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Total E&P Nederland In het kort
Total E&P Nederland houdt zich bezig met de opsporing en productie van aardgas in Nederland
en op het Nederlandse deel van de Noordzee. Het hoofdkantoor staat in Den Haag en in Den

Helder bevindt zich het magazijn. Met ruim 20 offshore-gasproductie-installaties worden jaarlijks
miljarden kubieke meters aardgas geproduceerd. Total E&P Nederland is één van de grotere
gasproducenten van Nederland.
Total E&P Nederland is een dochteronderneming van Total S.A. dat actief is op alle terreinen van

de olie- en gasindustrie, zowel upstream (ontwikkeling, winning en productie van olie en gas
alsmede productie van vloeibaar gas) als downstream (raffinage, marketing, verkoop en transport
van ruwe olie en olie. en gas producten).

Afbeelding op de voorzijde:
Platform vergelijkbaar met te realiseren satelletplatform K5CU
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1 Inleiding
1.1 Voornemen
Total E&P Nederland (TEPNL) is van plan om in blok K5b op het Nederlands deel van het

Continentaal Plat (het NCP) een gasveld in exploitatie te nemen vanaf een
satellietplatform genaamd K5CU.

De voorgenomen locatie voor dit platform ligt op circa 130 km ten Noordwesten van Den
Helder. Gewonnen gas zal via een aan te leggen pijpleiding naar het bestaande platform
KSA worden getransporteerd en vandaar via de bestaande WGT (WestGasTransport)-

leiding worden afgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie te Den Helder.

1.2 Besluit waarvoor het MER wordt gemaakt

Voor het oprichten en in werking hebben van een mijnbouwinstallatie ten behoeve van de
winning van aardgas is ingevolge artikel 40 van de Mijnbouwwet een vergunning van de
minister van Economische Zaken vereist. Op grond van het Besluit milieueffectrapportage
1994 (het laatst gewijzigd in juli 2008) is het opstellen van een milieueffectrapport (MER)
verplicht indien de dagproductie meer dan 500.000 m' zal zijn.

De voorliggende startnotitie markeert de officiële start van de procedure voor de
milieueffectrapportage (m.e.r.) en verschaft belanghebbenden informatie over de

voorgenomen activiteit. Het document vormt de basis om in de volgende fasen van deze
procedure (inspraak, adviezen en richtlijnen) te kunnen inventariseren welke
milieugevolgen en alternatieven met betrekking tot de voorgenomen activiteit in het MER

beschreven dienen te worden. Centrale doelstellng van de m.e.r..procedure is het
milieu

belang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.

1.3 Leeswijzer
De opbouw van deze startnotitie is als volgt:

Hoofdstuk 2 Achtergrond en doel van de voorgenomen activiteit;
Hoofdstuk 3 De voorgenomen activiteit, alsmede alternatieven op hoofdlijnen;
Hoofdstuk 4 Omschrijving van het milieu en gebruiksfuncties in het studiegebied;
Hoofdstuk 5 Een globale aanduiding van de milieugevolgen;
Hoofdstuk 6 Een samenvatting van het wettelijk kader met betrekking tot het op te
stellen milieueffectrapport.

1.4 Informatie initiatiefnemer
Total E&P Nederland B.V.

Postbus 93280
2509 AG Den Haag

Contactpersoon Total E&P Nederland
de heer A. Igwume
Tel: +31 (0)70-512 9688
An eke. Jgwume(1ep. tota i. n I
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Figuur 2.1

Aansluiting (pijpleiding) van K5CU op platform K5A
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2 Achtergrond en doel

Voorgenomen aardgaswinning
Het voornemen betreft het plaatsen en in bedrijf nemen van een onder normale
bedrijfsomstandigheden onbemand productieplatform, het satellietplatform K5CU.

Volgens de planning wordt het platform in 2010 geïnstalleerd en in het tweede kwartaal
van 2011 in bedrijf genomen.
De coördinaten van de locatie van K5CU zijn:

03"27'02.810" E 53"48'56.286" N
Met het voornemen wordt de economisch en milieutechnisch verantwoorde ontginning
van het gasveld in het blok K5b beoogd. Verwacht wordt dat deze winning gedurende een
periode van circa 20 jaar zal plaatsvinden. Het bedrijfsbelang van TEPNL omvat de

opsporing en winning van koolwaterstoffen op een zodanige rationele schaal en wijze dat
de winstgevendheid en de continuïteit van TEPNL ook op langere termijn zijn verzekerd.
De ontwikkeling van het gasveld in blok K5b is van belang om deze bedrijfsdoelstelling te
kunnen (blijven) waarmaken.

Hiertoe zal in blok K5b op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) een
onbemand gasproductieplatform met een behandelingscapaciteit van 3 miljoen Nm'
aardgas per dag worden geplaatst. Er zullen 4 putten worden gerealiseerd. Er zijn

mogelijkheden om later nog 4 extra putten te boren.
Het te produceren aardgas zal via een 15 km lange pijpleiding naar het bestaande
productieplatform KSA

worden afgevoerd (figuur 2.1) en vandaar

via de bestaande WGT-

leiding worden afgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie te Den Helder.

Kleineveldenbeleid
Gaswinning is belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening. De huidige
Nederlandse aardgasvoorraad bedraagt ruim 1.400 miljard m' (raming van de
aardgasreserves per 1 januari 2007; Jaarverslag 2006, Olie en Gas in Nederland, 2007).
Het grootste tot nu toe ontdekte veld in West-Europa, het Groningen-gasveld, bevat op dit

moment nog circa 1.100 miljard m' gas. De overige, veel kleinere velden zijn tezamen
goed voor circa 300 miljard m' gas.
Winning van aardgas uit het bedoelde gasveld in blok K5b van het NCP is in lijn met de
doelstelling van het Nederlandse energiebeleid om gaswinning uit kleine velden te
bevorderen en zodoende het Groningen-veld te sparen. Dit is het zogenoemde

'Kleineveldenbeleid (Derde Energienota, Ministerie van Economische Zaken, 1995).
Aangezien de reeds aangetoonde gasvelden in het K5b gebied tot de grotere kleine

van het succesvolle
'Kleineveldenbeleid dat deze velden in productie worden genomen.

velden behoren, is het van groot belang voor een continuering
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3 Omschrijving van het studiegebied

3.1 Algemeen
Het NCP wordt op basis van natuurlijke eigenschappen onderverdeeld in een aantal
deelgebieden. Het satellietplatform KSCU zal geplaatst worden in het westelijke deel van

de Transitiezone. De Transitiezone vormt de overgang van de grof-middelfijn zandige
ondiepe zuidelijke Noordzee naar de dieper (40 tot 50 meter) gelegen slikkige
Oestergronden. In morfologische termen heet dit het transitiegebied. Dat is het gebied
waar erosie en sedimentatie met elkaar in evenwicht zijn. De getijdenstroming neemt

sterk af in de Transitiezone, doordat zowel de bodem over een relatief korte afstand steil
afloopt van 30 meter naar 40 meter diepte alsook de zee breder wordt. Fijn materiaal kan
hierdoor sedimenteren. De Transitiezone vormt zo een scherpe overgang tussen het
zandige sediment in de Zuidelijke Bocht en de slikkige Oestergronden. De waterdiepte ter
plaatse van de platformlocatie bedraag! circa 35 m.

De Transitiezone vormt ook biologisch gezien een overgangszone voor met name

plankton, bodemdieren en vissen.
Voor vogels heeft blok K5 vooral betekenis als verblijfsgebied buiten het broedseizoen.

Belangrijke soorten zijn de Noordse Stormvogel, Zeekoet en Drieteenmeeuw.

Binnen de grenzen van het NCP worden twee soorten walvisachtigen regelmatig op zee
waargenomen: de Bruinvis en de Witsnuitdolfijn. In de Transitiezone worden het hele jaar

door Bruinvissen waargenomen en Witsnuitdolfijnen met name in de westelijke helft. De
Transitiezone is voor zeehonden niet van betekenis
In het MER zal nader worden ingegaan op de genoemde natuurwaarden.

3.2 Klaverbank
De Klaverbank (zie figuur 1.1 in de Inleiding) is het enige gebied op het NCP waar
significante hoeveelheden grind aan het oppervlak liggen en waar ook grotere stenen met
een specifieke begroeiing van o.a. kalkroodwieren voorkomen. Het is het gebied met de
hoogste bodemfauna-diversiteit van het NCP ("Gebieden met bijzondere ecologische

waarden op het Nederlands Continentaal Plat", RIKZ, 2005).

Het gebied met stenen en grof grind () 6 cm), met specifieke begroeiing, kwalificeert zich
als 'rif' volgens de Habitatrichtlijn. Het grindgebied en een aangrenzende geul hebben
beide een verhoogde benthos-diversiteit die voldoet aan het OSPAR-criterium.
Als te beschermen waarden zijn in het RIK2 rapport genoemd alle ecologische waarden

van het gebied met grof grind, met name aan het oppervlak liggende stenen met hun
specifieke begroeiing. Ook het ertussen liggende benthos heeft een hoge natuurwaarde.
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In november 2008 is gestart met de procedure voor de aanmelding van vier

Habitatrichtlijngebieden in de Noordzee bij de Europese Commissie. Het gaat om de
Noordzeekustzone ten noorden van Bergen, de Vlakte van Raan in de monding van de
Westerse
helde
, de Doggersbank en ook de Klaverbank. Daadwerkelijke aanwijzing van de
gebieden wordt
verwacht in 2010.

De voorgenomen platformlocatie ligt op ruim 7 km afstand van de grens van het
Klaverbankgebied. Bovendien is het sediment van de platformlocatie (geen grind/stenen)
afwijkend van het Klaverbankgebied (wel grind/stenen). In het MER zal in beschouwing

worden genomen of er sprake kan zijn van effecten op de waarden van het
Klaverbankgebied als gevolg
van de voorgenomen gaswinning.

3.3 Gebruiksfuncties
Het gebied rond de voorziene productielocatie wordt tevens benut voor andere

gebruiksfucties.

Scheepvaart en visserij
De locatie ligt op ruim 4 km afstand van een baan van het verkeerscheidingstelseL. Grote

delen van het NCP worden intensief bevist. Zeevisserij vindt plaats in alle deelgebieden
van het NCP, ook in blok KS. De intensiteit van de recreatiescheepvaart is laag.

Kabels en leidingen
leidingen en kabels, onder meer voor
het transport van olie en gas, elektriciteit en data. De mijnbouwinstallaties op het NCP

Op en in de bodem van het NCP ligt een groot aantal

zijn voor het transport van olie en gas met elkaar en met de vaste wal verbonden door
pijpleidingen. Tevens zijn er leidingen aanwezig voor het transport van producten tussen
verschillende landen. De aan te leggen pijpleiding tussen platform K5CU en KSA zal geen

bestaande kabels en leidingen kruisen.

Archeologische Waarden
Op het NCP liggen talloze scheepswrakken, waarvan vele met archeologische waarden.

Daarnaast zijn er resten aangetroffen van de bewoning uit een tijd die direct aan het
ontstaan van de Noordzee voorafging (8.000-5.000 v. Chr.). Met name de Voordelta bevat
interessante resten van schepen en verdronken nederzettingen uit de tijd vanaf 4.000 v.
Chr. In dieper water worden enkel op het bodemoppervlak vondsten gedaan, maar die zijn
meestal niet zonder beschadigingen. De locatie voor het platform heeft een lage

indicatieve archeologische waarde. Op basis van lieratuuronderzoek en de resultaten van
een uit te voeren site survey zal in het MER nader worden ingegaan op archeologische

waarden.
Eventuele vondsten tijdens uitvoering van werkzaamheden zullen conform art. 8 van het
Mijnbouwbesluit worden gemeld aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en

Wetenschappen.
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4 Voorgenomen activiteit en alternatieven
4.1 Voorgenomen activiteit in hoofdlijnen
TEPNL is van plan om op het NCP een gasveld in exploitatie te nemen in het blok K5b.
Winning van het gas zal plaatsvinden vanaf een nieuw te plaatsen satellietplatform

genaamd K5CU. Gewonnen gas zal via een aan te leggen pijpleiding van circa 15 km naar
het bestaande behandelingsplatform KSA worden getransporteerd en vandaar via de
bestaande WGT-Ieiding worden afgevoerd naar de gasbehandelingsinstallatie te Den
Helder.

Figuur 3.1

Platfarm vergelijkbaar met te realiseren satelletplatform K5CU
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Het platform omvat een helikopterdek (hoogste deel platform; zie figuur 3.1) en
daaronder verschilende andere dekken. In het MER zal nader worden ingegaan op de

constructie en de indeling van het platform. Het platform is onder normale

omstandigheden onbemand. Verwacht wordt dat het platform ten behoeve van de
normale onderhoudswerkzaamheden jaarlijks circa 6 à 7 keer wordt bezocht voor
periodes van 5 of 7 opeenvolgende dagen per keer. Op het platform is een
noodaccommodatie voor personeel (maximaal 6 personen) voorzien.
In eerste instantie zal het K5CU platform plaats bieden aan 4 putten. Voor eventuele
latere aanvullende boringen zijn er mogelijkheden voor nog eens 4 extra putten (totaal
dus maximaal

8 putten).

De volgende deelactiviteiten zijn te onderscheiden:
. plaatsing van satellietplatform K5CU;

. booractiviteiten;

. testen en schoonproduceren van geboorde put(ten);
. aanleg en gebruik van de gastransportleiding;

. modificaties aan het behandelingsplatform KSA;

. gasproductie;
. transportactiviteiten;

. onderhoud en ontmanteling.

4.2 Locatiekeuze
Bij het bepalen van een geschikte locatie hebben de volgende aspecten een rol gespeeld:
. situering van de gasreservoirs;

. situering en aanwezigheid van het productieplatform KSA.

4.3 Plaatsing van het satelletplatform
De bouw van het jacket/onderbouwen van de topsides (bovenbouw) zal aan wal
plaatsvinden in een overdekte haL. De oplevering van de apparatuur en de daarbij

behorende ingebruikstellingtesten zullen grotendeels aan wal worden uitgevoerd. Slechts
een beperkt aantal activiteiten, alvorens tot ingebruikstelling van de installatie als geheel

kan worden overgegaan, zullen na installatie op zee plaatsvinden.
De installatieactiviteiten omvatten het plaatsen van het jacket (hier is ongeveer 12 dagen
voor gereserveerd) en het installeren van de bovenbouw, waarvoor 3 dagen is
gereserveerd. In principe zullen het jacket en de topsides separaat geïnstalleerd worden.

De installatie van het platform is gepland in 2010.

Voordat de daadwerkelijke installatie plaatsvindt, wordt de zeebodem onderzocht op
mogelijke obstakels die, indien nodig, worden verwijderd.
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4.4 Booractiviteiten

Het boren van de putten zal in twee fasen plaatsvinden. Een eerste put zal worden
geboord vóór de installatie van het platform (gepland in 2010). De tweede put zal worden
geboord eind 2010/begin 2011. De derde en vierde put zijn vooralsnog gepland in 2011

nadat de mijnbouwinstallatie in gebruik is genomen.
Zoals genoemd kunnen later nog 4 aanvullende boringen worden uitgevoerd.

Hierna wordt een chronologische beschrijving gegeven van de uitvoering van
productieboringen in het kader van de voorgenomen activiteit.

Invaren en plaatsen zelfheffend boorplatform
Het boorplatform wordt met ingetrokken poten naast het satelletplatform

gemanoeuvreerd. De poten worden neergelaten en het boorplatform wordt tot de
gewenste hoogte opgevijzeld.

Boring
Voordat met het boren wordt begonnen, wordt op de plaats van de put een zware metalen
buis (diameter 75 à 90 cm) circa 50 tot 60 m de zeebodem in geheid. Deze buis (ofwel
'conductor') dient onder meer voor de stabiliteit van het ondiepe boorgat en ter

afscherming van het zeewater. Binnen de conductor wordt de eigenlijke boring
uitgevoerd.
Het boren vindt plaats in een continu rooster (24 uur per dag, 7 dagen per

week) en duurt

naar verwachting ongeveer 100 à 120 dagen per put. Na de boring wordt het boorplatform

weer verwijderd.
Het boren vindt plaats met een ronddraaiende boorbeitel die onder aan de boorstang is
bevestigd. Deze boorstang bestaat uit pijpen van elk ongeveer 9 m lang die aan elkaar
zijn geschroefd. De boringen worden uitgevoerd in boorsecties met afnemende diameter.

Als een boorsectie zijn uiteindelijke diepte heeft bereikt, wordt de wand van het geboorde
gat bekleed met een mantelbuis ('casing'). Daartoe wordt eerst de gehele boorstang naar
boven getrokken ('trippen'), waarna een stalen mantelbuis in het boorgat wordt
neergelaten. De mantelbuis wordt met cement in het geboorde gat verankerd. De
verbuizingen voorkomen het instorten van het boorgat, waarborgen de drukbestendigheid
van de put en voorkomen stroming van formatievloeistoffen tussen verschilende
aardlagen via het boorgat. De eerste mantelbuis dient tevens als fundering voor de
putafsluiters. De putafsluiters sluiten automatisch als zich een onverwachte uitstroming
van gas of vloeisof voordoet.

De productieboringen hebben een verticale einddiepte van circa 4 kilometer onder de

zeebodem. De lengte van de boring is afhankelijk van de locatie van het ondergrondse
doeL. Hoe verder het doel van het platform verwijderd is hoe meer gedevieerd de boring
zal worden uitgevoerd. Bij gedevieerd boren wordt met een verticaal boorgat begonnen,

waarna men in schuine richting afbuigt. Naast het gebruik van boorspoeling op
waterbasis wordt hierbij voor sommige secties rekening gehouden met het gebruik van
boorspoeling op olie-basis (Oil Based Mud: OBM). OBM spoeling en - gruis zullen naar
land worden gebracht en daar worden verwerkt.
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Ter hoogte van de producerende laag wordt de verbuizing geperforeerd zodat het gas kan
toestromen. Voor transport van het gas naar de oppervlakte wordt een "productieverbuizing" ingelaten en wordt de put afgewerkt met een "wellhead". Boven in het
boorgat worden veilgheidsafsluiters aangebracht.

4.5 Testen en schoonproduceren van de geboorde put
Na beëindiging van een boring moet de geboorde put eerst schoongeproduceerd en

getest worden. Het zand en eventuele restanten boorspoeling die hierbij uit het gat
komen, worden opgevangen en het gas dat daarbij vrijkomt wordt verbrand (affakkelen).
Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat boorgruis tijdens de productie vrijkomt en
schade veroorzaakt aan pijpleidingen en onderdelen van de productie-installatie. Nadat

de put schoon is, zal hij aangesloten worden op de gastransportleiding. De boorinstallatie
kan daarna ingezet worden voor de volgende boring of bij beëindiging van de

booractiviteiten de locatie verlaten.

4.6 Gastransportleiding en modificaties gasbehandelingsplatform
Het gewonnen gas zal per aan te leggen pijpleiding (lengte circa 15 km) van platform
K5CU naar het bestaande gasbehandelingsplatform KSA worden getransporteerd. Voor
het ontvangen en verwerken van het gas zijn enkele aanpassingen nodig aan platform
KSA. Op deze aanpassingen wordt nader ingegaan in het MER. Na behandeling van het
gas op KSA zal het via een bestaande pijpleiding naar Den Helder worden vervoerd voor

verdere behandeling.
De nieuw
aan te leggen leiding zal bestaan uit koolstofstaal met een diameter van 10"
(circa 250 mm). De aanleg zal plaatsvinden met een hiertoe gespecialiseerd schip.

Nat gas kan onder invloed van temperatuurdaling kristallen vormen die de doorvoer door
de leiding kunnen blokkeren (hydraatvorming). Om de gastransportleiding en de putten
vrij te houden van deze hydraten wordt glycol in het te transporteren gas gèinjecteerd.

Daarnaast worden corrosieremmende stoffen in de transportleiding geïnjecteerd.
De te injecteren gecombineerde hydraat- en corrosie-inhibitor wordt met behulp van een
3" (circa 75 mm) pijpleiding vanaf KSA aangevoerd. Deze 3" pijpleiding zal worden
aangebracht op de 10" gastransportleiding.

4.7 Gasproductie
Het platform krijgt een ontwerpcapaciteit van 3 miljoen m' per dag en de verwachte
productieduur is 20 jaar. Het satelletplatform is onder normale productieomstandigheden onbemand en heeft een noodaccommodatie voor 6 personen. De besturing en
bewaking van het productieproces vinden op afstand plaats vanuit het permanent
bemande platform K5P of

vanuit Den Haag.

Verwacht wordt dat het geproduceerde aardgas per miljoen Nm' maximaal 35 m'
condensaat zal bevatten en maximaal

100 m' water. Op het satellietplatform K5CU zal

slechts een beperkte gasbehandeling plaatsvinden (uitsluitend afscheiding van

productiewater).
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Het geproduceerde aardgas en het condensaat zullen via voornoemde gastransportleiding
naar behandelingsplatform KSA worden getransporteerd, alwaar de verschilende
stromen zullen worden behandeld binnen de bestaande gasbehandelingscapaciteit. De
actuele gasproductie van het behandelingsplatform KSA is dusdanig dat er voldoende
capaciteit beschikbaar is voor het gas van K5CU.

4.8 Transportactiviteiten

Bij het uitvoeren van productieboringen wordt zowel van schepen (2 à 3 bezoeken per
week) als helikopters (circa 3 bezoeken per week) gebruik gemaakt.

Emissies / verstoringen boorfase
De belangrijkste emissies en verstoringen als gevolg van de booractiviteiten zijn:
. verstoring van de zeebodem;
. lozing van boorspoeling en -gruis op waterbasis; boorspoeling en -gruis op oliebasis

worden niet geloosd, maar ter verwerking afgevoerd naar de vaste wal;
. lozing van regen-, schrob- en spoelwater en sanitair afvalwater;

. emissies naar de lucht, voornamelijk ten gevolge van verbrandingsgassen van

dieselmotoren;
. vrijkomen van afval;
. geluid en licht.

Emissies/ verstoring productiefase
TIjdens de productiefase zal de satelliet K5CU worden bezocht door helikopters en
bevoorradingsboten, echter met een lage frequentie. Verwacht wordt dat het platform

jaarlijks in totaal circa 40 dagen wordt bezocht ten behoeve van de normale
bedrijfsvoering.

4.9 Onderhoud en ontmanteling
Onderhoud
Het satellietplatform K5CU wordt ontworpen op basis van een minimum aan te plegen

onderhoud. Uitgegaan wordt van jaarlijks 6 à 7 keer bezoeken van 5 of 7 opeenvolgende
dagen per keer.

Ontmanteling
Wanneer de productiefase wordt beëindigd, zullen, conform de dan geldende
mijnbouwvoorschriften en regelgeving, de onder- en bovenbouw van het platform worden
verwijderd en de productiepulten worden verlaten en afgewerkt tot ruim onder het

zeebodemniveau.

4.10 Effectbeperkende maatregelen en alternatieven
Bij het opstellen van het MER zal worden nagegaan of er, uitgaande van uitvoerbare
technieken, maatregelen genomen kunnen worden om eventuele negatieve effecten te

beperken. De aard en wenselijkheid van aanvullende maatregelen zal mede afhankelijk
zijn van de verwachte omvang van effecten. Op grond hiervan wordt het meest

milieuvriendelijke alternatief (MMA) geformuleerd en wordt beschreven of dit afwijkt van
het voornemen.
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van de mileugevolgen

5.1 Algemeen
Primair zal in het MER aandacht besteed worden aan die aspecten van de voorgenomen

activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Tot de
activiteiten kunnen mede activiteiten worden begrepen die in samenhang met de
hoofdactiviteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu.
Bij de beschrijving en beoordeling van de (mogelijke) milieugevolgen zal het
toetsingskader uit de Nota Ruimte (deel3A par. 4.7.4.1) en de uitwerking daarvan in het
Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015) worden gebruikt. De Nota Ruimte en het
IBN 2015 introduceren een aanvulling op de bestaande milieutoetsing bij de

vergunningverlening in de vorm van een integraal afwegingskader. Een vast onderdeel
daarvan is dat voortaan bij elke locatiegebonden vergunningplichtige activiteit, waar ook

keuze en effciënt ruimtegebruik moet
plaatsvinden. In het volgende hoofdstuk van deze startnotitie wordt hier nader op
ingegaan.
in de Noordzee, een toets van de locatie

5.2 Belangrijke kenmerken van het voornemen

Voor de beoordeling van de milieueffecten zijn de volgende kenmerken van de
voorgenomen activiteit van belang:
. beperkte gasbehandeling op het satellietplatform (uitsluitend afscheiding vrij water);
. onbemand satellietplatform;
. geen andere continue verlichting dan de verplichte veiligheidsverlichting.

5.3 Ruimtegebruik
Bij het ontwerp van de voorgestelde ontwikkeling zal zoveel mogelijk worden gestreefd
naar efficiënt gebruik van ruimte. Het geproduceerde gas van de voorgestelde
ontwikkeling zal worden behandeld binnen de bestaande behandelingscapaciteit van het
behandelingsplatform KSA.

5.4 Mileuaspecten
De belangrijkste emissies naar water en zeebodem betreffen het lozen van
productiewater alsmede van boorgruis en -spoeling (op waterbasis) tijdens het uitvoeren

van de boringen. De effecten hiervan op het ecosysteem zijn plaatselijk en gering.
Emissies naar lucht betreffen vooral de gasmotor voor elektriciteitsopwekking en het
flashgas uit het ontgassingsvat van de waterbehandeling. Emissies vinden verder alleen

plaats door transportmiddelen (helikopters en schepen), alsmede het tijdens onderhoud
afblazen (van druk laten) van de installatie.
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Uitstraling van licht naar buiten betreft, voor zowel het satellietplatform als een tijdelijk
aanwezige boorinstallatie, naast werkverlichting, een wettelijk verplichte

veiligheidsverlichting ten behoeve van de scheep. en luchtvaart. Deze bestaat uit
navigatielichten en naamplaatverlichting.
De werkverlichting van het satellietplatform wordt uitsluitend gebruikt op de momenten

dat personeel aanwezig is (in principe uitsluitend overdag en naar verwachting circa 40
dagen per jaar). Voorts vormt het incidenteel fakkelen tijdens het schoonproduceren of

testen van een nieuwe put een tijdelijke bron van lichtuitstraling met groot vermogen.
Emissies van geluld (boven en onder water) worden veroorzaakt door het funderen van
het platform en uitvoeren van boringen, almede door de technische installaties van met

name het boorplatform bij het uitvoeren van boringen en in mindere mate ook door het
satelletplatform tijdens gasproductie. Tijdens het incidenteel affakkelen en bij aankomst
en vertrek van een helikopter (tijdens boringen) is sprake van een relatief hoog
geluidsniveau. Bij het uitvoeren van boringen is dagelijks sprake van helikopterverkeer;

tijdens de gasproductie is er incidenteel helikopterverkeer (circa 40 bezoeken per jaar).
Door de geluidemissies kan verstoring plaatsvinden van vogels en zeezoogdieren.
Zoals reeds genoemd in het vorige hoofdstuk wordt in het MER in beschouwing genomen
of sprake kan zijn van effecten op het gebied Klaverbank als gevolg van de voorgenomen
gaswinning. De afstand van K5CU tot dit gebied bedraag! ruim 7 km.

Om het satellietplatform K5CU zal naar verwachting een door de Minister van
Economische Zaken in te stellen veilgheidszone van toepassing zijn met een straal van
500 meter waarin geen scheepvaart/visserij plaats zal vinden. In het kader van veilgheid
is ook de kans op incidentele gebeurtenissen van belang (bijvoorbeeld een aanvaring of

lekkage van een pijpleiding).
De genoemde milieuaspecten zullen in het MER nader worden uitgewerkt en beschreven. i

I'
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6 Wettelijk kader

6.1 Wet. en regelgeving
De opsporing en winning van delfstoffen in of op het onder de Noordzee gelegen
Nederlandse deel van het Continentaal Plat wordt geregeld in de Mijnbouwwet.
Sinds 1 januari 2003 is de Mijnbouwwet (Stb 542, 2002) van kracht. Deze wet voorziet in
een algehele herziening van de mijnwetgeving, waarbij de vier wetten die van toepassing
waren op de mijnbouw op zowel het land als het continentaal plat, zijnde de Mijnwet
1810, de Mijnwet 1903, de Wet opsporing delfstoffen en de Mijnwet continentaal plat, tot

één Mijnbouwwet zijn geïntegreerd.
Doel van de wet is één helder kader te bieden voor een verantwoorde en doelmatige
mijnbouw, zowel voor de mijnbouw binnen het Nederlandse territoir als voor de mijnbouw
op het NCP. De Mijnbouwwet onderscheidt drie typen vergunningen, te weten de
opsporingsvergunning, de winningvergunning en de opslagvergunning. De looptijd van de

vergunningen varieert al naar gelang de omvang van de voorgenomen activiteiten. Indien
eenmaal een opsporingsvergunning is verleend, kan in beginsel een winningvergunning
niet worden geweigerd. Een winningvergunning geldt omgekeerd ook voor verkenning en
opsporing. Bevoegd gezag voor het verlenen van vergunningen is de Minister van
Economische Zaken.

De Mijnbouwwet behartigt ook milieubelangen. De Wet milieubeheer (Wm) is van
toepassing op de mijnbouw tot de 12-mijlszone. Daarbuiten behartigt de Mijnbouwwet de

milieubelangen. Een mijnbouwmileuvergunning kan slechts worden geweigerd in het
belang van de bescherming van het mileu. De aanvraag om een vergunning dient daarbij

beoordeeld te worden op eventuele strijdigheden met internationale verplichtingen
(bijvoorbeeld het OSPAR-verdrag, de Habitatrichtljn en de Vogelrichtljn).
In dit kader is tevens het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015) van belang. Het
IBN 2015 introduceert als aanvullng op de vergunningverlening in de Noordzee, het

integraal afwegingskader voor vergunningverlening. Voortaan moet bij elke
locatiegebonden vergunningplichtige activiteit een toets van de locatie
keuze en effciënt
ruimtegebruik plaatsvinden. Met behulp van het integraal afwegingskader wordt per

vergunning een afweging gemaakt over de toelaatbaarheid van de betreffende

economische activiteit, aan de hand van de ruimtelijke aspecten, ecologische en
mileugevolgen en de daaraan te verbinden voorschriften en beperkingen bij verlening

van een vergunning.
In het integraal afwegingskader zijn de vijf toetsen opgenomen die in de Nota Ruimte

reeds zijn genoemd:
1. definiëren van de ruimtelijke claim;

2. voorzorg;

3. nut en noodzaak;
4. locatiekeuze en beoordeling ruimtegebruik;
5. beperken en compensatie van effecten.
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Het integraal afwegingskader hanteert dezelfde drempelwaarden als die voor de gevallen
waarvoor het Besluit m.e.r. van toepassing is. Als uit het MER blijkt dat er sprake is van
aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied, moet het integrale

afwegingskader worden doorlopen. Dit afwegingskader geldt voor de gehele Noordzee.
Naar verwachting van het IBN 2015 zullen olie- en gasprojecten overigens geen

schadelijke effecten op de natuurlijke waarden in de Noordzee hebben. Wel kunnen er
negatieve effecten zijn op trekkende vogels; in het MER wordt hierop ingegaan.

Op grond van het Besluit mileu-effectrapportage 1994 (het laatst gewijzigd in juli 2008)
is een verplichte m.e.r. procedure van toepassing voor de winning van aardolie of aardgas

in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een gewonnen hoeveelheid van:
l' meer dan 500 ton aardolie per dag, of
2' meer dan 500.000 m' aardgas per dag.
Aangezien meer aardgas zal worden gewonnen dan voornoemde grenswaarde is de

voorgenomen activiteit derhalve m.e.r. plichtig. Het MER zal worden aangeboden aan het
bevoegd gezag (ministerie van Economische 2aken) voor de aanvraag van een vergunning
op basis van artikel 40 van de Mijnbouwwet.
De overheid en de olie- en gasproducerende industrie, vertegenwoordigd door de
brancheorganisatie NOGEPA, hebben op 2 juni 1995 een mileuconvenant ondertekend

("Intentieverklaring uitvoering mileubeleid olie- en gaswinningsindustrie"). Dit convenant
heeft tot doel de Integrale Mileutaakstellng (IMl) te realiseren en benoemt de beoogde
bijdrage van de olie. en gasindustrie aan het reduceren van de door haar veroorzaakte
milieubelasting.
De taakstelling, samenhangend met de intentieverklaring, omvat:
. Een inspanningsverplichting ten aanzien van het reduceren van de milieueffecten

door de branche 'olie- en gaswinningsindustrie' als geheel;
. Een resultaatverplichting voor de deelnemende bedrijven om eens per vier jaar een

bedrijfsmilieuplan (BMP) op te stellen;
. Een resultaatverplichting voor de bedrijven die niet vergunningsplichtig zijn op grond

van de Wet mileubeheer (offshore) om de voorgestelde zekere reductiemaatregelen

uit hun BMP uit te voeren.
TEPNL 'als lid van NOGEPA' zal de inspanningsverplichting nakomen in de geest van de
IMT om een bijdrage te leveren door het reduceren van de milieubelasting.

6.2 Procedure
De voorliggende startnotitie wordt ten minste zes weken ter inzage gelegd. Insprekers
kunnen in deze periode reageren en aangeven welke onderwerpen in het MER naar hun
mening specifieke aandacht behoeven. Het bevoegd gezag (ministerie van Economische

Zaken) zal bij het vaststellen van de Richtlijnen voor het MER rekening houden met deze
inspraakreacties, naast onder andere de richtlijnen die door de Commissie voor de

milieueffectrapportage worden geadviseerd.
Het MER zal worden opgesteld op grond van de in de Richtlijnen gevraagde informatie. Na
afronding en indiening van het MER zal dit samen met de vergunningaanvraag voor het

satellietplatform ter inzage worden gelegd. In het MER zal hierop nader worden ingegaan.
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