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1. Onderwerp aanvraag 
Op 31-03-2004 is een aanvraag ontvangen van wint Wintershall Noordzee B.V. , kantoor 
houdende te Den Haag, om een vergunning ingevolge artikel 40 van de Mijnbouwwet 
(Mijnbouwmilieuvergunning), voor het oprichten of in stand houden van een 
mijnbouwwerk. 
Het betreft een aanvraag ten behoeve het plaatsen van een mijnbouwwerk voor de 
winning van aardgas. 
Tegelijk met de vergunningaanvraag is een milieueffectrapport (MER) ingediend. 

De vergunningaanvraag betreft het oprichten van een ( onbemand) aardgasproductie
platform. eze mijnbouwinstallatie, genaamd Platform Dl2-A, is gelegen op de 
geografische coordinaten 54° 20' 35" NB en 02° 51' 57" OL, in blok D12 van het 
Nederlandse deel van bet continentaal plat. 

De Minister van Economische Zaken is bevoegd te beslissen op deze aanvraag. 

Op grand van het Besluit milieueffectrapportage 1994, zoals gewijzigd bij Besluit van 
7 mei 1999, Stb. 224, is bet opstellen van een milieueffectrapport (MER) verplicht. 
Het winnen van aardolie of aardgas (activiteit categorie Cl 7.2) is m.e.r.-plichtig in 
gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een gewonnen hoeveelheid van: 
1. meer dan 500 ton aardolie per dag, of 
2. meer dan 500.000 m3 aardgas per dag. 

2. Adviseurs 
Hoofdingenieur-directeur van de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat; 
De inspecteur-generaal der mijnen (IGM) (Staatstoezicht op de mijnen). 
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3. Procedures 
Aangezien sprake is van een m.e.r.-plichtige activiteit zijn de procedures op grond van 
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer doorlopen. 
- Ontvangst Startnotitie MER 18-12-2003 
- Ontvangstbevestiging naar initiatiefnemer 24-12-2003 
- Verzending Startnotities aan (wettelijk) adviseurs/belanghebbenden 12-01-2004 
- Publicatie "Kennisgeving" Startnotitie (Staatscourant) 21-01-2004 
-T.i.1. (*)/Inspraak m.b.t. Richtlijnen MER 22-01-2004 t/m 19-02-2004 

(*) T.i.l. = terinzagelegging bij de Directie Communicatie van het 
Ministerie van Economische Zaken 

- Ontvangst Richtlijnenadvies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage 

- Vaststelling Richtlijnen MER 
- Indienen/ontvangst van vergunningaanvraag +MER 
- Ontvangstbevestiging MER naar initiatiefnemer 
- Aanvaarding MER 

22-03-2004 
23-03-2004 
31-03-2004 
31-03-2004 
02-04-2004 

- Publicatie "Kennisgeving" MER (Staatscourant, Volkskrant) 06-04-2004 
-T.i.l./Inspraak MER/vergunningaanvragen 07-04-2004 t/m 05-05-2004 
- Openbare zitting (Hoorzitting) MER. Er waren geen aanmeldingen 
- Verzending inspraakreacties/adviezen 
- Toetsingsadvies Ciemer (positiet) 

nvt 
11-05-2004 

Op grond van artikel 40 van het Mijbouwwet zijn de paragrafen 3.5.2 tot en met 3.5.5. 
van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op het tot stand komen van het besluit 
omtrent de verlening van de vergunning. 

4. Inspraakreacties/Adviezen met betrekldng tot vergunningaanvraag en MER 
Naar aanleiding van de toezending van de vergunningaanvraag met bijbehorend MER aan 
de adviseurs en aan andere belanghebbenden, publicatie van de kennisgeving en de ter 
inzage legging zijn geen inspraakreacties/adviezen ingediend. 
Door de IGM/Staatstoezicht op de mijnen is advies uitgebracht ten aanzien van de aan de 
vergunning te verbinden voorschriften. Dit advies is verwerkt in de ontwerpbeschikking. 

5. Overwegingen ten aanzien van de ingediende inspraakreacties/adviezen 
De Commissie voor de milieueffectrapportage is van oordeel dat in het MER de 
essentiele infonnatie aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen 
geven m de beslmtvormmg. 
Ik verwijs hierbij naar het uitgebrachte "Toetsingsadvies". 
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6. Ontwerpbeschikking 
Op 17-05-2004 is de ontwerpbeschikking verstuurd naar de aanvrager en de adviseurs. 
Op 17-05-2004 is een kennisgeving met betrekking tot de ontwerpbeschikking 
gepubliceerd in de Staatscourant en in de Volkskrant. 
De ontwerpbeschikking heeft van 18-05-2004 tot en met 15-06-2004 ter inzage gelegen 
op het Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken. 

7. Adviezen met betrekking tot de ontwerpbeschikking. 
Naar aanleiding van de aan de adviseurs toegezonden ontwerpbeschikking zijn geen 
adviezen uitgebracht. 

8. Bedenkingen met betrekking tot de ontwerpbeschikking 
Naar aanleiding van deter inzage legging van de ontwerpbeschikking is een 
inspraakreactie/bedenking ingediend, door mw. I. Goes uit Amsterdam. 
Mw. I. Goes heeft in haar brief, d.d. 21-05-2004, door mij op 26-05-2004 ontvangen, 
aangegeven: 
"Ik teken bezwaar aan tegen het boren in de Waddenzee, en tegen de ontwerpbeschikking 
die een vergunning mogelijk maakt voor het oprichten van mijnbouwinstallaties t.b. v. de 
winning van aardgas in blok D 12 van het Nederlandse dee! van het continentaal plat. Ik 
wil niet dat platform DI 2-A er komt, want dit is het begin van het einde van ans prachtig 
Waddengebied. Ik vraagt de minister geen vergunning te verlenen aan Winters hall 
Noordzee B. V noch aan enig ander bedrijf dat wil gaan boren naar gas onder de 
Waddenzee ". 

9. Overwegingen met betrekking tot de ingediende bedenkingen 
Naar aanleiding van de ingediende bedenkingen merk ik het volgende op. 
De onderhavige vergunning heeft betrekking op het plaatsen van een mijnbouwinstallatie 
in blok Dl2 van het Nederlandse deel van het continentaal plat op honderden kilometers 
afstand van het W addengebied. 
Er is in de onderhavige vergunning geen sprake van een boring, of welke andere activiteit 
dan ook, in of in de nabijheid van de Waddenzee ofhet Waddengebied. 
Ik acht de bedenkingen dan ook ongegrond en zie geen enkele reden om deze vergunning 
niet te verlenen. 

10. Motivering van de beschikking 
De verzoek is getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. 
Van belang hierbij zijn het, op 02-06-1995 tussen de NOGEP A en de ministers van 
Economise he Zaken (EZ), Verkeer en Waterstaat (V & W) en Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM), afgesloten milieuconvenant en de 
op basis daarvan door de maatschappij op te stellen bedrijfsmilieuplannen (BMP). 
Jaarlijks wordt de voortgang van de realisatie van de in het BMP beschreven maatregelen 
aan de bij het convenant betrokken overheden gerapporteerd. 
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Het Ministerie van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en 
Productie Associatie (NOGEPA) hebben op 11-06-1996 een Meerjarenafspraak over 
verbetering van de energie-efficiency gesloten. 
Op 06-12-2001 is een 2• Meerjarenafspraak ondertekend. 

Uit de aanvraag blijkt dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met de belangen van 
het milieu. 

Conclusie 
Ik kom tot de conclusie dat verlening van de vergunning onder de hiema genoemde 
voorwaarden niet in strijd is met het belang van de bescherming van het milieu. 

11. Beschikking 
Gelet op artikel 40 van de Mijnbouwwet besluit ik: 

I. Vergunning te verlenen voor het oprichten en in werking hebben van de 
mijnbouwinstallatie: Platfom1 D12-A; 

II. De aanvraag en de beschrijving van de mijnbouwinstallatie (inrichting) maken 
onderdeel uit van de vergunning; 

III. Aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden: 

VOORSCHRIFTEN 
A. Algemeen 
1. de mijnbouwinstallatie wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat 

van onderhoud; de mijnbouwinstallatie wordt vrijgehouden van voor de werking 
van de installatie onnodig materiaal; 

2. de verlichting op de mijnbouwinstallatie is tot het voor het verrichten van de 
nodige werkzaamheden ofter bescherming van het milieu beperkt; de lampen 
branden uitsluitend voor zover zulks voor het verrichten van werkzaamheden of in 
verband met de veiligheid noodzakelijk is; 

3. doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden lekvrij te 
doen geschieden; op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden worden verricht 
zijn zodanige voorzieningen getroffen of maatregelen genomen dat het weglekken 
van stoffen door opvang of anderszins wordt voorkomen; 

4. zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie, indien nodig, veilig (bijv. 
m.b.v. een noodstroomvoorziening, een drukontlastingsvoorziening) en op 
milieuvcrantwoorde wijze uit bedrijf genomcn kan worden; 
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5. in bet bedrijfsmilieuplan (BMP) opgenomen maatregelen ter verbetering van het 
milieu vaar zover betrekking hebbend op deze mijnbouwinstallatie warden 
dienovereenkomstig uitgevoerd; 

B. Lucht 
1. de vergunninghoudster neemt maatregelen om de uitworp van milieu 

verontreinigende of schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken; 

2. de inrichting voldoet aan het gestelde in de NeRBijzondere Regeling 3.3El 1 
Installaties ten behoeve van de aardgas- en aardoliewinning: 
- de keuze voor bepaalde typen afsluiters, flenzen en andere appendages wordt 
afgestemd op minimale lekverliezen; 

3. de continue en incidentele emissies beschreven in de aanvraag warden 
geregistreerd in een meet- en registratiesysteem; 

4. indien zich een angewoon voorval voardaet ofheeft voorgedaan, waardoor 
nadelige gevalgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te antstaan, worden 
onmiddellijk de maatregelen genomen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, 
om de gevolgen van die gebeurtenis te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet 
kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken en ongedaan te maken. 
Het voarval wordt zo spoedig mogelijk telefonisch aan de Inspecteur Generaal der 
Mijnen gemeld en binnen 24 uur per telefax bevestigd; 

5. gas sen die vrij komen bij het testen van putten worden, gedurende een zo kart 
mogelijke periode en zoveel mogelijk tussen 07.00 uur en 19.00 uur middels een 
fakkel verbrand; de fakkel is ontworpen met het oog op optimale afgasverbranding 
met een minimum rendement van 99%; minimaal 48 uur voorafgaand aan het 
affakkelen wordt een testprogramma ingediend bij de inspecteur-generaal der 
mijnen, waarin aandacht wordt besteed aan: 
- duur van de test, 
- tijdstip waarop het fakkelen plaats zal vinden, 
- maatregelen ter voorkoming van vogelsterfte 
de inspecteur-generaal der mijnen kan nadere eisen stellen aan het affakkelen ter 
bescherming van het milieu; 

C. Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen 
1. de vergunninghoudster neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen zoveel 

mogelijk te voorkomen; 
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2. afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet !ekkend, tegen weersinvloeden bestendig en 
zonodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en warden zo 
spoedig mogelijk afgevoerd; 

3. de vergunninghoudster houdt een register bij waarin, onder vermelding van de 
datum van afvoer, nauwkeurig aantekening wordt gehouden van de soort en 
hoeveelheden van de van de inrichting afgevoerde afvalstoffen; 

4. de opslagplaatsen tot 10 ton voor gevaarlijke (afval)stoffen in emballage voldoen 
aan de volgende aspecten (paragrafen) uit de richtlijn CPR 15-1 'Opslag gevaarlijke 
stoffen in emballage', Opslag van vloeistoffen en vaste stoffen (0-10 ton), tweede 
druk 1994, van de Commissie Preventie van Rampen door gevaarlijke Staffen: 
- Onverenigbare combinaties (§ 6.1) 
- Verpakking en etikettering (§6.4.1) 
- Gebruik (§ 6.5) 
- Instructie, voorlichting en organisatorische maatregelen (§ 6.6) 
- Opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen (§ 6. 7) 
- Veiligheidssignalering (§ 6.8) 
- Compartimentering (§ 7.2, 8.2, 9.2 en 10.2) 
- Constructie opslagruimte (§ 7.3.1, 7.4.1, 8.3.1, 9.3.2,) 
- Technische voorzieningen ( § 11.1, 11.2 en 11.3 ); 

D. Geluid 
1. de mijnbouwinstallatie wordt zodanig in bedrijf gehouden en onderhouden dat de 

geluidsemissie tot een minimum wordt beperkt; 

E. Energie 
l . bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gczorgd voor een zo 

hoog mogelijke energie-efficiency; 

2 . de vergunninghoudster voldoet aan afspraken die in de tussen het Ministerie van 
Economische Zaken en de NOGEPA gesloten Meerjarenafspraak (MJA) met de 
mijnbouwindustrie zijn vastgelegd; 

3. na beeindiging, door de vergunninghoudster, van de Meerjarenafspraak (MJA) 
meldt de vergunninghoudster dit binnen 3 maanden aan het bevoegd gezag, met 
opgaaf van redenen van beeindiging van de Meerjarenafspraak; 

F. Verwijderen/Verlaten 
1. a. voor het verwijderen /verlaten van de mijnbouwinstallatie wordt een onderzoek 

verricht. waam1ee wordt onderzocht of sclu·oot of andere vernnlreinigingen 

aanwez1g ZIJn; 
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b. aangetroffcn schroot of andere vero.ntreinigingcn worden ten genoegen van het 
bevoegd gezag verwijderd; 
c. het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de uitvoering van het 
onder a. bedoelde onderzoek; 

G. Evaluatie 
1. De vergunninghoudster is verplicht om desgevraagd alle medewerking le verlenen 

en alle inlichtingen le verstrekken aan het bevoegd gezag die het redelijkerwijs 
voor het venichten van een evaluatieonderzoek, als bedoeld in artikel 7.39 Wm, 
behoeft. 

De Minister van Economische Zaken 
namens deze, 

plv. directeur Energieproductie 
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