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Geachte Minister,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport (MER) ten
behoeve van de besluitvorming over Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse Oost,
Spijkenisse West en Hekelingen.
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van
de Commissie aan.
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de
totstandkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik
maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde
richtlijnen krijgt toegestuurd.
Hoogachtend,

dr. A.G.W.J. Lansink
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse
Oost, Spijkenisse West en Hekelingen
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Advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport
Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse Oost,
Spijkenisse West en Hekelingen

Advies op grond van artikel 7.14 van de Wet milieubeheer voor het milieueffectrapport over Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse Oost, Spijkenisse
West en Hekelingen,

uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken door de Commissie voor de
milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.
Winning van aardgas uit de velden Spijkenisse Oost,
Spijkenisse West en Hekelingen,

de voorzitter
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Utrecht, 11 december 2003

INHOUDSOPGAVE
1.

INLEIDING ........................................................................................ 1

2.

HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES .................................................... 1

3.

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING ............................................ 2

3.1
3.2
4.

Achtergrond, probleemstelling en doel ........................................... 2
Beleidskader en te nemen besluit(en) ............................................. 2

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN ........................... 2

4.1
4.2

Beschrijving van de voorgenomen activiteit.. .................................. 2
Referentie, alternatieven en mma .................................................. 3

5.

MILIEUASPECTEN ............................................................................ 4

6.

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN, LEEMTEN IN MILIEU·
INFORMATIE, SAMENVATTING VAN HET MER ................................ 4

7.

EVALUATIEPROGRAMMA ................................................................. 4
BIJLAGEN

I. Brief van het bevoegd gezag d.d. 10 oktober 2003 waarin de Commissie in
de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen
2. Kennisgeving in de Staatscourant nr. 203 d.d. 21 oktober 2003
3. Projectgegevens
4. Lijst van inspraakreacties en adviezen

1.

INLEIDING
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het voornemen om gedurende 15 tot 20 jaar gas te winnen uit de gasvoorkomens Spijkenisse West,
Spijkenisse Oost en Hekelingen. De NAM wi! gebruik maken van de reeds
aanwezige exploratieputten op de locaties Spijkenisse Oost en West. Indien
mogelijk wordt het gas uit het veld Spijkenisse West gewonnen vanaf de locatie Spijkenisse Oost. In dat geval wordt de locatie Spijkenisse West verlaten
en moet op de locatie Spijkenisse Oost een nieuwe put worden geboord. Naast
de winning van aardgas (ca. 3 miljoen Nm 3 per dag) bestaat het voornemen
uit de aanleg van een pijpleiding vanaf Spijkenisse Oost en eventueel vanaf
Spijkenisse West naar de bestaande locatie Oud Beijerland Zuid. Van daaruit
wordt het gas via de bestaande pijpleiding doorgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie in Barendrecht.
De winning van meer dan 500.000 m 3 aardgas per dag is me.r.-plichtig. De
me.r.-plicht is gekoppeld aan de vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer
door de Minister van Economische Zaken.
Bij brief van 10 oktober 2003 is de Commissie voor de milieueffectrapportage
(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de richtlijnen
voor het milieueffectrapportl. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant2 • Dit advies is opgesteld door
een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 - verder aangeduid als 'de
Commissie'. Het advies geeft aan welke informatie het MER moet bieden om
het milieubelang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. De Commissie heeft rekening gehouden met de inspraakreacties en adviezen die zij via
het ministerie van EZ heeft kregen4.
Dit advies sluit aan op de startnotitie. Dit betekent dat die onderdelen waarvan de startnotitie al voldoende aangeeft welke informatie het MER moet bevatten, in dit advies niet herhaald worden. Het advies richt zich alleen op die
onderwerpen die in de startnotitie niet of niet volledig worden behandeld.
Voor het overige kan de startnotitie als basis voor de op te stellen richtlijnen
dienen.

2.

HOOFDPUNTEN VAN BET ADVIES
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiele informatie in het
milieueffectrapport. Oat wil zeggen dat het MER onvoldoende basis biedt voor
het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming, als informatie over
de volgende onderwerpen ontbreekt:
• Geluid tijdens de eventuele boring en de productiefase;

Zie bijlage 1
Zie bijlage 2
De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3.
Bijlage 4 geeft hiervan een lijst
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•
•

De gevolgen voor de externe veiligheid door calamiteiten en incidenten tijdens de eventuele boorfase, de gaswinning en het transport van het gas;
De mate van bodemdaling en de gevolgen daarvan voor de waterhuishouding.

Op grond van het eerder uitgevoerde MER voor de winning van de nabij gelegen velden Oud-Beijerland Zuid en Reedijk verwacht de Commissie op voorhand geen omvangrijke milieueffecten. De initiatiefnemer kan zich daarom
beperken tot een beknopt MER dat zich voornamelijk concentreert op bovengenoemde hoofdpunten.
De samenvatting is het deel van het MER dat vooral wordt gelezen door besluitvormers en insprekers. Daarom verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document leesbaar zijn en een
goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER.

3.

ACHTERGROND EN BESLUITVORMING

3.1

Achtergrond, probleemstelling en doel
Achtergrond, probleemstelling en doel worden duidelijk beschreven in de
startnotitie. Deze beschrijving kan worden overgenomen in het MER.

3.2

Beleidskader en te nemen besluit(en)
Maak in het MER duidelijk welke randvoorwaarden voor de activiteit voortkomen uit de besluiten die worden genoemd in §6.2 van de startnotitie. Ga
tevens in op eventuele consequenties voor de voorgenomen activiteit van de
Flora- en Faunawet en van de cultuurnota 2001-2004.
Het pijpleidingtrace kruist het Spui, dat dee! uitmaakt van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Ga in op de consequenties daarvan voor de voorgenomen activiteit.
Vermeld in het MER behalve de benodigde vergunningen voor de transportleidingen tevens welke overheid of instantie verantwoordelijk is voor toezicht op
en inspecties van de leidingen.
Geef aan dat de me.r.-plicht gekoppeld is aan de vergunningverlening in het
kader van de Wet Milieubeheer.

4.

VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

4.1

Beschrijving van de voorgenomen activiteit
Werk hoofdstuk 4 van de startnotitie uit in het MER, voor zover de activiteiten
relevant kunnen zijn voor het milieu. Besteed daarom met name aandacht
aan de activiteiten die, tijdens aanleg of bedrijf, van belang zijn voor de
-2-

externe veiligheid, die gevolgen kunnen hebben voor de waterhuishouding of
die eventueel hinder kunnen opleveren door geluid, licht en transportbewegingen.
Ga, vanwege ligging in de EHS, specifiek in op de manier waarop het pijpleidingtrace het Spui kruist. Besteed, vanwege de mogelijke aanwezigheid van
archeologische waarden, eveneens specifieke aandacht aan de aanleg van het
eventuele trace vanaf Spijkenisse-West door de oeverwal en door de zone met
middelhoge trefkans 5 .
Beschrijf de methode en de frequentie van de leidinginspecties.

4.2

Referentie, alternatieven en mma
De referentiesituatie kan beschreven worden conform §3.1 van de startnotitie.
In hoeverre is het van belang dat er nog geen duidelijkheid is over de toe-

komst van de polder (natuurontwikkeling versus potentieel bedrijventerrein
en reservering voor de A4-Zuid)? Eventueel kunnen hiervoor scenario's worden uitgewerkt.
Indien voor het opstellen van het MER geen uitsluitsel gegeven kan worden
over de locatie van waaruit het veld Spijkenisse West ontwikkeld wordt, dienen beide opties als volwaardige alternatieven beschreven te worden. Maak
duidelijk welke ruimtelijke - en milieuafwegingen spelen in deze keuze.
Beschrijf in het MER welke (milieu)afwegingen ten grondslag hebben gelegen
aan de keuze voor de pijpleidingentraces. Zijn er alternatieve traces in beeld
geweest? Beschrijf deze in het MER indien deze duidelijke milieuvoordelen
met zich meebrengen.
Er moet een meest milieuvriendelijke alternatief (mma) beschreven worden.
Het mma moet:
• uitgaan van de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming en/ of verbetering van het milieu;
• binnen de competentie van de initiatiefnemer liggen.
Werk de in de startnotitie aangekondigde mitigerende maatregelen ten aanzien van het ontwerp en de landschappelijke inpassing, het beperken van
gasvormige emissies en de maatregelen gericht op het bevorderen van de externe veiligheid uit. Hoe wordt voorkomen dat hulpstoffen tijdens de eventuele
boorfase, de winning en het transport van het gas in het milieu terechtkomen? Ga tevens in op de mogelijkheden van geluidsreductie tijdens de booren de winningsfase.

Zie inspraak nL 1 van het ROB
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5.

MILIEUASPECTEN
De milieuaspecten kunnen beschreven worden conform hoofdstuk 5 van de
startnotitie. Behandel beknopt de eventuele gevolgen voor archeologische - en
natuurwaarden.
De grootste nadruk dient te liggen op de beschrijving van de risico's, ook ten
gevolge van het leidingtransport6 , de hinderaspecten (geluid, licht) tijdens de
winning en de eventuele boorfase (de nieuwe put zal geboord worden in de
onmiddellijke nabijheid van bewoning), en de beschrijving van de bodemdaling en de eventuele gevolgen daarvan op de waterhuishouding7 .

6.

VERGELIJKING VAN ALTERNATIEVEN, LEEMTEN IN MILIEUINFORMATIE, SAMENVATTING VAN HET MER
Voar de onderdelen "vergelijking van alternatieven", «leernten in milieuinformatie" en "samenvatting van het MER" heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voorschriften.

7.

EVALUATIEPROGRAMMA
Geef in het MER een aanzet voor het evaluatieprogramma. Belangrijke aspecten daarbij zijn de daadwerkelijke bodemdaling en de gevolgen daarvan,
geluid en externe veiligheid.

In inspraak nr. 3 wordt tevens aandacht gevraagd voor de cumulatieve e!!ecten van leidingstraten.
In inspraa1{ nr. 2 van Waterschap De Brielse Dijkkring wordt tevens aandacht gevraagd voor de relatie met de
hoogte van de waterkeringen en de kritische hoagte van bemalingwerktuigen
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BIJLAGEN

bij het advies voor richtlijnen voor het
milieueffectrapport Winning van aardgas uit de
velden Spijkenisse West, Spijkenisse Oost en
Hekelingen
(bijlagen 1 tim 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 10 oktober 2003 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

Ministerie vall Economische Zaken

.~~_~··

__ · ___

,,_~'_·

__ · _ _

~_·1

i

\ (f":"

I \ •..

1";' . '..- U_OKUOOL. ____ !

Commissie voor de milicueffectrappOl1age
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Datum

o"s

konm~'k

MElEP/UMI
3057623

10 OKT. 2003

6,

Ond~'warp

AlInbicding Starlnotitie MER: "Winning van aardgas Ult de velden Spijkcnissc-Oost,
Spijkenissc·West en Hekelingen (Spijkenisse Fase II)"
Gcachle heerlmevrouw,

Hierbij deel ik u mede dat de Nededandsc Aardolie Maatschappij J3.V. (NAM), kantoor
houdende Ie Assen, cen milieu-effcctrapport (MER) zal opstellcn betreffende de
voorgenomcn winning van aardgas uit de velden Spijkcnisse-Oosl, Spijkenisse-West en
Hckclingcn gclcgcn in hct gebicd van dc winningsvcrgunningen Botlck en Beijerland in
de provineic Zuid-HoHand.
Op 17-09-2003 heb ik van de NAM de Stattnotitie: "Winning van aardgas uit de velden
Spijkenisse-Oost, Spijkenisse-West en Hekelingen (Spijkenisse Fase (I)" ontvangen. Ik
doc u hierbij een -.testal ex.emplaren van de Stalinotitie toekomen.
Gaarne verzoek ik u om mij, v66r 24-12-2003 advies uit te brengen tell behoeve van de
door mij vast te stcllcn Riehtlijnen voor de inhoud van het MER.
Voor infonnatie ten aanzien van ter inzage legging, de mogclijkheid tot het indiellen van
inspraakreaeties en adviezen verwijs ik naar de tekst van de kemlisgeving (zie bijlage),
die op 21-10-2003 zal worden gepubJiceerd in de Staatscourant en in de het blad
"Weekblad Spijkenisse".
AIs eontaetpersoon voor dit project 7..ai oplredcn: mcvrouw drs. C.H. Krijger
(tel. 070 - 379 66 8S).

De Minister van Economische Zaken
voor deze:

~\~

A~ rJ,
,

mw. d, ;,
RUn
MT-Jid Directic Encrgieproductie

BIJLAGE2
Kennisgeving van de startnotitie
in Staatscourant nr. 203 d.d. 21 oktober 2003

KENNISGEVING
Inspraak met tiet DOg op de RlchtUJnen"\loor het Ml1Ieueffectrapport (MER) Inza~e 'WI(\olng van aardgas
un de vaiden Sp1Jkenlese·Oost. SpUkenlsae.Westen HakeUngan (Project SpUkenlasa.FasJ:lII)'
De Minister van Economlsche laken maakt bakend
dal de Nedarlandse Aa'rdoJia Maatschappl) B.V; (NAM),
ka.ntoorhoudende aan de Schepersmeat:2 Ie Asset!, is

gastart mel de voorberoldlng van een mlliellelfectrapport
(MER).
De Startnotltie mllh:waffcclrap'portag6 Is op 17·09...2003

Ingedland.
Do NAM hoolt hat voorneman om aardgas te winnan

uit de veldan SpJjkanlsse-Oost, SplJkanlsso-West en
Hakallngan. galagan blnneo hat gebled van de winnlngsvargunnlngen BoUak en BeiJerland, doorop de bestaando
locaUes Spljkenlsse-OOst GO Spljkenlsse-Wesl aanweZlge exploraUepulton als wlnnlngspulten te gobrulken. De NAM onderzoekt nog da mogolijkheld om gas ult
holt veld Spljkonlsso-West to winnon vanaf da locatle
Spljkanlsse-Oosl. Als dal mogalljk blijkt Ie zljn, zal de
localla Spljkanlsse-Wast dallnillef worden ontmanleld on
op de locatio Spljkenlsse-Oos\ {lon nlouwo put worden
goboord.
Hot gowonnen gas zal onbehandald worden algovoerd,
via con daartoo aan te leggen pljploldlng, naar da
bastaando gasbehandoUngslnrlchtlng Barandrecht

Plants van de voorganomen acthlltalt
Inrlc:htlng SplJkenlsse-Oosi Is gelegon aan Papendljk 2,
op het perc:eel, kadasttsai bekeru:l gem~nta Spl)kc(1lssa,
Seetle G nummcr 242.
InrichUng Spljkanlsse-Wosl Is gelagen san BalJuwlaan 1,
ap het perceei, kadastraa] bakend gemaenta Spijkenlsse,
Seel!e l nummer 1744.
Procadure
De mifleuelleetrapportaga-proeodure Is gestart mat
deze pubUcatle.
Uiterlijk blrmen dertion waken zal hat bevoegd gezag
Rlchtlljnen vaslstellan voor dil Inhoud van het MER.
In dozo perlode.1s aT gelegonhold voor insprnak en
worden de woltelljk advlse'urs In de golegonhold gesteld
advles ult to orengen.

Informatle ten behoeve van de Inspraak
Do Slartnotitla bevel Informatlo 6vpr hal voornemen
vnn da Neoorlandso Aardollo Maolschappij B.V.
Do Slartnotltie 1101, IiJdens werkuren, van 22-1 0-2003101
an mal 19-11-2003ter Inzago op de volgende localles:
• Gemeentehuis van Spljkenlsse, Raadhulslaan 106 to
Spljkenlsoo;
- OJraclle Communlcallo van het Minlsterle van EeonoVoor hoi opr)chten en in werking hebben van oan mtjnbouwlnslallatla {Inrichtlng) tan bohoova van do winning . mlscho Zakan, Bezuidenhoulsewog 30 te Den Haag.
van aardgas Is een vergunning van do Minister van
Economlsche Zaken Ingovolgo do Wet Milieubeheer De Startnolitie kan worden aang&vraagd blJ:
Naderlandse Aardolio Maatschapplj B.V.,
bonodlgd.
Op grand van hal Besluit milleuollectTapportage 1994 Poslbus :WOOO,
9400 HH ASSEN.
(gew)Jzigd 07-05-1999) Is'ln dlt geval hel opstellen van
Contaclpersoon: mevrouw Y.C.M. Cornelis'son.
een MEA varplichl.
De RlchWJnen voor de inhoud van het MER zullan door Telefoon 010 - 4aa 83 BI3.
da Minister van EconomischtlZakan wordan vastgasteld.
Inspraak
Eenieder heelt de gologenheld om reaetles in Ie dianen
0001 van de voorganoman act/vltelt
met hoi oog op de door het bovoogd guzag vasl to
Hot op oeonomlseh en milieutechniseh veranlwoorde
wijze wlnnen van do aangntoondo aa~dgasvoorkomens.
stollen RlchtlijMn voor do inholld van hel M,ER.
Anrd van de voorgenomen actMtelt
De bastaanda !ocatles SplJkenlsse-Oost en Spl)kanlsseWest worden zcidanlg aangapasl dal de aanwezlge
exploratiepulten voor gaswlnnlng in gobruik kunnan
wordon gonomon. HlelVoor wordl Gon aantal Inslallatleondaraolen goplnalst, bestaande ult ankala nlslul·
ters, ean InstallaUa VOOf hoi doseren van roastwerend
mlddaJ en ean 'InstaliaUe voor hal lncldontael afblazon
vsn gas. Indian basloten wordt om vanal locaUo SplJkenlsse-Oost uit hat veld SplJk(jnisso~West Ie wiMan,
word! een nleuwe put gobdord op locallo'Spljken)sseOost en locatio Spljkenlsso-West word! opgehoven.
Hat aanleggon van oen pljpleldlng naar de Inrlchtlng
Dud BeIJerland-Zuld.

Raaclles on adviezen kunnen, tol on mol 19-11-2003
worden ingedlend b\j;
Mlnlsterla van Economischo zakeri,
Dlrecloraat-Gonoraal voor Marktordening en Energle,
Dlrectio EnergleproducUo,
Paslbus20101,
2500 EC DEN HAAG.
Conlactpersoon: mavrouVi drs. C.H. KriJger.
Telefoon: 070 - 379 66 85.

fIr

Minlsralia

V~1l £crmomischo Z<l~OIl

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initlatiefnemer: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Bevoegd gezag: Minister van Economische Zaken
Besluit: Vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C17.2
Activiteit: De winning van ca. 3 miljoen Nm 3 aardgas per dag uit de velden
Spijkenisse Oost, Spijkenisse West en Hekelingen. Het gas wordt via nieuw
aan te leggen pijpleidingen naar de bestaande locatie Oud Beijerland Zuid
getransporteerd. Van daaruit wordt het gas via de bestaande pijpleiding doorgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie in Barendrecht.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 21 oktober 2003
richtlijnenadvies uitgebracht: 11 december 2003
Bijzonderheden: De NAM wil gebruik maken van de reeds aanwezige exploratieputten op de locaties Spijkenisse Oost en West. Indien mogelijk wordt het
gas uit het veld Spijkenisse West gewonnen vanaf de locatie Spijkenisse Oost.
In dat geval wordt de locatie Spijkenisse West verlaten en wordt op de locatie
Spijkenisse Oost een nieuwe put geboord. Beide alternatieven worden in het
MER uitgewerkt.
Op grond van het eerder uitgevoerde MER voor de winning van de nabij gelegen velden Oud-Beijerland Zuid en Reedijk verwacht de Commissie op voorhand geen omvangrijke milieueffecten. Daarom adviseert de Commissie een
beknopt MER op te stellen dat zich voornamelijk concentreert op de aspecten
geluid, externe veiligheid en bodemdaling en de gevolgen daarvan op het milieu.

Samenstelling van de werkgroep:
ing. W.G. Been
dr. A.G.W.J. Lansink (voorzitter)
prof. ir. J.J. van der Vuurst de Vries
Secretaris van de werkgroep:
ir. J.M. Bremmer

BIJLAGE4
Lijst van inspraakreacties en advlezen
piaats

nr.

datum

persoon of instantie

I.

20031027

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Amersfoort
Bodemonderzoek

20031120

2.

20031106

Waterschap De Brielse Dijkring

Brielle

20031120

3.

20031107

Gemeente Korendijk

Piershil

datum van
ontvangst
Cle. m.e.r.

20031120
-

