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Geachte Minister,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER)
ten behoeve van de besluitvorming over Ondergrondse aardgasbuffer Zuidwending.
Overeenkomstig artikel 7.26 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 be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit
houdt in dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt
toegestuurd.

Hoogachtend,

dr.ir. G. Blom
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Ondergrondse aardgasbuffer Zuidwending





Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Ondergrondse aardgasbuffer Zuidwending

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieuef-

fectrapport over Ondergrondse aardgasbuffer Zuidwending,

uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken door de Commissie voor

de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.

Ondergrondse aardgasbuffer Zuidwending,

de secretaris de voorzitter

ir. J.M. Bremmer ir. G. Blom

Utrecht, 11 november 2004
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1. INLEIDING

Een consortium bestaande uit Akzo Nobel, Gastransport Services (het onder-
deel van Gasunie dat zich bezighoudt met gastransport) en Nuon heeft het
voornemen om nabij Ommelanderwijk/Zuidwending, gemeente Veendam, in
de zoutwinningconcessie ‘Adolf van Nassau’ een ondergrondse aardgasbuffer
te realiseren door het uitlogen van cavernes. De buffer, waarin aardgas zoda-
nig wordt opgeslagen dat snelle wisselingen in de belasting van het aardgas-
net opgevangen kunnen worden, wordt aangelegd in de zoutkoepel Zuidwen-
ding. De vrijkomende pekel wordt verwerkt in de bestaande fabrieken van
Akzo Nobel in Delfzijl.

Voor het realiseren van de aardgasbuffer zijn vergunningen op grond van de
Mijnbouwwet en de Wet Milieubeheer nodig. Het Milieueffectrapport (MER)
dient als onderbouwend document bij de besluitvorming over deze vergunnin-
gen. Bij brief van 19 augustus 20041 heeft de minister van Economische Za-
ken de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid
gesteld om advies uit te brengen over het opgestelde MER. Het MER is op 31
augustus 2004 ter inzage gelegd2. Dit advies is opgesteld door een werkgroep
van de Commissie voor de m.e.r.3 De werkgroep treedt op namens de Com-
missie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd.

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties en adviezen4,
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen en deze betrokken bij haar ad-
visering.

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie:
• aan de richtlijnen van het MER5, zoals vastgesteld op 7 januari 2004;
• op eventuele onjuistheden6;
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7.

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver-
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de
vergunningen. Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een es-
sentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling.
Overige tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover
ze kunnen worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde
gezag. Deze werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot
hoofdzaken beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van
ondergeschikt belang.

                                             

1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.
4 Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan.
5 Wm, artikel 7.23, lid 2.
6 Wm, artikel 7.23, lid 2.
7 Wm, artikel 7.10
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Tijdens de toetsing heeft de Commissie aanvullende informatie gevraagd over
de risicoanalyse. De aanvullende informatie is binnen de toetsingstermijn aan
de Commissie beschikbaar gesteld. De informatie heeft niet ter inzage gele-
gen.

Dit advies bevat het oordeel van de Commissie over het MER plus de aanvul-
lende informatie.

2. OORDEEL OVER HET MER

2.1 Algemeen

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER, in-
clusief de achtergrondrapporten en de aanvullende informatie over de
risicoanalyse aanwezig is.

2.2 Toelichting op het oordeel

Veiligheidssituatie
Het is gebruikelijk om de veiligheid van installaties uit te drukken in plaats-
gebonden risico en groepsrisico. In het MER wordt aangegeven dat plaatsge-
bonden risico’s laag liggen. Vervolgens wordt kwalitatief beredeneerd dat aan
de wettelijke eisen ten aanzien van het groepsrisico zal worden voldaan. De
Commissie achtte deze beweringen in het MER niet voldoende onderbouwd en
heeft om aanvullende (basis)informatie gevraagd8. Op grond van deze aanvul-
lende informatie9 komt de Commissie tot de conclusie dat de werkwijze die
gevolgd is, op een aantal discrepanties na, overeenkomt met de officiële Ne-
derlandse richtlijn voor dit type studies (CPR-18). De discrepanties leiden
echter niet tot significant andere risicocontouren. Hieruit volgt dat de Com-
missie thans voldoende onderbouwd acht dat het initiatief zal voldoen aan de
wettelijke eisen ten aanzien van plaatsgebonden risico en groepsrisico.

■ De Commissie adviseert de aanvullende informatie openbaar te maken bij de ter
inzage legging van de ontwerpvergunning of aan te geven waar deze informatie kan
worden opgevraagd.

Voorspelling bodemdaling
Hoewel de mate van bodemdaling ten gevolge van de aardgasbuffer moeilijk
uit het MER afleesbaar is, kan de Commissie instemmen met de conclusies
ten aanzien van de bodemdaling. In het MER wordt gesteld dat de bodemda-
lingseffecten in de eerste fase van het project relatief beperkt zijn. Op grond
van de figuren in het MER lijkt het te gaan om ca. 5 cm. De Commissie acht
het, na bestudering van diverse in de literatuurlijst genoemde achtergronddo-
cumenten, waarschijnlijk dat de bodemdaling na fase I inderdaad in deze orde
van grootte zal liggen. Op lange termijn zal er sprake zijn van een “substan-

                                             

8 De beschrijving van de (primaire) scenario’s (installatie specifiek); de gebruikte gebeurtenissenbomen bij de
ontwikkeling van deze scenario’s;  bron en data van de gebruikte frequenties; aannamen met betrekking tot
inbloksystemen, automatische ingrepen, etc (Probability of Failure on Demand, tijd tot ingreep, etc); overige
aannamen; referenties naar de gebruikte bronnen; tabellen met de invoergegevens.

9 De aanvullende informatie bevat het document ‘Vragen Commissie m.e.r. t.a.v. hoofdstuk 5.6 Veiligheid’ en een
spreadsheet met de invoergegevens.
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tiële” bodemdaling. ‘Worst case’ schattingen10 geven een bodemdaling van 35
cm ten opzichte van 2003 door de aardgasbuffering (ca. 70 cm door de totale
zoutwinning inclusief buffering). In het hoofdstuk Leemten in kennis wordt
aangegeven dat er in Nederland geen ervaring bestaat met de effecten van
opslaan van gas in zoutcavernes en dat de voorspellingsmethoden derhalve
verder verbeterd dienen te worden. Daarom wordt de eerste fase aangegrepen
om de werkelijk optredende bodemdaling te volgen door middel van een meet-
programma. In de tweede fase zal dan een betere prognose van de bodemda-
ling mogelijk zijn.

Het MER geeft echter niet aan hoe tijdens fase II het proces bijgestuurd kan
worden, indien de bodemdaling groter uitvalt dan voorzien. Het verdient der-
halve aanbeveling in het monitoringprogramma een ijkpunt vast te stellen na
beëindiging van fase I en voor het starten met fase II. In het ontginningsplan
voor fase II kan het consortium dan aangeven hoe met een dergelijke situatie
zal worden omgegaan op basis van de opgedane ervaring uit fase I. Het be-
voegd gezag kan op deze wijze tijdig oordelen of de ingeschatte risico’s aan-
vaardbaar zijn en de geplande procedures volgens de dan geldende stand der
techniek uitgevoerd zullen worden.

■ De Commissie adviseert het bevoegd gezag voorschriften op te stellen ten aan-
zien van het meetprogramma (aantal en plaats van meetpunten, meetfrequentie).
Geadviseerd wordt een limiet te stellen aan de maximaal toegestane bodemdaling en
een ijkpunt vast te stellen na beëindiging van fase I en voor het starten van fase II.

Waterhuishouding
De gevolgen van de bodemdaling op de waterhuishouding zijn weinig specifiek
aangegeven in het MER. De Commissie is echter van mening dat het doen van
verdere voorspellingen in dit stadium nauwelijks meer duidelijkheid zou bie-
den, omdat de bodemdaling varieert in plaats en tijd (de dalingskom ver-
plaatst zich als fase II in gebruik is genomen.) Bovendien zullen de effecten in
de eerste fase beperkt zijn. Adequate monitoring van optredende knelpunten,
gekoppeld aan de monitoring van de bodemdaling, is het meest effectieve
middel om de gegevens te verzamelen die nodig zijn om te beoordelen of en
welke waterhuishoudkundige maatregelen getroffen dienen te worden.

■ De Commissie adviseert om aan de monitoring van de bodemdaling een monito-
ring van eventueel optredende waterhuishoudkundige problemen en knelpunten te
koppelen. De monitoringsgegevens kunnen als input dienen voor het Waterhuishou-
dingsplan dat het consortium volgens het MER met het Waterschap zal opzetten.

                                             

10 De schattingen gaan uit van totale convergentie van de holruimten, doordat de caverne na beëindiging van de
operatie niet opgevuld wordt. Dit is een worst case benadering, aangezien de ruimten volgens het MER na
verlating gevuld zullen worden met water.
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3. OVERIGE OPMERKINGEN MET AANBEVELINGEN

Geluid
In het MER wordt als norm voor de geluidsbelasting tijdens het boren van de
putten een etmaalwaarde van 60 dB(A) gehanteerd, naar analogie van bouw-
lawaai11. De Commissie vraagt zich af of dit een geschikte norm is, aangezien
het boren 24 uur per etmaal plaatsvindt, terwijl bouwactiviteiten voornamelijk
in de dagperiode plaatsvinden. Er is een Algemene Maatregel van Bestuur
(AMvB) in voorbereiding die rekening houdt met het specifieke karakter van
geluid bij boringen. Het is echter nog niet duidelijk wanneer deze van kracht
zal worden.

Als mitigerende maatregel wordt in het MER afschermen met zeecontainers
voorgesteld. Een andere mogelijkheid is om het aantal boorlocaties te vermin-
deren door putten te clusteren door gedevieerd boren. Behalve een akoestisch
effect heeft dat ook landschappelijke en veiligheidsvoordelen. In het MER
wordt gesteld dat gedevieerd boren niet als een reële optie gezien wordt, om-
dat dat problemen geeft met de afdichting van de verbuizingen en met het
onderhoud en vastzetten van de buizen met cement. Toch zijn in Duitsland al
verscheidene gasopslagcavernes op deze manier en op deze diepte in verge-
lijkbare zoutpilaren aangelegd12. De Commissie adviseert om, indien afscher-
ming door zeecontainers niet het gewenste resultaat biedt, de mogelijkheid
van clustering toch te onderzoeken. Hierbij zou de grootste winst voor geluid
en veiligheid te boeken zijn als de locaties A4 (in fase I) en A10 (in fase II)
achterwege zouden kunnen blijven.

■ De Commissie adviseert het bevoegd gezag duidelijk te maken welk normenkader
gehanteerd wordt. Vervolgens dient onderzocht te worden of mitigatie door het af-
schermen met zeecontainers voldoende is om onder de geluidsnorm te blijven. Van-
wege het bijkomende positieve effect op landschap en veiligheid zou ook de mogelijk-
heid van clustering van putten heroverwogen kunnen worden.

Lucht
In het MER wordt geconstateerd dat emissies bij ongebruikelijke bedrijfsom-
standigheden (onderhoud, storing, emergency depressuring, uitval restgas-
compressor) bij deze installatie de belangrijkste bronnen zijn van methaanuit-
stoot naar de atmosfeer. In het MER worden geen voorstellen gedaan om deze
emissies te beperken.

■ De Commissie adviseert om een jaarlijkse rapportage te maken van incidentele
methaanemissies en aan de hand daarvan te bepalen of het noodzakelijk is om nade-
re maatregelen te treffen.

Monitoring en evaluatieprogramma
In het MER wordt kort aangeduid welke onderdelen het evaluatieprogramma
zal moeten bevatten. De Commissie heeft, naast het gestelde in hoofdstuk 2,
ten aanzien van het evaluatieprogramma de volgende aanbevelingen.

Een belangrijk aspect is het verloop van de bodemdaling. In de evaluatie moet
onderzocht worden of er een relatie bestaat tussen de precieze uitvoering van
de activiteiten en het verloop van de bodemdaling. De resultaten van het mo-

                                             

11 In inspraakreactie nr. 4 van de gemeente Veendam wordt uitgebreid ingegaan op de geluidssituatie en de te
hanteren normen, zowel tijdens het boren als tijdens het reguliere bedrijf.

12 Onder andere in Nüttermoor bij Leer (ca. 40 km van Zuidwending) en bij Kraak.
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nitoringprogramma met het nieuw te installeren meetnet over de gasopslaglo-
catie zijn van groot belang in deze.
Aangezien de bodemdaling niet met zekerheid te voorspellen is maar over een
klein gebied zou kunnen oplopen tot 70 cm zal een waterhuishoudkundig
plan voldoende flexibiliteit moeten inbouwen om onverwachte ontwikkelingen
op te kunnen vangen. Geef in het evaluatieprogramma (met medewerking van
het Waterschap) een beschouwing over de opgedane ervaringen.
Voor beide aspecten (relatie uitvoering/bodemdaling en ontwikkelingen op
waterhuishoudkundig gebied) geldt dat een evaluatieronde tussen fase I en II
is aan te bevelen.

De cavernes zullen na beëindiging van de gasopslag met water gevuld en afge-
sloten worden. De bodemdaling zal hierna nog enige tijd voortduren. De mo-
nitoring zal daarom nog 30 jaar voortgezet worden. Het evaluatieprogramma
zou de eerste resultaten van dit na-ijl effect kunnen weergeven.

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de monitoring van de bodemdaling en hier-
aan gekoppeld de inventarisatie van waterhuishoudkundige knelpunten. In
het MER wordt aangekondigd dat een nulmeting uitgevoerd zal worden.

■ De Commissie adviseert duidelijk te maken of en in hoeverre de resultaten van de
nulmeting en de monitoringsresultaten toegankelijk gemaakt worden voor belangheb-
benden.
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in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen
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Kennisgeving van de startnotitie
in Staatscourant nr. 166 d.d. 31 augustus 2004



BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Een consortium bestaande uit Akzo Nobel, Gastransport
Services en Nuon

Bevoegd gezag: De Minister van Economische Zaken

Besluit: Winnings- en opslagvergunning ingevolge de Mijnbouwwet en inrich-
tingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer.

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: D17.2 en 25.3

Activiteit: Het realiseren van een ondergrondse aardgasbuffer door het uitlo-
gen van cavernes in een zoutvoorkomen.

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 28 oktober 2003
richtlijnenadvies uitgebracht: 19 december 2003
richtlijnen vastgesteld: 7 januari 2004
kennisgeving MER: 31 augustus 2004
toetsingsadvies uitgebracht: 11 november 2004

Bijzonderheden:
De buffer, waarin aardgas zodanig wordt opgeslagen dat snelle wisselingen in
de belasting van het aardgasnet opgevangen kunnen worden, wordt aangelegd
in de zoutkoepel Zuidwending, in de zoutwinningconcessie ‘Adolf van Nassau’.
De vrijkomende pekel wordt verwerkt in de bestaande fabrieken van Akzo
Nobel in Delfzijl. De zoutwinnings-/gasopslaglocaties worden aangelegd nabij
Ommelanderwijk/Zuidwending, gemeente Veendam. Het voornemen wordt
gefaseerd uitgevoerd. In fase I worden op 4 locaties zoutwinningsputten ge-
boord en gasopslaglocaties aangelegd. In fase II gaat het om nog 6 locaties.

De Commissie heeft tijdens de toetsing om aanvullende informatie gevraagd
om de onderbouwing van de risico-evaluatie te kunnen toetsen. De Commis-
sie oordeelt dat de essentiële informatie aanwezig is in het MER, de achter-
gronddocumenten en de aanvullende informatie. De Commissie doet een
aantal aanbevelingen ten aanzien van geluid en lucht en ten aanzien van de
monitoring van de bodemdaling en de eventueel als gevolg daarvan optreden-
de waterhuishoudkundige knelpunten.

Samenstelling van de werkgroep:
dr. ir. G. Blom (voorzitter)
dr. M.J. Brolsma
dr. D.A. Nieuwland
drs. J. Plaat
ir. A. Valk

Secretaris van de werkgroep:
ir. J.M. Bremmer





BIJLAGE 4

Lijst van inspraakreacties en adviezen

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

1. 20040924 Waterschap Hunze en Aa’s Veendam 20040927
2. 20040922 R.D. van Leeuwen Veendam 20040927
3. 20040928 Gedeputeerde Staten van Gronin-

gen
Groningen 20040929

4. 20040929 Burgemeester en Wethouders van
Veendam

Veendam 20041001

5. 20040929 Rijksdienst voor het Oudheidkun-
dig Bodemonderzoek (ROB)

Amersfoort 20041001

20040921 verslag hoorzitting Ommelanderwijk 20041001







Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Ondergrondse
aardgasbuffer Zuidwending

Een consortium bestaande uit Akzo Nobel, Gastransport Services  en
Nuon wil een ondergrondse aardgasbuffer aanleggen. Daarvoor wor-
den holruimtes gecreëerd in een zoutvoorkomen nabij Ommelan-
derwijk/Zuidwending. In de buffer wordt aardgas opgeslagen, zodat
snelle wisselingen in de belasting van het aardgasnet opgevangen
kunnen worden.
Het voornemen bestaat uit ten eerste het winnen van zout. Hiertoe
worden putten geboord en daarna winninginstallaties aangelegd op
verschillende locaties. De vrijkomende pekel wordt verwerkt in de be-
staande fabrieken van Akzo Nobel in Delfzijl. Daarna worden op deze
locaties gasopslaginstallaties aangelegd.
Het voornemen wordt gefaseerd uitgevoerd. In fase I worden op 4 lo-
caties zoutwinningsputten geboord en gasopslaglocaties aangelegd.
In fase II gaat het om nog 6 locaties.
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