
Aardgaswinning in blok L5-C 
van het Nederlandse deel van 
het continentaal plat in de 
Noordzee 
Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 

24 januari 2006  /  rapportnummer 1634-51 



  
 



Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Aardgaswinning in blok L5-C van het Nederlandse 

 deel van het continentaal plat in de Noordzee 

Advies op grond van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieueffectrapport 

over Aardgaswinning in blok L5-C van het Nederlandse deel van het continentaal plat in 

de Noordzee, 

uitgebracht aan de Minister van Economische Zaken door de Commissie voor de milieu-

effectrapportage; namens deze 

de werkgroep m.e.r. 

Aardgaswinning L5-C, 

de secretaris de voorzitter 

 

dr. N.W.M. van Buren drs. L. van Rijn-Vellekoop 

Utrecht, 24 januari 2006 
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Minister van Economische Zaken  
Directie energieproductie 
Postbus 20101 
2500 EC  's-GRAVENHAGE 

 

uw  kenmerk uw  brief ons kenmerk 
E/EP/5721580 5 december 2005 1634-51/vB/wt 

onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Toetsingsadvies over het MER Aardgas-
winning in blok L5-C  

(030) 234 76 51 24 januari 2006 

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 m.e.r. Aardgaswinning L5-C1. De m.e.r.-
procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in de Staatscourant2. 

Overeenkomstig artikel 7.26 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 werk-
groep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies ‘de 
Commissie’ genoemd. 

De Commissie heeft geen inspraakreactie ontvangen van het bevoegd gezag.  

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
 aan de richtlijnen van het MER4, zoals vastgesteld op 18 oktober 2005; 
 op eventuele onjuistheden5; 
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER6. 
 
 
 
 
                                                 

1 Zie bijlage 1. 
2 Zie bijlage 2. 
3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3. 
4 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
5 Wm, artikel 7.23, lid 2. 
6 Wm, artikel 7.10 
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De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. 
Het MER is prettig leesbaar en toegankelijk. Er is goede en bruikbare informatie be-
schikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de 
besluitvorming.  
 
De informatie over wetgeving en beleid in het MER maakt duidelijk hoe met activiteiten 
en beoordeling zal worden omgegaan. Het MER geeft een duidelijke beschrijving van de 
voorgenomen activiteit en van de alternatieven, waaronder het meest milieuvriendelijk 
alternatief. Ook de te verwachten milieueffecten en de uitwerking daarvan op flora en 
fauna zijn helder en overzichtelijk weergegeven. Het aspect efficiënt ruimtegebruik is 
goed opge pakt en uitgewerkt. De kenmerkende soorten van het Friese Front worden in 
het MER vermeld. De kenmerkende soorten betreffen de bodemdieren en vogels, zoals 
Grote Jager en Zeekoet. Bij de effectbeschrijving wordt overtuigend aangetoond dat een 
activiteit van deze omvang geen significant effect op deze natuurwaarden heeft. 
 
In het MER staat dat de emissies van koolwaterstoffen en metalen naar zee bij de lozing 
van behandeld productiewater pas bekend zullen zijn tijdens de productie7. Aanvanke-
lijk zal behandeling en lozing plaatsvinden op het bemande platform L8-P4. Na enige tijd 
wordt dit overgenomen door het onbemande nieuwe satellietplatform L5-C. Dit platform 
wordt 6 x per jaar bezocht onder andere om watermonsters te nemen.  
■ In die situatie verdient continu werkende analyseapparatuur de voorkeur naar de mening van 
de Commissie.  
Volgens het MER is implementatie van zowel de MPPE technologie als van automatische 
continue werkende analyseapparatuur (nog) niet kosteneffectief cq. haalbaar; onder an-
dere wordt daarbij verwezen naar het E&P Forum (1999)8. Monitoring van de waterkwa-
liteit tijdens de productiefase is onderdeel van het evaluatieprogramma. 
■ De Commissie adviseert om in de evaluatie op te nemen dat na de uitvoering van de monito-
ring van het te lozen productiewater naar zee (tijdens de productiefase) opnieuw zal worden na-
gegaan in hoeverre implementatie van de MPPE technologie en/of analyseapparatuur op dat 
moment kosteneffectief cq. haalbaar is.  
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. De Commissie ontvangt graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocu-
menten. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
drs. L. van Rijn-Vellekoop 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.  
Aardgaswinning in blok L5-C  

                                                 

7 Zie blz. 55, tabel 5.2 van het MER. 
8 Zie blz. 144 van het MER. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 5 december 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 



 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 239 d.d. 8 december 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-C in het Nederlands deel van het continentaal plat. 
 
Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 17 augustus 2005 
richtlijnenadvies uitgebracht: 10 oktober 2005 
richtlijnen vastgesteld: 18 oktober 2005 
kennisgeving MER: 8 december 2005 
toetsingsadvies uitgebracht: 24 januari 2006 
 
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. 
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