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

 

uw kenmerk uw brief ons kenmerk 
E/EP/5048677 4 augustus 2005 1634-28/vB/Wt 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Advies voor richtlijnen m.e.r.  
Aardgaswinning in blok L5-C van het  
Nederlandse deel van het continentaal 
plat in de Noordzee 

(030) 234 76 51 13 oktober 2005 

Geachte minister, 

Met bovengenoemde brief stelde u, als bevoegd gezag, 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 besluit-
vorming over m.e.r. Aardgaswinning in blok L5-C van het Nederlandse deel 
van het continentaal plat in de Noordzee 1, waarvoor Wintershall Noordzee 
B.V. de initiatiefnemer is. De m.e.r.-procedure wordt doorlopen ten behoeve 
van de vergunning in gevolge artikel 40 van de Mijnbouwwet. De m.e.r.-
procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in de Staats-
courant2. 

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 inspraakreacties die zij van het 
bevoegd gezag heeft ontvangen4. Voor zover relevant heeft zij deze reacties 
betrokken in haar advies. 

De Commissie bouwt in haar advies voort op de startnotitie. Dat wil zeggen 
dat dit advies niet zelfstandig leesbaar is, maar in combinatie met de startno-
titie moet worden gelezen. Dit project vertoont een grote overeenkomst met 

                                                

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 
4 Zie bijlage 4. 
 



 

 

het project Aardgaswinning L5-B (nr. 1310). Naar de mening van de Commis-
sie zou het MER kunnen bestaan uit het MER voor L5-B (project 1310) en de 
startnotitie voor L5-C tesamen met invulling van onderstaande opmerkingen. 

Samenvatting 

Het MER dient een samenvatting te bevatten die naast een publieksfunctie 
vooral valt te gebruiken voor de bestuurlijke besluitvorming. Hierin moeten de 
belangrijkste milieugevolgen per alternatief worden weergegeven, alsmede de 
maatregelen om die milieugevolgen te minimaliseren en de effectiviteit van de 
maatregelen. Het meest milieuvriendelijk alternatief (mma) dient in de samen-
vatting te worden weergegeven, evenals het voorkeursalternatief. De verschil-
len tussen het mma en het voorkeursalternatief moeten daarbij duidelijk naar 
voren worden gebracht.  

Meest milieuvriendelijk alternatief 

De initiatiefnemer heeft in het MER L5-B onderbouwd waarom bepaalde al-
ternatieven of technieken zijn afgevallen. Een doel van m.e.r. is om alle rede-
lijkerwijs te beschouwen alternatieven te betrekken in het MER, om zo het 
milieubelang volwaardig te kunnen laten meewegen bij besluitvorming. De 
Commissie acht de extractie met macro-poreuze polymeren (MPPE) voor de 
zuivering van koolwaterstoffen uit het productiewater een technisch reëel al-
ternatief en adviseert om het als onderdeel van het meest milieuvriendelijk 
alternatief (mma) te behandelen in het MER5. Dit houdt niet in dat deze tech-
niek noodzakelijkerwijze ook deel zou moeten uitmaken van het voorkeursal-
ternatief. De redenen voor het eventueel niet opnemen hierin moeten dan ech-
ter duidelijk worden aangegeven. Naar het oordeel van de Commissie maakt 
het vermijden van affakkelen tijdens perioden van vogeltrek ook deel uit van 
het mma. Indien hier in het voorkeursalternatief van wordt afgeweken, acht 
de Commissie het essentieel dat wordt aangegeven welke effectieve maatrege-
len zullen worden getroffen om eventuele negatieve effecten te mitigeren, bij-
voorbeeld door het aanstellen van een vogelwachter tijdens kritieke vogeltrek-
perioden, met bevoegdheid tot het stopzetten van het affakkelen. 

Natuur 

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) (en het mi-
nisterie van Verkeer en Waterstaat als beheerder en het ministerie van Volks-
huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) heeft gebieden aangewe-
zen waarvoor in de toekomst een bepaald beschermingsregiem gaat gelden. 
De inspraakreactie van LNV (zie bijlage 4) geeft aan dat hiervoor een aantal 
eisen worden gesteld aan het MER. Met name is hierbij relevant het beschrij-
ven van de effecten op de waarden waarvoor het gebied is aangewezen. Daar-
bij dienen volgens LNV twee afwegingskaders te worden doorlopen. Deze af-
wegingskaders betreffen par. 4.7.4.9 van deel 3A van de Nota Ruimte en par. 
4.7.4.1 van deel 3A van de Nota Ruimte. Daarnaast adviseert de Commissie: 

1. Bij de ecologische beschrijving gebruik te maken van recente (2000-2001) 
rapporten van Expertisecentrum LNV over de ecologie voor het project 

                                                

5 Bij de MPPE-technologie worden nagenoeg alle koolwaterstoffen, zowel alifaten als aromaten verwijderd.  



 

 

ecosysteemdoelen Noordzee (Bisseling et al. 2001) en van rapporten die 
genoemd worden in het literatuuroverzicht van Lindeboom et al. 20056. 

2. Geef aan wat de consequenties zijn van het voornemen voor de soorten 
van bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Beschrijf zo mogelijk de effecten op 
deze soorten, dan wel geef aan welke leemten in kennis er bestaan. 

3. Geef inzicht in de mogelijke effecten van activiteiten op de natuurwaarden 
waarvoor het Friese Front door de ministeries verantwoordelijk voor het 
beheer van de Noordzee specifiek is aangewezen als te beschermen ge-
bied7.  

 

Overige punten voor het MER 

1. Beschrijf de emissies en de milieueffecten daarvan, voor zover dit pro-
ject inhoudelijk afwijkt van het L5-B project. 

2. Beschrijf de milieueffecten van de lozing van kinetische hydraat inhi-
bitor in geval van calamiteuze beschadiging van de umbilical. 

3. Geef op alle kaarten de winningslocatie aan. Dit om interpretatiever-
schillen uit te sluiten. 

 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren 
aan de totstandkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag verne-
men hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Com-
missie graag de vastgestelde richtlijnen krijgt toegestuurd. 
 
 
 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop 
voorzitter van de werkgroep m.e.r.  
Aardgaswinning in blok L5-C van 
het Nederlandse deel van het  
continentaal plat in de Noordzee 

                                                

6 Zie voetnoot 7. 
7 Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van Lindeboom, H.J. Geurts van Kessel & L. Berkenbosch (2005) Gebieden 

met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands continentaal Plat. Alterra rapport 1109, RIKZ rapport 
2005.008. 



 

 

 

 



 

 

BIJLAGEN 

bij het advies voor richtlijnen voor het milieueffectrapport  
Aardgaswinning in blok L5-C van het Nederlandse  

deel van het continentaal plat in de Noordzee 

(bijlagen 1 t/m 4) 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 4 augustus 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de startnotitie 
in Staatscourant nr. 158 d.d. 17 augustus 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 oprichten en in werking hebben van de mijnbouwinstallatie in 
blok L5 in het Nederlands deel van het Continentale Plat. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 17 augustus 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 10 oktober 2005 
 
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.  20050912 Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek 

Amersfoort 20050919 

2.  20050920 Ministerie van landbouw, natuur 
en voedselkwaliteit 

Den Haag 20050927 
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Wintershall Noordzee B.V. wil een mijnbouwinstallatie oprichten en 
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