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Minister van Economische Zaken
p/a directie Energieproductie
Postbus 20101
2500 EC Den Haag

uw kenmerk uw brief ons kenmerk
ME/EP/UM/4000864 12 januari 2004 1403-30/vB/eh

onderwerp doorkiesnummer Utrecht,
Advies voor richtlijnen m.e.r.
Aardgaswinning D12 – A Noordzee

(030) 234 76 51 19 maart 2004

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 m.e.r. Aardgaswinning D12 - A
Noordzee1. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in
de Staatscourant2.

Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3. De
werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies
‘de Commissie’ genoemd.

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreactie die zij van het bevoegd
gezag heeft ontvangen4. In dit advies verwijst de Commissie naar deze reactie wanneer
deze naar haar oordeel informatie bevat die in het MER opgenomen moet worden of die
nader onderzocht moet worden.

In de startnotitie is reeds veel relevante milieu-informatie opgenomen en deze heeft
daardoor het karakter van een concept-MER. De Commissie sluit in haar advies hierop
aan door niet, zoals gebruikelijk, een volledig richtlijnenadvies op te stellen, maar te
volstaan met het aangeven van de onderwerpen, waarover in het definitieve MER naar
haar mening nog aanvullende informatie verstrekt moet worden.

                                             

1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3.
4 Zie bijlage 4.
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In het MER dient de relatie tussen de beschrijving van de ecologie en bijbehorend
kaartmateriaal beter op elkaar te worden afgestemd.  Daarbij dient goed kaartmateriaal
te worden gepresenteerd waarop van de verschillende onderzoeken de plaatsen zijn
weergegeven, inclusief de boorlocatie5, zodat duidelijk wordt of en zo ja waar, welke
effecten te verwachten zijn.

Ten aanzien van de archeologie dient de informatie in het MER te worden aangepast,
zoals omschreven in de inspraakreactie van de ROB6.

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,

mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Aardgaswinning D12 - A Noordzee

                                             

5 Daarbij dient te worden opgemerkt dat de Klaverbank veel dichterbij de locatie ligt dan de Doggersbank.
6 Zie inspraakreactie nr. 1 (bijlage 4).
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BIJLAGE 1

Brief van het bevoegd gezag d.d. 12 januari 2004 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen



BIJLAGE 2

Kennisgeving van de startnotitie
in Staatscourant nr. 13 d.d. 21 januari 2004



BIJLAGE 3

Projectgegevens

Initiatiefnemer: Wintershall Noordzee B.V.

Bevoegd gezag: Minister van Economische Zaken

Besluit: vergunning conform artikel 40 van de Mijnbouwwet

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C17.2

Activiteit: Het plaatsen en in bedrijf nemen van een onbemand
productieplatform, het satellietplatform D12-A, voor de winning van 3 miljoen
Nm3 aardgas per dag.

Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 21 januari 2004
richtlijnenadvies uitgebracht: 19 maart 2004

Bijzonderheden: geen

Samenstelling van de werkgroep:
ing. W.G. Been
dr. N.M.J.A. Dankers
prof.ir. J.J. van der Vuurst de Vries
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter)

Secretaris van de werkgroep: dr. N.W.M van Buren.



BIJLAGE 4

Lijst van inspraakreacties en adviezen

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

1. 20040126 Rijksdienst voor het Oudheidkundig
Bodemonderzoek

Amersfoort 20040128
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