig
heden [Handleiding) 

de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en 
stabicle geluidso'v'eidracht plaatsvindt [Handl~iu i Jlg] 
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Begrip/terminol30gie 

muziekgeluid 

piekgeluidsniveau (maximaal geluids
niveau) 

referentieniveau van het omgevings
geluid 

referentiepunt 

representatieve bedrijfssituatie 

richtwaarde 

stoorgeluid 

tonaal geluid 

woning 

referenties: 

Notatie Omschrijving [herkomst omschrijving] 
[eenheid] 

[dB(A)] 

geluid met een op het beoorde/ingspunt (binnen het aldaar 
aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter. 
De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve 
wijze plaats [Handleiding] 

het maximaal te meten ge/uidsniveau in de meterstand 'fast' 
en gecorrigeerd met de meteocorrectieterm em [Handleiding/ 

Handreiking]. Indien beoordeeld volgens IL-HR-13-01 van 1981: 
het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand 'fast' 

de hoogste waarde over een beoordelingsperiode van: 
- het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van 

de "niet-omgevingseigen bronnen" (bronnen die naar de 
mening van de bevoegde overheid niet in het gebied thuis
horen, niet geaccepteerd worden of slechts tijdelijk aan
wezig zijn) 

- het LAeq van zoneringsplichtige wegverkeersbronnen minus 
10 dB. Voor de nachtelijke periode worden aileen wegen in 
rekening gebracht met een intensiteit van meer dan 500 
motorvoertuigen gedurende de nachtperiode [Handreiking] 

meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit (door 
extrapolatie) het geluidsniveau op een beoorde/ingspunt te 
bepalen (kan ook samenvallen met een beoordelingspunt) 

toestand waarbij de voor de geluidsproductie relevante 
omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij 
volledige capaciteit in de te beschouwen beoorde/ingsperiode 
[Handleiding/Handreiking] 

op een beoordelingspunt nader te definieren maximaal toelaat
baar geacht niveau (inspanningsverplichting) 

het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt 
door andere geluidsbronnen dan die waarvan het geluids
niveau moet worden bepaald [Handleiding] 

geluid met een op het beoorde/ingspunt (binnen het aldaar 
aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonaal karakter. 
De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve 
wijze plaats [Handleiding] 

gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd 
is; in ruime zin: ge/uidsgevoe/ig object [Wgh] 

Handboek: Handboek sanering industrielawaai, oktober 1995 
Handleiding: 
Handreiking: 
Wgh: 
Wm: 

Handleiding meten en rekenen industrielawaai, april 1999 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998 
Wet geluidhinder 
Wet milieubeheer 

----_. __ ...... -- - - -'"'-
19 maart 2004 261B-1/NANjv/fw/2 naa Blad 19 van 19 



schaal 1 : 5.000 
E:::J = NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 
~ 1 = immissiepunt 1 Bran: NAM Geamalics Assen 

Situatie en positie immissiepunten (ter plaatse van woningen) 

'-----__ Bi_jlage 1 naa Blad 1 
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+ Bran: NAM Geomatics Assen 
I schaal 1 : 1000 I 

Geluidsprognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Plattegrond installatieterrein 

1-__ Bi_jlage2 naa Blad 1 



Berekening bedrijfsduurcorrectie (Cb) per puntbron 

Project : 2618 NAM-Iocatie Spijkenisse 005t 

Onderzoek: 2004 

Bedrijf Omschriiving bron Bron- Vermogen Route Snelheid Tijd Aantal Aantal transporten Bedrijfsduurcorrecti£ 

nummers in lengte in in punt- of gebeurtenissen Cb in dB 

Van Tot dB(A) (m) (kmth) (5) bronnen dag avond nacht dag avond nacht 

NAM Route lankWagens 3 - 5 108 300 10.8 100 3 1 0 0 31.1 99.0 99.0 

Geiuidsprognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Berekening bedrijfsduurcorrectie vrachtwagens Op locatie 

Bijlage 3 naa Blad 1 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; productie locale gasputten 
Groep: (hoo fdg roep) 
Geonoise V4.03 
12-3-04 10:03 

lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
---+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+ 

Id Omschr. Xl Yl X2 Y2 X3 Y3 Bodem 
---+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+ 

1 locatie 84389.2 428619.9 84397.1 428758.5 84337.1 428622.8 0.0 
2 Locati e 84330.1 428730.3 84332.7 428770.2 84343.2 428729.4 0.0 
3 locatie 84337.1 428771.1 84396.6 428758.5 84335.4 428763.3 0.0 
4 toegangsweg 84329.3 428728.0 84321. a 428588.1 84336.2 428727.6 0.0 
5 toegangsweg 84386.6 428483.4 84392.7 428546.4 84380.6 428484.0 0.0 
6 toegangsweg 84383.2 428552.9 84331. 4 428575.9 84385.5 428558.1 0.0 
7 toegangsweg 84320.6 428588.1 84331. 0 428575.9 84325.5 428592.3 0.0 
8 toegangsweg 84384.9 428557.7 84392.7 428546.4 84379.7 428554.1 0.0 
9 toegangsweg 84342.5 428713 .1 84343.9 428729.7 84333.5 428713.8 0.0 

10 toegangsweg 84328.6 428621.1 84330.9 428657.6 84337.6 428620.6 0.0 
11 toegangsweg 84328.9 428613.1 84344.1 428622.1 84325.0 428619.6 0.0 
12 verharding 84465.7 428603.5 84558.0 428554.6 84446.2 428566.7 0.0 
13 toegangsweg 84552.4 428547.2 84554.3 428465.1 84546.9 428547.1 0.0 
14 water 84224.4 428781. 4 84273.5 428873.3 84206.3 428791.1 0.0 
15 weg 84367.9 428469.1 84325.4 428460.7 84369.2 428462.7 0.0 
16 weg 84369.1 428462.7 84380.8 428468.5 84366.3 428468.3 0.0 
17 weg 84380.8 428468.8 84386.4 428483.7 84375.3 428470.9 0.0 
18 weg 84325.6 428460.7 84302.1 428449.8 84328.1 428455.4 0.0 
19 Dude Maas 84344.1 428946.7 84914.0 428665.2 84430.3 429121.0 0.0 
20 Dude Maas 84431.1 429122.9 84092.4 429285.4 84302.7 428855.3 0.0 
21 water 84211.0 428687.1 84293.6 428418.2 84199.9 428683.7 0.0 
22 water 84219.2 428381. 5 84289.0 428391. 6 84213.9 428418.2 0.0 
23 water 84219.2 428530.2 84249.5 428422.8 84207.2 428526.8 0.0 
24 water 84211.9 428420.0 84205.5 428553.1 84220.1 428420.4 0.0 
25 water 84218.3 428496.2 84220.1 428416.4 84227.5 428496.4 0.0 
26 water 84222.9 428454.0 84222.9 428414.5 84240.3 428454.0 0.0 
---+--------------------+---------+-------~-+---------+---------+---------+---------+-----+ 

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; productie locale gasputten 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
12-3-04 10:03 

lijst van Rekenrasters, voor rekenmethode Industrielawaai - Il 
---+--------------------+----------+----------+----------+----------+-----+------+-------+-------+------+ 

Id Omschr. X-links V-onder X-rechts Y-boven Mvld Hoogte afstand aantal Totaal 
X y X Y 

---+--------------------+----------+----------+----------+----------+-----+------+---+---+---+---+------+ 
1 grid 83849.8 428065.5 84975.8 429180.1 0.0 5.0 35 35 33 32 1056 

---+--------------------+----------+----------+----------+----------+-----+------+---+---+---+---+------+ 

lijst van Ontvangerpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
---+--------------------+----------+----------+-----+-------------------------+----------+ 

Id Omschr. x y Mvld 1-------- Hoogte -------1 Koppel Id 
ABC D E F 

---+--------------------+----------+----------+-----+-----+---+---+---+---+---+----------+ 
1 woning zuid 84342.4 428412.1 0.0 5.0 
2 woning west 84186.4 428738.1 0.0 5.0 
3 woning west 84066.0 428756.3 0.0 5.0 
4 woning 84224.7 428677.6 0.0 5.0 

---+--------------------+----------+----------+-----+-----+---+---+---+---+---+----------+ 

Geluidsprognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

I nvoergegevens overdrachtsbereken i ng 

Bijlage 4 naa Blad 1 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; productie locale gasputten 
Groep: (heefdgroep) 
Geonoise V4.03 
12-3-04 10:03 
Situatie zender additionele geluidsreducerende maatregelen 

Lijst van Brennen (deel 1), voor rekenmethode Industrielawaai - 1L 
---+--------------------+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 

Id Omschr. X Y Mvld Hoogte Refl. Demp. 01 Cb(D) Cb(A) ebeN) 
---+--------------------+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 

1 Skid 84382.1 428690.4 2.0 1.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
2 Skid 84382.4 428721. 2 2.0 1.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
3 Skid 84378.5 428666.5 2.0 1.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
4 Anti corros i e unit 84376.8 428700.1 0.0 1.5 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
5 Anti corrosie unit 84382.0 428732.0 0.0 1.5 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
6 Anti corros i e unit 84374.6 428673.4 0.0 1.5 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
7 Transport 84363.5 428659.4 0.0 1.0 360.0/0.0 31.1 
8 Transport 84363.2 428695.0 0.0 1.0 360.0/0.0 31.1 
9 Transport 84366.6 428731.4 0.0 1.0 360.0/0.0 31.1 

---+--------------------+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 
Lijst van Bronnen (deel 2), veor rekenmethode 1ndustrielawaai - IL 
---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 

1d Omschr. Lwr31 lwr63 lwr125 Lwr2S0 Lwr500 Lwr1k Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 
---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 

1 Skid 62.7 65.8 69.3 73.6 77.4 79.2 92.2 97.6 92.8 99.8 
2 Skid 62.7 65.8 69.3 73.6 77.4 79.2 92.2 97.6 92.8 99.8 
3 Ski d 62.7 65.8 69.3 73.6 77.4 79.2 92 .2 97.6 92.8 99.8 
4 Anti corrosie unit 35.0 42.0 50 .0 55.0 70.0 78.8 70.0 65.0 55.0 80.0 
5 Anti corrosie unit 35.0 42.0 50 .0 55.0 70.0 78.8 70.0 65.0 55.0 80.0 
6 Anti corrosie unit 35.0 42.0 50.0 55.0 70.0 78.8 70 .0 65.0 55.0 80.0 
7 Transport 78.0 87.9 94.4 98.2 98.1 103.9 102.4 96 .4 88.8 108.0 
8 Transport 78.0 87.9 94.4 98.2 98.1 103.9 102.4 96.4 88.8 108.0 
9 Transport 78.0 87.9 94.4 98.2 98.1 103.9 102.4 96.4 88.8 108.0 

---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 

Geiuidsprognose NAivi-iocatie Spijkenisse Oost 

I nvoergegevens overd rachtsbereken ing 
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Noordelijk Akoestisch Adviesbura B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; productie locale gasputten 
Groep: (hoofdgraep) 
Geonoi se V4. 03 
12-3-04 10:03 
Situatie met additionele geluidsreducerende maatregelen 

Lijst van Bronnen (deel 1). voor rekenmethode 1ndustrielawaai - IL 
---+--------------------+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 

Id Omschr. X Y Mvld Hoogte Refl. Demp. 01 Cb(D) Cb(A) Cb(N) 
---+--------------------+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 

1 Skid 84382.1 428690 . 4 2.0 1.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
2 Skid 84382.4 428721.2 2.0 1.0 360. 0/0.0 0.0 0.0 0.0 
3 Skid 84378.5 428666 . 5 2.0 1.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
4 Anti corrasi e uni t 84376.8 428700.1 0.0 1.5 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
5 Anti corrosie unit 84382.0 428732.0 0.0 1.5 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
6 Anti corrosie unit 84374.6 428673.4 0.0 1.5 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
7 Transport 84363.5 428659 . 4 0.0 1.0 360.0/0.0 31.1 
8 Transport 84363.2 428695.0 0.0 1.0 360.0/0.0 31.1 
9 Transport 84366 .6 428731. 4 0.0 1.0 360.0/0.0 31.1 

---+--------------------+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 

Lijst van Bronnen (deel 2). voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
---+-------- ---- -------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 

Id Omschr . Lwr31 lwr63 lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwrlk Lwr2k lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 
---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 

1 Skid 52.0 59.4 62.7 68.7 76.5 82.6 85.1 92.8 87.5 94 .8 
2 Skid 52.0 59.4 62.7 68.7 76.5 82.6 85.1 92.8 87.5 94.8 
3 Skid 52.0 59.4 62.7 68.7 76 .5 82.6 85 .1 92 .8 87.5 94 .8 
4 Anti corrasie unit 35.0 42.0 50.0 55.0 70.0 78.8 70.0 65.0 55.0 80 .0 
5 Anti corrosie unit 35.0 42.0 50.0 55.0 70.0 78.8 70.0 65.0 55.0 80 .0 
6 Anti corras i e unit 35.0 42.0 50.0 55.0 70.0 78.8 70.0 65.0 55.0 80 .0 
7 Transport 78.0 87.9 94.4 98.2 98.1 103.9 102.4 96.4 88.8 108 .0 
8 Transport 78.0 87.9 94.4 98.2 98.1 103.9 102.4 96.4 88.8 108 .0 
9 Transport 78.0 87.9 94.4 98.2 98.1 103.9 102.4 96.4 88.8 108 .0 

---+--------------------+------+------+---~--+- -----+------+------+------+------+-- ----+--- ---- -+ 

Geluidsprognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

I nvoergegevens overdrachtsbereken i ng 
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Geluidspiognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Grafische weergave rekenmodel 
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Geluidsprognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Grafische weergave rekenmodel 
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Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; praductie locale gasputten 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
12-3-04 10:03 
Situatie met 2 skids zander additianele geluidsreducerende maatregelen 

Lijst met rekenresultaten, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 
----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omschri j vi ng Haogte Dag Avand Nacht Etmaal Li 
----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
1 A waning zuid 5.0 35.0 35.0 35.0 45.0 53.3 
2 A woning west 5.0 39.9 39 .8 39 .8 49 .8 56.5 
3 A waning west 5.0 33.5 33.4 33 .4 43.4 51.6 
4 A waning 5.0 42.7 42 .6 42 .6 52.6 59.0 

----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Situatie met 3 skids zander additianele geluidsreducerende maatregelen 

Lijst met rekenresultaten, voar rekenmethode lndustrielawaai - IL 
----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omschrijving Hoagte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
I A woning zuid 5.0 37.3 37.3 37.3 47.3 53.4 
2- A woning west 5.0 41.5 41.5 41.5 51.5 56.6 
3 A waning west 5.0 35.1 35.1 35.1 45.1 51.7 
4- A waning 5.0 44.6 44.6 44.6 54.6 59.1 

----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Situatie met 2 skids met additionele geluidsreducerende maatregelen 

Lijst met rekenresultaten, voar rekenmethode Industrielawaai - IL 
----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
1 A waning zuid 5.0 30.6 30.4 30.4 40.4 53.2 
2 A waning west 5.0 35.4 35.2 35.2 45.2 56.3 
3 A waning west 5.0 29 . 1 28 .8 28 .8 38 .8 51.5 
4 A waning 5.0 38.1 37.9 37.9 47.9 58.8 -----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Situatie met 3 skids met additionele geluidsreducerende maatregelen 

Lijst met rekenresultaten, voor rekenmethade Industrielawaai - IL 
----+---------------------+-------+---- ---+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omschrijvi n9 Haagte Dag Avand Nacht Etmaal Li 
----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

1 A waning zui d 5.0 32.8 32.7 32.7 42.7 53.3 
2 A waning west 5.0 36.9 36.8 36.8 46.8 56.4 
3 A waning west 5.0 30.7 30.5 30.5 40.5 51.5 
4 A waning 5.0 40.0 39.9 39.9 49.9 58.9 -----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Geluidsprognose NAivi-iocatie Spijkenisse Oost 

Rekenresultaten Op immissiepunten (woningen) 

Bijlage 6 naa Blad 1 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; productie locale gasputten 
Groep: (hoafdgroep) 
Geanaise V4.03 
12-3-04 10:03 
Situatie met 2 skids zander additionele geluidsreducerende maatregelen 

Lijst met details rekenresultaten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
Immissiepunt: 4 Dichtst bij gelegen woning 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-- ---- -+-------+ 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm 
----+--------------------+--- -----+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

1 Skid 1.0 39.8 39 .8 39.8 49.8 42 . 9 3. 1 
2 Skid 1.0 39.3 39. 3 39 . 3 49.3 42.5 3.2 
4 Anti corrosi e unit 1.5 22.8 22.8 22.8 32.8 25.7 2. 9 
5 Anti corrosie unit 1.5 22.2 22.2 22.2 32.2 25.3 3.1 
7 Transport 1.0 20.1 20.1 54.1 2.9 
8 Transport 1.0 20.0 20.0 53.9 2.9 
9 Transport 1.0 19 .8 19.8 54.0 3.0 

-------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
Totaal 42.7 42.6 42.6 52.6 59.0 
-------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Situatie met 3 skids zander additionele geluidsreducerende maatregelen 

Lijst met details rekenresultaten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
Immissiepunt: 4 Dichtst bij gelegen woning 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

1 Skid 1.0 39.8 39.8 39 .8 49.8 42.9 3.1 
2 Skid 1.0 39.3 39.3 39 . 3 49.3 42.5 3.2 
3 Skid 1.0 40.1 40.1 40.1 50.1 43.2 3.1 
4 Anti corrosie unit 1.5 22.8 22 .8 22 .8 32.8 25.7 2.9 
5 Anti carrosie unit 1.5 22.2 22 . 2 22 . 2 32.2 25.3 3.1 
6 Anti corrosie unit 1.5 23.1: 23.1 23.1 33.1 25.9 2.8 
7 Transport 1.0 20.1 20.1 54.1 2.9 
8 Transport 1.0 20.0 20.0 53.9 2.9 
9 Transport 1.0 19.8 19.8 54.0 3.0 

-------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
Totaal 44.6 44.6 44.6 54.6 59.1 
-------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Situatie met 2 skids met additionele geluidsreducerende maatregelen 

Lijst met details rekenresultaten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
Immissiepunt: 4 Dichtst bij gelegen woning 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

1 Skid 1.0 34.9 34.9 34.9 44.9 38.0 3.1 
2 Skid 1.0 34.4 34.4 34.4 44.4 37.6 3. 2 
4 Anti corros i e unit 1.5 22.8 22.8 22.8 32.8 25.7 2. 9 
5 Anti corrosi e unit 1.5 22.2 22.2 22.2 32 . 2 25.3 3.1 
7 Transport 1.0 20.1 20 . 1 54.1 2.9 
8 Transport 1.0 20.0 20.0 53.9 2.9 
9 Transport 1.0 19.8 19.8 54.0 3.0 

-------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
Totaa 1 38.1 37.9 37.9 47.9 58.B 
---------- ---------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Geluidsprognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Rekenresultaten Op immissiepunten (woningen) 
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Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; productie locale gasputten 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
12-3-04 10:03 
Situatie met 3 skids met additionele geluidsreducerende maatregelen 

Lijst met details rekenresultaten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
Immissiepunt: 4 Dichtst bij gelegen woning 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omschri jvi n9 Hoogte Dag Avond Nacht Etmaa 1 L i em 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

1 Skid 1.0 34.9 34.9 34.9 44.9 38.0 3.1 
2 Ski d 1.0 34 . 4 34.4 34.4 44.4 37 .6 3.2 
3 Skid 1.0 35.2 35 . 2 35 .2 45. 2 38.3 3.1 
4 Anti corrosie unit 1.5 22.8 22 .8 22.8 32.8 25.7 2.9 
5 Anti corrosi e unit 1.5 22 . 2 22 . 2 22.2 32.2 25.3 3.1 
6 Anti corrosie unit 1.5 23.1 23.1 23.1 33.1 25.9 2.8 
7 Transport 1.0 20 .1 - - 20.1 54.1 2.9 
8 Transport 1.0 20.0 20.0 53.9 2.9 
9 Transport 1.0 19 .8 -.- 19 .8 54.0 3.0 

-------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
Totaal 40.0 39.9 39.9 49.9 58.9 
-------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Ge!uidspiognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Rekenresultaten Op immissiepunten (woningen) 
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schaal 1 : 5.000 
c::=:IJ = NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 
-!.@- = Berekende 50 dB(A) geluidsbelastingscontour Bron: NAM Geomatics Assen 

Geluidsprognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Berekende geluidsbelastingscontouren situatie met 2 skids 
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+ 

L--_-....... "J l' 

schaal 1 : 5.000 
CJ = NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 
-@}- = Berekende 50 dB(A) geluidsbelastingscontour Bron: NAM Geomatics Assen 

Geluidsprognose NAM-!ocatie Spijkenisse Oost 

Berekende geluidsbelastingscontouren situatie met 3 skids 
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schaal 1 : 5.000 
E:J = NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 
"""@}- = Berekende 50 dB(A) geluidsbelastingscontour Bron: NAM Geomatics Assen 

Geluidsprognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Berekende geluidsbelastingscontouren situatie met 2 skids (na additionele maatregelen) 
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schaal 1 : 5.000 
c=J = NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 
-@}- = Berekende 50 dB(A) geluidsbelastingscontour Bran: NAM Geamatics Assen 

Berekende geluidsbelastingscontouren situatie met 3 skids (na additionele maatregelen) 
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+ 

Bron: NAM Geomatics Assen 

Geluidsprognose NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Gestileerde 50 dB(A) geluidsbelastingscontour 

~ _______________ . __ B~ijl~ag~e_9 111111 _BI_ad __ l __________________ ~ 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 
Methode 1 - Regeling als bedoeld in artikel 102. eerste en tweede lid, van de Wet geluidhinder 

: 2618 NAM-Iocatie Spijkenisse Oost Project 
Relevante weg 
Rekenjaar 

: Toegangsweg naar locatie vanaf Maaswijkweg 
: 2004 

Gegevens betreffende rijlijn: 
Maatgevende etmaalperiode 

Aantal Iichte motorvoertuigen 
Aantal middelzware motorvoertuigen 
Aantal zware motorvoertuigen 

Objectfractie 
Hoogte van de weg 
Hoogte van de waarnemer 

(categorie 2) 
(categorie 3) 
(categorie 4) 

Snelheid van de motoren en lichte motorvoertuigen 
Snelheid van de middelzware en zware motorvoertuigen 
Breedte van de weg 
Correctie ten gevolge van de nachtperiode 
Correctie ten gevolge van artikel 103 Wgh 
De rijlijn heeft een verharding met 

Berekeningsresultaat [in dB(A) ref. 20 flPa] 
De etmaalwaarde van het geluidsniveau op 5.5 m van de rijlijn bedraagt; 

Dagperiode 

0.0 
0.0 
2.0 

0.0 
0.0 m 
5.0 m 
50 km/uur 
50 km/uur 

5.0 m 
+ 0 dB(A) 

o dB(A) 
fijne oppervlakte textuur 

50.0 dB(A) 

Geiuidsprognose NAM-iocatie Spijkenisse Oost 

Berekening indirecte hinder 
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Samenvatting 

V~~r de exploitatieboring van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. op de locatie 
Spijkenisse Oost aan Papendijk in de gemeente Spijkenisse is een geluidsprognose 
gemaakt van de boorwerkzaamheden met de Deutag PT-46 boorinstallatie of met een 
geluidstechnisch gelijkwaardige installatie. 

Met de standaard PT-46 boorinstallatie worden tijdens "normaal boren" bij de nabij
gelegen woonbebouwing gestandaardiseerde immissieniveaus berekend tot 57 dB(A) 
t.O.v. 20IlPa. Hiermee wordt de grenswaarde van 50 dB(A) met 7 dB(A) overschreden. 
De woning die wordt blootgesteld aan het hoogste niveau ligt op een afstand van circa 
110 meter aan de westzijde van de boorlocatie. 

Door ten westen van de installatie een 10 meter hoog geluidsscherm op te stellen, 
worden de niveaus bij de nabijgelegen woonbebouwing gereduceerd. Ais hoogste waarde 
wordt een niveau van 50 dB(A) t.o.v. 20llPa berekend, waarmee de niveaus bij de 
nabijgelegen woonbebouwing aan de grenswaarde van 50 dB(A) voldoen. 

Tijdens de bedrijfssituatie "boren" treedt de grootste geluidsproductie op. Voor de overige 
bedrijfssituaties zal bij een "open" installatie de geluidsproductie circa 1 tot 5 dB(A) 
lagere waarden hebben. Bij toepassing van schermen om de installatie kan als gevolg 
van locale afscherming de geluidsproductie van deze overige bedrijfssituaties nog lagere 
waarden vertegenwoordigen. De bedrijfssituatie "boren" zal echter nog steeds de relatief 
grootste geluidsproductie blijven veroorzaken. 
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1 Inleiding 

Het is de bedoeling om het gasvoorkomen van Spijkenisse West in productie te nemen. 
De NAM onderzoekt op dit moment nog de mogelijkheid om het gas uit het veld 
Spijkenisse West te winnen vanaf de locatie Spijkenisse Oost. Ais dit mogelijk blijkt zal er 
op de locatie Spijkenisse Oost een nieuwe put worden geboord. De locatie Spijkenisse 
Oost is gelegen aan de Papendijk in de gemeente Spijkenisse. De locatie is gesitueerd op 
een industrieterrein direct ten zuiden van de Oude Maas aan de rand van de stad. Op de 
locatie zijn reeds twee putten aanwezig (gasvoorkomen Spijkenisse Oost) . 

Het doel van het voorliggende rapport is om door middel van een geluidsprognose inzicht 
te verschaffen in de geluidsimmissie die door de boorwerkzaamheden in de omgeving 
wordt veroorzaakt. Hiertoe is een rekenmodel van de boorinstallatie opgesteld, waarbij 
de akoestische situatie zo realistisch mogelijk is beschreven. Met behulp van dit 
rekenmodel zijn conform de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999" [1] 

de gestandaardiseerde immissieniveaus in de omgeving van de installatie berekend. 

Op de pagina's 15 tot en met 17 zijn enkele akoestische begrippen nader toegelicht. 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Ligging van de inrichting 

De locatie is gesitueerd op een industrieterrein direct ten zuiden van de Oude Maas aan 
de rand van de stad. De directe omgeving van de locatie bestaat grotendeels uit grasland. 
De locatie Spijkenisse Oost ligt circa 2 meter hoger dan de directe omgeving. De dijken in 
de omgeving zijn circa 3 meter hoger dan de omgeving. Deze situering wordt op een 
topografische ondergrond aangegeven in bijlage 1. De meest nabijgelegen woonbebou
wing ligt op een afstand van circa 110 meter aan de westzijde van de locatiegrens en 
heeft een afstand tot de te boren put van circa 140 meter. De woningen aan de westzijde 
van de locatie liggen aan de Drogendijk. Voor de geluidsoverdrachtsberekeningen zijn 
voor de co6rdinaten van de te boren put de volgende waarden aangehouden: 
X= 84365 en Y= 428665. 

2.2 Concessievoorwaarden 

In de "Regeling vergunningen en concessies delfstoffen Nederlands territoir 1996", zijn 
voorwaarden opgenomen voor het verlenen en het gebruik maken van vergunningen voor 
de prospectie, de exploratie en de productie van koolwaterstoffen. Ten aanzien van het 
aspect geluid wordt in artikel 4.9 het volgende opgemerkt: 

1. Het geluidsniveau veroorzaakt door boorwerkzaamheden mag op een afstand 
van 300 meter van het terrein waarop het boorwerk zich bevindt, op een 
hoogte van 5 meter boven het maaiveld gemeten of en beoordeeld volgens de 
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01,van maart 1981, 
uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer, niet meer bedragen dan 50 dB(A). Indien zich binnen bedoelde 
zone van 300 meter woonbebouwing bevindt worden, zonodig na overleg met 
de bewoners daarvan, maatregelen genomen om het geluidsniveau, veroorzaakt 
door boorwerkzaamheden, bij woningen te beperken. 

2. Overige met de opsporing verband houdende noodzakelijke werkzaamheden die 
het in het eerste lid bedoelde geluidsniveau overschrijden, dienen zoveel mogelijk 
te worden uitgevoerd tussen 07.00 uur en 19.00 uur, waarbij een niveau van 
60 dB(A) niet mag worden overschreden. 

3. Het in het eerste en tweede lid bepaalde is niet van toepassing op verbranding 
van aardgas in de open lucht. In verband hiermee dient de verbrandingsinstallatie 
zodanig ontworpen te zijn dat de geluidsproduktie hierbij zo gering mogelijk is. 

4. Het in het eerste en tweede lid bepaalde is niet van toepassing op piekgeluiden. 
Deze dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen. 

Per notitie (nummer 200001000027 d.d. 13 december 1999) heeft NAM bekend 
gemaakt dat aile onderzoeken, berekeningen en vergunningen op het gebied van 
industrielawaai gebaseerd dienen te zijn op de nieuwe "Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai" van maart 1999. 
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Deze versie vervangt de oude versie (leG rapport ILHR- 13-01) van maart 1981. De 
benodigde berekeningen zullen dan ook worden uitgevoerd overeenkomstig de voorschrif
ten uit de nieuwe Handleiding. 

Het begrip "geiuidsniveau" zoals omschreven in artikel 4.9 wordt in het kader van het 
onderzoek ge"interpreteerd als "A-gewogen gestandaardiseerd immissieniveau" (LAi ) 

volgens de Handleiding. 

In de concessie Botlek en Beijerland waarvan de boorlocatie Spijkenisse deel uitmaakt, 
zijn ten aanzien van geluid geen specifieke voorwaarden opgenomen. Ook zijn geen 
nadere voorwaarden opgenomen ten aanzien van de toegestane geluidsproductie van 
boorwerkzaamheden. Het streven van de NAM is echter om zich te conformeren aan het 
gestelde in de "Regeling vergunningen en concessies delfstoffen Nederlands territoir 
1996" en om bij de nabijgelegen woonbebouwing het gestandaardiseerd immissieniveau 
als gevolg van boorwerkzaamheden een waarde van 50 dB(A) niet te doen overschrijden. 

2 .3 Toe te passen boorinstallatie 

De huidige verwachting is dat voor de boorwerkzaamheden op de locatie Spijkenisse Oost 
de Deutag PT-46 of een akoestisch vergelijkbare boorinstallatie zaJ worden ingezet. Aan 
de standaardconfiguratie van de PT-46 zijn een aantal maatregelen getroffen die de 
geluidsuitstraling van de installatie-onderdelen naar de omgeving beperken. In 1999 is 
een geluidsinventarisatie uitgevoerd aan deze boorinstallatie, waarbij de geJuidsproductie 
van de verschillende installatie-onderdelen tijdens de uitvoering van normaJe boorwerk
zaamheden zijn vastgesteld. De resultaten van deze metingen zijn vastgelegd in het 
rapport "Akoestisch onderzoek naar de geJuidsemissie van de booractiviteiten met de 
PT-46 boorinstallatie,,[21. In aanvulling op de geluidsinventarisatie zijn gedurende de 
volledige boorperiode op een drietal meetposities op een afstand van circa 200 meter van 
de boorlocatie continu de heersende geJuidsdrukniveaus vastgesteJd. AI deze metingen 
hebben aangetoond dat de gemiddelde geluidsproductie van de boorinstallatie voldoet 
aan een gestandaardiseerd immissieniveau van 50 dB(A) op een afstand van 300 meter 
van het locatieterrein. Deze constatering geJdt voor een omgeving van de boorlocatie die 
grotendeels "akoestisch zacht" is (bijv. grasland). 

Voor de opstelling van de boorinstallatie zal een min of meer vaste configuratie worden 
toegepast. 
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3 Beoordeling boorwerkzaamheden 

Met behulp van een computerprogramma (DGMR Geonoise versie V4.03) dat is 
gebaseerd op de in de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" genoemde 
methode 11.8, zijn de gestandaardiseerde immissieniveaus bij de woonbebouwing in de 
nabijheid van de locatie berekend. Bij een gestandaardiseerd immissieniveau worden de 
bedrijfsduur- en meteocorrecties niet in de beschouwing betrokken. 

Bij de berekeningen worden de ruimtelijke effecten betrokken zoals de geometrische 
uitbreiding, de luchtdemping, de bodemdemping, reflecties tegen en afscherming door 
gebouwen en schermen of wallen. Rekening houdend met deze effecten wordt het 
geluidsniveau op een immissiepunt berekend uit de bronkenmerken zoals de bronsterkte, 
plaats, hoogte en stralingsrichting van de bron, de plaats en hoogte van de terreinele
menten zoals gebouwen, schermen, de aard van de bodem en de plaats en hoogte van 
het immissiepunt. 

De bedrijfsterreinen en wegen en water (o.a. Dude Maas) zijn ingevoerd als akoestisch 
hard. De niet-gedefinieerde gebieden zijn aangehouden als absorberend. De locatie 
Spijkenisse Oost ligt circa 2 meter hoger dan de directe omgeving. De dijken in de 
omgeving zijn circa 3 meter hoger dan de omgeving. Deze hoogteverschillen zijn, voor
zover ze akoestisch relevant zijn, opgenomen in het opgestelde overdrachtsmodel. 

3.1 Boorinstallatie zonder aanvullende geluidsreducerende maatregelen 

Voor de geluidsoverdrachtsberekening is de boorinstallatie opgesplitst in een aantal 
hoofdbronnen, waaraan geluidsvermogensniveaus zijn toegekend, zoals die zich tijdens 
normale boorwerkzaamheden voordoen. Deze geluidsvermogensniveaus zijn afkomstig 
van de in hoofdstuk 2.3 genoemde geluidsinventarisatie. 

De voor de geluidsbronnen gehanteerde geluidsvermogensniveaus staan, tezamen met de 
coordinaten van de bronnen, afschermingen en bodemgebieden, vermeld in bijlage 3. 
Een grafische presentatie van het akoestische model is opgenomen in bijlage 4. 
De rekenresultaten op de geselecteerde immissiepunten staan weergegeven in bijlage 5. 
Een overzicht van de berekende A-gewogen gestandaardiseerde immissieniveaus ter 
plaatse van de nabijgelegen woonbebouwing wordt gegeven in de volgende tabel. 

Tabel 1: Berekende A-gewogen gestandaardiseerde immissieniveaus tijdens boren 
(' dB(A) t 20 P) In .O.V. J.l1 a 

Immissiepunt gestandaardiseerde immissieniveau 

1 j waning richting zuid (circa 240 meter) 50 

2j woningen richting west (circa 140 meter) 54 

3j woonwijk richting west (circa 260 meter) 49 

4j waning richting west (circa 110 meter) 57 
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Het hoogste gestandaardiseerde immissieniveau van 57.1 dB(A) wordt berekend bij de 
dichtstbijgelegen woonbebouwing aan de Dragendijk aan de westzijde van de locatie 
(immissiepunt 4). 

De contourlijnen voor gelijke A-gewogen gestandaardiseerde immissieniveaus worden op 
een topografische ondergrand weergegeven in bijlage 6. Uit deze contourenplot blijkt dat 
bij een aantal woningen een gestandaardiseerd immissieniveau van 50 dB(A) wordt 
overschreden. De grootste overschrijding treedt op bij de woning aan de westzijde van de 
boorlocatie (immissiepunt 4) en bedraagt 7.1 dB. 

3.2 Transportbewegingen buiten de locatie 

Indirecte hinder kan ontstaan als gevolg van transportbewegingen van vrachtauto's van 
en naar de inrichting. De "Circulaire inzake geluidhinder veraorzaakt door het wegverkeer 
van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer" van het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 
29 februari 1996 geeft richtlijnen omtrent de wijze van beoordelen van dergelijke, 
indirect aan de inrichting gebonden geluidsbrannen. 

In de circulaire wordt geadviseerd de transportbewegingen als separate geluidsbran, los 
van de inrichting en los van het overige wegverkeer, te beoordelen. Daarbij gelden in 
principe soortgelijke grenswaarden als voor andere geluidsbronnen, namelijk een voor
keursgrenswaarde voor de geluidsbelasting van 50 dB(A) en een maximaal toelaatbare 
waarde van 65 dB(A), een en ander ter beoordeling van het bevoegd gezag. 

Het maximale geluidsniveau wordt niet meer beoordeeld en de vaststelling van de 
geluidsbelasting vindt in principe plaats overeenkomstig het "Reken- en meetvoorschrift 
verkeerslawaai" op grand van artikel 102 van de Wet geluidhinder. Daarbij wordt geen 
rekening gehouden met een aftrek op het rekenresultaat op grond van artikel 103 van de 
Wet geluidhinder. Bij voorkeur wordt het geluidsniveau door middel van meting vastge
steld, zodat zoveel mogelijk rekening kan worden gehouden met specifieke omstandig
heden (bijvoorbeeld bijzonder stille of lawaaiige voertuigen). 

Tot hoever in de omtrek van een inrichting het transportgeluid moet worden beoordeeld, 
wordt in de circulaire niet duidelijk aangegeven, althans de circulaire constateert dat 
hiervoor geen eenduidig criterium bestaat. De circulaire verwijst naar jurisprudentie op 
grand waarvan moet worden aangenomen, dat regulering of beoordeling van het trans
portgeluid moet plaatsvinden, zodra het transport van de inrichting akoestisch herken
baar is. Het transport is dan akoestisch geen verwaarloosbaar onderdeel meer in het 
totaal van verkeersbewegingen. In onderhavig geval geldt dit voor de toegangsweg naar 
de locatie vanaf de Maaswijkweg. 

Het verplaatsen van een complete boorinstallatie heeft gedurende 5 dagen circa 100-
120 transporten met opleggers/ trailers tot gevolg, waardoor gemiddeld 20-24 vracht
wagens per etmaal de locatie aandoen. Deze transportactiviteiten vinden overigens aileen 
gedurende de dagperiode plaats. Ook gedurende het verloop van de boorwerkzaamheden 
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vinden een aantal transporten plaats, zoals o.a. ten behoeve van de aanvoer van 
verbuizing, boorspoeling, cement en de afvoer van boorgruis. Gedurende de gehele 
boorperiode zullen 180-200 transporten plaatsvinden, hetgeen bij een boorperiode van 
50 dagen neerkomt op een gemiddelde van 4 vrachtwagens per etmaal. Afhankelijk van 
bijvoorbeeld de hoeveelheid af te voeren regenwater kan dit aantal nog enigszins 
varieren. 

De auto's vallen onder de categorie "zware" motorvoertuigen overeenkomstig het Reken
en meetvoorschrift verkeerslawaai. Met dit gegeven zijn berekeningen uitgevoerd conform 
rekenmethode I van het "Reken- en meetvoorschrift verkeerslawaai". De resultaten van 
deze berekeningen zijn vermeld in bijlage 7 en staan in onderstaande tabel samengevat. 

Tabel 2: Verkeersbewegingen in omgeving boorlocatie 

Aantal verkeersbewegingen 
Ugging 50 dB(A) 

geluidsbelastingscontour 
per etmaal vanaf as v/d weg 

Verplaatsen boorinstallatie 40-48 11 meter 

Tijdens boorperiode 8 > 5 meter 

Uit de ligging van de 50 dB(A) geluidsbelastingscontour"(voorkeursgrenswaarde) kan 
worden geconcludeerd dat ten aanzien van indirecte hinder in de onderhavige situatie 
kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A). Binnen het onder
zoeksgebied liggen binnen de 50 dB(A) geluidsbelastingscontour geen woningen. 

Gezien de gebruikelijke verkeersintensiteit op de route die het transport naar en van de 
locatie zal volgen, wordt verwacht dat deze transportbewegingen geen relevante invloed 
zullen hebben op de verkeersgerelateerde geluidssituatie in de omgeving van de boor
locatie. 

3.3 Overige bedrijfssituaties 

Gedurende de periode dat een put wordt geboord treden een groot aantal verschillende 
bedrijfscondities op. Standaard worden circa 50 bedrijfscondities onderscheiden, maar 
voor de geluidsmonitoring zijn deze samengevoegd tot elf hoofdcategorieen. Voor de 
verschillende bedrijfscondities kan de bijbehorende geluidsproductie sterk varieren. 
De bij de geluidsinventarisaties toegepaste geluidsintensiteitsmeettechniek is echter niet 
geschikt voor de bepaling van de geluidsproductie van een kortdurende bedrijfsconditie of 
van een sterk varierende geluidsproductie. Voor een afstand van 300 meter van de put 
zijn tijdens eerder uitgevoerde geluidsmonitoringsmetingen voor de elf hoofdcategorieen 
bedrijfscondities de optredende gestandaardiseerde immissieniveaus bepaald. 
Vastgesteld is dat de grootste geluidsproductie optreedt tijdens de bedrijfsconditie 
"boren". In de volgende tabel wordt voor de verschillende bedrijfscondities aangegeven 
wat de geconstateerde afwijking van de gemiddelde "boorsituatie" is. 
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Tabel 3: Deviatie berekende gestandaardiseerde immissieniveaus op 300 meter van de 
put ten opzichte van de gemiddelde uboorsituatie" (in dB(A) t.o.v. 20 I1Pa) 

Operatiecode Bed ri jfscond itie Deviatie L;,A op 300 meter t.o.v. 
gemiddelde "boorsituatie" 

[dB(A) t.o.v. 20 pPa] 

minimum gemiddeld maximum 

1 Boren zonder mudmotor I turbine - - -
2 Boren met mudmotor I turbine -4 0 +3 

3 Andere boorwerkzaamheden -2 -1 -1 

4 Pipe handling -8 -1 +2 

5 Pompen -8 -2 +4 

6 Onderhoud -16 -5 +8 

7 Cementeren -5 -1 -1 

8 Loggen I wireline werkzaamheden -8 -5 -2 

9 Wachten - - -

10 Problemen - - -
11 Verschillende andere activiteiten -6 -3 -1 

Tijdsgewogen gemiddeld over aile operatiecondities -2 
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4 Aanvullende geluidsreducerende maatregelen 

Gezien de hoogte van de berekende gestandaardiseerde immissieniveaus als gevolg van 
het in werking zijn van een standaard boorinstallatie, zijn aanvullende berekeningen 
uitgevoerd waarbij aanvullende geluidsreducerende maatregelen zijn beschouwd. 

4.1 Schermen aan de westzijde van de locatie 

Een aantal bronnen is verantwoordelijk voor de hoogte van de geluidsimmissieniveaus bij 
de nabijgelegen woonbebouwing. Ais geluidsredueerende maatregel is het installeren van 
een aan een zijde geluidsabsorberend seherm am de installatie bezien. De hoogte van het 
scherm bedraagt tien meter boven het maaiveld (lengte scherm circa 125 m). 

De voor de geluidsbronnen gehanteerde geluidsvermogensniveaus staan, tezamen met de 
eo6rdinaten van de brannen, afschermingen en bodemgebieden, vermeld in bijlage 3. 
Een grafische presentatie van het akoestisehe model is opgenomen in bijlage 4. 
De rekenresultaten op de geselecteerde immissiepunten staan weergegeven in bijlage 5. 
Een overzicht van de berekende A-gewogen gestandaardiseerde immissieniveaus ter 
plaatse van de nabijgelegen woonbebouwing wordt gegeven in de volgende tabel. 

Tabel 4: Berekende A-gewogen gestandaardiseerde immissieniveaus tijdens boren 
(in dB(A) t.o.v. 20 pPa) 

Immissiepunt gestandaardiseerde immissieniveau 

Ii woning richting zuid (circa 240 meter) 50 

2i woningen richting west (circa 140 meter) 46 

3; woonwijk richting west (circa 260 meter) 42 

4i woning richting west (circa 110 meter) 49 

De eontourlijnen voor gelijke A-gewogen gestandaardiseerde immissieniveaus zijn op een 
topografische ondergrand weergegeven in bijlage 8. 

4.2 Geluidsemissie tijdens overige bedrijfssituaties 

loa Is in hoofdstuk 3.3 al is gememoreerd, zijn de gegevens betreffende de geluidsimmis
sie als gevolg van de bedrijfssituatie anders dan "normaal boren" afkomstig van de 
geluidsmonitoring op de loeatie Oosterzand. Het betrof hier een standaardopstelling van 
de boorinstallatie, zander sehermen of andere aanvullende geluidsredueerende maat
regelen, waarbij vanuit de meetposities vrij zieht bestond op de meeste geluidsbronnen. 
De situatie voor de loeatie Spijkenisse wijkt nogal van at van de gemeten situatie. 
Er worden geluidsbeperkende maatregelen i.n de berekeningen betrakken die voor de 
verseheidenheid aan geluidsbronnen verschillende geluidsreducties tot gevolg zullen 
hebben. Het direete resultaat hiervan is dat het karakter van het geluid zal wijzigen. 
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Als gevolg van het scherm om de locatie is voor sommige bronnen de geluidsreductie 
vele malen groter dan voor andere bronnen. Zo ondervinden geluidsbronnen op een 
geringe hoogte (zoals bijvoorbeeld pompen en vooral piekgeluiden veroorzaakt door het 
neerleggen van pijpen op het pijpenrek of op de grond) een sterkere invloed van dit 
scherm dan bijvoorbeeld de toren, de topdrive en de topdrive-ventilator. Ais gevolg van 
deze locale afscherming kan de geluidsproductie van de overige bedrijfssituaties nog 
lagere waarden vertegenwoordigen. De bedrijfssituatie "boren" zal echter nog steeds de 
relatief grootste geluidsproductie blijven veroorzaken. 
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5 Conclusies 

V~~r de uit te voeren boorwerkzaamheden met de Deutag PT-46 boorinstallatie op de 
locatie Spijkenisse Oost zijn geluidsoverdrachtsberekeningen uitgevoerd welke zijn 
gebaseerd op een geluidsinventarisatie van de toe te passen boorinstallatie. De resultaten 
van de uitgevoerde berekeningen kunnen als voigt worden samengevat: 

Met de standaard PT-46 of met een geluidstechnisch vergelijkbare boorinstallatie op 
Spijkenisse Oost worden tijdens "normaal boren" bij de nabijgelegen woonbebouwing 
gestandaardiseerde immissieniveaus berekend tot 57 dB(A) t.o.v. 20 JiPa. Hiermee 
wordt de grenswaarde van 50 dB(A} met 7 dB(A} overschreden. 

Door aan de westzijde van de installatie een 10 meter hoog geluidsscherm te plaatsen 
met een lengte van circa 125 meter worden de niveaus bij de nabijgelegen woon
bebouwing gereduceerd. Ais hoogste waarde wordt een niveau van 50 dB(A} t.o.v. 
20 JiPa berekend, waarmee de niveaus bij de nabijgelegen woonbebouwing aan de 
grenswaarde van 50 dB(A} voldoen. 

Uit geluidsmonitoringsgegevens is gebleken dat tijdens de bedrijfssituatie "boren" de 
grootste geluidsproductie optreedt. Voor de overige bedrijfssituaties zal bij een "open" 
installatie de geluidsproductie circa 1 tot 5 dB(A} lagere waarden hebben. Bij toepassing 
van schermen om de installatie kan als gevolg van locale afscherming de geluids
productie van deze overige bedrijfssituaties nog lagere waarden vertegenwoordigen. De 
bedrijfssituatie "boren" zal echter nog steeds de relatief grootste geluidsproductie blijven 
veroorzaken. 
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8egrippenlijst 

Begrip/terminologie 

Alara 

bed ri jfsd u u rcorrecti eterm 

bedrijfsperiode 

beoordelingshoogte 

beoordelingsperiode 

beoordelingspunt 

binnengrenswaarde 

bronsterkte 

contour 

equivalent geluidsniveau 

etmaalwaarde 

geluid(sdruk) 

geluids(druk)niveau 

geluidsbelasting 

geluidsgevoelig object 

geluidsoverdracht 

geluidsvermogensniveau 
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Notatie Omschrijving [herkomst omschrijving] 
[eenheidl 

Tb 
[uren] 

To 
[uren] 

as low as reasonably achievable (een zo lage milieubelasting 
als redelijkerwijs mogelijk is) [Wm] 

correctieterm per beoordelingsperiode: Cb = -10 log T Jf 0 

[Handleidingj 

tijdsinterval waarin een bepaalde en gespecificeerde bedrijfs
toestand binnen een beoordelingsperiode optreedt [Handleiding] 

de hoogte van het beoordelingspunt boven het plaatselijk 
maaiveld [Handleiding] 

tijdsinterval dat relevant is voor de beoordeling van het geluid. 
Met betrekking tot industrielawaai zijn drie beoordelings
perioden gedefinieerd: 
• de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur)i 
• de avondperiode (19.00 tot 23.00 uurl; 
• de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) [Handleiding] 

het punt waar het te beoordelen geluidsniveau wordt bepaald 
en getoetst aan eventuele richtwaarden en/of grenswaarden 

grenswaarde voor geluid binnen de ruimten van een woning 
die als geluidsgevoelig zijn aangemerkt 

Lw geluidsvermogensniveau 
[dB/dB(A)] 

Leq,T [dB] 
/ LAeq,T 

[dB(A)] 

een lijn die punten met hetzelfde geluidsniveau met elkaar 
verbindt (Handboek] 

het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van 
het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode, 
optredende geluid [Handleiding] 

met betrekking tot industrielawaai de hoogste van de volgende 
waarden: 
• de waarde over de dagperiodei 
• de waarde over de avondperiode + 5 dBi 
• de waarde over de nachtperiode + 10 dB 

met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen [Wgh] 

Lp het gemeten of berekende momentane geluidsniveau 
[dB/dB(A)] uitgedrukt in dB of dB(A) t.o.v. 20l1Pa 

Bi 
[dB(A)] 

etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
[Handleiding] 

woning, alsmede een object als een school, ziekenhuis of 
ander gezondheidszorggebouw 

wijze waarop het transport van geluid van bron naar ontvanger 
plaatsvindt 

Lw de door een geJuidsbron afgestraalde hoeveelheid geJuids-
[dB/dB(A)] energie uitgedrukt in dB of dB(A) t.o.v. 1 pW 
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Begrip/terminologie 

gestandaardiseerd immissieniveau 

gevel (uitwendige scheidingsconstructie) 

gevelreflectie 

gevelreflectieterm (gevelcorrectieterm) 

gezoneerd industrieterrein 

grenswaarde 

immissiepunt 

immissierelevante bronsterkte 

impulsachtig geluid 

incidentele bedrijfssituatie 

industrieterrein 

invallend geluidsniveau 

langtijdgemiddeld deelbeoordelings
niveau 

langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

meethoogte 

meteocorrectieterm 

meteoraam 
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Notatie Omschrijving [herkomst omschrijving] 
[eenheid] 

LJ het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde 
bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een 

IdB(A)] bepaalde plaats wordt vastgesteld [Handleiding) 

IdB(A)] 

[dB(A)] 

LAr,LT 
[dB(A)] 

[m] 

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of 
gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het 
dak [Handleiding/Handreiking) 

reflectiebijdrage van het geluid tegen de beschouwde gevel 

correctieterm voor de gevelreflectie 

terrein dat een bestemming heeft, die de mogelijkheid van 
vestiging van inrichtingen, behorende tot een bij algemene 
maatregel van bestuur aan te wijzen categorie van inrichtingen 
die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, 
insluit. In de Wet geluidhinder aangeduid als: industrieterrein 

op een beoordelingspunt nader te definieren maximaal toelaat
baar geacht niveau (resultaatverplichting) 

de plaats waar de geluidsimmissie wordt bepaald 

het geluidsvermogensniveau van een denkbeeldige monopool, 
gelegen in het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in 
de richting van het immissiepunt dezelfde geluids(druk)
niveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidsbron [Handleiding) 

geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 
aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar impulskarakter. 
De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve 
wijze plaats [Handleiding) 

bedrijfstoestand die ten hoogste twaalfmaal per jaar voorkomt. 
Daarbij gaat het per keer om een aaneengesloten periode van 
maximaal een etmaal [Handreiking) 

het gebied dat planologisch bestemd is voor industriele doel
einden. In de Wet geluidhinder gehanteerd voor een gezoneerd 
industrieterrein 

het geluidsniveau waarmee een gevel wordt aangestraald 
zonder dat hierbij de gevelreflectie wordt betrokken 

equivalent geluidsniveau over een beoordelingsperiode ten 
gevolge van een specifieke bedrijfstoestand, zo nodig 
gecorrigeerd voor het impulsachtig, tonate of muziekkarakter 
van het geluid [Handleiding) 

energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deel-beoor
delingsniveaus over een beoordelingsperiode [Handleiding) 

de hoogte van het immissiepunt boven het plaatselijk 
maaiveld waarop de microfoon voor de geluidsmetingen zich 
bevindt [Handleiding] 

correctieterm voor de gemiddelde meteorologische omstandig
heden [Handleiding) 

de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en 
stabiele geluidsoverdracht plaatsvindt [Handleiding) 
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Begrip/terminologie 

muziekgeluid 

piekgeluidsniveau (maximaal geluids
niveau) 

referentieniveau van het omgevings
geluid 

referentiepunt 

representatieve bedrijfssituatie 

richtwaarde 

stoorgeluid 

tonaal geluid 

woning 

referenties: 

Notatie Omschrijving [herkomst omschrijving] 
[eenheid] 

[dB(A)) 

geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 
aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar muziekkarakter. 
De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve 
wijze plaats [Handleiding) 

het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand 'fast' 
en gecorrigeerd met de meteocorrectieterm em [HandleldinlV' 

Handreiking). Indien beoordeeld volgens IL-HR-13-01 van 1981: 
het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand 'fast' 

de hoogste waarde over een beoordelingsperiode van: 
- het L95 van het omgevingsgeluid exclusief de bijdrage van 

de "niet-omgevingseigen bronnen" (bronnen die naar de 
mening van de bevoegde overheid niet in het gebied thuis
horen, niet geaccepteerd worden of slechts tijdelijk aan
wezig zijn) 

- het LA' Q van zoneringsplichtige wegverkeersbronnen minus 
10 dB. Voor de nachtelijke periode worden aileen wegen in 
rekening gebracht met een intensiteit van meer dan 500 
motorvoertuigen gedurende de nachtperiode [Handreiking) 

meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit {door 
extrapolatie} het geluidsniveau op een beoordelingspunt te 
bepalen {kan ook samenvallen met een beoordelingspunt} 

toestand waarbij de voor de geluidsproductie relevante 
omstandigheden kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij 
volledige capaciteit in de te beschouwen beoordelingsperiode 
[HandleidinlV'Handreiking) 

op een beoordelingspunt nader te definieren maximaal toelaat
baar geacht niveau (inspanningsverplichting) 

het op een bepaalde plaats optredende geluid, veroorzaakt 
door andere geluidsbronnen dan die waarvan het geluids
niveau moet worden bepaald [Handlelding) 

geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar 
aanwezige geluid) duidelijk waarneembaar tonaal karakter. 
De waarneembaarheid van dit karakter vindt op subjectieve 
wijze plaats [Handleiding) 

gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd 
is; in ruime zin: geluidsgevoelig object [Wgh) 

Handboek: Handboek sanering industrielawaai, oktober 1995 
Handleiding: 
Handreiking: 
Wgh: 
Wm: 
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Handleiding meten en rekenen industrielawaai, april 1999 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998 
Wet geluidhinder 
Wet milieubeheer 
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schaal 1 : 5.000 
E:J = NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 
~ 1 = immissiepunt 1 
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+ 

Bron: NAM Geomatics Assen 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Situatie en positie immissiepunten (nabij woningen) 
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Bron: NAM Geomatics Assen 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Plattegrond installatieterrein 
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Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Deutag PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
11-3-04 10:45 

Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
---+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+ 

Id Omschr. Xl VI X2 Y2 X3 Y3 Hodem 
---+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+ 

1 Locatie 84389.2 428619.9 84397.1 428758.5 84337.1 428622.8 0.0 
2 Locatie 84330.1 428730 . 3 84332.7 428770.2 84343.2 428729.4 0.0 
3 Locatie 84337.1 428771.1 84396.6 428758.5 84335.4 428763.3 0.0 
4 toegangsweg 84329.3 428728.0 84321. 0 428588.1 84336.2 428727.6 0.0 
5 toegangsweg 84386.6 428483.4 84392.7 428546.4 84380.6 428484.0 0.0 
6 toegangsweg 84383.2 428552 . 9 84331.4 428575.9 84385.5 428558.1 0.0 
7 toegangsweg 84320.6 428588.1 84331.0 428575.9 84325.5 428592.3 0.0 
8 toegangsweg 84384.9 428557 . 7 84392.7 428546.4 84379.7 428554.1 0.0 
9 toegangsweg 84342.5 428713 . 1 84343.9 428729.7 84333.5 428713.8 0.0 

10 toegangsweg 84328.6 428621.1 84330.9 428657.6 84337.6 428620.6 0.0 
11 toegangsweg 84328.9 428613 .1 84344.1 428622.1 84325.0 428619.6 0.0 
12 verharding 84465.7 428603.5 84558.0 428554.6 84446.2 428566 . 7 0.0 
13 toegangsweg 84552.4 428547.2 84554.3 428465.1 84546.9 428547.1 0.0 
14 water 84224.4 428781.4 84273.5 428873.3 84206.3 428791.1 0.0 
15 weg 84367.9 428469.1 84325.4 428460.7 84369.2 428462.7 0.0 
16 weg 84369.1 428462.7 84380.8 428468.5 84366.3 428468.3 0.0 
17 weg 84380.8 428468.8 84386.4 428483.7 84375.3 428470.9 0.0 
18 weg 84325.6 428460.7 84302.1 428449.8 84328.1 428455.4 0.0 
19 Dude Maas 84344.1 428946.7 84914.0 428665.2 84430.3 429121.0 0.0 
20 Dude Maas 84431.1 429122.9 84092.4 429285.4 84302.7 428855.3 0.0 
21 water 84211.0 428687 . 1 84293.6 428418.2 84199.9 428683.7 0.0 
22 water 84219.2 428381. 5 84289.0 428391. 6 84213.9 428418.2 0.0 
23 water 84219.2 428530.2 84249.5 428422.8 84207.2 428526.8 0.0 
24 water 84211.9 428420.0 84205.5 428553.1 84220.1 428420.4 0.0 
25 water 84218.3 428496.2 84220.1 428416.4 84227.5 428496.4 0.0 
26 water 84222.9 428454.0 84222.9 428414.5 84240.3 428454.0 0.0 

---+- - ------- - ----------~- --------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-!ocatie Spijkenisse Oost 

Invoergegevens overdrachtsberekening 
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Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.Y. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Deuta9 PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofd9roep) 
Geonoise V4.03 
11-3-04 10:45 

Lijst van Gebouwen. voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
---+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+------+-----+---+-------+ 

Id Omschr. Xl Yl X2 Y2 X3 Y3 Mvld Hoo9te Refl. Cp koppel 
1 2 

---+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+------+-----+---+---+---+ 
1 1 84396.9 428715.9 84396.1 428705.3 84393.8 428705.4 2.0 2.5 0.8 0 -- --
2 2 84390.5 428716.7 84390.1 428710.8 84387.8 428711.0 2.0 2.5 0.8 0 -- --
3 3 84380.1 428717.2 84379.2 428703.3 84376.2 428703.5 2.0 3.0 0.8 0 -- --
4 4 84375.6 428717.6 84374.7 428703.6 84371. 7 428703.8 2.0 3.0 0.8 0 -- --
5 5 84371.1 428717.9 84370.2 428703.9 84367.2 428704.1 2.0 3.0 0.8 0 -- --
6 6 84366.6 428718.2 84365.7 428704.2 84362.6 428704.4 2.0 3.0 0.8 0 -- --
7 7 84362.2 428718.8 84361.2 428704.2 84358.1 428704.4 2.0 3.0 0.8 0 -- --
8 8 84357.5 428719.0 84357.1 428713.0 84354.8 428713.2 2.0 2.5 0.8 0 -- --
9 9 84353.2 428718.6 84352.6 428710.5 84350.7 428710.7 2.0 2.0 0.8 0 -- --

10 10 84350.2 428718.8 84349.6 428710.6 84347.6 428710.8 2.0 2.0 0.8 0 -- --
1111 84347.2 428719.0 84346.6 428710.8 84344.6 428711.0 2.0 2.0 0.8 0 -- --
12 12 84351. 9 428707.8 84351.8 428705.3 84347.3 428705.6 2.0 2.0 0.8 0 -- --
13 13 84351.2 428623.0 84350.8 428617 .1 84339.7 428617.9 2.0 5.0 0.8 0 -- --
14 14 84355.3 428624.8 84354.9 428618.4 84352.6 428618.5 2.0 2.5 0.8 0 -- --
15 15 84373.6 428623.6 84373 .1 428615.0 84355.1 428616.2 2.0 2.5 0.8 0 -- --
16 16 84377 .1 428622.2 84376.8 428618.4 84374.4 428618.5 2.0 2.5 0.8 0 -- --
17 17 84376.2 428617.2 84376.1 428614.9 84374.2 428615.0 2.0 2.5 0.8 0 -- --
18 18 84381.2 428620.6 84380.8 428614.6 84378.4 428614.8 2.0 2.5 0.8 0 -- --
19 19 84362.0 428691.3 84361.6 428685.3 84359.2 428685.4 2.0 2.5 0.8 0 -- --
20 20 84356.1 428671.8 84356.4 428676.4 84358.4 428676.3 2.0 3.1 0.8 0 -- --
21 21 84381.2 428696.2 84381.0 428693.2 84374.9 428693.6 2.0 3.0 0.8 0 -- --
22 22 84377 .9 428693.5 84375.7 428661.1 84372.7 428661.3 2.0 3.0 0.8 0 -- --
23 23 84382.3 428679.1 84381.5 428668.3 84376.4 428668.6 2.0 5.7 0.8 0 -- --
24 24 84385.1 428678.8 84384.4 428668.8 84381.6 428669.0 2.0 1.8 0.8 0 -- --
25 25 84380.5 428668.1 84379.8 428658.2 84377.0 428658.3 2.0 1.8 0.8 0 -- --
26 26 84383.5 428667.9 84382.8 428658.1 84380.0 428658.3 2.0 1.8 0.8 0 -- --
27 27 84370.9 428672.4 84370.0 428659.7 84358.9 428660.5 2.0 13.0 0.8 0 -- --
28 28 84359.7 428673.3 84359.2 428666.5 84356.7 428666.6 2.0 11.0 0.8 0 -- --
29 29 84364.9 428695.3 84364.7 428692.9 84362.8 428693.0 2.0 3.0 0.8 0 -- --
30 30 84367.7 428695.1 84367.5 428692.8 84365.6 428692.9 2.0 3.0 0.8 0 -- --
31 31 84388.4 428630.8 84388.2 428628.5 84385.7 428628.7 2.0 2.5 0.8 0 -- --
38 Tank 84371.9 428696.9 84371.8 428695.1 84373.6 428694.9 2.0 5.0 0.0 0 39 40 
39 Tank 84373.2 428697.2 84371. 5 428696.3 84372.3 428694.7 2.0 5.0 0.0 0 38 40 
40 Tank 84374.1 428696.2 84372 .5 428697.2 84371.5 428695.7 2.0 5.0 0.0 0 38 39 
41 Tank 84371. 7 428694.3 84371.6 428692.5 84373.4 428692.3 2.0 5.0 0.0 0 42 43 
42 Tank 84373.0 428694.6 84371.4 428693.8 84372.2 428692.1 2.0 5.0 0.0 0 41 43 
43 Tank 84373.9 428693.6 84372.3 428694.6 84371.3 428693.1 2.0 5.0 0.0 0 41 42 
44 Tank 84378.6 428691. 5 84378.4 428689.8 84380.1 428689.7 2.0 13.0 0.0 0 45 46 
45 Tank 84379.8 428691. 7 84378.2 428691.0 84379.0 428689.4 2.0 13.0 0.0 0 44 46 
46 Tank 84380.5 428690.8 84379.1 428691. 7 84378.2 428690.3 2.0 13.0 0.0 0 44 45 
47 Tank 84378.4 428688.8 84378.3 428687.1 84380.0 428687.0 2.0 13.0 0.0 0 48 49 
48 Tank 84379.6 428689.0 84378.0 428688.3 84378.8 428686.7 2.0 13.0 0.0 0 47 49 
49 Tank 84380.4 428688.1 84378.9 428689.0 84378.0 428687.7 2.0 13.0 0.0 0 47 48 
50 Tank 84378.2 428686.0 84378.1 428684.3 84379.8 428684.2 2.0 13.0 0.0 0 51 52 
51 Tank 84379.4 428686.2 84377 .8 428685.5 84378.6 428683.9 2.0 13.0 0.0 0 50 52 
52 Tank 84380.1 428685.3 84378.7 428686.3 84377 .8 428684.8 2.0 13.0 0.0 0 50 51 
---+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+------+-----+---+---+---+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Invoergegevens Qverdrachtsberekening 

Bijlage 3 naa Blad 2 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B. V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Deutag PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geono i se V4.03 
11-3-04 10:45 

lijst van Gebouwen. voor rekenmethode Industrielawaai - Il 
---+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+------+-----+---+-------+ 

Id Omschr. Xl Y1 X2 Y2 X3 Y3 Mvld Hoogte Refl. Cp koppel 
1 2 

---+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+------+-----+---+---+---+ 
53 Tank 84378.0 428683.3 84377 . 9 428681.6 84379.6 428681. 5 2.0 13.0 0.0 0 54 55 
54 Tank 84379.2 428683.5 84377 . 6 428682.8 84378.4 428681.3 2.0 13.0 0.0 0 53 55 
55 Tank 84380.0 428682.6 84378.6 428683.6 84377.6 428682.2 2.0 13.0 0.0 0 53 54 
56 Tank 84380.6 428683.1 84380.4 428681.4 84382.1 428681.3 2.0 13.0 0.0 0 57 58 
57 Tank 84381. 7 428683.3 84380 . 2 428682.6 84381.0 428681.1 2.0 13.0 0.0 0 56 58 
58 Tank 84382.5 428682.4 84381.1 428683.4 84380.2 428682.0 2.0 13.0 0.0 0 56 57 
59 Tank 84380.8 428685.8 84380 . 6 428684.1 84382.3 428684.0 2.0 13.0 0.0 0 60 61 
60 Tank 84381.9 428686.0 84380.4 428685.3 84381.1 428683.8 2.0 13.0 0.0 0 59 61 
61 Tank 84382.7 428685.1 84381.3 428686.1 84380.4 428684.7 2.0 13 .0 0.0 0 59 60 
62 Tank 84380.9 428688.5 84380 .8 428686.8 84382.5 428686.7 2.0 13.0 0.0 0 63 64 
63 Tank 84382.1 428688.7 84380.6 428688.0 84381.3 428686.5 2.0 13.0 0.0 0 62 64 
64 Tank 84382.9 428687.8 84381.5 428688.8 84380.6 428687.4 2.0 13.0 0.0 0 62 63 
65 Tank 84381.1 428691.3 84381.0 428689.6 84382.7 428689.5 2.0 13.0 0.0 0 66 67 
66 Tank 84382.3 428691. 5 84380.8 428690.8 84381. 5 428689.3 2.0 13.0 0.0 0 65 67 
67 Tank 84383.1 428690.6 84381.7 428691.6 84380.7 428690.2 2.0 13.0 0.0 0 65 66 
1 Schenn 84331.0 428756.5 84324 . 4 428630.8 84323.0 428630.9 2.0 10.0 0.9 0 

---+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-----+------+-----+---+---+---+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM·locatie Soiikenisse Oost - - . . 
Invoergegevens overdrachtsberekening 

Bijlage 3 BUU Blad3 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.Y. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Deutag PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise Y4.03 
11-3-04 10:45 

Lijst van Rekenrasters, voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
---+--------------------+----------+----------+----------+----------+-----+------+-------+-------+------+ 
Id Omschr. X-l i nks V-onder X-rechts Y-boven Mvld Hoogte afstand aantal Totaal 

X Y X Y 
---+--------------------+----------+----------+----------+----------+-----+------+---+---+---+---+------+ 

1 grid 83849.8 428065.5 85118.1 429292.3 0.0 5.0 35 35 37 36 1332 
---+--------------------+----------+----------+----------+----------+-----+------+---+---+---+---+------+ 

Lijst van Ontvangerpunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Il 
---+--------------------+----------+----------+-----+-------------------------+----------+ 
Id Omschr. X Y Mvld 1-------- Hoogte -------1 Koppel Id 

ABC D E F 
---+--------------------+----------+----------+-----+-----+---+---+---+---+---+----------+ 

1 woning zuid 84342.4 428412.1 0.0 5.0 
2 woning west 84186.4 428738.1 0.0 5.0 
3 woning west 84066.0 428756.3 0.0 5.0 
4 woning 84224.7 428677.6 0.0 5.0 

---+---- ----------------+-------- --+----------+--- --+---------- ---------------+----------+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Invoergegevens overdrachtsberekening 

Bijlage 3 IDD Blad 4 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model : NAM-locatie Spijkeni sse Oost; boorwerkzaamheden met Oeutag PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
11-3-04 10:45 

Lijst van Bronnen (deel 1), voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
---+--------------------+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 
Id Omschr . X y Mvld Hoogte Refl . Oemp. 01 Cb(O) Cb(A) Cb(N) 

---+--------------------+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 
1 Gen 1 wand oost B4364.2 428704 .2 2.0 2.0 6 Gevel 0.0 0.0 0.0 
2 Gen 1 rooster zuid B4362.7 428706 . 9 2.0 2.0 6 Gevel 0.0 0.0 0.0 
3 Gen 1 wand zuid 84363.0 428711.5 2.0 2.0 6 Gevel 0.0 0.0 0.0 
4 Gen 1 wand west 84365.1 428718 .4 2.0 2.0 6 Gevel 0.0 0.0 0.0 
5 Gen 1 wand noord 84366.3 428711.3 2.0 2. 0 6 Gevel 0.0 0.0 0.0 
6 Gen 1 rooster noord 84366.0 428706 . 7 2.0 2.0 6 Gevel 0.0 0.0 0.0 
7 Gen 1 uitl aat 84365.0 428715 . 6 2.0 4.4 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
8 Gen 1 ultlaatmond 84365.0 428715 . 6 2.0 5.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
9 Gen 1 dak 84364.6 428711.4 2.0 3.1 6 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 

10 Gen 1 rooster dak 84364.3 428706 .8 2.0 3.1 6 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
21 Gen 3 wand oost 84373.2 428703.6 2.0 2.0 4 Gevel 0.0 0.0 0.0 
22 Gen 3 rooster zuid 84371.8 428706 .3 2.0 2.0 4 Gevel 0.0 0.0 0.0 
23 Gen 3 wand zuid 84372 .1 428710.9 2.0 2.0 4 Gevel 0.0 0.0 0.0 
24 Gen 3 wand west 84374.1 428717 .8 2.0 2.0 4 Gevel 0.0 0.0 0.0 
25 Gen 3 wand noord 84375.3 428710 . 7 2.0 2.0 4 Gevel 0.0 0.0 0.0 
26 Gen 3 rooster noord 84374.9 428706 .0 2.0 2.0 4 Gevel 0.0 0.0 0.0 
27 Gen 3 uitlaat B4374.0 428715 .0 2.0 4.4 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
28 Gen 3 uitlaatmond 84374.0 428715 .0 2.0 5.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
29 Gen 3 dak 84373.7 428710 .8 2.0 3.1 4 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
30 Gen 3 rooster dak 84373.4 428706 . 1 2.0 3.1 4 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
41 El . trailer vent. Z 84358.9 428718 . 2 2.0 2.1 7 Gevel 0.0 0.0 0.0 
42 El.trailer vent. W W 84360.7 428719 .0 2.0 2.1 7 Gevel 0.0 0.0 0.0 
43 El.trailer vent. N N 84362.2 428718 .0 2.0 2.1 7 Gevel 0.0 0.0 0.0 
44 El.trailer vent. dak 84360.6 428718 .2 2.0 3.1 7 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
45 Instr.luchtcompr . 84357.2 428713.7 2.0 1.7 8 Gevel 0.0 0.0 0.0 
46Instr.luchtcompr. 84354.8 428714 .0 2.0 1.7 8 Gevel 0. 0 0.0 0.0 
47 Mudpomp 1 84366. 6 428690.5 2.0 2.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
48 Mudpomp 2 84366 .3 428685 .8 2.0 2.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
49 Mudpomp 3 84365. 9 428681.0 2.0 2.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
50 Bordes bij mUdpompen 84371.7 428683 .0 2.0 1.2 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
51 Topdrive Varco TOS4 84364.9 428665 .2 2.0 40.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
52 Vent.Varco TO inlaat 84370 .8 428664 .8 2.0 25.0 360 . 0/0.0 0.0 0. 0 0.0 
53 Vent.Varco TO motor 84369. 6 428664.9 2.0 25.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
54 Ventilatie hijswerk 84355 .1 428674.3 2.0 12.5 180.0/270.0 0.0 0.0 0.0 
55 Centrif.omk. N 84382 .0 428673 . 7 2.0 4.4 23 Gevel 0.0 0.0 0.0 
56 Centrif.omk. 0 84379 .0 428668 . 3 2.0 4.4 23 Gevel 0.0 0.0 0.0 
57 Centrif . omk. Z 84376 .7 428674 . 1 2.0 4.4 23 Gevel 0. 0 0.0 0.0 
58 Centrif.omk. W 84379. 6 428679 . 4 2.0 4.4 23 Gevel 0.0 0.0 0.0 
59 Centrif.omk dak 84379 .3 428673 . 9 2.0 5.8 23 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
60 Schudzeven 84376.9 428667 . 1 2.0 4.7 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
61 Schudzeven 84376 .8 428664 . 7 2.0 4. 7 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
62 Schudzeven 84376 .6 428662 .2 2.0 4. 7 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
63 Hopperpomp 84373. 1 428658.2 2.0 1.0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 
64 Mudtanks W 84378 .2 428696.5 2.0 2. 1 21 Gevel 0.0 0.0 0.0 
65 Mudtanks Z 84374 .2 428684 . 5 2.0 2. 1 22 Gevel 0.0 0.0 0.0 
66 Mudtanks Z 84373.4 428672 . 3 2.0 2.1 22 Gevel 0.0 0.0 0.0 
67 Mudtanks 0 84374.3 428661.1 2.0 2. 1 22 Gevel 0.0 0.0 0.0 
68 Mudtanks N 84376.3 428668.1 2.0 2.1 22 Gevel 0.0 0.0 0.0 
69 Mudtanks N 84377 .4 428684.3 2.0 2.1 22 Gevel 0.0 0.0 0.0 

---+--------------------+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM~!ocatie Spijkenisse Oost 

I nvoergegevens overd rachtsberekening 

Bijlage 3 naa Blad 5 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Oeutag PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
11-3-04 10: 45 

Lijst van Bronnen (deel 1). voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
---+------------ - -------+----- ----+---------+- ---+------+----+-------+------ ------+---- -+- - ---+---- -+ 
Id Omschr. . X Y Mvld Hoogte Refl. Demp. 01 Cb(D) Cb(A) Cb(N) 

---+--------------------+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 
70 Mudtanks dak 84378.1 428694.9 2.0 3. 1 21 Oak HMRI - I 1.8 0.0 0.0 0.0 
71 Mudtanks dak 84375 .9 428684 .3 2.0 3. 1 22 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
72 Mudtanks dak 84375.0 428672.1 2.0 3. 1 22 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
73 Koeler luchtuitl. 84357.4 428674.7 2.0 4. 8 20 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
74 Koeler hijswerk inl. 84358.4 428674.7 2.0 1.4 20 Gevel 0.0 0.0 0.0 
75 Hydrauliek unit 84355.4 428661.5 2.0 1.7 360.0/0 .0 0.0 0.0 0.0 
76 Boorvloer deur voor 84364.5 428660.0 2.0 11.7 27 Gevel 0.0 0.0 0.0 
77 Toren boven+Hunit 84364.7 428663.5 2.0 13 .1 27 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
78 Opening toren+Hunit 84365.0 428667.3 2.0 13 .1 27 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
79 Opening toren+Hunit 84367.4 428670.6 2.0 13 . 1 27 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
80 Opening toren+Hunit 84365.6 428670.7 2.0 13 . 1 27 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
81 Opening toren+Hunit 84362.8 428670.8 2.0 13 . 1 27 Oak HMRI-II.8 0.0 0.0 0.0 
82 Huis torenventilator 84370.3 428664.8 2.0 25 .0 360.0/0.0 0.0 0.0 0.0 

---+--------------- -----+---------+---------+----+------+----+-------+------------+-----+-----+-----+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Invoergegevens overdrachtsberekening 

Bijlage 3 III Blad 6 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Deutag PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
11-3-04 10:45 

Lijst van Bronnen (deel 2). yoor rekenmethode Industrielawaai - IL 
---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 

Id Omschr. Lwr31 lwr63 lwr125 Lwr250 Lwr500 Lwr1k Lwr2k Lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 
---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 

1 Gen 1 wand oost 45.7 59.9 68.9 71.4 70.0 65 .8 55.5 0.0 60.1 75.8 
2 Gen 1 rooster zui d 38.0 57.4 0.0 0. 0 0.0 0.0 0.0 0.0 63 . 6 64.5 
3 Gen 1 wand zuid 53.7 67.0 0.0 0.0 69.2 78.0 76.2 0.0 68.1 81.0 
4 Gen 1 wand west 57.6 73.0 77.9 80.2 77.5 78.4 74.8 58.9 66.9 85.4 
5 Gen 1 wand noord 57.0 68.7 75.1 80 . 6 75.9 82.7 81.7 65.7 69.0 87.3 
6 Gen 1 rooster noord 48.8 65.5 72.9 72.0 75.1 74.7 73.0 62.1 63.4 81.0 
7 Gen 1 uitlaat 48.9 67.4 81.0 94 . 3 85.5 82.8 81.6 76.8 57.5 95.5 
8 Gen 1 uitlaatmond 45.8 70.0 83.4 98 . 9 89.7 88.1 88.8 83.5 69.3 100.2 
9 Gen 1 dak 46.3 68.3 72.2 0.0 69.2 80.7 0.0 73.7 73 .3 82.9 

10 Gen 1 rooster dak 0.0 64.1 72.8 66.4 75.2 78.0 75.8 70.4 65.3 82.4 
21 Gen 3 wand oost 45.7 59.9 68.9 71.4 70.0 65.8 55.5 0.0 60.1 75.8 
22 Gen 3 rooster zuid 38.0 57.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.6 64.5 
23 Gen 3 wand zuid 53.7 67.0 0.0 0.0 69.2 78.0 76.2 0.0 68.1 81.0 
24 Gen 3 wand west 57.6 73.0 77.9 80 .2 77.5 78.4 74.8 58.9 66.9 85.4 
25 Gen 3 wand noord 57 .0 68 . 7 75 . 1 80 . 6 75.9 82.7 81.7 65.7 69.0 87.3 
26 Gen 3 rooster noord 48.8 65.5 72.9 72 .0 75.1 74.7 73.0 62 . 1 63 .4 81. 0 
27 Gen 3 uitlaat 48.9 67.4 81.0 94 . 3 85.5 82.8 81.6 76.8 57.5 95.5 
28 Gen 3 uitlaatmond 45.8 70.0 83.4 98 . 9 89.7 88.1 88.8 83.5 69.3 100.2 
29 Gen 3 dak 46.3 68.3 72.2 0.0 69.2 80.7 0.0 73.7 73.3 82.9 
30 Gen 3 rooster dak 0.0 64.1 72.8 66 .4 75.2 78.0 75.8 70.4 65.3 82.4 
41 El.trailer vent. Z 36.4 49.6 60.6 71.0 68.2 70.5 68.8 63.5 51.7 76.2 
42 El.trailer vent . W W 58.1 60.0 64.3 75 . 9 74.6 77.4 76.8 71.4 59.4 82.8 
43 El.trailer vent. N N 0.0 0.0 46.1 0.0 53.5 59.9 58.6 50.6 0.0 63.2 
44 El.trailer vent. dak 57.7 56.6 59.4 68 .2 74.0 75.1 73.3 71.1 60.6 80.1 
45 Instr.luchtcompr. 47.0 47.6 63.8 67.3 67.0 62.8 61.5 57.6 42.2 72.2 
46 Instr.luchtcompr. 25.6 47.4 59.4 67 .8 72.9 73.5 67.7 60.4 44.8 77.5 
47 Mudpomp 1 68.5 79.1 92.6 95.5 93.8 91.3 90.1 81.1 77.1 100.2 
48 Mudpomp 2 68.5 79.1 92 .6 95 . 5 93 .8 91.3 90 . 1 81.1 77 .1 100 . 2 
49 Mudpomp 3 68.5 79.1 92.6 95 . 5 93.8 91.3 90.1 81.1 77.1 100.2 
50 Bordes bij mudpompen 56.4 66.7 79.9 83 .4 88.3 94.8 96.1 94.6 85.7 100.6 
51 Topdrive Varco TOS4 50.8 64.9 82.4 93 . 7 93.3 90.2 86.3 80.2 72.8 98.0 
52 Vent.Varco TO inlaat 43.2 56.8 56.3 57 .4 61.6 59.9 58.9 56.4 49 . 7 67.2 
53 Vent.Varco TO motor 46.0 58.6 65.3 70.5 76.0 77.4 76.9 76.6 72.4 83.5 
54 Ventilatie hijswerk 59.2 73.8 85.4 89 .8 92.4 94.9 94.4 90.0 78 . 1 100.0 
55 Centrif.omk. N 62.4 73.1 83.1 88 . 7 90.2 92.2 88.9 84.3 71.9 96.8 
56 Centrif.omk. 0 65.0 76.1 79.3 84.0 85.3 87.2 83.7 79.4 67.1 92 .0 
57 Centrif.omk. Z 0.0 78.3 82.6 0.0 87.9 89.9 86.5 82.3 69.2 93 . 9 
58 Centrif.omk. W 0.0 75.9 78.7 80 . 7 81.4 84.1 81.7 76.7 0.0 89.1 
59 Centrif.omk dak 57.7 72.7 80.3 83.1 83.1 83.0 80.0 73.1 60.4 89.3 
60 Schudzeven 69.1 82.2 81.2 90.9 92.2 90.6 87.9 84.1 79.3 97.2 
61 Schudzeven 69.1 82.2 81.2 90 . 9 92.2 90.6 87.9 84.1 79.3 97 . 2 
62 Schudzeven 69.1 82 .2 81.2 90.9 92.2 90.6 87.9 84.1 79.3 97 . 2 
63 Hopperpomp 58 .9 60.1 70 .4 82.7 88.1 90.5 86.0 80.0 66.9 93 .9 
64 Mudtanks W 45.3 52.7 65.9 0.0 57.9 62.4 54.4 54.9 40.6 68 .5 
65 Mudtanks Z 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5 
66 Mudtanks Z 72.9 66.2 0.0 75.8 79.2 72.4 78.6 84.8 66.6 87.3 
67 Mudtanks 0 65.3 0.0 67.6 78 .5 76.5 74.9 78.7 68.6 61.4 83 .8 
68 Mudtanks N 67.8 72.0 72.4 80.1 74.9 77.4 76.0 71.5 61.6 84.5 
69 Mudtanks N 55.7 0.0 75.9 80 .2 77.0 76.0 74.4 69.6 58.5 84 . 3 
70 Mudtanks dak 0.0 71.0 71.7 73 .8 79.9 81.3 80.5 75.1 65.5 86.4 

---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 

Ge!uidsprognOSG bOOr;;Gikzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

I nvoergegevens overdrachtsberekening 

Bijlage 3 naa Blad 7 I 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-Iocatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Deutag PT-46 boorinstal!atie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
11-3-04 10:45 

lijst van Bronnen (dee! 2), voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 
ld Omschr. lwr31 lwr63 lwr125 Lwr250 lwr500 Lwrlk Lwr2k lwr4k Lwr8k Lwr-dBA 

---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 
71 Mudtanks dak 0.0 71.0 71.7 73.8 79.9 81.3 80.5 75.1 65.5 86.4 
72 Mudtanks dak 0.0 71.0 71.7 73.8 79.9 81.3 80.5 75.1 65.5 86.4 
73 Koeler luchtuitl. 81.3 85.5 81.4 82.4 80.9 75.1 75.7 79.0 69.0 90.3 
74 Koeler hijswerk inl. 48.9 71.8 73.4 75.9 72.7 73.0 70.1 73.9 65.7 81.9 
75 Hydrauliek unit 0.0 68.0 74 .9 85 .1 94.1 96.5 96.9 86.3 71.9 101.1 
76 Boorvloer deur voor 48.0 56.9 58 .3 69.3 70.0 67.0 64 .6 59.8 50.5 74.6 
77 Toren boven+Hunit 57.2 65.5 68.5 83.9 71.3 74.8 67.4 0.0 50.9 84.9 
78 Opening toren+Hunit 44.8 52.3 59.1 71.2 66.4 71.6 66 .6 60.4 48.8 75.9 
79 Opening toren+Hunit 49.0 53.5 57 .8 68.2 70.6 74.1 70 .5 64.2 53.1 77 .7 
80 Opening toren+Hunit 45.9 50.7 58.9 71.2 73.2 80.0 72. 2 64.4 51.7 81.9 
81 Opening toren+Hunit 46.6 54.9 59 .9 74.8 70.3 76.5 70.4 63.9 52.0 80.0 
82 Huis torenventi!ator 47.6 60.2 66.9 72.0 77.6 79.0 78.4 78.2 74.0 85.0 

---+--------------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+--------+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

I nvoergegevens overdrachtsbereke ning 

Bijlage 3 naa Blad 8 



429100 

426600 

428700 

428600 

428500 

428400 

Indusbielawaai - Il, Spij\<eni.se ODsl - Boring - eersle modells:\.JVlDGMRIGeonoise\SPIJKE-1) , Geonoise V4.03 

Grafische weergave rekenmodel 

Bijlage 4 IDD Blad 1 

LEGENDA 

~ 
I I 
IiWWJ 

* 

Gebouw 

80demgebied 

Procesinslallaliegebied 

Punlbron 

Grid 

Gridpunt 

~ Bebouwingsgebied 

W#~ 8eplanfingsslrook 

• GPS calibratle punt 

<:l Ontvange.-

100m .... 
schaal = 1 : 4000 

oorsprong = 84000, 428300 



428800 

428700 

LEGENDA 

~"'~~ Gebouw 

I I Bodemgabled 

fm'~ ProcesinstaliaUegebied 

* Punlbron . - . Grid 

Gridpunt 

FLm'...0'h! Bebouwingsgebied 

~#M BeplanUngsslrool< 

• GPS c:alibraUe punt 

<:I Ontvanger 

Om 20m 
~ .. MJ 
schaal = 1 : 1000 

oorsprong = 84300, 428600 

428000~-------LL--L----~--------L-------~--------~--------~--------L-------~ 
84300 84400 

Induslrielawaai - Il. Spijl<enisse oost- Botlng - eerste model [S:\..JVlDGMRIGeonoiseISPIJKE-I) • Geonoise V4.03 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Grafische weergave rekenmodel 

Bijlage 4 naa Blad 2 



LEGENDA 

Om 10m ............ 
schaal = 1 : 400 

oorsprong = 84340, 428650 

11115 I 

84400 

Induslrielawaai - Il, Spijl<enlsse 0051 - Boring - """,Ie model (S:I_JVIOGMRIGeonoiseISPUKE-1) , Geonoise V4.03 

Geluidsnroanose boorwerk7~~mhArt,:m NAM-ln~~tiA ~niikAnisSA Onst 
---------.---~----- --_ ... - ... _-_ ..... _-_ .......... _--_.- -.-'".'-'.'--- ----

Grafische weergave rekenmodel 

Bijlage 4 IDD _Blad3 __ --l 



428800 

428700 

LEGENDA 

Om 20m ...... 
schaal = 1 : 1000 

oorsprong = 64300, 428600 

428600<-------'-'---'-----'-----L...----...J.... ___ ~ ____ ...L_ ___ ___L.. ____ L.J 

84300 84400 

Induslrielawaal - IL, Spijkenlsse oosl- Boring - Silualle mel schenn [S:UIIIOGMRIGeonoiseISPIJKE-l] , Geonolse V4.03 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Grafische weergave rekenmodel 

Bijlage 4 naa Blad 4 



428800 

428700 

LEGENDA 

Om 20m ...... 
schaal = 1 : 1000 

oorsprong = 84300, 428600 

AWol. 

Effluentleiding 

429600'----1.....L..~""""'---'-----.....L-----'-_ _'__....I.._~L...._ ___ .L_ ___ _L.. ____ .J....J 

84300 84400 

Industrielawaai - IL, Spijkenisse 00$1 - Boring - Silualie mel scherm [S:\..JVlOGMRlGeonoiseISPIJKE- l) , Geonolse V4.03 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Grafische weergave rekenmodel 

Bijlage 4 III Blad 5 



3D Aanzicht vanuit het zuidoosten van het rekenmodel van de Deutag PT-46 

3D Aanzicht vanuit het noordwesten van het rekenmodel van de Deutag PT-46 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Grafische weergave rekenmodel 

L--__________ B_ijl_ag_e_4 naa _B_la_d_6 ___________ -' 



Noordelijk Akoestiseh Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-loeatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Deutag PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
Situatie zonder aanvullende maatregelen 
11-3-04 10:45 

lijst met rekenresultaten, voor rekenmethode Industrielawaai - Il 
----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omsehrijving Hoogte Dag Avond Haeht Etmaal li 

----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
1 A woning zuid 5.0 50.2 50.2 50.2 60.2 50.2 
2-A woning west 5.0 54.0 54.0 54.0 64.0 54.0 
3 A woning west 5.0 49.4 49.4 49.4 59.4 49.4 
4 A woning 5.0 57.1 57.1 57.1 67 . 1 57.1 

----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-loeatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Deutag PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
Situatie zonder aanvullende maatregelen 
11-3-04 10:51 

lijst met rekenresultaten (Detail), voor rekenmethode Industrielawaai - Il 
Immissiepunt: 4 woning 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omsehrijving Hoogte Dag Avond Naeht Etmaal li em 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

1 Gen 1 wand oost 2.0 23.6 23.6 23.6 33.6 23.6 -.-
2 Gen 1 rooster zuid 2.0 10.0 10.0 10.0 20.0 10.0 -.-
3 Gen 1 wand zuid 2.0 20.9 20.9 20.9 30.9 20.9 -.-
4 Gen 1 wand west 2.0 23.7 23.7 23.7 33.7 23.7 -.-
5 Gen 1 wand noord 2.0 30.2 30.2 30.2 40.2 30.2 -.-
6 Gen 1 rooster noord 2.0 26.0 26.0 26.0 36.0 26.0 -.-
7 Gen 1 uitlaat 4.4 40.1 40.1 40.1 50.1 40.1 -.-
8 Gen 1 uitlaatmond 5.0 45.2 45.2 45.2 55.2 45.2 
9 Gen 1 dak 3.1 26.5 26.5 26.5 36.5 26.5 

10 Gen 1 rooster dak 3.1 26.2 26.2 26.2 36.2 26.2 
21 Gen 3 wand oost 2.0 23.6 23.6 23.6 33.6 23.6 
22 Gen 3 rooster zuid 2.0 9.5 9.5 9.5 19.5 9.5 
23 Gen 3 wand zuid 2.0 20.2 20.2 20.2 30.2 20.2 -.-
24 Gen 3 wand west 2.0 21.2 21.2 21.2 31.2 21.2 -. -
25 Gen 3 wand noord 2.0 27.6 27.6 27.6 37.6 27.6 
26 Gen 3 rooster noord 2.0 25.1 25.1 25.1 35.1 25.1 
27 Gen 3 uitlaat 4.4 39.8 39.8 39.8 49.8 39.8 
28 Gen 3 uitlaatmond 5.0 44.8 44.8 44.8 54.8 44.8 -.-
29 Gen 3 dak 3.1 26.0 26.0 26.0 36.0 26.0 -.-
30 Gen 3 rooster dak 3.1 25.9 25.9 25.9 35.9 25.9 
41 E1. t ra il er vent. Z 2.1 18.1 18.1 18.1 28.1 18.1 
42 EI.trailer vent. W W 2.1 21.0 21.0 21.0 31.0 21.0 -. -
43 EI.trailer vent. N N 2.1 8.9 8.9 8.9 18.9 8.9 
44 EI. trailer vent. dak 3.1 26.7 26.7 26.7 36.7 26.7 
45 Instr.luchteompr. 1.7 19.0 19.0 19.0 29.0 19.0 -. -
46 Instr.luchteompr. 1.7 20.8 20.8 20.8 30.8 20.8 -.-
47 Mudpomp 1 2.0 45.2 45.2 45.2 55.2 45.2 
48 Mudpomp 2 2.0 46.5 46.5 46.5 56.5 46.5 
49 Mudpomp 3 2.0 48.1 48.1 48.1 58.1 48.1 
50 Bordes bij mUdpompen 1.2 48.5 48.5 48.5 58.5 48.5 

----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Qost 

Rekenresultaten Op immissiepunten (t.p.V. woningen) 

Bijlage 5 IDD Blad 1 



lijst met rekenresultaten (Detail), voor rekenmethode Industrielawaai - IL 
Imnissiepunt: 4 woning (vervolg) 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li Cm 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

51 Topdrive Varco TDS4 40.0 43.6 43.6 43.6 53.6 43.6 
52 Vent.Varco TD inlaat 25.0 13.6 13.6 13.6 23.6 13.6 
53 Vent.Varco TD motor 25.0 28.4 28.4 28.4 38.4 28.4 -.-
54 Ventilatie hijswerk 12.5 46.3 46.3 46.3 56.3 46.3 -.-
55 Centrif.omk. N 4.4 31.6 31.6 31.6 41.6 31.6 
56 Centrif.omk. 0 4.4 23.2 23.2 23.2 33.2 23.2 -.-
57 Centrif.omk. Z 4.4 42.4 42.4 42.4 52.4 42.4 -.-
58 Centrif.omk. W 4.4 30.4 30.4 30.4 40.4 30.4 
59 Centrif.omk dak 5.8 34.7 34.7 34.7 44.7 34.7 
60 Schudzeven 4.7 28.8 28.8 28.8 38.8 28.8 
61 Schudzeven 4.7 28.6 28.6 28.6 38.6 28.6 -.-
62 Schudzeven 4.7 30.4 30.4 30.4 40.4 30.4 -.-
63 Hopperpomp 1.0 40.1 40.1 40.1 50.1 40.1 -.-
64 Mudtanks W 2.1 2.9 2.9 2.9 12.9 2.9 -.-
65 Mudtanks Z 2.1 -.-
66 Mudtanks Z 2.1 30.3 30.3 30.3 40.3 30.3 
67 Mudtanks 0 2.1 14.6 14.6 14.6 24.6 14.6 
68 Mudtanks N 2.1 9.0 9.0 9.0 19.0 9.D 
69 Mudtanks N 2.1 19.0 19.0 19.0 29.0 19.0 -.-
70 Mudtanks dak 3.1 28.1 28.1 28.1 38.1 28.1 
71 Mudtanks dak 3.1 33.0 33.0 33.0 43.0 33.0 
72 Mudtanks dak 3.1 29.8 29.8 29.8 39.8 29.8 
73 Koeler luchtuitl. 4.8 41.4 41.4 41.4 51.4 41.4 
74 Koeler hijswerk inl. 1.4 31.0 31.0 31.0 41.0 31.0 
75 Hydrauliek unit 1.7 49.7 49.7 49.7 59.7 49.7 
76 Boorvloer deur voor 11.7 17.3 17.3 17.3 27.3 17.3 -.-
77 Toren boven+Hunit 13.1 28.6 28.6 28.6 38.6 28.6 
78 Opening toren+Hunit 13.1 19.5 19.5 19.5 29.5 19.5 -.-
79 Opening toren+Hunit 13.1 21.3 21.3 21.3 31.3 21.3 -.-
80 Opening toren+Hunit 13.1 25.6 25.6 25.6 35.6 25.6 
81 Opening toren+Hunit 13.1 23.8 23.8 23.8 33.8 23.8 
82 Huis torenventilator 25.0 29.9 29.9 29.9 39.9 29.9 

----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
Totaal 57.1 57.1 57.1 67.1 57.1 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Rekenresultaten Op immissiepunten (t.p.V. woningen) 

Bijlage 5 naa Blad 2 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V . te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Deutag PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
Situatie na maatregelen (scherm 10m hoog aan westzijde locatie met lengte van circa 125m) 
11-3-04 10:45 

Lijst met rekenresultaten, voor rekenmethode Industrielawaai - II 
----+------ ---------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li 

----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
1 A woning zuid 5.0 50.2 50.2 50.2 60.2 50.2 
2 A woning west 5.0 46.4 46 .4 46.4 56.4 46.4 
3-A woning west 5.0 41.9 41.9 41.9 51.9 41.9 
4 A woning 5.0 49.4 49.4 49.4 59.4 49.4 

----+---------------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 

Model: NAM-locatie Spijkenisse Oost; boorwerkzaamheden met Deutag PT-46 boorinstallatie 
Groep: (hoofdgroep) 
Geonoise V4.03 
Situatie na maatregelen (scherm 10m hoog aan westzijde locatie met lengte van circa 125m) 
11-3-04 10:51 

lijst met rekenresultaten (Detail) , voor rekenmethode Industrielawaai - Il 
Immissiepunt: 4 woning 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal Li em 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

1 Gen 1 wand oost 2.0 10.9 10.9 10.9 20.9 10.9 
2 Gen 1 rooster zuid 2.0 1.4 1.4 1.4 11.4 1.4 
3 Gen 1 wand zuid 2.0 13 .3 13.3 13.3 23.3 13.3 -.-
4 Gen 1 wand west 2.0 13 .6 13.6 13.6 23.6 13.6 -.-
5 Gen 1 wand noord 2.0 19.7 19.7 19.7 29.7 19.7 
6 Gen 1 rooster noord 2.0 14.7 14.7 14.7 24.7 14.7 -.-
7 Gen 1 uitlaat 4.4 28.3 28.3 28.3 38.3 28.3 
8 Gen 1 uitlaatmond 5.0 32.8 32.8 32.8 42.8 32.8 
9 Gen 1 dak 3.1 14.8 14.8 14.8 24.8 14.8 -.-

10 Gen 1 rooster dak 3.1 13.3 13.3 13.3 23.3 13.3 
21 Gen 3 wand oost 2.0 11.2 11.2 11.2 21.2 11.2 
22 Gen 3 rooster zuid 2.0 0.9 0.9 0.9 10.9 0.9 
23 Gen 3 wand zuid 2.0 12.8 12.8 12.8 22.8 12.8 
24 Gen 3 wand west 2.0 13.7 13.7 13.7 23.7 13.7 
25 Gen 3 wand noord 2.0 19.8 19.8 19.8 29.8 19.8 
26 Gen 3 rooster noord 2.0 14.9 14.9 14.9 24.9 14.9 
27 Gen 3 uitlaat 4.4 28.5 28.5 28.5 38.5 28.5 -.-
28 Gen 3 uitlaatmond 5.0 33.0 33.0 33.0 43.0 33.0 -.-
29 Gen 3 dak 3.1 14.9 14.9 14 .9 24.9 14.9 -.-
30 Gen 3 rooster dak 3.1 13.4 13.4 13 .4 23 .4 13.4 -. -
41 El.trailer vent. Z 2.1 8.4 8.4 8.4 18.4 8.4 
42 El . trai 1 er vent. W W 2.1 7.2 7.2 7.2 17.2 7.2 
43 E1. trail er vent. N N 2.1 2.1 
44 El.trailer vent. dak 3.1 10.5 10.5 10.5 20.5 10.5 -.-
45 lnstr.luchtcompr. 1.7 4.8 4.8 4. 8 14.8 4.8 -.-
46 Instr.luchtcompr. 1.7 8.7 8.7 8.7 18.7 8.7 -. -
47 Mudpomp 1 2.0 31.3 31.3 31.3 41.3 31.3 
48 Mudpomp 2 2.0 31.3 31.3 31.3 41.3 31.3 
49 Mudpomp 3 2.0 34.6 34.6 34.6 44.6 34.6 
50 Bordes bij mudpompen 1.2 29.5 29.5 29.5 39.5 29.5 

----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NA_M-Iocatie Spijkenisse Oost 

Rekenresultaten Op immissiepunten (t.p.V. woningen) 

Bijlage 5 naa Blad 3 



lijst met rekenresu1taten (Detail) • voor rekenmethode Industrielawaai - Il 
Immissiepunt: 4 woning (vervo1g) 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Id Dmschrijving Hoogte Oag Avond Nacht Etmaa1 li Cm 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

51 Topdrive Varco TDS4 40.0 43.6 43.6 43.6 53.6 43.6 -.-
52 Vent.Vareo TO in1aat 25.0 13.6 13.6 13.6 23.6 13.6 -.-
53 Vent . Vareo TO motor 25 .0 28 .4 28.4 28.4 38.4 28.4 
54 Ventilatie hijswerk 12.5 46.0 46.0 46.0 56.0 46.0 
55 Centrif . omk. N 4.4 17.7 17.7 17.7 27.7 17.7 -.-
56 Centrif.omk. 0 4.4 20.5 20.5 20.5 30.5 20.5 -. -
57 Centrif.omk. Z 4.4 28.9 28 .9 28.9 38.9 28.9 
58 Centrif.omk. W 4.4 18.8 18.8 18.8 28.8 18.8 
59 Centrif.omk dak 5.8 23.6 23 .6 23.6 33.6 23.6 -.-
60 Schudzeven 4.7 26.9 26 .9 26.9 36.9 26.9 -.-
61 Schudzeven 4.7 26.8 26. 8 26.B 36.B 26.8 -.-
62 Schudzeven 4.7 27.3 27 .3 27.3 37.3 27.3 -.-
63 Hopperpomp 1.0 22.3 22.3 22.3 32.3 22.3 - -
64 Mudtanks W 2.1 -.- -.- 5.B -.-
65 Mudtanks Z 2.1 -.- -.-
66 Mudtanks Z 2.1 22.7 22.7 22.7 32.7 22.7 
67 Mudtanks 0 2.1 9.3 9.3 9.3 19 .3 9.3 -. -
68 Mudtanks N 2.1 5.7 5.7 5.7 15.7 5.7 
69 Mudtanks N 2.1 5.4 5.4 5.4 15.4 5.4 
70 Mudtanks dak 3.1 18.5 18.5 18.5 28.5 18.5 -.-
71 Mudtanks dak 3.1 18.6 18.6 18.6 28.6 18.6 -.-
72 Mudtanks dak 3.1 33.0 33.0 33.0 43.0 33.0 -.-
73 Koe1er 1uehtuitl. 4.8 33.2 33.2 33.2 43.2 33.2 
74 Koe1er hijswerk in1. 1.4 18.3 18.3 1B.3 28.3 IB.3 
75 Hydrau1 i ek unit 1.7 31.1 31.1 31.1 41.1 31.1 
76 Boorv1oer deur voor 11.7 16.5 16.5 16.5 26.5 16.5 
77 Toren boven+Hunit 13.1 26.7 26.7 26.7 36.7 26.7 
78 Opening toren+Hunit 13.1 18.8 18.8 18.8 28.8 18.8 -. -
79 Opening toren+Hunit 13.1 21.0 21.0 21.0 31.0 21.0 
80 Opening toren+Hunit 13.1 25 .5 25.5 25.5 35.5 25 . 5 
81 Opening toren+Hunit 13.1 23.2 23.2 23.2 33.2 23.2 
82 Huis torenventilator 25.0 29.9 29.9 29.9 39.9 29.9 

----+--- -----------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 
Totaa1 49.4 49.4 49.4 59.4 49.4 
----+--------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Rekenresultaten Op immissiepunten (t.p.V. woningen) 

Bijlage 5 naa Blad 4 



schaal 1 : 5.000 
I J-;.>I == NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 
- == 50 dB(A) gestandaardiseerd immissieniveau Bron: NAM Geomatics Assen 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Berekende geluidscantauren van het gestandaardiseerde immissieniveau (zander maatregelen) 

'---__ Bi_ilage 6 naa Blad 1 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 
Methode 1 - Regeling als bedoeld in artikel 102, eerste en tweede lid, van de Wet geluidhinder 

Project 
Relevante weg 
Rekenjaar 

: 2618 - Boring op NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 
: Toegangsweg vanaf Maaswijkweg 
: 2004 

Dagperiode 
uur Aantal uren van de werkdag 

Aantal lichte motorvoertuigen 
Aantal middelzware motorvoertuigen 
Aantal zware motorvoertuigen 

: 12 
: 30 
:0 
: 48 

bewegingen per dag (heen en terug) 
bewegingen per dag (heen en terug) 
bewegingen per dag (heen en terug) 

Gegevens betreffende rijlijn: 
Maatgevende etmaalperiode 

Aantal lichte motorvoertuigen 
Aantal middelzware motorvoertuigen 
Aantal zware motorvoertuigen 

Objectfractie 
Hoogte van de weg 
Hoogte van de waarnemer 

(eategorie 2) 
(categorie 3) 
(categorie 4) 

Snelheid van de motoren en liehte motorvoertuigen 
Snelheid van de middelzware en zware motorvoertuigen 
Breedte van de weg 
Correctie ten gevolge van de naehtperiode 
Correctie ten gevolge van artikel 103 Wgh 
De rijlijn heeft een verharding met 

Berekeningsresultaat [in dB(A) ref. 20 J!Pa] 
De etmaalwaarde van het geluidsniveau op 11.1 m van de rijlijn bedraagt: 

Dagperiode 

2.5 /uur 
O.O/uur 
4.0/uur 

0.0 
0.0 m 
5.0 m 
50 km/uur 
50 km/uur 

6.0 m 
+ 0 dB(A) 

o dB(A) 
fijne oppervlakte textuur 

50.0 dB(A) 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Berekening indirecte hinder 

Bijlage 7 naa Blad 1 



Noordelijk Akoestisch Adviesburo B.V. te Assen 
Methode 1 - Regeling als bedoeld in artikel 102, eerste en tweede lid, van de Wet geluidhinder 

Project 
Relevante weg 
Rekenjaar 

: 2618 - Boring op NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 
: Toegangsweg vanaf Maaswijkweg 
: 2004 

Dagperiode 
uur Aantal uren van de werkdag 

Aantal Iichte motorvoertuigen 
Aantal middelzware motorvoertuigen 
Aantal zware motorvoertuigen 

: 12 
: 30 
: 0 
: 10 

bewegingen per dag (heen en terug) 
bewegingen per dag (heen en terug) 
bewegingen per dag (heen en terug) 

Gegevens betreffende rijlijn: 
Maatgevende etmaalperiode 

Aantal lichte motorvoertuigen 
Aantal middelzware motorvoertuigen 
Aantal zware motorvoertuigen 

Objectfractie 
Hoogte van de weg 
Hoogte van de waarnemer 

(categorie 2) 
(categorie 3) 
(categorie 4) 

Snelheid van de motoren en Iichte motorvoertuigen 
Snelheid van de middelzware en zware motorvoertuigen 
Breedte van de weg 
Correctie ten gevolge van de nachtperiode 
Correctie ten gevolge van artikel 103 Wgh 
De rijlijn heeft een verharding met 

Berekeningsresultaat [in dB(A) ref. 20 j../Pa] 
De etmaalwaarde van het geluidsniveau op 1.9 m van de rijlijn bedraagt: 

Dagperiode 

2.5 /uur 
O.O/uur 
0.8/uur 

0.0 
0.0 m 
5.0 m 
50 km/uur 
50 km/uur 

6.0 m 
+ 0 dB(A) 

o dB(A) 
fijne oppervlakte textuur 

50.0 dB(A) 

Geluidsprognose boorwerkzaamheden NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 

Berekening indirecte hinder 

Bijlage 7 DUU Blad 2 



+ 

schaal 1 : 5.000 
[==:J = NAM-Iocatie Spijkenisse Oost 
- = 50 dB(A) gestandaardiseerd immissieniveau Bron: NAM Geomatics Assen 
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In het kader van het Spijkenisse Cluster Development Project overweegt de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij B.V. (NAM) de locatie Spijkenisse Oost te gaan exploiteren. Deze gaswinninglocatie 

dient aangesloten te worden op de bestaande NAM locatie Oud-Beijerland Zuid. Vanaf hier wordt het 

natgas getransporteerd via de bestaande 8" natgasleiding naar de gasbehandelingsinstallatie 

Barendrecht. 

Tebodin heeft een onderzoek verricht naar de veiligheidsaspecten rond het gebruik van de leiding en 

de aanleg van de leiding. Dit document is de rapportage van deze studie. Het te volgen leidingtrace is 

bepaald middels een tracestudie. 

Dit rapport is een revisie van het bij het MER oorspronkelijk ingediende rapport. De revisie is gemaakt, 

omdat in de oorspronkelijke versie ten onrechte een aardgasleiding van de Gasunie niet in de 
beschouwing was meegenomen. 
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Veiligheid speelt een belangrijke rol bij het bepalen van een trace voor en het maken van een ontwerp 

van een leiding. Voor elke leiding geldt dat het additionele risico voor de omgeving waarin de leiding 

wordt aangelegd, aanvaardbaar dient te zijn. 

Bij de toetsing van de externe veiligheid wordt geevalueerd of er normoverschrijding plaatsvindt van het 

plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR) op een bepaald onderdeel van het trace van de 

leiding. In Nederland worden leidingen, voor zover het risiconormering betreft, onderverdeeld in drie 

groepen: 

• aardgasleiding; 
• leiding voor brandbare K1-, K2- en K3-vloeistoffen; 

• overige leidingen. 

Voor aardgastransportleidingen is door het Ministerie van VROM een circulaire uitgegeven 'Zonering 

langs hoge druk aardgas transportleidingen' (1984) [1] waarin een zoneringsregeling is gepresenteerd 

met vaste veiligheidsafstanden gebaseerd op aanvaardbare individuele risico's. 

In 1991 heeft het Ministerie van VROM een zelfde regeling gepresenteerd voor leidingen met 

brandbare vloeistoffen door de circulaire 'Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs 

transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3-categorie' uit te geven. Beide 

regelingen zijn opgenomen in de NEN 3650 'Eisen voor buisleidingsystemen, deel 2: Staal' katern 6 en 

Bijlage F [2]. 

De vermelde veiligheidsafstanden in beide circulaires zijn vastgelegd op basis van toetsing van het 

individuele risico. Toetsing van het groepsrisico levert volgens de 'Handreiking externe veiligheid 

vervoer gevaarlijke stoffen' (uitgave VNG, 1998) voor gasleidingen kleiner dan 24" geen eisen op die 

boven de toetsing op individueel risico uitgaan. 

De veiligheidsevaluatie dient als basis voor de uiteindelijke keuze van het trace en geeft aan of er 

additionele maatregelen getroffen moeten worden ter beperking van het risico. 

De norm die gehanteerd wordt is dat de kans op overlijden van iemand ten gevolge van enig 

ongewoon voorval aan de leiding de waarde 10'" per jaar niet overschrijdt. De 10'" iso-risicocontour 

komt overeen met de bebouwingsafstand. Dit is aangegeven in de circulaire van VROM [1]. 
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De zoneringsregeling voor aardgastransportleidingen volgens de VROM-circulaire werkt als voigt. Op 

grond van de diameter en de ontwerpdruk van de aardgasleiding wordt de toetsingsafstand volgens 

tabel 1 uit de VROM-circulaire vastgesteld. Binnen deze toetsingsafstand wordt de aard van het gebied 

beoordeeld en ingedeeld in een van de vier gebiedsklassen. De indeling van een gebied op grond van 

de dichtheid van de woonbebouwing, de aanwezigheid van bijzondere objecten en het gebruik van het 

gebied is conform tabel 2 uit de VROM-circulaire en loopt van gebiedsklasse 1 'geen of uitsluitend 

incidentele woonbebouwing en/of overig object' op tot gebiedsklasse 4 'flatgebouw dan wei bijzonder 

object categorie I' (waar veel mensen samen zijn of kwetsbare objecten aanwezig zijn). 

Gebaseerd op de diameter en de ontwerpdruk van de aardgasleiding wordt vervolgens de 

bebouwingsafstand, geldend voor de gebiedsklasse 3 en 4 vastgesteld volgens tabel 4 uit de 

VROM-circulaire. 

Voor de natgasleiding van Spijkenisse Oost naar Oud Beijerland zijn de toetsings- en 

bebouwingsafstanden bepaald uit de tabellen 2 en 4 uit de VROM-circulaire. 

De NAM houdt voor de 8" natgasleiding van Spijkenisse Oost naar Oud Beijerland vooralsnog een 

ontwerpdruk van 115 bar aan (zie rapport van Tebodin 31450-10/190658, Tracestudie) [3]. De druk 

van 115 bar valt echter buiten de tabellen in de NEN. De toetsings- en bebouwingsafstand is derhalve 

lineair geextrapoleerd waarbij de conservatiefste waarden zijn aangehouden. Bij deze uitgangspunten 

geldt dan voor de leiding een toetsingsafstand van 52 meter en een bebouwingsafstand van 14 meter, 

voor de gebiedsklassen 3 en 4. Voor de gebiedsklassen 1 en 2 geldt een bebouwingsafstand van 

5 meter. Deze genoemde afstanden zijn zogenoemde standaard veiligheidsafstanden. 

Voor het voorgestelde trace zal een evaluatie van de voorkomende bebouwing en objecten ter breedte 

van een strook van 52 meter aan weerszijden van de leiding moeten plaatsvinden. 

Op grond van de uitkomst van deze evaluatie zal duidelijk moeten zijn of, en zo ja, waar aanvullende 

maatregelen nodig zijn. 
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Bij het bepalen van een trace voor een leiding moet er naar gestreefd worden een grotere afstand dan 

de toetsingsafstand aan te houden tot woonbebouwing of een bijzonder object. In de praktijk is dit niet 

altijd mogelijk. 

Ais er kwetsbare objecten binnen de toetsingsafstand zijn gelegen, dan zullen aanvullende 

risicobeperkende maatregelen moeten worden getroffen. 

Zulke maatregelen hebben betrekking op: 

• ontwerp en constructie van de leiding; 

• omvang van de kwaliteitszorg en inspectie tijdens de aanleg; 

• beheers- en onderhoudsprocedures en kunnen zowel gericht zijn op beperking van de faalkans 

als op beperking van het effect. 

4.1 Faalkansbeperkende maatregelen 

Er zijn diverse maatregelen mogelijk om de faalkans te beperken in de ontwerpfase, de aanlegfase en 

de beheersfase. In de NEN 3650 [2] en/of de Circulaire van VROM [1] worden onder meer de 

maatregelen genoemd, die hieronder worden beschreven. 

4,1.1 Ontwerpfase 

De belangrijkste faalkans beperkende maatregelen kunnen zijn: 

• toepassen van een 'taai' materiaal (beperking scheurpropagatie); 

• toepassen van wanddikte factoren voor mechanische beschadiging door derden; 

• ontwerpen van de leiding op veilige vergrote diepteligging (beperking schade door 

graafwerkzaamheden) en op veilige afstand van overige kabels en leidingen; 

• maken van een conservatief ontwerp (naast toepassen van geschikt pijpmateriaal, grotere 

wanddikte dan noodzakelijk, toepassen van grote bochtstralen, beperken van zettingssprongen el 

dergelijke ); 

• toepassen van afdekplaten en zijdelingse afscherming. 

4.1.2 Aanlegfase 

Tijdens de aanlegfase zijn de volgende faalkans beperkende maatregelen mogelijk, met name op het 

gebied van controle, toezicht en inspectie: 

• inspectie van de materialen in verschillende fases van de uitvoering (fabrieksinspectie van de 

prefabbuizen op zowel het staal, de coating en de isolatie; inspectie van de coating bij het in de 

sleuf laten, inspectie van de coating na aanvullen van de sleuf door middel van Pearson 

onderzoek of gelijkwaardig; inspectie van de isolatie buitenmantel); 

• opstellen van uitvoeringsprocedures en -instructies en controle op de naleving hiervan 

(!ascontro!e, centrale op in!aten in de s!euf, contre!e van (dregs) s!suf en aanvuUen); 

• het aanbrengen van waarschuwingslinten in de sleuf of bovengronds aangebrachte markering van 

de leiding; 

• controle op het uitvoeren van een hydrostatische beproeving van de leiding; 

• controle op een nauwkeurige As Built meting en op het opzetten en bijhouden van betrouwbare As 

Built documentatie. 
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• hanteren van een stringent meldingen- en vergunningenstelsel, waarbij lidmaatschap van en 

aanmelden bij het KLiC alsmede het opvolgen van KLlC-meldingen van derden een minimale 

voorwaarde is; 

• uitzetten van de leiding en houden van toezicht bij werkzaamheden van derden in de nabijheid 

van de leiding; 

• uitvoeren van preventief onderhoud. 

4.2 Effectbeperkende maatregelen 

Ais effectbeperkende maatregelen kunnen genoemd worden het toepassen van: 

• voldoende afsluiters in de leiding, die snel bedienbaar en goed bereikbaar moeten zijn; 

• adequate beveiligingssystemen op de leiding; 

• geavanceerde instrumentatie op de leiding; 

• een volledig computergestuurd op afstand bedienbare pijpleidingsysteem (pompen, afsluiters, 

druk- en temperatuurregelaars en eventuele overige operationele onderdelen); 

• eventuele lekdetectiesystemen en regelmatig testen hiervan. 

In hoofdstuk 7 zijn effectberekeningen gepresenteerd voor het scenario waarbij lekkage optreedt in de 

natgasleiding. 
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De toetsingsafstand voor deze leiding bedraagt 52 meter. Voor de strook langs het voorgestelde trace 

met deze breedte (2 maal 52 meter) is een inventarisatie gemaakt van aanwezige bebouwing en 

objecten ten behoeve van het indelen van het gebied naar gebiedsklassen. 

Voor de gebiedsklassen 1 en 2 bedraagt de bebouwingsafstand voor een leiding met een ontwerpdruk 

groter dan 50 bar 5 meter. De bebouwingsafstand voor de 8" natgasleiding voor de zwaarste 

gebiedsklassen 3 en 4 bedraagt 14 meter. Dit betekent dat op minder dan 5 resp. 14 meter van de 

leiding geen woonbebouwing en andere kwetsbare objecten mogen voorkomen. 

5.2 Trace indeling gebiedsklassen 

De gebiedsklassen voor de 8" natgasleiding zijn ingedeeld volgens het tracevoorstel uit het rapport 

'Tracestudie 8" natgasleiding SPKO/SPKW -> OBLZ', rapportnummer 31450-10/190658 revisie A van 

juni 2003. De sectieverdeling van de pijpleiding uit dit rapport is hierbij gehanteerd. Het gekozen trace 

betreft trace 3 vanuit Spijkenisse Oost naar Oud-Beijerland Zuid. 

5.2.1 Sectie F-H 

Het trace zal buiten de veiligheidszone van de primaire waterkering en parallel ten oosten van de 

sportvelden aangelegd worden. Ten noorden van de sportvelden is een school en kinderdagverblijf 

gepland, welke bijzondere objecten categorie I betreffen. Deze liggen binnen de toetsingsafstand. De 

overeenkomstige gebiedsklasse is 4. De objecten liggen buiten de bebouwingsafstand van 14 meter. 

Halverwege de sportvelden is er een kinderdagverblijf gepland. Deze valt buiten de toetsingsafstand, 

de sportvelden liggen binnen de toetsingsafstand. Dit leidt tot een gebiedsklasse 3. 

Het gedeelte langs het industrieterrein heeft ook gebiedsklasse 3. De sportvelden en het 

industrieterrein liggen buiten de bebouwingsafstand van 14 meter. 

5.2.2 Sectie H-I 

Dit gedeelte van het trace kent geen of slechts sporadische bebouwing binnen de toetsingsafstand. 

Derhalve is de gebiedsklasse 1. Wei zijn belangrijke waterstaatswerken aanwezig. De Aaldijk is net als 

de Spuidijk een primaire waterkering. 

Het Spui zal gekruist worden middels een horizontaal gestuurde boring (HDD), zodat de buisleiding op 

relatief grote diepte onder de primaire waterkeringen zal liggen. Er is voldoende ruimte om de 

boorstreng uit te leggen en in te trekken. Het intredepunt en het uittredepunt van de HDD liggen buiten 
I'll'> I/I'>ilinhl'>in!':~f!':t~nn I/~n I'll'> nrim~irl'> w~tl'>rkl'>rinnl'>n -- • -"';;:1' ._._-_._ .. _ •• - .. _ •• -- 1""" •••• _ •• - •• _ .. _ .... _ ••• ''3-'" 



Veiligheid 8" natgasleiding Spijkenisse Oost naar Oud-Beijerland Zuid 

5.2.3 Sectie I-J 

32032-10/3800322 

revisie 1 

26 augustus 2004 

pagina 11 van 31 

Ten westen van Oud-Beijerland is een strook gereserveerd voor de Rijksweg A4-Zuid. Indien de A4-

Zuid niet aangelegd wordt, zal deze strook gebruikt worden voor bebouwing. De leiding dient buiten 

deze strook te worden aangelegd. Het trace en de eventuele uitvoering van de A4-Zuid is vooralsnog 

onbekend. De leiding is buiten het trace van de eventueel toekomstige A4-Zuid geprojecteerd. De 

sectie betreft gebiedsklasse 1: geen bebouwing aanwezig. 

5.2.4 Sectie J-O 

De leiding loopt langs bestaande leidingen. Er is geen bebouwing aanwezig binnen de 

toetsingsafstand, de sectie betreft derhalve gebiedsklasse 1. 

5.2.5 Sectie O-P 

Het trace voigt de bestaande leidingen in de leidingenstrook naar de NAM locatie Oud-Beijerland Zuid. 

De Nieuw Beijerlandse Kreek is een hoofdwatergang. De dijk met de Zinkweg is een secundaire 

waterkering. Op dit gedeelte zal horizontaal gestuurde boring worden toegepast. Er is slechts 

sporadische bebouwing aanwezig, derhalve betreft het gebiedsklasse 1. 

Er bestaan plannen om de Rijksweg A4-Zuid ten zuidwesten van Oud-Beijerland aan te leggen. 

Hiervoor is door Rijkswaterstaat ruimte gereserveerd zoals is aangegeven op de overzichtstekening. 

De gemeente Oud-Beijerland zal ten westen van Oud-Beijerland geen bebouwing laten plaatsvinden in 

verband met de toekomstige aanleg van de Rijksweg A4-Zuid. Ten zuidoosten van Oud-Beijerland is 

een sportpark aangelegd dat nog verder uitgebreid zal worden. Het sportpark bevindt zich ruim buiten 

de toetsingsafstand. Ten noorden van de locatie Oud-Beijerland Zuid bevindt zich een 

volkstuinencomplex. Deze bevindt zich buiten de toetsingsafstand. 
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Het ontwerp van de leiding en dan met name de bepaling van de wanddikte van de leiding moet 

gebaseerd worden op gebiedsklasse 4 in het gedeelte van sectie F-H dat langs de school en het 

kinderdagverblijf ligt. Het overige gedeelte van sectie F-H dient op gebiedsklasse 3 te worden 

gebaseerd. Voor de rest van de leiding zal NAM het ontwerp om praktische en veiligheidsredenen 

baseren op gebiedsklasse 2. Om praktische redenen van andere aard is op een aantal plaatsen in het 

trace gekozen voor het toepassen van een horizontaal gestuurde boring. Op die plaatsen zal de leiding 

extra diep komen te liggen, waardoor de additionele risico's (nog verder) gereduceerd worden. In het 

onderstaande schema staan de toe te passen wanddiktes en methode van uitvoering. 

Trace 

Trace 3: Spijkenisse Oost 

parallel aan sportvelden 

Spui ~ Oud-Beijerland Zuid 

6.1.1 Ontwerpuitgangspunten 

Ontwerpdruk: 

Ontwerptemperatuur: 

Medium: 

Ontwerp levensduur: 

Uitwendige diameter 8" 

Uitwendige diameter HDPE 

Isolatiemateriaal 

~ 

~ 

Aanleg Uitvoering 

Gebiedsklasse 1 &2 Open ontQravinQ 

Gebiedsklasse 3 Open ontgraving 

Gebiedsklasse 4 Open ontgraving 

Papendijk Open ontgraving 

Zandweg Persing 

Aaldijk I Spui I Spuidijk I HDD 

Provinciale weg N217 

Ruiseweg Persing 

Nieuw Beijerlandsche HDD 

Kreek I ZinkweQ 

Lanqeweg Persing of HDD 

Pd = 11,5 N/mm2 (115 barg) 

T minimaal = -20 ce, T maximaal = +76 ce 
nat zoetgas 

20 jaar 

219.1 mm 

355 mm 

PUR (polyurethaan) 

Wanddikte Lengte 

5,; mm 4.600 I 

6,2mm 540 m 

7,4 mm 300 m 

10,5 mm 100 m 

5,1 mm 60 m 

6,2mm 550 m 

5,1 mm 60 m 

6,2mm 400m 

5,1 mm 60 m 

De stalen leiding wordt uitwendig voorzien van een polypropyleen coating op moeilijk bereikbare 

gedeelten na de aanleg. Dit zijn aile horizontaal gestuurde boringen en eventuele persingen. De leiding 

wordt voorzien van een lekdetectiesysteem, zodat intrede of aanwezigheid van vocht in de isolatielaag 

gedetecteerd kan worden. 

6.1.2 Kathodische bescherming 

De leiding is ge'isoleerd met PUR-schuim en een HDPE-mantelbuis. Daarnaast zijn er in de isolatie 

lekdetectiedraden opgenomen zodat lekken in de mantel gesignaleerd kunnen worden. Ten behoeve 

van de kathodische bescherming en lekdetectie zullen er langs het trace bovengronds kastjes en 

lekdetectiepalen geplaatst worden. 

I 



Veiligheid 8" nalgasleiding Spijkenisse 0051 naar Oud-Beijerland Zuid 

7 Effectberekeningen 

7.1 Ongeval met de 8" natgas leiding 

32032-10/3800322 

revisie 1 

26 augustus 2004 

pagina 13 van 31 

Teneinde een indruk te krijgen van de mogelijke effecten van een ongeval met de natgasleiding zijn 

voor twee ongevalscenario's beschouwd. Deze twee scenario's zijn gebaseerd op richtlijnen voor het 

maken van een kwantitatieve risicoanalyse voor transport CPR 18E part 2 [4]. 

1 . volledige leidingbreuk waarbij uitstroming vanuit beide uiteinden plaatsvindt; 

2. lekkage vanuit een gat met een grootte van 20 mm (diameter). 

Voor deze twee scenario's zijn de grootte en de duur van de uitstroming bepaald en de omvang van de 

fakkelbrand die ontstaat na ontsteking. Deze zijn berekend met het effectmodelleringsprogramma 

PHAST professional (versie 6.3 2003). Hierbij wordt uitgegaan van een leidingbreuk of lekkage op een 

plaats waar de doorzet van de leiding maximaal is. De doorzet kan maximaal de maximale initiele 

productiecapaciteit bedragen: 3,10106 Nm3/dag (29 kg/s). De normale productiecapaciteit (ofwel 

normale doorzet) bedraagt echter 2*106 Nm3/dag (19 kg/s). 

De meest voor de handliggende oorzaak van de twee ongevalscenario's (Iekkage en breuk) is 

mechanische beschadiging door graafwerkzaamheden. Een complete leidingbreuk is het zogenoemde 

'worst case scenario'. 

7.1.1 Leidingbreuk 

De leiding van SPKO naar OBlZ (Iengte ca. 6,7 km) heeft een inhoud van ca. 207 m3 en bevat ca. 206 

m3 gas (aardgas bij 115 bar en 18°C: ca. 24000 kg) en ca. 1 m3 slok (watercondensaat: ca. 8.000 kg). 

Voor een volledige leidingbreuk is de uitstroming berekend met het 'long pipeline model' van PHAST 

professional. Dit model houdt rekening met tweezijdige uitstroming. Aan de hand van de druk in de 

leiding, de inwendige diameter (203 mm) en de lengte van de leiding en de afstand tot de breuk (de 

he 1ft van de leidinglengte) is berekend dat de gemiddelde uitstromingssnelheid over de eerste 20 

seconden gelijk is aan 297 kg/so Het uitstromingsdebiet zal afnemen totdat uitstroming gelijk is aan de 

doorzet van de leiding, welke maximaal 29 kg/s bedraagt. Het verloop van het uitstromingsdebiet en de 

uitgestroomde hoeveelheid gas is weergegeven in Tabel 1. Na 10 minuten is het uitstroomdebiet nog 

maar 10% van het initiele uitstroomdebiet en ongeveer gelijk aan de maximale doorzet van de leiding. 

Door een sterke drukval in de leiding wordt een dergelijke grote uitstroming direct gedetecteerd door 

de NAM waarna de resterende inhoud van de leiding gecontroleerd kan worden afgevoerd via een 

flare, waarmee de uitstroming van aardgas wordt beeindigd. Volgens CPR 18E moet rekening worden 

gehouden met een responstijd van 10 minuten. De totale uitgestroomde massa bedraagt dan ca. 30,7 

ton aardgas (zie Tabel 1). De gemiddelde uitstroomsnelheid over 600 seconden bedraagt derhalve 51 

kg/so 

Bij een lagere doorzet door de leiding blijft de initiele uitstroming vrijwel gelijk; deze is met name 

afhankelijk van de druk in de leiding, welke 40 bar is bij beide productiecapaciteiten. 
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Tabel 1: Uitstroming bij leidingbreuk 

Tijd Uitstroming 

[s] [kg/s] 

0 

0.3 689.3 

0.5 574.5 

1.1 468.9 

1.6 415.5 

2.2 376.3 

2.5 361.9 

3.1 340.5 

4.0 312.8 

5.1 288.8 

6.1 274.0 

7.0 262.4 

8.0 250.9 

9.0 241.7 

10.0 233.4 

11.1 225.8 

12.1 219.8 

13.3 213.6 

14.4 208.6 

15.0 207.0 

16.2 201.4 

17.5 197.7 

18.8 192.7 

19.9 188.8 

100 61.4 

600 29.1 

7.1.2 Lekkage 

Uitgestroomde massa 
[kg] 

301.2 

495.8 

817.6 

1088.3 

1363.7 

1488.3 

1705.9 

2052.4 

2435.4 

2724.0 

2982.5 

3274.6 

3535.6 

3797.5 

4060.3 

4292.1 

4558.0 

4814.0 

4894.6 

5203.6 

5423.2 

5721.9 

5949.6 

15240.5 

30738.4 
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Voor het lekkagescenario is het initieHe uitstromingsdebiet gelijk aan 6,7 kg/s (20 mm gat, 115 bar). 

Zolang de lekkage niet wordt verholpen zal de uitstroming aanhouden met het initiele 

uitstromingsdebiet. Bij detectie en melding van een lekkage zal de leiding naar een veilige toestand 

gebracht worden. Dit gebeurt door de gasproductie op Spijkenisse Oost in te sluiten en de druk in de 

van de transportleiding via de fakkel op de gasbehandelingsinstallatie Barendrecht af te laten. 

Aangezien werkzaamheden boven de leiding worden gezien als de meest waarschijnlijke oorzaak van 

een lekkage, is snelle detectie en melding van de lekkage zeer waarschijnlijk. 

In het ongunstigste geval wanneer er geen melding van de lekkage plaatsvindt, moet conform CPR 

18E voor een lekkage een continue uitstroming van 30 minuten worden aangenomen. Hierna wordt 

aangenomen dat het achtergebleven gas in de leiding wordt afgelaten via de flare. De totaa' 

uitgestroomde hoeveelheid gas wordt geschat op 12,1 ton (1800 5 x 6,7 kg/s). 
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7.1.3 Effecten van de ongevalscenario's 
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Indien de uitgestroomde hoeveelheid wordt ontstoken, kunnen de schade-effecten slachtoffers 

veroorzaken in de omgeving van de lekkage/breuk. Deze mogelijke effecten zijn met het 

effectmodelleringsprogramma PHASTprofessional doorgerekend. De gebruikte effectmodellen zijn 

gebaseerd op het 'Gele Boek' [5]. 

In de berekening is aangenomen dat het vrijkomende aardgas uit een mengsel van methaan (90 %), 

ethaan (5,3%) propaan (1,5%) C4+ (butaan, 1,2%) en inerten (stikstof/C02: 2,0%) bestaat. Zowel voor 

een verticale als een horizontale uitstroming zijn de effecten van een fakkelbrand berekend. Volgens 

CPR18 dient een verticale uitstroming te worden aangehouden bij lekkage/breuk van ondergrondse 

pijpleidingen. Een horizontale uitstroming geeft echter omvangrijker schade-effecten op grondniveau. 

Benadrukt wordt dat een horizontale uitstroming een conservatieve aanname is, die voor het 

breukscenario leidt tot maximale effecten. 

In bijlage 1 zijn de resultaten van de effectberekeningen gegeven. In Tabel 2 wordt het resultaat voor 

het meest waarschijnlijke scenario bij ontsteking gegeven voor twee representatieve windsnelheden in 

Nederland (zie tabel): de uitstroming wordt direct ontstoken en er ontstaat een 'jet flame' (fakkelbrand). 

Hierbij is uitgegaan van een veel voorkomend weertype, dit betreft Pasquill weersklasse D met een 

gemiddelde windsnelheid (5 m/s). Daarnaast is ook de effectafstand voor explosies gegeven; deze 

kunnen optreden bij horizontale uitstroming en vertraagde ontsteking. De explosie effectafstanden voor 

leidingbreuk zijn gebaseerd op de uitgestroomde hoeveelheid gedurende de eerste minuut. 

T abe 2: u itstromingsscenario's en b k d ff f ere en e e ecta stan d en voorwin d sne hei d f 50 1,5 m/s 

Scenario Leidingbreuk lekkage uit 20 mm qat 

Bronsterkte (1e 20 seconden) 297 kq/s 6,7 kq/s 

Relevante uitstrominqsduur 20 s 30 minuten 

Jet flame: afstand tot warmtestraling 9,8 KW/m2 

Bij horizontale uitstroming: 288 m (1,5 m/s) 42 m (1,5 m/s) 
Bij verticale uitstroming: 95 m (5 m/s) 15 m (5 m/s) 

Explosie (late ontsteking, horizontale uitstroming); 0,3 bar: 535 m (1,5/F) 0,3 bar: 75 m (1 ,5/F) 
maximale afstand tot piekoverdruk van 0,1 bar en 0,1 bar: 590 m (1,5/F) 0,1 bar: 83 m (1 ,5/F) 

0.3 bar 

Bij een blootstelling aan een warmtestraling van 9,8 kW/m2 gedurende 20 second en bestaat voor 

onbeschermde personen een 1 % letaliteitskans volgens het 'Groene Boek' [6). Bij een lagere 

warmtestraling wordt de letaliteitskans als verwaarloosbaar beschouwd. Uit bovenstaande valt af te 

leiden dat in geval van een lekkage met horizontale uitstroming verder dan 42 meter van de plaats van 

het incident het risico op letaal letsel ten gevolge van een jet flame verwaarloosbaar is. De maximale 

effectafstand bedraagt 288 meter, in geval van een leidingbreuk, waarbij de uitstroming horizontaal 

wordt verondersteld. Bij blootstelling aan een explosieoverdruk van 0,3 bar is de kans op overlijden 

zowel binnenshuis als buitenshuis 100%. Bij een explosieoverdruk van 0,1 bar is de kans op overlijden 

binnenshuis 2,5%. 

De maatregelen die genom en zullen worden om de kans op een ongeval en de effecten bij een 

ongeval zo veel mogelijk te beperken, zijn beschreven in hoofdstuk 8. 
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7.2 Escalatie door en naar naastliggende leidingen 

7.2.1 Faaloorzaken 
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Bij het falen van een pijpleiding kunnen domino-effecten naar naastliggende pijpleidingen optreden als 

gevolg van inwerking op de naastliggende pijpleidingen van: 

• warmtestraling; 

• explosieoverdruk. 

Deze effecten kunnen ontstaan als gevolg van het vrijkomen van brandbaar gas of vloeistof uit een 

naastliggende leiding, gevolgd door directe of late ontsteking. In geval van de 8" natgasleiding is het te 
verwachten effect een fakkelbrand . 

Bij inwerking van warmtestraling op een leiding zal de leiding plaatselijk opwarmen. Indien dt. 

temperatuur van de leiding plaatselijk te hoog wordt, zal de leiding daar falen. Door het optreden van 

een explosieoverdruk, kan een blootliggende leiding worden verschoven. Hierdoor kunnen krachten op 

de leiding gaan werken, waardoor de leiding kan falen. Omdat bij het ontwerp van pijpleidingen al 

rekening wordt gehouden met mogelijke krachten op de leidingen, bijvoorbeeld ten gevolge van 

thermische expansie, is het onwaarschijnlijk dat een leiding zal falen ten gevolge van explosieoverdruk 

van buiten. Bovendien zullen de blootliggende leidingen bij een explosie waarschijnlijk naar beneden 

worden gedrukt, tegen de grond, zodat de onderliggende grond de krachten kan opvangen. Daarom 

zal in het vervolg aileen worden ingegaan op de mogelijkheid van het falen van een leiding als gevolg 

van warmtestraling. 

In de volgende paragraaf wordt ingegaan op de mogelijkheid dat een ongeval (fakkelbrand) met de 

8" natgasleiding Spijkenisse Oost naar Oud-Beijerland Zuid leidt tot het falen van een naastgelegen 

leiding. Met betrekking tot domino-effecten zijn de volgende bestaande leidingen van belang: 

• 8" PRB (pijpleiding Rotterdam-Beek) naftaleiding (deeltrajecten J-O, O-P); 

• 36" olieleiding R.R.P. (Rotterdam Rijn Pijpleiding) (deeltrajecten J-O, O-P); 

• 24" olieleiding TOTAL (deeltrajecten J-O, O-P); 
• 12" aardgasleiding Gasunie (deeltrajecten J-O, O-P); 

• 6"ethyleen leiding DOW (deeltraject O-P). 

De nieuwe leiding zal deze bestaande leidingen diverse malen kruisen en op delen parallel aan deze 
leidingen lopen. 

7.2.2 Falen ten gevolge van warmtestraling 

De criteria voor het falen van een leiding als gevolg van warmtestraling zijn hieronder gegeven, 

gebaseerd op hoofdstuk 7 uit deel1 van CPR 16 (effecten van warmtestraling op constructies) [6]. Het 

is aangenomen dat de leidingen van staal zijn. 

Temperatuur waarbij de leiding bezwijkt 

In CPR 16 wordt voor stalen constructie-elementen 0 10 1""'1 I,ri+iro,..h,... ... """ .......... ,.., .. """ .... I .... I. , ................... -. . . ::1 .. -- \ 
"",,,,,., I'\.I.t. • .;;J\.III'V I..'VII ItJvl QlUUI \ VVV I UCLYVIJI'\t:;a I) 

gegeven van 673-873 K (400-600°C). Omdat de constructie-elementen net als de gasleiding een 

bepaalde belasting hebben, is aangenomen dat stalen gasleidingen ongeveer dezelfde kritische 

temperatuur zullen hebben. 

V~~r de berekening van de kritische stralingsintensiteit is uitgegaan van een kritische temperatuur van 

400°C. De kritische stralingsintensiteit is de stralingsintensiteit waarbij na verloop van tijd het 
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aangestraalde object de kritische temperatuur bereikt. 
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Deze warmtestralingsintensiteit is berekend met behulp van formule 7.3 uit hoofdstuk 1 van CPR 16. 

Hierbij is aangenomen dat het oppervlak waarover de warmte wordt afgevoerd twee maal zo groot is 

als het aangestraalde oppervlak (omdat slechts de helft van de buis wordt aangestraald bij een 

fakkelbrand bij de naastliggende leiding). De kritische stralingsintensiteit, uitgaande van een 

temperatuur, waarbij bezwijking optreedt, van 400°C bedraagt 28,6 kW/m2. Bij deze berekening is 

geen rekening gehouden met het koelende effect van stroming van medium door de leiding; dit is een 

conservatieve aanname. Tevens wordt ervan uitgegaan dat de leidingen geen gronddekking hebben. 

Dit zou het geval kunnen zijn bij een ongeval veroorzaakt door graafwerkzaamheden. Ook zou bij 

breuk van de 8" natgasleiding door een andere oorzaak een grondverplaatsing plaats kunnen vinden 

vanwege de uitstroming van gas, waardoor de gronddekking van (een deel van) de naastliggende 

leidingen verdwijnt. 

7.2.3 Aantasting van omliggende leidingen door een ongeval met de 8" natgas leiding 

Uit de effectberekeningen voor de 8"gasleiding blijkt dat het warmtestralingniveau van 28,6 kW/m2 op 

grondniveau wei gehaald wordt bij horizontale uitstroming en niet bij verticale uitstroming. Op 

grondniveau is het maximale warmtestralingniveau bij een verticale uitstroming van gas uit de 8" 

natgasleiding ca. 19 kW/m2, bij een veel voorkomend weertype las 5/D (windsnelheid 5 m/s). Bij 

windsnelheden van 9 m/s of hoger wordt het warmtestralingniveau van 28,6 kW/m2 op grondniveau wei 

gehaald bij leidingbreuk met verticale uitstroming. Bij een horizontale uitstroming wordt dit 

warmtestralingniveau altijd gehaald. Dan kan een naastgelegen leiding zelfs in de jet flame liggen, 

zowel bij lekkage als bij breuk. Een horizontale uitstroming is echter onwaarschijnlijker dan een 

verticale uitstroming, omdat de meest voorkomende oorzaak voor het falen van een ondergrondse 

leiding 'schade door derden' (bijvoorbeeld door graafwerkzaamheden) is. 

Om de cumulatieve effecten van de verschillende naast elkaar liggende leidingen te kunnen 

berekenen, zijn gegevens over de leidingen opgevraagd bij de beheerders ervan. Deze zijn 

opgenomen in de onderstaande tabel. 

b I Ta e 3: gegevens van b estaan d I 'd' e el mgen angs h I'd' et el mgtrac 

leiding product Druk Debiet Wanddikte 
[bar(g)] [m3/h] [mm] 

8" PRB leiding nafta 68 (ontwerpdruk) 200 4,74 

36" olieleiding R.R.P. Ruwe olie 18-25 Max 3000 8,7 

24" olieleiding TOTAL Ruwe olie Aanname: 25 Aanname: Max. 

2000 

12" aardgasleiding Aardgas 40 (ontwerpdruk) Max: 3300 7.2 

Gasunie 

6" ethyleen leiding propyleen Aanname: 40 Aanname: 200 

DOW 

De volgende escalatie scenario's zijn mogelijk, uitgaande van een initieel scenario van een horizontale 

jetflame vanuit de 8" natgasleiding ten gevolge van lekkage of breuk van de leiding: 
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• horizontale jetflame vanuit de 6" ethyleenleiding van DOW; 

• horizontale jetflame vanuit de 12" aardgasleiding van Gasunie; 
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• plasbrand (maximaal plasoppervlak 3000 m2 conform CPR 18/ NEN 3650) van nafta en/of ruwe 

olie (te modelleren als hexaan). 

De warmtestraling als functie van de afstand is voor elk van deze scenario's apart berekend. Om de 

cumulatieve warmtestralingseffecten te verkrijgen van het optreden van deze branden tegelijkertijd, is 

op elke afstand de warmtestraling ten gevolge van elke afzonderlijke brand opgeteld. Aangenomen is 

dat de 6" ethyleenleiding en de 8" natgasleiding op 5 meter afstand van elkaar liggen en dat de 

fakkelbranden een tegenovergestelde richting hebben. Hetzelfde scenario is aangehouden voor de 

aardgasleiding van Gasunie; deze is echter 38 meter verwijderd van de 8" natgasleiding. 

De cumulatieve effecten zijn berekend voor een weertype met lage windsnelheid (1,5/0) om de 

effecten van de branden in tegenovergestelde richting zo goed mogelijk met elkaar in lijn te brengen 

De fakkelbranden leiden tot de grootste effectafstanden en bepalen dan ook de effectafstanden aan 

beide zijden van de leiding. Dit is te zien in Figuur 1, waarin de cumulatieve warmtestraling is uitgezet 

tegen de afstand. 

Cumulatieve effecten leidingstrook 

140.00 

120.00 
Fakkelbrand 6" 

+------1 ethyleenleiding en 1--~:::-i~"".,:::::::::::;;;;;;;~-r.F=a:kk=e=lb=ra=n=d~8:l. 

~ 100.00 

~ 
CI 80.00 

.= 
~ 
1;; 60.00 
Q) 

~ 
ta 40.00 
;: 

20.00 

0.00 

-350 

12" aardgasleiding 

-250 -150 -50 50 150 250 350 

Afstand (m) 

-+- Totale warmtestraling --8- 8" natgasleiding --er- 6"ethyieenleiding ~ 12" aardgasleiding 

Figuur 1: Cumu!atieve '''Jarmtestralingseffacten van de laid;ngstiook 

In de bovenstaande figuur zijn in het midden (rond x=O) de twee leidingen (8" natgas en 6" ethyleen) 

aangegeven. De fakkelbrand van de 8" natgasleiding is naar rechts gericht, de fakkelbrand ten gevolgf 

van het escalatiescenario 'falen van de 6" ethyleenleiding' en die van 'falen van de 12" aardgasleiding' 

zijn naar links gericht. Rond de leidingen is een plasbrand van hexaan ten gevolge van escalatie naar 
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de olieleidingen en/of de naftaleiding. 

32032-10/3800322 

revisie 1 

26 augustus 2004 

pagina 19 van 31 

Voor het escalatiescenario van de 6" ethyleenleiding is uitgegaan van de aannames die genoemd zijn 

in Tabel3. De gemiddelde uitstroming van propyleen over de eerste 20 seconden na de leidingbreuk is 

uitgerekend met het Long Pipeline model van PHASTprofessional en bedraagt 64 kg/so Hierbij is 

uitgegaan van een leidinglengte van 4 km waarbij de breuk in het midden plaatsvindt. De uitstroming 

bestaat deels uit damp (ca. 30%) en deels uit vloeistof. 

Ten gevolge van de escalatie naar andere leidingen kunnen aan twee zijden van de leidingstrook letale 

effecten optreden ten gevolge van warmtestraling, bij een enkele horizontale fakkelbrand (aileen de 

8"natgasleiding; geen escalatie) is dat aan een zijde van de leiding het geval. De effectafstand voor 1 % 

letaliteit (9,8 kW/m2) ten gevolge van de fakkelbrand ontstaan door breuk van de 8" natgasleiding 

(horizontale uitstroming), is, zoals eerder vermeld, 288 meter vanaf de 8" natgasleiding. Ten gevolge 

van het falen van de in de nabijheid liggende vloeistofleidingen is een extra effectafstand (in 

tegenovergestelde richting) te verwachten van ca . 200 meter. Deze effectafstand is toe te schrijven 

aan een fakkelbrand ten gevolge van breuk van de 6" ethyleenleiding; deze reikt verder dan de 

fakkelbrand van de 12" Gasunieleiding. 

7.2.4 Aantasting van de 8" natgasleiding door een ongeval met een naastliggende leiding 

Een brand in de omgeving van de 8" natgasleiding kan veroorzaakt worden door het falen van een van 

de naastliggende K1-leidingen; in dat geval zal een vloeistofplas ontstaan en na ontsteking een 

plasbrand. Deze zal leiden tot het falen van de 8" natgasleiding in dien deze blootgesteld is aan de 

vlammen of warmtestraling. Dit kan aileen als de 8" natgasleiding geen gronddekking heeft. Ook kan 

een brand in de omgeving ontstaan door het falen van de 6" Ethyleen leiding of de 12" Gasunieleiding; 

in dat geval ontstaat na ontsteking een fakkelbrand. Bij een fakkelbrand ten gevolge van leidingbreuk 

van de 6" Ethyleenleiding met verticale uitstroming wordt bij windsnelheden boven de 2 m/s reeds op 

grondniveau een warmtestralingsniveau van 28,6 kW/m2 bereikt waardoor de omliggende leidingen 

kunnen falen indien deze geen gronddekking hebben. De warmtestraling van de 12" Gasuniereiding is 

lager dan die van de 6" Ethyleenleiding. 

De NAM reiding is van staal en voorzien van isolatie (PURschuim) met daar omheen een PE 

mantelbuis. In geval van brand in de omgeving zal de PE mantelbuis echter snel smelten door de 

warmtestraring, indien de reiding niet voorzien is van gronddekking. 

De maximale cumulatieve effecten van de leidingstraat zijn bij aantasting van de 8" natgasleiding door 

een ongeval met een van de andere leidingen, gelijk aan de effecten beschreven in de vorige 

paragraaf. De maximale effecten worden namelijk bepaald door fakkelbranden ten gevolge van breuk 

van de 8" natgasleiding en de 6" Ethyleenleiding en een plasbrand ten gevolge van falen van de 

vloeistofleidingen. 

7.3 Ongevalscenario's aanlegfase 

Tijdens graafwerkzaamheden bij de aanleg van de leiding, of tijdens de uitvoering van de horizontaal 

gestuurde boring, bestaat het risico dat bestaande leidingen worden geraakt. Dit kan schade-effecten 

als brand of exprosie tot gevolg hebben, indien de impact leidt tot uitstroming van gevaarlijke stof uit de 

leiding. 

Met betrekking tot risico's ten gevorge van graafwerkzaamheden bij de aanleg van de leiding zijn de 

volgende bestaande leidingen van belang: 
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• 8" PRB (pijpleiding Rotterdam-Beek) naftaleiding (deeltrajecten J-O, O-P); 

• 36" olieleiding RRP. (deeltrajecten J-O, O-P); 

• 12" aardgasleiding Gasunie (deeltrajecten J-O, O-P); 

• 24" olieleiding TOTAL (deeltrajecten J-O, O-P). 
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De nieuwe leiding zal de leidingen diverse malen kruisen en op delen parallel aan deze leidingen 

lopen. 

Met betrekking tot de horizontaal gestuurde boring zijn de volgende objecten gerdentificeerd die 

mogelijk geraakt zouden kunnen worden bij de boring: 

• waterleiding ten noorden van het Spui (kruising), deeltraject H-I; 

• 6" ethyleenleiding van DOW langs Nieuw-Beijerlandse kreek (kruising), deeltraject O-P; 

• gasleiding van ENECO langs de Zinkweg (kruising), deeltraject O-P; 

• 8" PRB leiding (parallel), deeltraject O-P; 

• 36" olieleiding RRP. (parallel), deeltraject O-P; 

• 12" aardgasleiding Gasunie (parallel), deeltraject O-P; 

• 24" olieleiding TOTAL (parallel), deeltraject O-P. 

Een specifiek risico van horizontaal gestuurde boringen is dat de boring uit koers kan raken en 

daardoor een object dat zich in de grond bevindt kan raken. Indien leidingen met gevaarlijke stoffen 

zich in de nabijheid van de boring bevinden, kan het raken van deze leidingen leiden tot een 

uitstroming van brand bare of toxische stof met bijbehorend schade-effect. 

Het uit koers raken van een horizontaal gestuurde boring (afwijken van boortrace) kan veroorzaakt 

worden door: 

• overgang van zachte naar harde grondlaag (of andersom); 

• aanwezigheid van grind in het boortrace; 

• interferentie van buitenaf (onder andere door hoogspanningsmasten en kathodische bescherming 

van naburige leidingen). 

Mogelijke maatregelen om de kans op een ongeval tijdens de aanlegfase zo veel mogelijk te beperker. 

zijn gegeven in hoofdstuk 8. 
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8 Maatregelen met betrekking tot veiligheid 

8.1 Trace 
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De minimum veiligheidsafstanden van NEN 3650 worden aangehouden. Overal kan een afstand van 

minimaal 14 meter tot woonbebouwing worden aangehouden. 

8.2 Ontwerp 

In het ontwerp zullen de onderstaande maatregelen ter bevordering van de veiligheid worden 

doorgevoerd. 

• Om de leiding wordt PUR schuim aangebracht waaromheen een HDPE beschermbuis komt. Deze 

isolatie wordt voorzien van lekdetectie. Veel aandacht zal tijdens het ontwerp worden besteed aan 

zowel de afdichtingsmoffen als het lekdetectie systeem. 

• Het ontwerp van het leidingsysteem voorziet in het aanbrengen van kathodische 

beschermingsvoorzieningen op de leiding die in geval van beschadigingen van de buitenmantel 

ingeschakeld kunnen worden, waarmee corrosie kan worden voorkomen. 

• In de transportleiding zijn tussen de beide locaties volgens de NEN 3650 geen afsluiters nodig als 

voorgeschreven effectbeperkende maatregel. Op de locaties zelf zijn wei blokafsluiters voorzien . 

8.3 Aanleg 

In de fase van materiaalaanschaf en uitvoering zullen met betrekking tot veiligheid de in hoofdstuk 4 

genoemde maatregelen getroffen worden. Daarnaast zullen de volgende maatregelen getroffen 

worden: 

• Van werkzaamheden op de delen van het trace waar reeds andere leidingen liggen, zullen de 

beheerders van de bestaande leidingen op de hoogte worden gesteld. Er zal worden voldaan aan 

eisen die door de beheerders van deze leidingen worden gesteld met betrekking tot de 

graafwerkzaamheden. 

• Opstellen van specifieke veiligheidsinstructies die opgenomen worden in en V&G plan. 

• Bij de controle op de naleving van de procedures en instructies en toezicht op de uitvoering, zal 

met name gelet worden op het laswerk, op het maken van de moffen en het verbinden van de 

lekdetectie draden, op het inlaten van de leiding in de (droge) sleuf, op het aanvullen van de sleuf 

en het goed onderstoppen ter plaatse van overgangen in uitvoeringsmethoden. 

Aangezien de leiding onder keur Stoomwezen valt, zijn diverse van de onder ontwerp en aanleg 

vermelde maatregelen reeds vereist. 

De volgende maatregelen zullen worden genomen in verband met de risico's die horizontaal gestuurde 

boringen (HDD) met zich meebrengen in combinatie met de reeds aanwezige leidingen in de nabijheid 

van het boortrace. 

• opvragen van trace's en diepteligging van de bestaande leidingen; 

• uitvoeren van een grondonderzoek en naar aanleiding van de resultaten het juiste materieel en 

het juiste boortraject vaststellen; 

• uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie, specifiek voor het uitvoeren van de HDD op 

de locaties waar bestaande leidingen liggen; 

• aanhouden van tenminste de minimumafstand tussen het boortraject en de bestaande leidingen; 
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• in verband met mogelijke interferentie van buitenaf op de positiemeting, het meest geschikte 

meetsysteem kiezen en een inschatting maken van de te verwachten interferentie vanuit de 

omgeving. 

Overigens dient opgemerkt te worden dat de meettechnieken bij HDD steeds beter worden, zodat de 

plaatsbepaling van de boorkop steeds nauwkeuriger wordt. 

8.4 Beheer 

Van de in hoofdstuk 4 genoemde maatregelen worden in de fase van beheer en onderhoud, zodra de 

leiding is aangelegd, de volgende activiteiten ter bevordering van de veiligheid uitgevoerd: 

• de leiding vroegtijdig, dus in de eindfase van de bouw, aanmelden bij het KLiC (West); 

• het zorgvuldig opvolgen van KLiC meldingen, inclusief het zelf (Iaten) uitzetten van de eigen 

leiding en het houden van toezicht tijdens de graafwerkzaamheden van derden in de nabijheid van 

de leiding; 

• tijdig vervaardigen van de As Built tekeningen; 

• uitvoeren van regelmatige tracecontroles; 

• uitvoeren van regelmatige controle op de werking van het lekdetectie systeem; 

• het opnemen in een handboek beheer en onderhoud van de vereiste procedures en handelingen 

m.b.t. de veiligheid van de leiding; 

• het opstellen van een aanvulling op het calamiteitenplan voor het geval van een lekkage van de 

leiding; 

• het houden van regelmatige trainingen en oefeningen op het gebied van veiligheid. 

N.B. Het verrichten van regelmatige metingen aan de kathodische bescherming zal pas gaan 

plaatsvinden als er lekkage van de buitenmantel is geconstateerd (gedetecteerd). 
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Het trace kent geen knelpunten met betrekking tot zone ring. Er zijn geen kwetsbare objecten binnen de 

bebouwingsafstand gelegen voor de diverse delen van het trace. Kwetsbare objecten in de nabijheid 

van het trace betreffen een toekomstige school en kinderdagverblijf op circa 40 meter van het trace 

vandaan en een kinderdagverblijf op ca. 60 meter afstand van het trace. 

Het ontwerp van de leiding en dan met name de bepaling van de wanddikte van de leiding moet 

gebaseerd worden op gebiedsklasse 4 in het gedeelte van sectie F-H dat langs de school en het 

kinderdagverblijf ligt. Het overige gedeelte van sectie F-H dient op gebiedsklasse 3 te worden 

gebaseerd. V~~r de rest van de leiding zal NAM het ontwerp om praktische en veiligheidsredenen 

baseren op gebiedsklasse 2. Om praktische redenen van andere aard is op een aantal plaatsen in het 

trace gekozen voor het toepassen van een horizontaal gestuurde boring. 

Mogelijke ongevallen met de 8" natgasleiding kunnen leiden tot een lekkage van gas uit de leiding of in 

het ergste geval tot een leidingbreuk. De mogelijkheid bestaat dat een incident met de natgasleiding 

zich uitbreidt naar de andere leidingen. Dit kan aileen indien de leidingen bloot Iiggen; dit kan 

veroorzaakt worden door werkzaamheden of door grondverzetting ten gevolge van een breuk van de 

8" natgasleiding. Bij verticale uitstroming uit de natgasleiding is het aileen bij windsnelheden van 9 m/s 

en hoger mogelijk dat het incident zich uitbreidt. Bij horizontale uitstromingen zal een incident zich 

waarschijnlijk uitbreiden. Uitbreiding van een incident bij een van de bestaande leidingen (K1 leidingen, 

12" Gasunie leiding of 6" ethyleenleiding) van andere maatschappijen naar de 8" natgasleiding kan 

plaatsvinden indien de 8" natgasleiding niet van gronddekking is voorzien. 

len gevolge van de escalatie naar andere leidingen kunnen aan twee zijden van de leidingstrook letale 

effecten optreden ten gevolge van warmtestraling, bij een enkele horizontale fakkelbrand (aileen de 

8"natgasleiding; geen escalatie) is dat aan een zijde van de leiding het geval. De afstand waarop de 

kans op overlijden 1 % is, is de maxima Ie effectafstand. Bij nog grotere afstand wordt de kans op 

overlijden verwaarloosbaar geacht, conform CPR 18. De effectafstand voor 1 % letaliteit (9,8 kW/m2) 

ten gevolge van de fakkelbrand ontstaan door breuk van de 8" natgasleiding (horizontale uitstroming), 

is. zoals eerder vermeld. 288 meter vanaf de 8" natgasleiding. Ten gevolge van het falen van de in de 

nabijheid liggende vloeistofleidingen en gasleidingen is een extra effectafstand (in tegenovergestelde 

richting) te verwachten van ca. 200 meter. Deze effectafstand is toe te schrijven aan een fakkelbrand 

ten gevolge van breuk van de 6" ethyleenleiding. De te verwachten effectafstanden voor verschillende 

scenario's zijn in label 4 weergegeven. 

label 4: Samenvatting effectafstanden 

Scenario Effectafstand voor Jet flame: afstand tot 

warmtestraling 9,8 KW/m2 (windsnelheid) 

Leidingbreuk horizontale uitstroming 288 (1 ,5 m/s) 

Leidingbreuk verticale uitstroming 95 (5 m/s) 

lekkage uit 20 mm gat. horizontale uitstroming 42 m (1 ,5 m/s) 

lekkage uit 20 mm gat. verticale uitstroming 15 m (5 m/s) 

Extra effectafstand in tegenovergestelde richting 200 m (1.5 m/s) 
t.g.v. domino-effect (breuk 6" ethyleenleiding, 

horizontale uitstroming) 
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Bijlage 1: Resultaten van effectberekeningen 
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Figuur 2: Dispersie bij 

horizontale uitstroming 
leidinglekkage 20 mm 
gat, weertype 5/0 

Figuur 3: 
warmtestralings

contouren op 1 m hoogte 

bij horizontale 
uitstroming 

leidinglekkage 20 mm 
gat, weertype 5/0 

Figuur 4: Dispersie bij 
verticale uitstroming 

leidinglekkage 20 mm 

gat, weertype 5/0 
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Figuur 5: Warmtestraling als 
functie van de afstand op 1 m 
hoogte bij leidinglekkage 20mm, 
verticale uitstroming van 6,7 
kg/s 
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Figuur 13: Cumulatieve warmtestralingseffecten van de leidingstrook 
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Figuur 135: 
Warmtestralings
contouren op 1 m hoogte 
bij leidingbreuk van de 
8"natgasleiding 
(horizontale uitstroming 
297 kg/s), windsnelheid 
1,5 m/s 
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Figuur 18: Warmtestraling versus 
afstand voor fakkelbrand 
6"ethyleenleiding (op 1 m hoogte); 
stof = propyleen 

Figuur 19: 
Warmtestralingscontouren op 1 m 
hoogte voor fakkelbrand 6" 
ethyleenleiding 
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Figuur 20: Warmtestraling versus afstand voor fakkelbrand 12" Gasunieleiding (op 1 m 
hoogte); stof = methaan 
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De winning van aardgas veraorzaakt een vermindering van de poriendruk in de gasvoerende 

gesteentelaag. Deze laag wordt hierdoor langzaam onder het gewicht van 'de bovenJiggende lagen iets 

samengedrukt. Afhankelijk van hun samenstelling zullen gesteenten verschillend reageren op een 

verandering in effectieve spanning. Bepalende factoren zijn initiele reservoirdikte, drukdaling en 

gesteente samendrukbaarheid ,uitgedrukt als de zogenaamde , compactie .coefficient welke onder 

andere gerelateerd is aan de porasiteit. 

Voor het beschrijven van compactiegedrag zijn verschillende modellen beschikbaar voor verschillende 

'soorten ge5teenten. De gasvoerende gesteenten in het Spijkenisse 0051, Spijkenisse West en 

Hekelingen reservoir bestaan net als in het Graningen gasveld uit zandsteen. Daarom wordt hetzelfde 

compactiemodeJ gebruikt dat ook voor het Groningen gasveld en andere velden in Noord-NederJand 

wordt gebruikt. 

Dit compactiemodel is uitgebreid gevalideerd middels veldmetingen. Hierbij wordt de werkeJijke 

compactie van het gasvoerende gesteente in speciale daarvoor geboorde compactiemonitoringsputten 

(Ref: 'SodemdaJing door Aardgaswinning - Groningen veld en randvelden in Groningen, Noord 

Drenthe en het Oosten van Friesland - Status Rapport 2000 en Prognose tot het jaar 2050', 

vastgesteld. Uit deze veldmetingen, die worden ondersteund door laboratoriummetingen, uitgevoerd op 

monsters van de gasvoerende formatie, blijkt dat kan worden uitgegaan van een compactie die lineair 

met de drukdaling verloopt: 

dh = HO * dP .. Cm 

waaroij: 

dh = Compactie (in m) 

HO = Initiele reservoirdikte (in m) 

dP = Drukdaling (in bar) 

Cm = Compactiecoefficient (in 1/bar) (onder andere afhankelijk van porasiteit) 

De mate waann de reservoircompactie wordt omgezet in bodemdaling op maaiveldniveau is afhankelijk 

van de diepte en omvang van het. geexploiteerde gasveld. Vooreen zeer groot gasveld als in 

Groningen, zal de bodemdaling boven het centrum van het veld vrijwel gelijk zijn aan de ondergrondse 

compactie. Bij kleinere velden daarentegen zal de bodemdaling aan het aardoppervlak slechts een 

fraetie van de compactie van het reservoirgesteenie bedragen. De door gaswinning veroorzaakte 

bodemdaling manifesteert zich in de vonn van een zeer gelijkmatige kom. 

Voor de 'vertaling' van reservoircompactie naar de bodemdaling aan het oppervlak wordt gebruik 

gemaakt van het analytische Geertsma en van Opstal Rigid Basement model (Ref: Geertsma, J. & Van 

Opstal, G.: 'A numerical technique for predicting subsidence above compacting reservoir, based on the 

nucleus of strain concept'; Verh. KNGMG, volume 28, P63-78, 1973). 
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2 Bodemdalingprognoses ten behoeve van MER Gaswinning in Spijkenisse 
Oost, Spijkenisse Westen Hekelingen 

Bodemdalingsprognose 

Ten behoeve van ' de' ,oritwikkeling van het Spijkenisse' Oost, 'West en Hekelingen reservoir iseen 

studie uitgevoerd op basis van de meest recente geologische en petrofysische reservoirgegevens. 

Hiertoe is het lineaire compactiemodel gebruikt om de compaetie van het reservoirgesteente te 

bepalen en het Ge,ertsma en van .opstaJ Rigid Basement model am de bodemdaling aan de 

bovengrand te berekenen. De gesteentemechanische parameters voor deze velden zijn gebaseerd op 

data van de nabij gelegen gasvelden. 

Op grand van de resultaten van de studie wordt rekening gehouden met een daling in het diepste punt 

van de bodemdalingskom van 3 em voor deze velden na afloop van de gaspraductie. De uiteindelijk 

verwachte bodemdaling ten gevolge van de gaswinning in de ve/den Spijkenisse Oost, West en 

'Hekelingen is weergegeven in figuur 1. 
Figuur 2 geeft de uiteindelijke verwaehte bodemda/ing ten gevolge van de aardgaswinning van aile 

velden in de omgeving van Spijkenisse en Hoogvliet. 

De onzekerheid in de uiteindelijk verwachte bodemdaling wordt bepaald door de onzekerheden in de 

bij de · berekeningen gebruikte invoergegevens en door de betrouwbaarheid van het gebruikte 

gesteentemechanisehe model. Het resultaat hiervan is dat de onzekerheid in de verwachte 

bodemclaling gemidde/d 20 % bedraagt (bereik: " 20 % tot + 20 % van de berekende daling) met een 

minimum van 2 em. 

Figuur 1 Uiteindelijk verwachte bodemdaling veroorzaakt ,door gasproductie uit de in dit MER 

besehreven velden. De bodemdaling is weergegeven in em. 
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Figuur 2 Uiteindelijk verwachte bodemdaling veroorzaakt door gasproductie uit de in deze MER 

beschreven velden in combinatie met bestaande winning (uit voornamelijk Botlek, Pernis-West en Dud 

Beijerfand Zuid, zoals beschreven in de winningsplannen). De bodemdaling is weergegeven in em. 
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Omdat bodemdaling een geleidelijk en gelijkmatig verloop over een grote oppervlakte heeft, wordt 

geen directe schade aan infrastructuur en gebouwen verwachl Ongelijkmatige zakkingen zijn niet te 

verwachten. Algemene Informatie over bodemdaling ten gevolge van aardgaswinning in Groningen is 

te vinden in de website van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning 

(http://www.commissiebodemdaling.nl). 

Schade aan natuur en milieu door bodemdaling 

Bij een daling van minder dan 5 em ' in-gebieden meleen kunstmatig peilbeheer is de mate van 

bodemdaling aanzienlijk kleiner dan de jaarlijkse sehommelingen in de waterstand (verschil zomer- en 

winterpeil). De waterhuishouding in het gebied dat wordt be"invloed door bodemdaling ten gevolge van 

gaswinning, is in de loop van eeuwen tot stand gekomen en tegenwoordig volledig kunstmatig 

geregeld. WaterpeiJen zijn vastgeJegd in peilbesluiten. Indien een relatieve stijging van het waterpeil 

ten opzichte van het'maaiveld de geldende normdreigt te 'overschrijden, moet-dit worden tegengaan 

door aanpassingen in de waterafvoer (compartimentering, versnelde afvoer waterbezwaar). Het 

watersehap is verantwoordelijk voor het waterbeheer in het beheersgebied. In dit relatief kleine 

dalingsgebied wordt, gelet op het beperkte volume van de schotel en gezien het feit dat de daling 

aanzienlijk minder is'dan de jaartijkse schommelingen in de waterstand, geen effect van betekenis op 

natuuT en milieu verwaeht. 

Primaire waterkeringen 

Volgens Rijkswaterstaat beperkt een verhoging van een primaire waterkering (lees: zee- of rivierdijk) 

met 60 em het overstromingsrisieo met een factor 10. 

Een bodemdaling van 3 em, resulterend in een verlaging van de kruinen van de zeewaterkeringen 

dijkvertaging met 3 em, verhoogt de kans op overstroming dan met een factor 1,12. 

In de voJgende tabel is voor versehillende verhogingen of verJagingen van de dijkkruin de factor 

weergegeven waarmee de kans op overstroming verandert voJgens de rekenregeJs van 

Rijkswaterstaat. 

Verhoging of verlaging Factor waarmee de 

dijkkruin in cm kans op overstroming 

verandert 

-4 1.17 

-3 1,12 

0 1 

30 0,32 

60 0.10 

Bij een bodemdaJing van 3 em neemt de kans op overstroming dus met 12% toe. Dit wil zeggen dat 

deze' kans dan in pJaats van bijvoorbeeJd eens per 10.000 jaar eens per 8.912 jaar wordt. In het 

waterstaatsbeheer worden deze verschillen in kansen als verwaarloosbaar beschouwd. Zij liggen 

binnen de nauwkeurigheidsmarges van de kansberekeningen. 
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Dijkverhogingen van enkele centimeters worden in de praktijk niet uitgevoerd. Dijken worden steeds 

verhoogd met ten minste 60 cm. Derha/ve worden a/s gevolg van de geringe bodemdaling door 

gaswinning geen separate dijkversterkingen voorzienen kunnen de gevo/gen van bodemdaling worden 

gecorrigeerd bij de algemene ,dijkverster.kingen in het gebied. 

De Hartelkering 

De Harte/kering (stormvloedkering in het Harte/kanaal) 

is uitgelegd voor een hoogte van 3,5 m + NAP Dit 

• betekent _ dat de Hartelkering bij de 'genoemde 

waterhoogte begint over te lopen. Het landinwaartse 
'deel van het benedenrivierengebied heeft kennelijk 

voldoende opvangcapaciteit om dit overlopende water 

op te vangen zonder gevaar voor overstromingen 
'Iandinwaarts. 

Bij een bodemdaling van 3 cm zou de Hartelkering 

reeds bij 3,47 m + NAP beginnen over te lopen. De 

. vraag is nu of dit een merkbaar nadelig effect heeft op 

'de overstromingsveiligheid van de Brielse Dijkring en 

andere gebieden landinwaarts. 

Voor de dijken westelijk van de Hartelkering zijn er geen nadelige gevolgen te verwachten. Voor de 
dijken landinwaarts van de Hartelkering geldt het volgende. 

Bij een eerste, conservatieve benadering wordt van het volgende uitg.egaan. 

-de breedte van de kering is 98 + 49,3 m = 147,3 m; 

• de overloophoogte is 0,03 m; 

- de gemiddelde (superfieiele) snelheid waarmee het water over de kering stroomt is gemiddeld 2 

mls; 
• de duur van de over/oop per getijdengolf is 4 uur. 

De hoeveelheid water die dan per getijdengolf extra over de kering stroamt is dan: 

- 147,3 [m] " 0,03 [m] " 2 [m/s] " 4 [h] " 3600 [s/h] =ca 127.500 m3
. 

Oit ligt in de orde van de inhoud van een f/inke olietanker. 

Als dit water zich verspreidt over het achterliggende water van de Dude Maas en omstreken over een 

oppervlakte van 10 km2
, treedt in dat gebied een tijdelijke extra waterspiegelverhoging op van 

circa 1,3 em. 

Effecten blnnen de Brie/se Dijkring 

In Groningen is ervaring opgedaan met bodemdaling door gaswinning, die momentee/ plaatselijk tot 

circa 26 centimeter is opgelopen. Hierbij vergeleken is de verwachte bodemdaling' nabij Spijkenisse 

gering. 
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Een relatieve waterstandsverhoging van het boezem- en polderpeil kan tot effect hebben dat de 

doorvaarthoogte van bruggen vermindert en dat oeverconstructies en kanaaldijken iets lager kemen te 

liggen. Er bevinden zich binnen de Brielse Dijkring echter geen vaarwateren en geen bruggen van 

belang, met uitzondering van het Brielse Meer. dat bestemd is voor watersportrecreatie. Kritische 

brughoogten zijn in het Brielse Meer afwezig. De Bemisse is slechts bestemd voer de kleine watersport 

(geen 'motorboten). terwijLhet Voomse .Kanaal voor de scheepvaart is afgesloten. 

Er zou een knelpuntenanalyse uitgevoerd kunnen worden op de waterkeringen en oeverconstructies 

die enkele centimeters lager komen .te liggen. Het Waterschap De Brielse.Dijkring zou .deze relatieve 
verheging van het waterpeil kunnen mitigeren en schade veorkomen door maatregelen te nemen bij de 

knelpunten. Het uitvoeren van een knelpuntenanalyse ligtechter buiten' het bestek van dit MER, maar 

zeu wei een rol kunnen spelen bij de verlening van de instemming op het Winningsplan Spijkenisse. 

Andere effecten 

De bodemdaling verlaagt megelijk te zijner tijd ook de doorvaarthoogte van bruggen, met name de 
Hartelbrug (hoagte bijna 14 m + NAP) met enkele centimeters. De Spijkenisserbrug is een hefbrug, 

waarvan in de hoogst geheven toestand ook de doorvaarthoogte kan afnemen. Andere belangrijke 

bruggen zijn in het gebied niet aanwezig. 
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l'larura L.UUU - vogel- en tlaOnalncnUlJngeOleoen - rrovmcle L,UlQ-11011anQ raglj 1 ur 1 

NL2003037: Oude Maas - gebied 116 

Provincie: Zuid-Holland 
Gemeente: Albrandswaard, Barendrecht, Binnenmaas, Oud-Beijerland, Rotterdam, Spijkenisse 
Oppervlakte: 349 ha 

Belangrijkste gebied voor: 
Habltattype 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene 
zones 

91 EO *Alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior) (AI no
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

.. habitattypen en soorten die in de bijlagen van de Habitatrichtlijn als prioritair zijn aangemerkt 

Verder aangemeld voor: 
Soort 
1340 *Noordse woelmuis 

.. habitattypen en soorten die in de bijlagen van de Habitatrichtlijn als prioritair zijn aangemerkt 

.. Kaart van het gebled (PDF-formaat. 1324 Kb) 

+ 

http://www.minlnv.nllthemaigroeninatuur/natura2000/infignn09.htm 08/04/2004 
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Inleiding 
Naar aanleiding van een gegevensaanvraag van de NAM heeft Stichting Floristisch Onderzoek 
Nederland (FLORON) onderzocht welke f10ristische gegevens er bekend zijn van 2 km-hokken in de 
gemeente Spijkenisse. De gegevens worden aangevraagd in verband met de aanleg van een pijplei
ding en het aanpassen van een gaswinninglocatie. Dit rapport vormt de toelichting bij de verstrekte 
gegevens. Hierin wordt aandacht besteed aan: 
• Volledigheid en actualiteit van de gegevens; 
• Voorkomende aandachtsoorten (beschermde soorten, doelsoorten, rode-Iijstsoorten); 
• Risico's voor aandachtsoorten en bijzondere vegetaties bij de uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten. 

De basisgegevens en dit rapport worden digitaal toegezonden aan de opdrachtgever voor verdere 
analyse, in de vorm van Excel- en Wordbestanden. 

Het onderzoeksgebied omvat de kilometerhokken 84-428 en 85-428. FLORON beschikt binnen dit 
onderzoeksgebied slechts in beperkte mate over detailgegevens (b.v. exacte vindplaatscoordinaten, 
populatiegrootte of standplaats) van groeiplaatsen van soorten. Deze toelichting betreft het hele 
onderzoeksgebied van twee km-hokken 

Basisgegevens 
Aile waarnemingen zijn afkomstig uit de landelijke f10radatabank FlorBase. Dit is een bestand met 
plantensoort-waarnemingen op 1x1 kilometerhokniveau. Het bestand bestaat uit gegevens van provin
cies, particulieren, terreinbeherende organisaties en instituten. Aile waarnemingen zijn van na 1975. De 
beheerders van de databank dragen er zorg voor dat de waarnemingen van landelijk of regionaal vrij 
zeldzame soorten gecontroleerd worden op juistheid of waarschijnlijkheid van voorkomen. De controle 
betreft ruim 700, merendeels zeldzamere, soorten van de bijna 1.500 die op de Standaardlijst van de 
Nederlandse Flora zijn vermeld (Van der Meijden et aI., 1991; 1996). FLORON beschikt slechts in zeer 
beperkte mate over gedetailleerde coordinaten, waar soorten binnen een kmhok zijn aangetroffen. 

Volledigheid en actualiteit 
Aangezien er door verschillende organisaties en met verschillende methoden gegevens zijn verzameld, 
zijn er verschillen in de intensiteit waarmee de verscheidenheid aan voorkomende plantensoorten in het 
veld is vastgesteld. Daarmee moet bij de interpretatie van de voorkomende soorten en waarden rekening 
worden gehouden. Als vuistregel voor een goede inventarisatie wordt gehanteerd dat het aantal aange
troffen soorten groter is dan het gemiddelde aantal in het ecodistrict (Klijn, 1997)1• 

Het gebied is goed en actueel onderzocht. Het merendeel van de waarnemingen dateert uit de periode na 
1990. In de km-hokken zijn 172 en 193 soorten waargenomen. In totaal zijn er binnen het onderzoeksge
bied ruim 220 soorten waargenomen (figuur 1). 

Figuur 1. Het aantal soorten per kmhok in het onderzoeksgebied. 

1 Op basis van geomorfologische, hydrologische en bodemkundige kenmer1<en zijn in Nederland 38 ecodistricten 
onderscheiden. Voorbee!den: Laagveengebied, Droogmakerij, Ka!krljke dulnen, Kel!eemp!ateau, Centrale s!enk 
gebied. De indelingskenmerken van de ecodistricten hebben ook invloed op de floristische verscheidenheid. 
Daarom wordt het aantal plantensoorten per kmhok vergeleken met het gemiddeld aangetroffen aantal soorten in 
het ecodistrict om de kwaliteit van de inventarisatie te schatten. 
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Aandachtsoorten 
Aile unieke soortwaarnemingen per kmhok zijn vastgelegd in het Excel-bestand (tabblad Flora_Ovz), 
waarin tevens enkele karakteristieken van de afzonderlijke waarnemingen zijn vermeld: 
XKM 
YKM 
NUM 
UFK 

RL90 
RL2000 

D2000 
Wbes 

Ibes 
Latnaam 
Nednaam 

X-coordinaat Iinksonderpunt kmhok. 
Y-coordinaat Jinksonderpunt kmhok. 
soortnummer waargenomen soort volgens Biobase (CBS, 1997). 
LandeJijke zeldzaamheidsklasse, waartoe de soort vanaf 1990 wordt gerekend (0: 
uitgestorven, 1-4: (zeer) zeldzaam, 5-6: minder-vrij algemeen, 7-9: algemeen-uiterst 
algemeen. 
Soort wei (0-4) of niet (-) op de Rode Lijst 1990 (Weeda et aI., 1990). 
Toedeling aan Rode-Lijstcategorie volgens de Rode Lijst 2000 (TNB: thans niet 
bedreigd; NB: standaardlijstsoort, niet beschouwd; GE: Gevoelig; KW: Kwetsbaar; BE: 
Bedreigd; EB: Ernstig bedreigd; VN: Verdwenen uit Nederland); de categorieen GE, 
KW, BE, EB en VN bevatten de 499 soorten op de nieuwe Rode Lijst (Van der Meij
den et aI., 2000). De vijf genoemde categorieen komen ongeveer overeen met de ca
tegorieen 4, 3, 2, 1 en 0 in de oude Rode Lijst en zijn ook met cijfers weergegeven in 
het bestand. 
Soorten die doelsoort zijn vanaf 2000 (Herzien handboek doeltypen, Bal et aI., 2001). 
Soorten die volgens de Natuurbeschermingswet of de nieuwe Flora- en Faunawet in 
Nederland wettelijk beschermd zijn, d.w.z. hun groeiplaatsen mogen zonder ontheffing 
niet worden aangetast. 
Soorten die in Europa beschermd zijn vol gens de Bernconventie of de Habitat-richtlijn. 
Wetenschappelijke naam. 
Nederlandse naam. 

Ais aandachtsoort worden die soorten opgevat die internationaal of nationaal zijn beschermd, doel
soort zijn of op de Rode Lijst 1990 of 2000 staan. Tabblad Flora_Aandacht in het Excel-bestand geeft 
een overzicht van de aangetroffen aandachtsoorten, indusief hoe vaak ze zijn aangetroffen (tabel 1). 
Er zijn 10 aandachtsoorten waargenomen: 

• Er zijn 4 nationaal beschermde soorten aangetroffen. Het zijn: Brede wespenorchis, Gewone- en 
Spindotterbloem en Aardaker. 

• Er zijn 5 soorten van de Rode Lijst 2000 waargenomen. Spindotterbloem en Moerasstreepzaad 
behoren tot de categorie kwetsbare planten (categorie 3). Kamgras, Veldgerst en Brede water
pest behoren tot de categorie gevoelig (categorie 4). 

• Er is 1 soort aangetroffen van de Rode Lijst 1990 die niet meer op de Rode Lijst 2000 staan. Het 
betreft de Witte waterkers. 

• Er zijn in totaal 6 Doelsoorten aangetroffen, waarvan aileen Waterkruiskruid geen Rode-lijstsoort 
(RL-2000 of RL-1990) is. 

Tabel1. Overzicht van de voorKomende aandachtsoorten in het onderzoeksgebied, en het aantal kmhokken 
waarin elke soort is aangetroffen (nhok). 
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De verspreiding van de aandachtsoorten over de km-hokken is weergegeven intabel 2 en figuur 2. De 
soorten Kamgras, Veld gerst, Spindotterbloem, Witte waterkers en Moerasstreepzaad zijn in beide km
hokken waargenomen. Aardaker, Brede waterpest en Brede wespenorchis zijn aileen in het oostelijke 
km-hok aangetroffen; Gewone dotterbloem en Waterkruiskruid aileen in het westelijke km-hok. 

Tabel2. Overzicht van de voorkomende aandachtsoorten en de km-hokken waarin ze zijn aangetroffen. 

Figuur 2. Het aantal aandachtsoorten per kmhok in het onderzoeksgebied. 

Standplaatsen van aandachtsoorten 
Enkele aandachtsoorten zijn karakteristieke soorten van het Zoetwatergetijdegebied. De Witte water
kers is een soort van slikkige oevers die dagelijks bij hoogwater overstroomd worden. Spindotterbloem 
groeit op gemiddeld iets hoger gelegen delen in buitendijkse Rietlanden en Wilgenbossen. Ook 
Moerasstreepzaad is een soort van buitendijkse Wilgenbossen. De Brede wespenorchis wordt in deze 
omgeving aangetroffen in de hoogst gelegen delen van de buitendijkse Wilgenbossen (oeverwallen). 
Veldgerst en Kamgras komen plaatselijk algemeen voor op beweide dijken langs de Oude Maas. 
Aardaker is mogelijk ook op een dijk aangetroffen, maar dan op extensiever beheerde delen. 
Brede waterpest en Gewone dotterbloem zijn be ide soorten die binnendijks te verwachten zijn. Beide 
soorten zijn waarschijnlijk aangetroffen in/langs sloten. 

Risico's voor de flora van de voorgenomen activiteiten 
Veel aandachtsoorten en een aantal minder algemene soorten (o.a. Rivierkruiskruid, Groot moers
scherm, Bittere veldkers, Groot heksenkruid en Groot springzaad) zijn aileen buitendijks te verwach
ten. Zeven van de tien aandachtsoorten komen naar aile waarschijnlijkheid of buitendijks of op de 
dijken v~~r. De groeiplaatsen van Aardaker, Brede waterpest en Gewone dotterbloem bevinden zich 
mogelijk binnendijks. 
Op grond van de beschikbare gegevens kan geconcludeerd worden dat de belangrijkste botanische 
waarden zich in het buitendijks gelegen Zoetwatergetijdegebied bevinden. De rest van het onder
zoeksgebied bestaat op de topografische kaart overwegend uit agrarisch gebied. Volgens het kaartje 
beperken de ingrepen zich tot dit binnendijks gelegen agrarisch gebied. Bij de aanleg van een pijplei
ding en het aanpassen van de gaswinninglocatie komen waarschijnlijk dus geen belangrijke botanische 
natuurwaarden in het gedrang. Wei bestaat de mogelijkheid dat er bij de werkzaamheden groeiplaat
sen van enkele Beschermde en Rode Lijst-soorten, direct of indirect, worden verstoord. De meest 
waarschijnlijke locaties van groeiplaatsen van deze soorten zijn sloten en slootkanten (Brede water pest 
en Gewone dotterbloem) en berm en en dijkiaiuds (Aardaker). Mogeiijk moet ontheffing worden 
aangevraagd voor de aantasting van groeiplaatsen van de beschermde soorten Gewone dotterbloem 
en Aardaker. 
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Conclusies en aanbevelingen 
Conclusies 
De km-hokken zijn goed onderzocht en de waarnemingen dateren grotendeels uit de periode na 1990. 

Er zijn 10 aandachtsoorten aangetroffen, die deels op de lijst van beschermde planten (4 soorten) en 
deels op de Rode lijst 2000 (5 soorten) staan. 

Er zijn geen internationaat beschermde soorten (Habitatrichtlijn) waargenomen. 

De belangrijkste botanische waarden bevinden zich buitendijks. 

Mogelijk moet ontheffing worden aangevraagd voor de aantasting van groeiplaatsen van de be
schermde soorten Gewone dotterbloem en Aardaker. 

Aanbevelingen 
Het actuele voorkomen van (aandachts}soorten en de precieze locaties van groeiplaatsen binnen die 
delen van het onderzoeksgebied waar de voorgenomen werkzaamheden, direct of indirect, van invloed 
kunnen zijn op de flora, zijn aileen te bepalen door een gerichte veldinventarisatie uit te voeren. 
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ga04035 Spijkenisse (b) 
xkm ykm num ufk rl90 rl2000 d2000 wbes Ibes latnaam nednaam 84 428 4 9 Achillea millefolium Gewoon duizendblad 84 428 18 8 Agrostis stolonifera Fioringras 84 428 36 9 Alnus glulinosa Zwarte els 84 428 59 6 Angelica archangelica Grote engelwortel 84 428 60 9 Angelica sylvestris Gewone engelwortel 84 428 165 8 Anisantha sterilis IJle dravik 

84 428 70 9 Anthriscus sylvestris Fluitenkruid 84 428 78 5 Apium nodiflorum Groot moerasschenn 84 428 83 6 Arclium lappa Grote klit 84 428 2457 8 Arctium minus Gewone klit 84 428 96 9 Antienatherum elatius Glanshaver 84 428 101 9 Artemisia vulgaris Bijvoet 
84 428 121 9 Alriplex prostrata Spiesmelde 84 428 135 9 Bellis perennis Madeliefje 84 428 1215 8 Benlla erecta Kleine watereppe 84 428 143 7 Bidens frondosa Zwart tandzaad 84 428 2337 9 Bromus hordeaceus Zachte dravik 84 428 6097 Callitriche Sterrenkroos (G) 84 428 185 5 Callitriche stagnalis Gevleugeld sterrenkroos 84 428 1460 3 4 3 1 Caltha palustris subsp. araneosa Spindotterbloem 84 428 187 8 1 Caltha palustris subsp. palustris Gewone dotterbloem 84 428 188 9 Calystegia sepium Haagwinde 84 428 200 9 Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje 84 428 6103 Cardamine Veldkers (G) 84 428 201 6 Cardamine amara Bittere veldkers 84 428 205 9 Cardamine pratensis Pinksterbloem 84 428 211 8 Carex acuta Scherpe zegge 84 428 212 8 Carex acutiformis Moeraszegge 84 428 235 9 Carex hirta Ruigezegge 84 428 258 7 Carex remota IJle zegge 84 428 259 8 Carex riparia Oeverzegge 84 428 296 9 Cerastium fontanum subsp. vulgare Gewone hoombloem 84 428 299 8 Ceratophyllum demersum Grof hoomblad 84 428 306 9 Chenopodium album Melganzenvoet 84 428 310 8 Chenopodium ficifolium Stippelganzenvoet 84 428 331 9 Cirsium arvense Akkerdistel 84 428 336 9 Cirsium vulgare Speerdistel 84 428 359 7 Coronopus squamatus Grove varkenskers 84 428 372 9 Crepis capillaris Klein streepzaad 84 428 373 4 3 Crepis paludosa Moerasstreepzaad 84 428 386 8 4 Cynosurus cristatus Kamgras 84 428 390 9 Dactylis glomerata Kropaar 84 428 394 8 Daucus carota Peen 84 428 419 7 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 84 428 421 8 Dryopteris filix-mas Manneljesvaren 84 428 437 8 Eleocharis palustris Gewone waterbies 84 428 442 8 Elodea nuttallii Smalle waterpest 84 428 446 9 Elytrigia repens Kweek 84 428 451 9 Epllobium hirsutum Harig wilgenroosje 84 428 462 9 Equisetum arvense Heermoes 84 428 465 5 Equisetum x Iitorale Bastaardpaardenstaart 84 428 490 9 EupatOrium cannabinum Koninginnenkruid 84 428 495 8 Euphorbia helioscopia Kroontjeskruld 84 428 970 9 Fallopia convolvulus Zwaluwtong 84 428 514 9 Festuca arundinacea Rietzwenkgras 84 428 515 7 Festuca gigantea Reuzenzwenkgras 84 428 519 8 Festuca pratensis Beemdlangbloem 84 428 520 9 Festuca rubra Rood zwenkgras 84 428 526 8 Filipendula ulmaria Moerasspirea 84 428 531 9 Fraxinus excelsior Gewonees 84 428 543 9 Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel 84 428 546 9 Galium aparine Kleefkruid 84 428 2376 9 Galium palustre Moeraswalstro 84 428 571 9 Geranium molle Zachte ooievaarsbek 84 428 582 9 Glechoma hederacea Hondsdraf 84 428 585 9 Glyceria maxima Liesgras 
84 428 607 9 Heracleum sphondylium Gewone berenklauw 84 428 631 9 Holcus lanatus Gestreepte witbol 84 428 636 8 Hordeum murinum Kruipertje 84 428 637 7 4 Hordeum secalinum Veldgerst 84 428 639 8 Humulus lupulus Hop 84 428 660 6 Impatiens noli-tangere Grootspringzaad 84 428 665 9 Iris pseudacorus Gele lis 



ga04035 Spljkenisse (b) 
xkm ykm num ufk rl90 rl2000 d2000 wbes ibes 

84 428 673 9 
84 428 675 9 
84 428 678 7 
84 428 684 7 
84 428 699 7 
84 428 700 9 
84 428 706 9 
84 4286291 
84 428 722 8 
84 428 724 8 
84 428 725 9 
84 428 756 9 
84 428 780 9 
84 428 785 9 
84 428 794 9 
84 428 797 5 
84 428 799 9 
84 428 813 9 
84 428 814 8 
84 428 1922 
84 428 844 8 
84 428 967 9 
84 428 972 8 
84 428 977 9 
84 428 976 8 
84 428 926 7 
84 428 930 9 
84 428 933 9 
84 426 946 9 
84 428 947 9 
84 428 952 9 
84 428 958 9 
84 428 959 9 
84 426 968 9 
84 428 990 8 
84 426 £198 8 
84 428 1006 9 
84 428 1010 8 
84 428 1029 7 
84 428 1037 9 
84 428 1040 9 
84 428 1046 7 
84 428 1047 9 
84 428 1056 9 
84 428 1058 9 
84 428 1070 7 
84 428 1071 8 
84 428 1074 9 
84 428 859 7 
84 428 860 4 4 
84 428 1076 9 
84 428 1643 8 
84 428 1089 8 
84 428 1634 8 
84 428 1093 9 
84 428 1097 8 
84 428 1098 9 
84 428 1099 9 
84 428 1101 9 
84 428 1103 7 
84 428 1116 8 
84 428 1120 5 
84 428 1125 7 
84 428 1126 8 
84 428 1133 9 
84 428 1161 7 
84 428 1170 8 
84 428 1173 8 
84 428 1183 7 
84 428 1189 6 
84 428 1192 9 
84 428 1207 8 
84 428 1211 9 

latnaam 
Juncus articulatus 
Juncus bufonius 
Juncus compressus 
Juncusinflexus 
Lactuca seniola 
Lamium album 
Lamium purpureum 
Lemna 
Lemna gibba 
Lemna trisulca 
Leontodon autumnal is 
Lolium perenne 
Lycopus europaeus 
Lythrum salicaria 
Matricaria recutita 
Medicago arabica 
Medicago lupulina 
Mentha aquatica 
Mentha arvensis 
Myosotis laxa + M. scorpioides 
Myosotis scorpioides 
Persicaria amphibia 
Persicaria hydropiper 
Persicaria maculosa 
Persicaria mitis 
Petasites hybridus 
Phalaris arundinacea 
Phragmites australis 
Plantago lanceolata 
Plantago major subsp. major 
Poa annua 
Poa pratensis 
Poa trivialis 
Polygonum aviculare 
Potamogeton crispus 
Potamogeton pectinatus 
Potentilla anserina 
Potentilla reptans 
Pulicaria dysenterica 
Quercus robur 
Ranunculus acris 
Ranunculus circinatus 
Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer 
Ranunculus repens 
Ranunculus sceleratus 
Ribes nigrum 
Ribes rubrum 
ROrippa amphibia 
Rorippa microphylla 
Rorippa nasturtium-aquaticum 
Rorippa palustris 
Rosa canina 
Rubus caesius 
Rubus fruticosus 
Rumex acetosa 
Rumex conglomeratus 
Rumex crispus 
Rumex hydrolapathum 
Rumex oblusifolius 
Rumex sanguineus 
Salix alba 
Salix dasyclados 
Salix triandra 
Salix viminalis 
Sambucus nigra 
Schoenoplectus tabemaemonlani 
Scrophularia nodosa 
Scutellaria galericulata 
Senecio aqualicus 
Senecio paludosus 
Senecio vulgaris 
Sinapis arvensis 
Sisymbrium officinale 

nednaam 
Zomprus 
Greppelrus 
Platte rus 
Zeegroene rus 
Kompassla 
Witte dovenetel 
Paarse dovenetel 
Eendenkroos (G) 
Bultkroos 
Puntkroos 
Vertakte leeuwentand 
Engels raaigras 
Wolfspoot 
Grote kattenstaart 
Echte kamille 
Gevlekte rupsklaver 
Hopklaver 
Watermunt 
Akkermunt 
Zomp- + Moerasvergeet-mij-nietje 
Moerasvergeet-mij-nietje 
Veenwortel 
Waterpeper 
Perzikkruid 
Zachte duizendknoop 
Groot hoefblad 
Rietgras 
Rlet 
Smalle weegbree 
Grote weegbree 
Straatgras 
Veldbeemdgras 
Ruw beemdgras 
Gewoon varkensgras 
Gekroesd fonteinkruid 
Schedefonteinkruid 
Zilverschoon 
Vijfvingerkruid 
Heelblaadjes 
Zomereik 
Scherpe boterbloem 
Stijve waterranonkel 
Gewoon speenkruld 
Kruipende boterbloem 
Blaartrekkende boterbloem 
Zwarte bes 
Aalbes 
Gele waterkers 
Sianke waterkers 
Wille waterkers 
Moeraskers 
Hondsroos 
Dauwbraam 
Gewone braam 
Veldzuring 
Kluwenzuring 
Krulzuring 
Waterzuring 
Ridderzuring 
Bloedzuring 
Schietwilg 
Duitse dot 
Amandelwilg 
Katwilg 
Gewone vlier 
Ruwe bies 
Knopig helmkruid 
Blauw glidkruid 
Waterkruiskruid 
Moeraskruiskruid 
Klein kruiskruid 
Herik 
Gewone raket 



ga04035 Spijkenisse (b) 
xkm ykm num ufk rl90 rl2000 d2000 wbes 

84 428 1218 9 
84 428 1219 9 
84 4282324 7 
84 428 1224 9 
84 428 1225 9 
84 428 1226 6 
84 428 1241 8 
84 428 1245 9 
84 428 847 7 
84 428 1250 9 
84 428 1259 9 
84 428 1264 9 
84 428 1281 8 
84 428 1299 9 
84 428 1305 9 
84 428 1306 9 
84 428 1316 9 
84 428 1318 9 
84 428 1321 9 
84 428 1333 9 
84 428 1346 6 
84 428 1347 9 
84 428 1349 7 
84 428 1350 8 
84 428 1358 8 
84 428 1368 8 
85 428 4 9 
85 428 11 9 
85 428 18 8 
85 428 27 6 
85 428 28 9 
85 428 36 9 
85 428 40 9 
85 428 42 9 
85 428 59 6 
85 428 60 9 
85 428 165 8 
85 428 70 9 
85 428 78 5 
85 428 96 9 
85 428 101 9 
85 428 123 8 
85 428 121 9 
85 428 135 9 
85 428 1215 8 
85 428 143 7 
85 428 1156 8 
85 428 2337 9 
85 428 167 6 
85 428 6097 
85 428 182 5 
85 428 185 5 
85 428 1460 3 4 3 
85 428 188 9 
85 428 200 9 
85 428 201 6 
85 428 205 9 
85 428 211 8 
85 428 212 8 
85 428 225 8 
85 428 235 9 
85 428 245 8 
85 428 259 8 
85 428 296 9 
85 428 295 8 
85 428 299 8 
85 428 306 9 
85 428 310 8 
85 428 329 6 
85 428 331 9 
85 428 336 9 
85 428 350 8 
85 428 355 7 

ibes latnaam 
Solanum dulcamara 
Solanum nigrum subsp. nigrum 
Sonchus arvensis 
Sonchus asper 
Sonchus oleraceus 
Sonchus palustris 
Spirodela polyrhiza 
Stachys palustris 
Stellaria aquatica 
Stellaria media 
Symphytum officinale 
Taraxacum officinale 
Thlaspi arvense 
Trifolium dubium 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Tussilago farfara 
Typha latifolia 
Urtica dioica 
Valeriana officinalis 
Veronica anagalIIs-aquatica 
Veronica arvensis 
Veronica beccabunga 
Veronica catenata 
Veronica persica 
VlCia sativa subsp. nigra 
Achillea millefolium 
Aegopodium podagra ria 
Agrostis stolonifera 
AJisma lanceolalum 
AJisma planlago-aquatica 
Alnus glutinosa 
Alopecurus geniculatus 
Alopecurus pratensis 
Angelica arch angelica 
Angelica sylvestris 
Anisantha sterilis 
Anthriscus sylvestris 
Apium nodiflorum 
Arrhenatherum elalius 
Artemisia vulgaris 
Atriplex patula 
Atriplex prostrata 
Bellis perennls 
Berula erecta 
Bidens frondosa 
Bolboschoenus maritimus 
Bromus hordeaceus 
Bryonia dioica 
Callitriche 
Callitriche obtusangula 
Callitriche stagnaliS 
Caltha palustris subsp. araneosa 
Calyslegia sepium 
Capsella bursa-pastoris 
Cardamine amara 
Cardamine pratensis 
Carexacuta 
Carex acutiformis 
Carex dislicha 
Carex hirta 
Carex otrubae 
Carex riparia 
Cerastium fontanum subsp. vulgare 
Cerastium glomeratum 
Ceratophyllum demersum 
Chenopodium album 
Chenopodium ficifolium 
Circaea lutetiana 
Cirsium arvense 
Cirsium vulgare 
Convolvulus arvensis 
Comus sanguinea 

nednaam 
Bitterzoet 
Zwarte nachtschade 
Akkermelkdistel 
Gekroesde melkdistel 
Gewone melkdistel 
Moerasmelkdistel 
Veelwortelig kroos 
Moerasandoom 
Watermuur 
Vogelmuur 
Gewone smeerwortel 
Gewone paardenbloem 
Witte krodde 
Kleine klaver 
Rode klaver 
Witte klaver 
Klein hoefblad 
Grote lisdodde 
Grote brandnetel 
Echte valeriaan 
Blauwe waterereprijs 
Veldereprijs 
Beekpunge 
Rode waterereprijs 
Grote ereprijs 
Smalle wikke 
Gewoon duizendblad 
Zevenblad 
ROringras 
Slanke waterweegbree 
Grote waterweegbree 
Zwarte els 
Geknikte vossenstaart 
Grote vossenstaart 
Grote engelwortel 
Gewone engelwortel 
IJle dravik 
Fluitenkruid 
Groot moerasscherm 
Glanshaver 
Bijvoet 
Uitstaande melde 
Spiesmelde 
Madeliefje 
Kleine watereppe 
Zwart tandzaad 
Heen 
Zachte dravik 
Heggenrank 
Sterrenkroos (G) 
Stomphoekig sterrenkroos 
Gevleugeld sterrenkroos 
Spindotterbloem 
Haagwinde 
Gewoon herderstasje 
Billere veldkers 
Pinksterbloem 
Scherpe zegge 
Moeraszegge 
Tweerijige zegge 
Ruige zegge 
Valse voszegge 
Oeverzegge 
Gewone hoombloem 
Kluwenhoornbloem 
Grof hoornblad 
Melganzenvoel 
Stippelganzenvoel 
Groot heksenkruid 
Akkerdistel 
Speerdistel 
Akkerwinde 
Rode komoelje 



ga04035 Spijkenisse (b) 
xkm ykm num ufk rl90 rl2000 d2000 wbes ibes 

85 428 359 7 
85 428 366 8 
85 428 369 9 
85 428 372 9 
85 428 373 4 3 1 
85 428 386 8 4 1 
85 428 390 9 
85 428 394 8 
85 428 397 8 
85 428 419 7 
85 428 441 7 4 
85 428 442 8 
85 428 446 9 
85 428 451 9 
85 428 457 9 
85 428 460 8 
85 428 462 9 
85 428 466 8 
85 428 487 8 
85 428 495 8 
85 426 970 9 
85 428 514 9 
85 428 515 7 
85 428 520 9 
85 428 526 8 
85 428 531 9 
85 428 2222 
85 428 543 9 
85 428 546 9 
85 428 2376 9 
85 428 570 8 
85 428 571 9 
85 428 582 9 
85 428 584 9 
85 428 585 9 
85 428 607 9 
85 428 631 9 
85 428 636 8 
85 428 637 7 4 
85 428 639 8 
85 428 640 8 
85 428 651 8 
85 428 660 6 
85 428 665 9 
85 426 673 9 
85 428 684 7 
85 428 699 7 
85 428 715 8 
85 428 717 6 
85 428 6291 
85 428 722 8 
85 428 724 8 
85 428 745 9 
85 428 756 9 
85 428 780 9 
85 428 782 9 
85 428 784 9 
85 428 785 9 
85 428 796 9 
85 428 794 9 
85 428 797 5 
85 428 799 9 
85 428 813 9 
85 428 844 8 
85 428 851 7 
85 428 916 8 
85 428 922 6 
85 428 967 9 
85 428 972 8 
85 428 917 9 
85 426 926 7 
85 428 930 9 
85 428 932 8 

latnaam 
Coronopus squamatus 
Corylus avellana 
Crataegus monogyna 
Crepis capillaris 
Crepis paludosa 
Cynosurus cristatus 
Dactylis glomerata 
Daucus carota 
Deschampsia cespitosa 
Dryopteris dilatata 
Elodea canadensis 
Elodea nuttallii 
Elytrigia repens 
Epilobium hirsutum 
Epilobium parviflorum 
Epipactis helleborine 
Equisetum arvense 
Equisetum palustre 
Erysimum cheiranthoides 
Euphorbia helioscopia 
Fallopia convolvulus 
Festuca arundinacea 
Festuca gigantea 
Festuca rubra 
Rlipendula ulmaria 
Fraxinus excelsior 
Galeopsis bifida + G. tetrahit 
Galeopsis tetrahlt 
Galium aparine 
Galium palustre 
Geranium dissectum 
Geranium molle 
Glechoma hederacea 
Glyceria lIuitans 
Glyceria maxima 
Heracleum sphondylium 
Holcus lanatus 
Hordeum murinum 
Hordeum secalinum 
Humulus lupulus 
Hydrocharis morsus-ranae 
Hypericum tetrapterum 
Impatiens noli-tangere 
Iris pseudacorus 
Juncus articulatus 
Juncusinllexus 
Lactuca semola 
Lathyrus pratensis 
Lathyrus tuberosus 
Lemna 
Lemna gibba 
Lemna trisulca 
Linaria vulgaris 
Lolium perenne 
Lycopus europaeus 
Lysimachia nummularia 
Lysimachia vulgaris 
Lythrum salicaria 
Matricaria discoidea 
Matricaria recutita 
Medicago arabica 
Medicago lupulina 
Mentha aquatica 
Myosotis scorpioides 
Myriophyllum spicatum 
Papaver rhoeas 
Pastinaca sativa 
Persicaria amphibia 
Persicaria hydropiper 
Persicaria maculosa 
Petasites hybridus 
Phalaris arundinacea 
Phleum pratense subsp. pratense 

nednaam 
Grove varkenskers 
Hazelaar 
Eenstijlige meidoom 
Klein streepzaad 
Moerasstreepzaad 
Kamgras 
Kropaar 
Peen 
Ruwesmele 
Brede stekelvaren 
Brede waterpest 
Smalle walerpest 
Kweek 
Harig wilgenroosje 
Villige basterdwederik 
Brede wespenorchis 
Heermoes 
Udrus 
Gewone steenraket 
Kroontjeskruid 
Zwaluwtong 
Rietzwenkgras 
Reuzenzwenkgras 
Rood zwenkgras 
Moerasspirea 
Gewonees 
Gespleten + Gewone hennepnetel 
Gewone hennepnetel 
Kieefkruid 
Moeraswalstro 
SJipbladige ooievaarsbek 
Zachte ooievaarsbek 
Hondsdraf 
Mannagras 
Liesgras 
Gewone berenklauw 
Geslreepte wilbol 
Kruipertje 
Veldgerst 
Hop 
Kikkerbeet 
Gevleugeld hertshooi 
Grootspringzaad 
GeleJis 
ZOmprus 
Zeegroene rus 
Kompassla 
Veldlathyrus 
Aardaker 
Eendenkroos (G) 
Bultkroos 
Puntkroos 
VJasbekje 
Engels raaigras 
Wolfspoot 
Penningkruid 
Grote wederik 
Grote kattenstaart 
Schijfkamille 
Echte kamille 
Gevlekte rupsklaver 
Hopklaver 
Watermunt 
Moerasvergeet-mij-nietje 
Aarvederkruid 
Grote klaproos 
Pastinaak 
Veenwortel 
Waterpeper 
Perzikkruid 
Groot hoefblad 
Rietgras 
Timoteegras 



ga04035 Spijkenisse (b) 
xkm ykm num ufk rl90 rl2000 d2000 wbes ibes 

85 428 933 9 
85 428 946 9 
85 428 947 9 
85 428 952 9 
85 428 958 9 
85 428 959 9 
85 428 968 9 
85 428 5203 
85 428 990 8 
85 428 998 8 
85 428 1006 9 
85 428 1010 8 
85 428 1019 8 
85 428 1029 7 
85 428 1037 9 
85 428 1040 9 
85 428 1046 7 
85 428 1'047 9 
85 428 1056 9 
85 428 1058 9 
85 428 1070 7 
85 428 1071 8 
85 428 1072 7 
85 42.8 1074 9 
85 428 5201 
85 428 860 4 4 
85 428 1076 9 
85 428 1089 8 
85 428 1634 8 
85 428 1093 9 
85 428 1097 8 
85 428 1098 9 
85 428 1099 9 
85 428 1101 9 
85 428 1103 7 
85 428 1116 8 
85 428 1119 9 
85 428 1120 5 
85 428 1121 7 
85 428 1125 7 
85 428 1126 8 
85 428 1133 9 
85 428 1161 7 
85 428 1173 8 
85 428 1186 4 
85 428 1189 6 
85 428 1192 9 
85 428 1207 8 
85 428 1211 9 
85 428 1216 8 
85 428 1218 9 
85 428 2324 7 
85 428 1224 9 
85 428 1225 9 
85 428 1227 9 
85 428 1229 
85 428 1241 8 
85 428 1245 9 
85 428 1250 9 
85 428 1259 9 
85 428 1264 9 
85 428 1299 9 
85 428 1305 9 
85 428 1306 9 
85 428 795 9 
85 428 1316 9 
85 428 1317 8 
85 428 1318 9 
85 428 1321 9 
85 428 1333 9 
85 428 1346 6 
85 428 1347 9 
85 428 1350 8 

latnaam 
Phragmites australis 
Plantago lanceolata 
Planlago major subsp. major 
Poa annua 
Pca pratensis 
Poa trivialis 
Polygonum aviculare 
Polypodium vulgare + P. inteljeclum 
Potamogeton crispus 
Potamogeton pectinatus 
Polentilla anserina 
Potenlilla replans 
Prunus padus 
Pulicaria dysenterica 
Quercus robur 
Ranunculus acris 
Ranunculus circinatus 
Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer 
Ranunculus repens 
Ranunculus sceleralus 
Ribes nigrum 
Ribes rubrum 
Ribes uva-crispa 
Rorippa amphibia 
ROrippa microphylla + R. nasturtium-aquatlcum 
Rorippa nasturtium-aqualicum 
Rorippa palustris 
Rubus caesius 
Rubus fruticosus 
Rumex acetosa 
Rumex conglomeratus 
Rumex crispus 
Rumex hydrolapathum 
Rumex oblusifolius 
Rumex sanguineus 
Salix alba 
Salix cinerea 
Salix dasyclados 
Salix fragilis 
Salix triandra 
Salix viminalis 
Sambucus nigra 
Schoenoplectus tabemaemontani 
Scutellaria galericulata 
Senecio fluviatilis 
Senecio paludosus 
Senecio vulgaris 
Sinapis arvensis 
Sisymbrium officinale 
Sium lalifolium 
Solanum dulcamara 
Sonchus arvensis 
Sonchus asper 
Sonchus oleraceus 
Sorbus aucuparia 
Sparganium ereclum 
Spirodela polyrhiza 
Stachys palustris 
Stellaria media 
Symphytum officinale 
Taraxacum officina Ie 
Trifolium dubium 
Trifolium pratense 
Trifolium repens 
Tripleurospermum maritimum 
Tussilago farfara 
Typha anguslifolia 
Typha latifolia 
Urtica diolca 
Valeriana officinalis 
Veronica anagallis-aqualica 
Veronica arvensis 
Veronica catenata 

nednaam 
Riet 
Smalle weegbree 
Grole weegbree 
Straatgras 
Veldbeemdgras 
Ruw beemdgras 
Gewoon varkensgras 
Gewone + Brede eikvaren 
Gekroesd fonteinkruid 
Schedefonleinkruid 
Zilverschoon 
Vijfvingerkruid 
Vogelkers 
Heelblaadjes 
Zomereik 
Scherpe bolerbloem 
Stijve waterranonkel 
Gewoon speenkruid 
Kruipende boterbloem 
Blaartrekkende boterbloem 
Zwarte bes 
Aalbes 
Kruisbes 
Gele waterkers 
Sianke + Wille waterkers 
Wille waterkers 
Moeraskers 
Dauwbraam 
Gewone braam 
Veldzuring 
Kluwenzuring 
Krulzuring 
Waterzuring 
Ridderzuring 
Bloedzuring 
Schietwilg 
Grauwewilg 
Duilse dot 
Kraakwilg 
Amandelwilg 
Katwilg 
Gewone vlier 
Ruwe bies 
Blauw glidkruid 
Rivierkruiskruid 
Moeraskruiskruid 
Klein kruiskruid 
Herik 
Gewone raket 
Grote walereppe 
Billerzoet 
Akkerrnelkdistel 
Gekroesde melkdistel 
Gewone melkdistel 
Wilde lijsterbes 
Grole + Blonde egelskop 
Veelwortelig kroos 
Moerasandoom 
Vogelmuur 
Gewone smeerwortel 
Gewone paardenbloem 
Kleine klaver 
Rode klaver 
Witte klaver 
Reukeloze kamille 
Klein hoefblad 
Kleine lisdodde 
Grote lisdodde 
Grole brandnetel 
Echte valeriaan 
Blauwe waterereprijs 
Veldereprijs 
Rode waterereprijs 



nurn ufk rl90 rl2000 d2000 wbes ibes nhok 
1460 3 4 3 1 1 

187 8 1 
373 4 3 1 
386 8 4 1 
441 7 4 1 
460 8 1 
637 7 4 1 
717 6 1 
860 4 4 

1183 7 1 

latnaam 
2 Caltha palustris subsp. araneosa 
1 Caltha palustris subsp. palustris 
2 Crepis paludosa 
2 Cynosurus cristatus 
1 Elodea canadensis 
1 Epipactis helleborine 
2 Hordeum secalinum 
1 Lathyrus tuberosus 
2 ROrippa nasturtium-aquaticum 
1 Senecio aquaticus 

nednaam 
Splndotterbloem 
Gewone dotterbloem 
Moerasstreepzaad 
Kamgras 
Brede waterpest 
Brede wespenorchis 
Veldgerst 
Aardaker 
Witte waterkers 
Waterkruiskruid 
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-INLEIDING 

NAM wenst inzicht in de natuurwaarden in gebeid bij Spijkenisse. In deze rapportage worden 
de vogelgegevens gepresenteerd. Hierbij wordt eerst de volledigheid van het beschikbare 
materiaal geduid. Er wordt onderscheid gemaakt tussen broedvogels en watervogels. Bij de 
bespreking van de broedvogels worden de soorten besproken met een bijzondere status. 
Van de watervogels worden de soorten besproken die de 1 % norm overschrijden. In 
sommige gevallen wordt gewezen op soorten die een belangrijke regionale betekenis 
hebben. 
Voor degenen die niet bekend zijn met de telprojecten van SOVON, wordt in bijlage 1 een 
beschrijving gegeven van de projecten. 

- VOLLEDIGHEID VAN GEGEVENS 

8roedvogels 
Het gebied is in 1998-2000 onderzocht op het voorkomen van broedvogels in het kader van 
het Atlasproject voor Broedvogels. Kilometerhok 84-428 is daarbij op aile soorten 
onderzocht. In het kader van het LSB-project zijn uit beide kilometerhokken gegevens 
bekend. 

Watervogels 
Met name in de telgebieden langs de Oude Maas wordt regelmatig geteld tijdens de 
midwintertelling. De telgebieden op het vaste land zijn recent niet (ZH8271) of slechts 
incidenteel geteld (ZH8272). 

- RESUL TATEN 

Broedvogels 
Vrijwel aile soorten genieten een beschermde status in het kader van de Flora- en Faunawet. 
De soorten die zijn opgenomen op de Rode Lijst van kwetsbare en bedreigde vogelsoorten 
in Nederland zijn gecodeerd met een R. In totaal zijn 0 soorten van de Rode Lijst 
aangetroffen. 

Watervogels 
Op de Oude Maas komen vooral veel eendachtigen voor. In gebied ZH8272 valt vooral het 
voorkomen van grote aantallen Smienten . 

• BESTANDEN 

In bijgaande tabel zijn aile gegevens opgenomen (GA2004-035 Spijkenisse.xls). 
De broedvoge/s worden gepresenteerd per kilometerhok. Per soort is de status 
weergegeven, het jaar van onderzoek, de bron en aantal/aanwezigheid. 
De watervogels worden gepresenteerd per telgebied. Van de watervogeltellingen worden de 
gemiddelden per maand (sept-april) en de seizoensmaxima op aparte tabbladen 
weergegeven. Ook de gegevens van de Midwintertelling worden apart gepresenteerd. De 
ligging van de watervogeltelgebieden is te vinden in figuur 1. 



) 

) 

Figuur 1. Ligging van de watervogeltelgebieden . 

) 

) 



- BIJLAGE 1. INFORMATIE OVER DE PROJECTEN 

saVON Vogelonderzoek Nederland voigt sinds de jaren '70 de verspreiding, het voorkomen en de 
ontwikkeling van Nederlandse vogels. Broedvogels, maar ook water- en wintervogels. De resultaten 
vormen een basis voor het natuurbeleid en -beheer in ons land. Vanuit het hoofdkantoor in Beek
Ubbergen wordt de landelijke coordinatie van aile telprojecten verzorgd. De tellingen worden 
uitgevoerd door duizenden vrijwilligers, veelal verbonden aan een plaatselijke vogelwerkgroep. 

Telprojecten 

Broedvoge/s worden in kaart gebracht middels drie projecten. Twee hiervan zijn jaarlijks terugkerende 
projecten: het BMP, bedoeld voor de algemene broedvogelsoorten en het LSB, dat zich richt op de 
zeldzame soorten. Daarnaast heeft in 1998-2000 een landdekkend onderzoek plaats gevonden ten 
behoeve van de Atlas van de Nederlandse Broedvogels (BVA). 
Water- en wintervoge/s worden geteld middels twee projecten: tellingen van watervogels (maandelijks, 
zoveel mogelijk jaarrond) en een transecttelling van overwinterende vogels (ook niet-watervogels) in 
december (PTT). Hieronder worden de afzonderlijke telprojecten toegelicht. 

Broedvogels 
At/asproject van de Neder/andse Broedvoge/s (SVA) 
In de jaren 1998-2000 is er in het kader van het Atlasproject voor broedvogels in geheel Nederland 
veldwerk uitgevoerd. Een belangrijk onderdeel van het veldwerk voor dit project bestond uit het 
vergaren van broedvogeldata op het niveau van kilometerhokken. Daarbij werden in elk atlasblok van 
25 vierkante kilometer volgens een vast patroon steeds 8 kilometerhokken twee maal in het 
broedseizoen een uur lang bezocht. De soortenlijsten op kilometerhokniveau zijn gebaseerd op dit 
onderzoek. Hierbij moet bedacht worden dat niet aile aanwezige soorten daadwerkelijk zijn 
vastgesteld tijdens het veldwerk. Gemiddeld wordt 70% van de aanwezige soorten aangetroffen; in 
open akker- en graslandgebieden is dit percentage hoger (80%) en in gemengd bos lager (60%). 
Halfopen cultuurland en moeras nemen een middenpositie in. Het tweede deel van het atlas project 
bestond uit het samenstellen van een volledige soortenlijst van het gehele atlasblok (5 x 5 km
hokken). Dit onderzoek strekte zich uit over de hele periode van drie jaar. Op deze manier werd ook 
de rest van het atlasblok onderzocht. Deze atlasbloktotaallijst geeft een goed beeld van aile in het 
atlasblok voorkomende broedvogels. 

Lande/ijk Soortenonderzoek Sroedvoge/s (LSS) 
Het LSB richt zich op het jaarlijks verzamelen van de aantallen broedgevallen van in kolonies 
broedende soorten en de aantallen broedgevallen van zeldzame soorten. Bij de kolonievogelsoorten 
mag uitgegaan worden van een vrijwel landdekkende inventarisatie. Bij de zeldzame soorten worden 
in ieder geval de belangrijkste gebieden geteld. De vo\ledigheid per soort wordt in de jaarlijkse 
rapportage's vermeld (van Dijk et at. 2003b). Standaardisatie van de gegevensverzameling wordt 
bereikt middels richtlijnen zoals beschreven in de handleiding (van Dijk & Hustings 1996). Deze 
handleiding beschrijft de werkwijze voor het tellen van kolonies en de interpretatie van waarnemingen 
van zeldzame soorten. De coordinatie van het LSB-project vindt grotendeels plaats door een 20-tal 
districtscoordinatoren (DC's). Zij hebben ieder een (deel van een) provincie, onder hun hoede en 
onderhouden contacten met de vogeltellers. De DC's voeren ook een eerste controle uit van de 
gegevens die op standaard formulieren worden ingestuurd. De verdere verwerking van de 
aangeleverde telgegevens vindt plaats op het landelijk kantoor van SOVON. De gegevens worden in 
een database opgeslagen op het niveau van een kilometerhok. 

Broedvoge/ Monitoring Project (BMP) 
Het BMP heeft tot doel de aantalsveranderingen van de meer algemene soorten te volgen. In vaste 
proefvlakken van 15 tot 500 hectare worden jaarlijks aile soorten of een bepaalde selectie van soorten 
onderzocht. Deze selectie kan bestaan uit een set van bijzondere soorten, aileen weidevogels of 
aileen roofvogels. De proefvlakken liggen verspreid over Nederland. Jaarlijks worden ongeveer 1500 
proefvlakken geteld, waarvan ongeveer de helft op aile soorten. leder proefvlak wordt, afhankelijk van 
het landschapstype, vijf tot tien keer bezocht waarbij aile op een broedgeval (territorium) duidende 
waarnemingen op een kaart ingetekend worden. Aan de hand van in de handleiding beschreven 
criteria wordt aan het eind van het veldseizoen het aantal broedparen vastgesteld (van Dijk 1996). 
Deze gegevens worden op formulier gezet en naar het SOVON kantoor gestuurd. Daar worden ze 



gecontroleerd en klaar gemaakt v~~r opname in de database. De gegevens worden opgeslagen per 
proefvlak. Over de resultaten van het BMP wordt jaarlijks gerapporteerd (van Dijk et al. 2003a). 

Water- en wintervogels 
Watervoge/s 
Vanaf seizoen 1992193 is de coordinatie van de watervogeltellingen ondergebracht bij SOVON (zie 
van Roomen et al. 2003). Het ging daarbij om de maandelijkse ganzen- en zwanentellingen, 
maandelijkse tellingen van de Zoete Rijkswateren, de midwintertelling in januari en tellingen in de 
Waddenzee. Het welslagen van deze projecten was en is aileen mogelijk dankzij vrijwillige tellers en 
regionale coordinatoren. Jaarlijks werden de telresultaten toegankelijk gemaakt in projectverslagen. 
Daarnaast werden in opdracht van Vogelbescherming Nederland enkele overzichten opgesteld van 
belangrijke vogelgebieden in Nederland. 
Bij een evaluatie van de watervogelprojecten, in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring, 
bleek de genoemde opzet niet geheel te voldoen. Door de projectgewijze aanpak bleef de informatie 
over het voorkomen van watervogels versnipperd. Bovendien bleek het beleid behoefte te hebben aan 
meer informatie, bijvoorbeeld uit de nieuw aangewezen Vogelrichtlijn-gebieden ofwel Speciale 
Beschermingszones. Om de ontwikkelingen in deze gebieden goed in de gaten te houden, zijn 
tellingen die beperkt blijven tot de maand januari (wat veelal het geval was) niet genoeg. Met ingang 
van het winterhalfjaar 2000101 is het netwerk aan telgebieden daarom uitgebreid, wordt het merendeel 
van de belangrijke watervogelgebieden in het winterhalfjaar maandelijks geteld en worden aile 
projectresultaten in een gezamenlijk rapport opgenomen (van Roomen et al. 2002). 

Het huidige watervogelmeetnet kent de volgende doelstellingen: 

Het signaleren van aantalsontwikkelingen op landelijke schaal; 
Het signaleren van aantalsontwikkelingen in Zoete en Zoute Rijkswateren, in Vogelrichtlijn
gebieden en op belangrijke ganzen- en zwanenpleisterplaatsen; 
Het vaststellen van de populatieomvang van in Nederland verblijvende watervogels in januari, 
en van een aantal ganzensoorten in september, november, januari, maart en mel. 

Sommige doelstellingen vloeien mede voort uit internationale afspraken, zoals de betrokkenheid bij de 
midwintertelling en de internationale ganzentellingen onder de vlag van Wetlands International. In het 
Waddengebied maken de tellingen onderdeel uit van een samenwerkingsverband met Denemarken 
en Duitsland. 

Punt-Transect-Tellingen (PIT) 
Het Punt Transect Tellingen project (PTT) is het oudste monitoring project van SOVON 
Vogelonderzoek Nederland en werd in 1978 in het leven geroepen omdat van veel, vooral algemeen 
voorkomende, wintervogels vrijwel niets bekend was over de aantalsontwikkelingen binnen Nederland 
(Boele 1998). De doelstellingen van het door SOVON en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
opgezette project waren (a) het volgen van de aantalsontwikkelingen van zoveel mogelijk soorten 
winter- en trekvogels door de jaren heen en binnen Mn winter, zo mogelijk in relatie tot de 
achterliggende oorzaken, en (b) het volgen van de veranderingen in de verspreiding van winter- en 
trekvogels (SOVON & CBS 1986). De uitvoering van het project is op aile punten gestandaardiseerd 
en houdt in dat waarnemers puntsgewijs op een vaste route gedurende een vaste tijd aile vogels 
tellen. 
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Midwinteraantallen 

Seizoen I 
Gebcod Euring 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
BR1560 90 Fuut 1 1 1 0 1 1 

720 Aalscholver 0 3 0 5 1 0 
1220 Blauwe Reiger 0 1 0 2 1 0 
1520 Knobbelzwaan 0 0 2 0 0 0 
1700 Nijlgans 2 0 0 0 0 0 
1820 Krakeend 2 0 46 77 214 2 
1840 Wintertaling 0 0 18 0 25 0 
1860 Wilde Eend 102 7 179 44 200 0 
1940 Siobeend 0 0 0 0 3 0 
1980 Tafeleend 2 0 0 0 2 0 
2030 Kuifeend 42 47 149 32 75 32 
2180 Brilduiker 4 0 0 0 0 0 
2200 Nonnetje 4 0 0 0 0 0 
2230 Grote Zaagbek 7 0 1 0 0 0 
4290 Meerkoet 86 10 80 6 25 0 
4500 Scholekster 0 0 0 0 1 1 
5820 Kokmeeuw 41 38 76 54 77 7 
5900 Stormmeeuw 46 0 22 13 48 12 
5920 Zilvermeeuw 0 0 2 0 0 0 
6000 Grote Mantelmeeuw 0 1 0 0 0 0 

BR1573 70 Dodaars 2 0 0 0 4 2 
90 Fuut 5 3 6 5 0 0 
720 Aalscholver 1 1 0 3 1 2 
1220 Blauwe Reiger 0 0 0 3 0 2 
1520 Knobbelzwaan 1 0 0 0 1 0 
1590 Koigans 0 0 0 0 0 11 
1610 Grauwe Gans 26 0 0 0 0 0 
1619 Soepgans 0 0 0 9 9 4 
1670 Brandgans 0 0 0 0 0 1 
1790 Smient 15 0 0 0 0 0 
1820 Krakeend 4 0 20 39 57 92 
1840 Wintertaling 3 0 0 0 15 20 
1860 Wilde Eend 172 0 84 0 49 3 
1980 Tafeleend 6 0 0 0 0 0 
2030 Kuifeend 329 12 18 0 75 14 
2180 Brilduiker 9 0 1 0 0 0 
2200 Nonnetje 7 0 0 0 0 0 
2210 Middelste Zaagbek 0 0 0 0 2 0 
2230 Grote Zaagbek 0 0 0 0 0 11 
4240 Waterhoen 0 0 0 2 2 2 
4290 Meerkoet 106 22 16 58 58 111 
4500 Scholekster 0 0 0 4 2 4 
5820 Kokmeeuw 195 172 280 680 255 1411 
5900 Stormmeeuw 120 24 27 140 84 64 
5910 Kleine Mantelmeeuw 0 0 1 0 0 1 
5920 Zilvermeeuw 11 0 3 12 11 12 
6000 Grote Mantelmeeuw 2 0 0 0 2 0 

ZH8272 1610 Grauwe Gans 350 
1790 Smient 3011 
1860 Wilde Eend 19 
4290 Meerkoet 250 



xcoor ycoor eurring soort F&F-wet Rode Lijst jaar aantal/aanwezig bran locatie 

84 428 1520 Knobbelzwaan x 1998 x BVA 

84 428 1619 Soepgans 1998 x BVA 

84 428 1860 Wilde Eend x 1998 x BVA 

84 428 1869 Soepeend 1998 x BVA 

84 428 2600 Bruine Kiekendief x 2001 1 LSB Allemansgors 

84 428 3940 Fazant x 1998 x BVA 

84 428 4290 Meerkoet x 1998 x BVA 

84 428 6700 Houtduif x 1998 x BVA 

84 428 7240 Koekoek x 1998 x BVA 

84 428 8760 Grote Bonte Specht x 1998 x BVA 

84 428 10110 Graspieper x 1998 x BVA 

84 428 10201 Witte Kwikstaart x 1998 x BVA 

84 428 10660 Winterkoning x 1998 x BVA 

84 428 10840 Heggenmus x 1998 x BVA 

84 428 10990 Roodborst x 1998 x BVA 

84 428 11060 Blauwborst x 1998 x BVA 

84 428 11870 Merel x 1998 x BVA 

84 428 12500 Bosrietzanger x 1998 x BVA 

84 428 12510 Kleine Karekiet x 1998 x BVA 

84 428 12770 Zwartkop x 1998 x BVA 

84 428 13110 Tjiftjaf x 1998 x BVA 

84 428 13120 Fitis x 1998 x BVA 

84 428 14640 Koolmees x 1998 x BVA 

84 428 15490 Ekster x 1998 x BVA 

84 428 15671 Zwarte Kraai x 1998 x BVA 

84 428 15820 Spreeuw x 1998 x BVA 

84 428 15910 Huismus x 1998 x BVA 

84 428 16360 Vink x 1998 x BVA 

84 428 18770 Rietgors x 1998 x BVA 

85 428 1220 Blauwe Reiger x 2003 3 LSB Zalmplaatgriend, Oud-Beijerland 
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Waarnemingen van zoogdieren 
In het bijgevoegde Excel bestand [GA2004-035_ VZZ.xls] staan de waarnemingen van zoogdieren die 
gedaan zijn in de periode 1990 - heden in het studiegebied. De Zoogdierdatabank bevat gegevens 
die indertijd verzameld zijn voor de Atlas van de Nederlandse zoogdieren (Broekhuizen et a/., 1992) 
en de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (Limpens et al., 1997), aangevuld met waarnemingen 
die nadien door de Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland en de VZZ zijn verzameld. 

Het bijgevoegde bestand bestaat uit twee werkbladen. Het eerste werkblad geeft een samenvatting 
van het aantal aangetroffen soorten in het plangebied en hun beschermingsstatus. Het tweede 
werkblad geeft de waarnemingen die bekend zijn van het gebied. 

Het onderzoeksgebied bestaat uit twee kilometerhokken ten oosten van Spijkenisse (84-428 en 85-
428). 

Volledigheid van het databestand 
Het gebied is twee maal onderzocht op vleermuizen. In het gebied heeft tevens tweemaal een 
inventarisatie naar kleine zoogdieren plaatsgevonden in het buitendijkse gebied van de Oude Maas. 
De waargenomen soorten zijn genoemd in tabel 1. 

Er heeft tweemaal onderzoek plaatsgevonden in' het zomerhalfjaar naar vleermuizen (in het 
zomerseizoen van 1998). Er is ge'inventariseerd met een zogenaamde bat-detector, een apparaat 
waarmee ultrasone geluiden van rondvliegende vleermuizen kunnen worden opgespoord en 
gedetermineerd. Dit beperkte onderzoek heeft opgeleverd dat in het onderzoeksgebied aileen de ruige 
dwergvleermuis is (Pipistrellus nathusit) aangetroffen. Bij intensivering van het onderzoek is te 
verwachten dat ook de gewone dwergvleermuis (Pipistrellis pipistrellus) in het gebied is te verwachten. 

Onderzoek naar kleine zoogdieren heeft tweemaal plaatsgevonden in het buitendijkse gebied van de 
Oude Maas. Er zijn vangsten bekend van de gewone bosspitsmuis (Sorex araneus), veldmuis 
(Microtus arvalis), bosmuis (Apodemus sylvaticus) en dwergmuis (Mycromys minutus). Tijdens het 
eerste onderzoek in 1999 werden geen muizen in de vallen aangetroffen, aangezien de waterstand 
onverwacht zo hoog was dat de vallen geen vangsten opleverden. Het buitendijkse gebied langs de 
Oude Maas is een potentieelleefgebied voor de noordse woelmuis (Microtus oeconomus); een soort 
van de Habitatrichtlijn bijlage 4. Hoewel deze soort niet gevangen is tijdens dit onderzoek, is niet 
uitgesloten dat de soort hier wei degelijk voorkomt. Het potentiale leefgebied van deze soort bestaat 
uit rietkragen en rietvelden en andere moerassige terreinen in het buitendijkse gebied van de Oude 
Maas. 

Daarnaast zijn waarnemingen en sporen bekend van mol (Tafpa europaea), wezel (Mustefa nivafis) en 
bunzing (Mustela putorius). De Bruine rat (Rattus norvigicus) en de Muskusrat (Ondatra zibethicus), 
die ook in het gebied zijn waargenomen, hebben geen beschermde status. 

Soorten als egel (Erinaceus europaeus), haas (Lepus europaeus), konijn (Oryctolagus cuniculus), 
woelrat (Arvico/a terrestris) zijn niet aangetroffen, maar komen waarschijnlijk wei voor in het gebied, 
gezien de verspreiding in de ruimere omgeving. 

Tabel 1. De waargenomen soorten en hun beschermingsstatus in het plangebied. 

GENUS SPECIES NEDER NAAM FF WET HBRL RL NL RL IUCN DOELSOORT BONN BERN 

Apodemus sylvaticus Bosmuis X 

Micromys minutus Dwergmuis x LR-nt x 

Microtus arvalis Veldmuis x 

Sorex araneuslcoronatus Complex Bosspitsmuis spec. x 3 

Talpa europaea Mol x 

Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuis x 4 x 22 
Rattus norvegicus bruine rat 

Mustela nivalis Wezel x 3 
Musreia putorius Bunzing x 5 3 
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Status van de soorten 
In de het bijgevoegde excel bestand en bovenstaande tabel staat aangegeven wat de (wettelijke) 
status is van de verschillende soorten. Zie onderstaande toelichting voor de betekenis van de codes. 
Aile vleermuissoorten komen voor op de Habitatrichtlijn en staan in bijlage 3 van de Conventie van 
Bern. Van de overige aangetroffen diersoorten zijn de gewone bosspitsmuis (Sorex araneus), mol 
(Talpa europaea), veldmuis (Microtus arvalis), bosmuis (Apodemus sylvaticus), dwergmuis (Micromys 
minutus), bunzing (Mustela putorius) en wezel (Mustela nivaJis)zijn beschermd in het kader van de 
Flora- en Faunawet. 

Naamsvermelding 
In elke schriftelijke of digitale publicatie, losse kaart of afbeelding (waaronder openbaarmaking via 
internet of cd-rom) waarin gegevens van de Zoogdierdatabank zijn opgenomen, zal de gebruiker de 
vermelding opgeven: 'Bron: Zoogdierdatabank'. Indien het een bewerking van de gegevens betreft 
dient er te staan: 'Gebaseerd op gegevens van de Zoogdierdatabank'. 

Leveringsvoorwaarden 
De beschikbare gegevens blijven eigendom van de gegevensleverancier, i.c. de Vereniging voor 
Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming/Zoogdierenwerkgroep Zuid-Holland. Deze staan de NAM 
enkel voor dit project ter beschikking. 

Literatuur 
Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van laar, C. Smeenk & J. B. M. Thissen. 1992; red. Atlas van de 
Nederlandse zoogdieren, 3e druk. KNNV. Utrecht. 

Umpens, H. J. G. A., K. Mostert & W. Bongers. 1997. Atlas van Nederlandse vleermuizen; 
onderzoek naar verspreiding en ecologie. KNNV Uitgeverij, Utrecht. 

Una, P. H. C. & G. van Ommering. 1994. Rode lijst van bedreigde en kwetsbare zoogdieren in 
Nederland. 
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Toelichtinq op de kolommen in het Excel-bestand 
JAAR= 
XCOORD_KM= 
YCOORD_KM= 
ZICHlW= 
GENUS + SPECIES = 
NEDER_NAAM = 
FF_WET= 
HBRL= 

IUCN-Lijst = 

DOELSOORT= 

BONN = 

BERN = 

Jaar van waarneming 
X-coordinaat kilometerhok 
Y -coordinaat kilometerhok 
Waarneming informatie 
wetenschappelijke naam van de soort 
Nederlandse naam 
Aangegeven is of de soort in de Flora- en faunawet is opgenomen. 
Aangegeven is in welke bijlage van de Habitatrichtlijn de soort is opgenomen. 
4= soorten die een strikte bescherming behoeven 
5 = soorten waarvan de exploitatie en het onttrekken aan de natuur 
onderworpen is aan beheersmaatregelen. 
Aangegeven is in welke categorie de soort in de Rode Lijst van bedreigde en 
kwetsbare zoogdieren in Nederland is opgenomen (Una & Van Ommering; 
1994). 
Rode lijst van de International Union for the Conservation of Nature and 
Natural Resources (World Conservation Union). Deze geeft de kans dat een 
soort op wereldschaal uitsterft, gebaseerd op trends in aantal en/of 
verspreiding en op de zeldzaamheid in aantal en/of verspreiding. 
LR-nt (lower Risk - near threatened) = SOOrten die niet in aanmerking komen 
voor LR-cd, maar weI bijna in aanmerking komen voor VU. 
Door het ExpertiseCentrum lNV is begin 2001, in het kader van de 
herziening van het Handboek Natuurdoeltypen, een nieuwe lijst met 
doelsoorten gemaakt (Bal, 2001). Aangegeven is welke soorten hier op staan. 
Aangegeven is in welke bijlage van de Conventie van Bonn de soort is 
opgenomen. 
2 = soorten waarvoor agreements opgesteld moeten worden. 
Aangegeven is in welke bijlage van de Conventie van Bern de soort is 
opgenomen. 
2 = strikt beschermde diersoorten, 
3 = beschermde diersoorten die exploitatie kunnen velen. 
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GA2004-035_ VZZ.xls 

WAARNEMINGEN VAN ZOOGDIEREN IN HET PLANGEBIED VAN GA2004-035 
BEWERKT: K MOSTERT 10 MAART 2004 I I 
BRON: ZOOGDIERDATABANK (VZZ) EN ZOOGDIERWERKGROEP ZUID-HOLLAND 

JAAR XCOOR KM YCOOR KM ABUNDANT TYPE W NEDER NAAM GENUS SPECIES 
1998 84 428 1 zichtwaarneming wezel Mustefa nivalis 
1998 85 428 2 foeragerend Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 
1998 85 428 3 foeragerend Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 
1998 85 428 1 foeragerend Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii 
1999 84 428 1 verkeersslachtoffer bruine rat Rattus norvegicus 
1999 85 428 1 sporen Mol Talpa europaea 
1999 85 428 1 sporen Mol Ta/pa europaea 
2000 85 428 9 levend bemachUgd Bosmuis Apodemus sylvaticus 
2000 85 428 11 levend bemachtigd Dwergmuis Micromys minutus 
2000 85 428 2 levend bemachtigd Veldmuis Microtus arvalis 
2000 85 428 2 levend bemachtigd Bosspitsmuis spec. Sorex araneus/coronatus Complex 
2000 85 428 19 levend bemachtigd Dwergmuis Micromys minutus 
2000 85 428 25 levend bemachtigd Bosmuis Apodemus sylvaticus 
2000 85 428 2 levend bemachtigd Veldmuis Microtus arva/is 
2000 85 428 2 levend bemachtigd Bosspitsmuis spec. Sorex araneus/coronatus Complex 
2000 85 428 19 levend bemachtigd Dwergmuis Micromys minutus 
2000 85 428 25 levend bemachtigd Bosmuis Apodemus sylvaticus 

r 2000 85 428 9 levend bemachtigd Bosmuis Apodemus sy/vaticus 
2000 85 428 11 levend bemachtigd Dwergmuis Micromys minutus 
2001 85 428 1 zichtwaarneming bunzing Mustela Iputorius 
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WAARGENOMEN SOORTEN EN HUN BESCHERMINGSSTATUS IN HET PLANGEBIED VAN GA2004-035 
BEWERKT: IK MOSTERT 10 MAART 2004 
BRON: ZOOGDIERDATABANK (VZZ) EN ZOOGDlERWERKGROEP ZUID-HOLLAND 

GENUS SPECIES NEDER_NAAM FF_WET HBRL RL NL RL-,UCN 

Apodemus sylvaticus Bosmuis x 
Micromys minutus Dwergmuis x LR-nt 
Microtus arvalis Veldmuis x 
Sorex araneus/coronatus Complex Bosspitsmuis spec. x 
Talpa europaea Mol x 
Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermui~ x 4 
Rattus norvegicus bruine rat 
Mustela nivalis Wezel x 
Mustela putorius Bunzing x 5 

DOELSOORT BONN BERN 

x 

3 

x 22 

3 
3 




