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1 INLEIDING

1.1 Algemeen

Tot het jaar 2000 zijn er door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) zes
proefboringen naar aardgas gepland in de Waddenzee. Het gaat om zes nieuwe
proefboringen die naast de proefboringen in de Noordzeekustzone en op het wadden-
eiland Ameland zullen worden uitgevoerd. Net als deze laatste proefboringen hebben
de proefboringen in de Waddenzee tot doel na te gaan of in de diepe ondergrond
daadwerkelijk gas aanwezig is èn of dit gas in economisch winbare hoeveelheden
voorkomt.

Om de proefboringen in de Waddenzee te kunnen uitvoeren, is het verplicht de
procedure van de milieu-effectrapportage (m.e.r.) te doorlopen. ln deze m.e.r.-procedu-
re treedt de NAM op als initiatiefnemer. Onderdeel van deze procedure is het opstellen
van een milieu-effectrapport (MER).

Door de rijksoverheid en de mijnbouwmaatschappijen is in gezamenlijk overleg
besloten dat door de initiatiefnemer twee milieu-effectrapporten worden opgesteld
(Ministerie van Economische Zaken,1995). Één voor de proefboringen in de Wadden-
zee en één voor de proefboringen in de Noordzeekustzone en op Ameland. Voor de
Waddenzee is een apart MER opgesteld, omdat voor dit gebied een ander wettelijk
regime geldt in de vorm van de Planologische Kernbeslissing Waddenzee (pkb-

Waddenzee). Bovendien bestaan er tussen beide gebieden belangrijke verschillen in
fysisch-geografische, klimatologische en natuurlijke omstandigheden. De technische
randvoorwaarden voor het uitvoeren van de proefboringen lopen hierdoor uiteen.

Bovenstaande overwegingen hebben geresulteerd in twee milieu-effectrapporten die
door de initiatiefnemer afzonderlijk in procedure zijn gebracht. Het betreft:

- MER Proefboringen naar aardgas in de Waddenzee;
- MER Proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland.

Voor u ligt het MER 'Proefboringen naar aardgas in de Waddenzee'. Het bevat de
resultaten van het onderzoek naar de milieu-effecten van zes proefboringen in de
Waddenzee.

1.2 Aanleiding

Sinds de jaren zestig is de NAM houdster van twee concessies voor de winning van
aardolie en aardgas in Noord-Nederland. Het betreft de concessie Groningen en de
concessie Noord-Friesland. Voor de concessie Groningen is de NAM de concessio-
naris, voor de concessie Noord-Friesland zijn de NAM en Mobil gezamenlijk concessi-
onaris. De concessies zijn verleend bij Koninklijk besluit van respectievelijk 30 mei

1963 en 17 februari 1969. Delen van beide concessies strekken zich uit over de
Waddenzee en de Noordzeekustzone. ln figuur 1.1 is de ligging van de concessies
weergegeven.
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ln 1984 hebben de mijnbouwmaatschappijen besloten om voor een periode van tien
jaar vrijwillig af te zien van het opsporen en winnen van gas in de delen van de
concessies die de Waddenzee beslaan. Die afspraak staat bekend als'het moratori-
um'. ln deze periode heeft seismisch onderzoek, in combinatie met gegevens van
eerdere boringen, aangetoond dat er in dit gebied waarschijnlijk gasvoorraden, ofwel
prospects, aanwezig zijn. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft
de initiatiefnemer het voornemen de aard, omvang en samenstelling van deze
voorraden met behulp van proefboringen nauwkeuriger te inventariseren.
De aanstaande afloop van het moratorium begin 1994 en de verwachte aanwezigheid
van gasvoorraden vormden in 1993 aanleiding voor de mijnbouwmaatschappijen om
over het uitvoeren van proefboringen in overleg te treden met de rijksoverheid. De
betrokken ministeries waren 'Economische Zaken', 'Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij', 'Verkeer en Waterstaat' en 'Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer'. Om richting te geven aan het overleg hebben de mijnbouwmaatschap-
pijen en deze ministeries, allen vertegenwoordigd in de stuurgroep'Mijnbouwactivitei-
ten in de Waddenzee', gezamenlijk een rapport opgesteld (het Stuurgroeprapport).
Hierin is een algemene verkenning uitgevoerd naar de gevolgen van proefboringen
in de Noordzeekustzone en de Waddenzee en naar de maatregelen die genomen
kunnen worden om deze te beheersen. Op basis van dit Stuurgroeprapport zijn
vervolgens in 1993 onderhandelingen gevoerd over de voorwaarden waaronder de
mijnbouwmaatschappijen proefboringen in de Waddenzee mogen uitvoeren.

1.3 M.e.r.-plicht

De m.e.r.-plicht voor de proefboringen in de Waddenzee is gebaseerd op het herziene
Besluit milieu-effectrapportage van 1 september 1994. Hierin is het opsporen en
winnen van olie en aardgas, indien dit plaatsvindt in de in het Besluit genoemde
'gevoelige gebieden', als 'm.e.r.-plichtige' activiteit aangewezen. Op basis van de
aanwijzing tot natuurmonument en ecologische hoofdstructuur behoort ook de Wad-
denzee tot dit gebied. Dit betekent dat voor de besluitvorming over het uitvoeren van
proefboringen in de Waddenzee de wettelijke verplichting geldt om een milieu-effect-
rapport op te stellen. Als besluit, ten behoeve waarvan dit milieu-effectrapport moet
worden opgesteld, is in het Besluit in de eerste plaats de goedkeuring door de Minister
van Economische Zaken van een plan tot het uitvoeren van een boring aangewezen.
Onderdeel van de m.e.r.-procedure is het opstellen van een MER. Bij de besluitvor-
ming omtrent het verlenen van de vereiste vergunningen voor de proefboringen
moeten de resultaten uit dit MER worden betrokken. Het MER is opgesteld volgens
de 'Richtlijnen voor de inhoud van het 'MER Proefboringen naar aardgas in de
Waddenzee'. Deze zijn op 13 april 1995 door het bevoegd gezag vastgesteld. Bij de
vaststelling is rekening gehouden met de inspraakreacties en de adviezen van de
wettelijke adviseurs en van de Commissie voor de milieu-effectrapportage (Cmer).
Daarnaast zijn de richtlijnen gebaseerd op de afspraken die gemaakt zijn tussen de
concessionarissen en de rijksoverheid omtrent de uitvoering van de proefboringen.
Deze afspraken zijn in januari 1995 vastgelegd in het'Plan van Aanpak'.
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1.4 Voorgenomen activiteit in hoofdliinen

De initiatiefnemer heeft het voornemen om de aard en omvang van de mogelijke
gasvoorraden, met behulp van proefboringen in de Waddenzee, nauwkeuriger te
inventariseren. ln algemene zin kan de voorgenomen activiteit, waarvoor dit MER
wordt opgesteld, dan ook worden omschreven als:

Het uitvoeren van proefboringen naar aardgas in de Waddenzee.

Het doel van deze proefboringen is te onderzoeken of er onder de Waddenzee po-

tentiële economisch winbare gasvoorraden aanwezig zijn, die vanaf land of vanuit de
Noordzeekustzone in produktie kunnen worden genomen. Dit hangt samen met de
randvoorwaarde die de overheid heeft gesteld dat proefboringen in de Waddenzee
slechts mogen worden uitgevoerd als vooraf kan worden aangetoond dat de produktie

kan plaatsvinden vanaf locaties buiten het gebied, waaryoor de pkb-Waddenzee geldt.

lnzicht in de proefboringen kan worden verkregen door een beschrijving te geven van
de locaties waar deze proefboringen plaatsvinden (het'waaf), de wijze waarop deze
boringen worden uitgevoerd (het'hoe') en het tijdstip waarop deze boringen worden

uitgevoerd (het' wanneef).

Waar
De concessies Groningen en Noord-Friesland beslaan delen van de Waddenzee, de
Noordzeekustzone en het eiland Ameland. De ondergrondse structuren waar mogelijk
gas voorkomt, de doelstructuren, liggen tussen de 2500 en 4000 meter diep. De

doelstructuren bevinden zich voor een groot deel onder het gebied dat door de pkb-

Waddenzee wordt beschermd.
Op grond van de aangetroffen doelstructuren zijn zes proefboringen gepland in de
Waddenzee. De zoekgebieden voor de locaties van deze proefboringen zijn aangege-
ven in f iguur 1 .1 . Het betreft de zoekgebieden Sint Jacobiparochie-West, Hollum'Zuid,
Roode Hoofd, Blija-Noord, Simonszand en Rottumeroog 1.

Hoe
De wijze waarop de mijnbouwmaatschappijen de proefboringen willen uitvoeren hangt
af van de specifieke ligging van de boorlocaties. Voor locaties in een geul zijn andere
technieken beschikbaar dan voor locaties op platen die droogvallen bij laagwater. Het
uitvoeren van een proefboring in een geul is mogelijk met een hefeiland. Voor een
proefboring op een plaat kan gebruik worden gemaakt van een ponton. Naast deze

keuze op hoofdlijnen zijn er diverse (mitigerende) maatregelen te treffen, die de

uitvoering van de proefboringen meer in detail bepalen'
De activiteiten die gepaard gaan met de proefboringen zijn achtereenvolgens het
geschikt maken van een boorlocatie, het invaren of assembleren van een boorinstalla-
tie, het uitvoeren van de boring, het uitvoeren van produktietesten (als er gas wordt
aangetroffen), het afsluiten van de boorput en het uitvaren of afbreken van de boorin'
staliatie. Tijdens het uituoeren van de proefboringen vindt bovendien regelmatig
transport plaats van personeel en materieel.

Wanneer
De tijdsduur van een proefboring bedraagt twee tot vijf maanden. Alle proefboringen

in de Waddenzee zullen, volgens de afspraken in het Plan van Aanpak, worden

uitgevoerd vóór het jaar 2000. De eerste proefboring zal in 1996 worden uitgevoerd.
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De keuze van het seizoen waarin de proefboringen zullen plaatsvinden is van invloed
op de te verwachten milieu-effecten. Zo zijn in de winter bijvoorbeeld grote aantallen
Scholeksters in de Waddenzee aanwezig, terwijl er in de zomer jonge zeehonden
worden gezoogd en de recreatie belangrijk is. ln principe kan een proefboring overi-
gens in elk seizoen worden uitgevoerd.

1.5 Het MER in hoofdlijnen

Elk MER is uniek. Het bijzondere karakter van een MER wordt op de eerste plaats
bepaald door de aard en omvang van de voorgenomen activiteit en van de milieu-
effecten die van deze activiteit worden verwacht. Daarnaast voltrekt het besluitvor-
mingsproces zich in een maatschappelijk spanningsveld dat gekenmerkt wordt door
gevoeligheden en belangentegenstellingen.
Om een indruk te krijgen van het bijzondere karakter van dit MER wordt in deze
paragraaf kort ingegaan op enkele belangrijke onderwerpen in het MER en op de
specifieke invulling van de wettelijk voorgeschreven inhoud van een MER.

Belangrijke onderwerpen in het MER
ln dit MER worden de mogelijke milieu-effecten van de voorgenomen proefboringen
beschreven. De belangrijkste effecten zijn te verwachten ten aanzien van een vijftal
onderwerpen: incidenten, baggeren, ecologische verstoring, zichthinder en verontreini-
ging. Bodemdaling is in dit MER geen relevant thema omdat het optreedt als gevolg
van gasønning.Tegemoet komend aan de maatschappelijke interesse in dit vraag-
stuk, en vooruitlopend op een eventueel produktie-MER, is in dit MER niettemin een
globale doorkijk geschetst naar de mogelijke gevolgen van de bodemdaling bij de
winning van aardgas.

lncidenten
De risico's van proefboringen zijn afhankelijk van de kans op een bepaald incident
en de ongewenste effecten van dat incident. Bijeen proefboring kunnen verschillen-
de incidenten, zoals een 'blow-out', lekkages, beschadigingen en aanvaringen,
leiden tot meer of minder ernstige ongevallen. Het meest verontrustende incident
in dit verband is het optreden van een blow-out. Bij een blow-out vindt een plotselin-
ge, ongecontroleerde uitstroming van stoffen uit het boorgat plaats. Door het
ontbreken van een oliemoedergesteente onder de Waddenzee is de kans op een
olie-blow-out bij de voorgenomen proefboringen overigens uitgesloten. Bij een
eventuele blow-out kunnen wel grote hoeveelheden gas en sporen van condensaat
vrijkomen.

Baggeren
Bij het invaren van een boorinstallatie kunnen baggerwerken noodzakelijk zijn om
de boorlocatie toegankelijk en geschikt te maken. Het baggeren en storten van de
baggerspecie kan leiden tot vertroebeling en verontreiniging van het water. Door
langdurige vertroebeling van het water kan bijvoorbeeld de produktie van plantaar-
dig materiaal, zoals algen, worden verstoord. Bij omvangrijke baggerwerkzaam-
heden kan bovendien de geomorfologische opbouw in het zoekgebied worden
verstoord. Bij het uitwerken van de voorgenomen activiteit en de alternatieven is
daarom het voorkómen van baggeren als uitgangspunt gekozen.
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Ecol ogische ve rsto ri ng
Naast de baggerwerken kunnen ook emissies van geluid en licht leiden tot versto-
ring van ecologische relaties. Vooral wad- en watervogels en zeehonden zijn
gevoelig voor deze vormen van verstoring. Emissies van geluid en licht kunnen
bijvoorbeeld samenhangen met de scheepvaart van en naar een boorinstallatie, met
het verbranden van gas tijdens de produktietesten en met het boorproces zelf.

Zichthinder
lngrepen in en rond de Waddenzee kunnen van invloed zijn op de belevingswereld
van mensen. Centraal in de belevingswereld staan vooral de visuele aspecten. Het
zo karakteristieke weidse landschap wordt tijdens de uitvoering van de proefborin-
gen onderbroken door de plaatsing van technische installaties. De kwaliteit van het
landschap wordt hierdoor tijdelijk beinvloed.

Verontreiniging
Proefboringen kunnen leiden tot verontreiniging van het milieu. Dit hangt samen
met de afualstoffen, het gebruik van chemicaliën en het vrijkomen van boorgruis.
De kans op eventuele verontreinigingen hangt af van de mogelijkheden tot verwer-
king en hergebruikvan reststotfen op land en van de schadelijkheid van de gebruik-
te chemicaliën.

Wettel ij k voorgeschreven onderwerpen
Een MER kan worden omschreven als 'een openbaar document waarin van een
voorgenomen activiteit en van redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven
de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op systemati-
sche en zo objectief mogelijke wijze worden beschreven' (Wet milieubeheer, Memorie
van Toelichting).
ln de Wet milieubeheer is aangegeven welke onderwerpen in een MER aan de orde
moeten komen. De kern van elk MER bestaat in feite uit vijf onderwerpen:

- een beschrijving van de voorgenomen activiteit
- een beschrijving van redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven;
- een beschrijving en vergelijking van de milieu-effecten;
- een beschrijving van de bestaande toestand als referentiekaden
- een omschrijving van het meesf milieuvriendelijk alternatief.

Om inzicht te krijgen in het specifieke karakter van dit MER kunnen de hoofdlijnen
van deze vijf onderwerpen als volgt worden geschetst.

Voo rgenome n activiteit
De mogelijkheid om de Waddenzee, onder beperkende condities, te benutten voor
proefboringen kan worden beschouwd als vastgesteld beleid van de rijksoverheid
(zie hoofdstuk 3 'Overheidsbesluiten'). Voor elk van de boorlocaties ligt het accent
in dit MER dan ook vooral op het zoeken naar een, vanuit milieu-oogpunt, optimale
Iocatie, inrichting en uitvoering van de boring.

Alternatieven
ln het MER zijn alternatieven voor de voorgenomen activiteit ontwikkeld. De
bouwstenen voor het definiëren van deze alternatieven zijn de drie bouwstenen die
de voorgenomen activiteit beschrijven, te weten de locaties waar deze boringen
plaatsvinden ('waar), de wijze waarop deze proefboringen worden uitgevoerd ('hoe)
en het tijdstip waarop deze boringen worden uitgevoerd ('wanneer).
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Milieu-effecten
De milieu-effecten van de voorgenomen proefboringen èn van de alternatieven zijn
naar aard en omvang in het MER beschreven. De mogelijk optredende effecten zijn
geÏnventariseerd aan de hand van de ingrepen die kunnen leiden tot aantasting en
verstoring van natuur- en milieuwaarden. Karakteristiek voor dit MER is het streven
de optredende effecten, gegeven de ecologische onzekerheden, zoveel mogelijk
op een kwantitatievewijze te voorspellen. Dit is gebeurd door kwantitatieve grenzen
vast te stellen waarboven natuur- en milieuwaarden negatief worden beÏnvloed. De
geselecteerde natuur- en milieuwaarden vloeien direct voort uit de beleidsdoelstellin-
gen voor het gebied en zijn gericht op de ingrepen van een proefboring.

Referentiekader
Als referentiekader voor het voorspellen van de milieu-effecten van de proefborin-
gen is in dit MER de bestaande toestand van het milieu en het ruimtegebruik in de
Waddenzee beschreven. De autonome ontwikkeling, een beschrijving van de
ontwikkeling van dit gebied als de proefboringen. niet zullen worden uitgevoerd,
vormt eveneens een onderdeelvan dit referentiekader. De autonome ontwikkeling
is mede gebaseerd op de beleidsdoelstellingen die voor het betreffende gebied is
vastgelegd.

Meest milieuvriendelijk alternatief
De ontwikkeling van het meest milieuvriendelijk alternatief vormt de kern van dit
MER. Het meest milieuvriendelijk alternatief is samengesteld uit varianten van de
bouwstenen, die het meest milieuvriendelijke antwoord geven op de vragen 'waar',
'hoe' en 'wanneer'. Dit antwoord vloeit met name voort uit de resultaten van een
(kwantitatieve) ecologische risico-analyse en uit de uitkomsten van een veldonder-
zoek in samenhang met een expert-judgement door de bij dit MER betrokken
deskundigen. Het meest milieuvriendelijk alternatief zal in combinatie met de
technische uitvoerbaarheid van de proefboringen de basis vormen voor de verdere
besluitvorming in deze milieu-effectrapportage.

1.6 Reikwijdtemilieu-effectrapportage

Door de rijksoverheid is, ten behoeve van de proefboringen in de Waddenzee, samen
met de betrokken mijnbouwmaatschappijen een Plan van Aanpak opgesteld (Ministerie
van Economische Zaken,1995). ln dit Plan van Aanpak zijn nadere afspraken vastge-
legd over ondermeer de fasering van de proefboringen in ruimte en tijd, de aanpak
van de monitoring en de te nemen mitigerende en compenserende maatregelen. ln
het Plan van Aanpak zijn bovendien afspraken gemaakt over de reikwijdte van het
onderhavige MER. Deze laatste afspraken gaan met name in op de (latere) produktie
van gas.

Nieuwe milieu-effectrapportage voor de produktie van gas
Het voorliggende MER heeft uitsluitend betrekking op het uitvoeren van boringen voor
hel opsporen van gas. De effecten van het winnen van gas zijn in dit MER niet
meegenomen.
Voorafgaande aan het winnen van gas wordt eerst een ontwikkelingsplan opgesteld.
De proefboringen leveren gegevens op die een essentieel uitgangspunt vormen voor
het opstellen van dit plan. Op basis van deze gegevens, de gas- en reseruoirkarakte-
ristieken, worden in het plan ondermeer de aard en omvang van de produktie-installa-
ties, het aantal produktieboringen en de wijze van gasafuoer vastgelegd. Omdat
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1.7

zonder de resultaten van de proefboringen geen concreet ontwikkelingsplan kan
worden gemaakt, kunnen in dit MER geen goede beschrijvingen van de eventuele
milieu-effecten van gaswinning worden opgenomen. lndien er door de proefboringen
economisch winbare hoeveelheden aardgas worden aangetoond, zal daarom voor de
produktie van gas - voor zove.i' de wet dit vereist'een nieuwe milieu-effectrapportage
worden uitgevoerd. ln deze m.e.r. zullen ook de resultaten van een nog uit te voeren
studie naar de effecten van bodemdaling als gevolg van gaswinning worden verwerkt.
ln het voorliggende MER zal wel een beperkte doorkijk worden gegeven naar de
mogelijkheden en effecten van produktieboringen. Dit hangt samen met de randvoor-
waarde dat proefboringen in de Waddenzee slechts uitgevoerd mogen worden als
vooraf kan worden aangetoond dat de produktie vanaf locaties buiten het pkb-gebied

kan plaatsvinden.

ln het Plan van Aanpak zijn nog twee belangrijke afspraken gemaakt die van invloed
zijn op de reikwijdte van dit MER. De eerste afspraak is dat vóór 1999, dus voordat
begonnen wordt met de eventuele produktie van gas, de mijnbouwmaatschappijen
een studie zullen initiëren naar de effecten van bodemdaling. De resultaten van deze
studie zullen in het dan op te stellen produktie-MER worden verwerkt.
De tweede afspraak is dat in dit MER niet alleen de etfecten van elke boring afzonder-
lijk worden beschreven. Ook zal de cumulatie van effecten zichtbaar moeten worden
gemaakt. Dit betekent onder meer dat in dit MER ook de effecten van de proefborin-
gen in de Waddenzee op de Noordzeekustzone aan de orde komen.

Verantwoording

Het onderzoek voor dit MER is uitgevoerd door diverse Nederlandse instituten die
bekend staan om hun kennis en ervaring op het gebied van landschap en milieu, in
het bijzonder met betrekking tot de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Het betreft
het lnstituut voor Bos- en Natuuronderzoek (lBN), het Nederlands lnstituut voor
Onderzoek der Zee (NIOZ), TNO Milieu Wetenschappen - Laboratorium voor Toege-
past Marien Onderzoek, het Staring Centrum (SC-DLO) en het Waterloopkundig
Laboratorium (WL). Het ingenieursbureau HASKONING trad op als centrale MER-

adviseur en heeft, op basis van de onderzoeksbijdragen, het MER samengesteld. De

samenstelling van het MER-team is opgenomen in bijlage A.

Voor zowel de Waddenzee als de aangrenzende Noordzeekustzone zijn ten behoeve
van dit MER, in opdracht van de mijnbouwmaatschappijen, recent uitvoerige inventari-
saties gemaakt. Deze onderzoeken zijn uitgevoerd door de bovengenoemde onder-
zoeksinstituten. De noodzaak voor deze onderzoeken lag in het feit dat de bestaande
gegevens over beide gebieden over het algemeen gedateerd of onvolledig waren.
Benadrukt dient te worden dat met deze nieuwe gegevens een relatieÍ zeer volledige
en actuele beschrijving van deze gebieden beschikbaar is gekomen voor dit MER.

De resultaten van deze onderzoeken zijn geheel of gedeeltelijk verwerkt in dit MER.

Genoemde onderzoeksinstituten zijn verantwoordelijk voor de door hun aangeleverde
gegevens. De NAM is verantwoordelijk voor de geologische en boortechnische
gegevens en heeft tevens de eindverantwoordelijkheid voor dit MER. Een overzicht
van de uitgevoerde studies is opgenomen in bijlage A.
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1.8 Leeswijzer

Voorliggend MER bestaat uit een separaat gepubliceerde samenvatting, een hoofdrap-
port met bijlagen en een separaat gepubliceerde atlas met kaarten.
De samenvatting geeft de belangrijkste resultaten van het milieu-effectonderzoekweer
in een zelfstandig leesbare vorm. ln de atlas zijn alle kaarten uit het milieu-effectonder-
zoek, voor zowel de proefboringen in de Waddenzee als in de Noordzeekustzone en
op Ameland, samengebracht. De opbouw van het hoofdrapport van het'MER Proefbo-
ringen naar aardgas in de Waddenzee' is geschetst in figuur 1.2.

Centraal in het hoofdrapport staat de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijk
alternatief. De hoofdstukken 2 tot en met 5 en I vormen samen de 'aanloop'tot de
ontwikkeling van het meest milieuvriendelijk alternatief.

ln hoofdstuk 2 'Probleemstelling en doel'wordt beschreven in welke behoefte de
voorgenomen activiteit voorziet en in welk spanningsveld de besluitvorming plaats
zal vinden. ln dit kader wordt ook ingegaan op de maatschappelijke noodzaak van
de proefboringen,

Hoofdstuk 3'Overheidsbesluiten'schetst het relevante beleidskader en geeft een
overzicht van de belangrijkste beslissingen en besluiten die reeds genomen zijn of
nog moeten worden genomen voor de realisering van de proefboringen in de
Waddenzee.

ln hoofdstuk 4 'Aanpak milieu-effectonderzoek'wordt aangegeven volgens welke
aanpak en methoden de voorspelling van milieu-effecten tot stand is gekomen.

ln hoofdstuk 5 'Voorgenomen activiteit en alternatieven' worden de uit te voeren
proefboringen nader omschreven. Mogelijke alternatieven voor de uitvoering van
deze boringen komen ook aan de orde in dit hoofdstuk. De alternatieven variëren
naar de keuze van de boorlocatie, de inrichting van de boorinstallaties en de
tijdsperiode waarin de boringen worden uitgevoerd.

Hoofdstuk I 'Bestaande situatie en autonome ontwikkeling' beschrijft de huidige
toestand van het milieu in de Waddenzee. Daarnaast wordt ook de ontwikkeling
van dit gebied beschreven als de proefboringen niet zullen worden uitgevoerd. Uit
dit hoofdstuk worden de natuurwaarden afgeleid die door de proefboringen kunnen
worden aangetast.

De hoofdstukken 6, 7 en 9 tot en met 12 vormen samen de kern van dit MER. ln deze
hoofdstukken wordt vanuit verschillende invalshoeken informatie aangedragen voor
de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijk alternatief. ln hoofdstuk 12 worden
de resultaten samengevat.

Hoofdstuk 6'Milieubelastingen' gaat dieper in op de technische uitvoering van de
proefboringen. Aan de hand daarvan worden de verschillende manieren waarop
en de mate waarin de proefboringen het milieu kunnen belasten, toegelicht.

Hoofdstuk 7 'Technische maatregelen' beschrijft de mogelijke technische en
mitigerende maatregelen die kunnen worden getroffen om de onderscheiden
milieubelastingen te reduceren.
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(Hoojdstuk 5 ên 6)

Beslaànde situatie
(Hoofdstuk 8)

1. Technische maatregelen (Hoofdsluk 7)

2. Veldonderzoek (Hoofdstuk 9)

3. Ecologische r¡sico-analyse (Hootdetuk 10)

(Hoofdstuk 1 l)4. lncidenten

Vergunningaanvraag
(Hoofdstuk 12)

Lêemten in kennls en aanzet monitoringprogramma
Doorkijk produktie (Hooldstuk 13 en 14)

Figuur 1.2 Opbouw van het MER.

10



ln hoofdstuk 9 'Ecologisch minst kwetsbaar alternatief'vindt de ontwikkeling en

verantwoording plaats van de locatie- en seizoenvarianten die samen het ecologisch
minst kwetsbare alternatief vormen.

Hoofdstuk 10 'Milieu-effecten bij reguliere bedrijfsvoering' en hoofdstuk 1 1 'Milieu-

effecten bijincidenten'bevatten de resultaten van de effectvoorspelling. ln hoofdstuk
10 worden de gevolgen voor het milieu in beeld gebracht bij een reguliere uitvoering
van de voorgenomen activiteit en van de alternatieven. Op basis van een vergelij-
king van de alternatieven worden in dit hoofdstuk aanwijzingen gegeven voor de

meest milieuvriendelijk locatie en periode voor de uitvoering van de proefboringen.

Hoofdstuk 11 gaat in op de verwachte effecten op het milieu als incidenten, zoals

een blow-out of een morsing bij overslag, optreden.

ln hoofdstuk 12 'Evaluatie' wordt in de vorm van een terugblik de samenhang
geschetst tussen de besluitvorming in het voortraject, de daaruit voortvloeiende

aanpak van het milieu-effectonderzoek, de resultaten van de effectvoorspelling en

de gevolgen voor het vergunningentraject. Door deze samenhang aan te geven

worden de plaats en functie van het meest milieuvriendelijk alternatief in het

besluitvormingstraject verduidelijkt.

De beide slothoofdstukken, hoofdstuk 13 en 14, vormen de'uitloop' van het meest

milieuvriendelijk alternatief .

ln hoofdstuk 13'Leemten in kennis en aanzet monitoringprogramma'wordt eerst

een overzicht gegeven van de onzekerheden die bij het opstellen van dit MER

hebben bestaan. Vervolgens wordt een aanzet gegeven voor een monitoringpro-
gramma waarmee de daadwerkelijk optredende milieu-effecten kunnen worden

vergeleken met de in het MER voorspelde effecten.

Hoofdstuk 14 'Doorkijk produktie' werpt een blik op de eventuele produktie van het

gas dat wordt gevonden.

ln het hoofdrapport is tot slot een verklarende woordenlijst opgenomen van in het MER

gehanteerde begrippen en wordt een overzicht gegeven van gebruikte referenties,

literatuur en figuren.
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2. PROBLEEMSTELLING EN DOEL

2.1 Algemeen

De aardgasreserves binnen het Nederlandse grondgebied zijn in het algemeen goed
ge'fnventariseerd. Uitzondering hierop vormen de potentiële aardgasreserves onder
de Waddenzee en de aangrenzende Noordzeekustzone. Dit hangt onder meer samen
met het feit dat de Waddenzee een uniek natuurgebied vormt, waarin de mijnbouw-
maatschappijen in de periode 1984 - 1994 vrijwillig van de opsporing en winning van
gas hebben afgezien (het moratorium).
Ïct op heden is herhaaldelijk een maatschappelijke discussie gevoerd over het belang
van de Waddenzee voor de bescherming en ontwikkeling van natuunruaarden versus
het belang van dit gebied voor het opsporen, en uiteindelijk ook winnen, van gas. Er
tekent zich een spanningsveld af tussen economische en ecologische belangen. Dit
heeft onder andere geresulteerd in de m.e.r-plicht voor besluitvorming ten behoeve
van het opsporen en winnen van aardgas in 'gevoelige' gebieden.

ln dit hoofdstuk wordt het spanningsveld tussen economische en ecologische belan-
gen nader toegelicht en in verband gebracht met de besluitvorming tot nu toe.
Vervolgens worden hieraan de probleemstelling en de doelstellingen van de voorge-
nomen activiteit en van het onderhavige MER ontleend.

2.2 Belangen

Belang van gaswinning
Gaswinning is belangrijk voor de Nederlandse energievoorziening. De huidige Neder-
landse aardgasvoorraad bedraagt circa 2000 miljard mt. Hiervan wordt circa 13S0
miljard mo gas aangetroffen in het Groningenveld, het grootste tot nu toe ontdekte veld
in West-Europa. De overige, veel kleinere, velden bevatten tezamen circa 650 miljard
m' gas. Daarnaast verwacht de Rijks Geologische Dienst nog zo'n 190 tot 400 miljard
mt gas in Nederland te vinden.-Een aaniienlijk deel van dit potentieel aan gas
(voorlopig geschat op 130 miljard m3) bevindt zich onder de Waddenzee en de
aangrenzende Noordzeekustzone.
Het maatschappelijk belang van deze aardgashoeveelheden is in het kader van de
discussie rond de partiële herziening van de Planologische Kernbeslissing voor de
Waddenzee (199a) reeds uitgebreid aan de orde geweest. Door de regeriñg en het
parlement is bepaald dat er een maatschappelijke noodzaak bestaat voor het, onder
stringente randvoorwaarden, opsporen en winnen van gas in de Waddenzee en de
Noordzeekustzone. Voor het aantonen van het belang van gaswinning in het alge-
meen, en van de voorgenomen proefboringen in het bijzonder, zijn daarbij in hoofd-
zaak twee redenen aangevoerd.

De eerste reden betreft de voortzetting van het huidige'kleine-veldenbeleid'. Dit beleid
van de overheid is erop gericht het Groningenveld zo lang mogelijk te sparen door
voortdurend nieuwe gasvelden op te sporen en tot ontwikkeling te brengen. Het
voorrang geven aan de ontwikkeling van deze nieuwe, vaak relatief kleine velden,
waartoe ook de mogelijke voorraden onder de Waddenzee en de Noordzeekustzone
gerekend kunnen worden, maakt het mogelijk de specifieke balansfunctie van het
Groningenveld langer te benutten. Door zijn unieke capaciteit kan met behulp van het
Groningenveld, in samenhang met andere capaciteitsmaatregelen in bestaande
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gasvelden, de produktie snelworden afgestemd op wisselingen in de vraag, waardoor
bijeen eventuele piekvraag een extra grote produktie kan worden geleverd (Ministerie
van Economische Zaken, 1 993).
Om ook op lange termijn dit voordeel te kunnen blijven benutten is het tijdig inventari-
seren van de potentiële gasreserve onder de Waddenzee en de aangrenzende
Noordzeekustzone van groot belang, opdat deze ingepast kan worden in de totale
planning volgens het Plan van Gasafzet dat jaarlijks door de Gasunie wordt opgesteld.

De tweede reden die het belang van gaswinning aangeeft hangt samen met de
economische gevolgen voor de binnenlandse markt en de exportverplichtingen.
De export van gas heeft de Nederlandse samenleving in de afgelopen dertig jaar veel
geld opgeleverd. Door de aanwezigheid van eigen gasreserves is het voor Nederland
bovendien nog niet nodig geweest veel energie duur te importeren. lndien de poten-
tiële gasreserve onder de Waddenzee en de aangrenzende Noordzeekustzone niet
benut wordt, kan echter aan de huidige afzetverplichtingen voor de binnenlandse en
buitenlandse markt op termijn niet meer worden voldaan (Ministerie van Economische
Zaken, 1993). Dit heeft een negatief effect op de Staatsinkomsten, zowel door de
derving van inkomsten als door het betalen voor duurdere import van gas. Bovendien
zal hierdoor ook de directe en indirecte werkgelegenheid, die voortvloeit uit het
opsporen en winnen van aardgas, onder druk komen te staan.

Naast het aantonen van het belang van het opsporen en winnen van aardgas in
algemene zin, zijn er ook redenen waarom juist nu uitvoering van de voorgenomen
proefboringen van belang is.
Ten eerste raakt het Groningenveld steeds leger waardoor drukverlies optreedt. Op
dit moment bedraagt de aanwezige gasreserve in het Groningenveld nog ongeveer
de helft van het oorspronkelijke winbare volume. Door het drukverlies wordt de
maximale dagcapaciteit lager en neemt het vermogen van het Groningenveld om grote
schommelingen op te vangen geleidelijk af. Dit betekent bijvoorbeeld dat in toenemen-
de mate gasopslag nodig zal zijn om de belangrijke balansfunctie van het Groningen-
veld gedeeltelijk over te kunnen nemen. Bovendien zullen, naast maatregelen in het
Groningenveld zelf, op korte termijn aanvullende maatregelen nodig zijn om in de
winter aan de vraag naar gas te kunnen blijven voldoen. Door het opsporen en winnen
van het gas onder de Waddenzee en de aangrenzende Noordzeekustzone kan het
gas in het Groningenveld langer worden gespaard.
De tweede reden voor het juist op korte termijn inzetten van dit gas ligt in een effi-
ciëntere produktie van het gas ten behoeve van het binnenlands huishoudelijk gebruik.
De meeste van de kleine velden, waaronder ook de gasvoorkomens onder het
waddengebied, bevatten gas met een hoge calorische waarde. Het Groningenveld
bevat gas met een lage calorische waarde. Gas met een hoge calorische waarde kan
niet zonder meer voor binnenlands huishoudelijk gebruik worden aangewend. Om de
vereiste gaskwaliteit te krijgen is het noodzakelijk dit gas eerst te mengen met gas
met een lage calorische waarde. Met het oog op een efficiënte produktie, dus zonder
extra kosten en energieverlies, is het daarom gunstig het gas uit de kleine velden
tegelijkertijd met het gas uit het Groningenveld te kunnen exploiteren.
De derde reden voor het op korte termijn doen uitvoeren van de proefboringen hangt
samen met de effecten van bodemdaling. ln tegenstelling tot de uitvoering van
proefboringen bestaat er bij de produktie van gas kans op het optreden van bodemda-
ling. Het ecosysteem is daarbij in belangrijke mate bepalend voor het tempo waarin
het gas in de aangetroffen gasvelden geproduceerd kan worden. Om tijdens de
produktie de snelheid van de bodemdaling te kunnen beheersen en tijdig compense-
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rende maatregelen te kunnen treffen, is het daarom van belang de produktie van gas
zo geleidelijk mogelijk in de tijd te laten plaatsvinden.
Om de produktie van gas over een langere periode te kunnen spreiden is het juist van
belang al op korte termijn met de uitvoering van proefboringen te kunnen starten,
zeker als dit gas tegelijkertijd met het nu nog resterende gas uit het Groningen-
gasveld geproduceerd en gemengd moet worden.

Belang van natuur en milieu
De Waddenzee wordt, in samenhang met de Noordzeekustzone, nationaal en internati-
onaal beschouwd als een uniek natuurgebied. De internationale waardering voor het
gebied is groot. De esthetische, functionele en intrinsieke waarden van de natuur in
dit gebied worden de laatste decennia in toenemende mate erkend. ln de zeventiger
jaren benadrukte de Commissie Mazure de grote natuurwetenschappelijke waarde
van de Waddenzee. ln 1980 is dit uitgangspunt vertaald in het beleid van de overheid
door de vaststelling van de eerste Planologische Kernbeslissing Waddenzee (pkb-
Waddenzee). ln 1985 is deze kernbeslissing partieel herzien en in 1993 opnieuw
volledig uitgebracht.
ln de pkb-Waddenzee van 1993 is de'duurzame bescherming en ontwikkeling van
de Waddenzee als natuurgebied'vastgelegd als hoofddoelstelling van beleid voor dit
gebied. Het beleid is vooral gericht op de 'duurzame bescherming en een zo natuurlijk
mogelijke ontwikkeling van de waterbewegingen en de hiermee gepaard gaande
geomorfologische en bodemkundige processen, de kwaliteit van water, bodem en
lucht, de (bodem)fauna en de (bodem)flora, de landschappelijke kwaliteiten en de
belevingswaarde van natuur en landschap'.

De erkenning van de natuurwaarden van de Waddenzee komt ook tot uiting in de
aanwijzing tot natuurmonument op grond van de Natuurbeschermingswet en in diverse
andere beleidsnota's op rijksniveau. ln het Natuurbeleidsplan en het Structuurschema
Groene Buimtewordt de Waddenzee aangewezen als kerngebied binnen de ecologi-
sche hoofdstructuur. De reden voor deze aanwijzing ligt in de grote nationale en
internationale betekenis van de aanwezige natuurwaarden. Het beleid voor de Wad-
denzee is dan ook gericht op het veiligstellen en vergroten van de bestaande natuur-
waarden, onder andere door terugdringing van de optredende verontreiniging. De zorg
voor een goede waterkwaliteit als basis voor de ontwikkeling van ecologische waarden
wordt erkend en nader uitgewerkt in de Derde Nota Waterhuishouding.
De Waddenzee valt in de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening Extra in haar
geheel onder de 'groene koers'. ln de groene koers gebieden zijn de 'ecologische
kwaliteiten richtinggevend voor de ruimtelijke ontwikkeling'. Dit betekent dat beperkin-
gen kunnen worden opgelegd aan overige functies, zowel wat betreft het ruimtebeslag
als wat betreft de intensiteit van het ruimtegebruik.

2.3 Spanningsveld en besluitvorming

Het geschetste spanningsveld komt tot uiting in de besluitvorming die tot nu toe heeft
plaatsgevonden omtrent het toelaten van activiteiten in de Waddenzee. Belangrijke
mijlpalen in deze besluitvorming zijn het moratorium (1984), het Stuurgroeprapport
gevolgd door een nieuwe overeenkomst (1993), de herziening van de pkb Waddenzee
(1994) en het Plan van Aanpak (1995).
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Moratorium
ln het midden van de tachtiger jaren werd begonnen met drie gaswinningsprojecten:
de F3-pijpleiding, Zuidwalen Ameland. De overheid was bezorgd dat door het uitvoe-
ren van nog meer projecten binnen dezelfde periode een te grote belasting van het
milieu in dit gebied zou ontstaan. De betrokken mijnbouwmaatschappijen hadden
begrip voor deze zorg en gingen in op het verzoek van de overheid om hun werk-
zaamheden te faseren. Afgesproken werd dat gedurende tien jaar - van 10 januari
1984 tot 10 januari 1994 - buiten deze twee projecten geen nieuwe booractiviteiten
in de Waddenzee zouden worden ontplooid. Deze afspraak staat bekend als 'het
moratorium'. Opsporingsactiviteiten in de concessiegebieden hebben zich tijdens het
moratorium beperkt tot seismisch onderzoek en tot enkele schuine boringen onder
de Waddenzee vanaf locaties op het vaste land en in de Noordzeekustzone.

Na het aflopen van het moratorium is in planologisch opzicht een vergelijkbare situatie
ontstaan als vóór het afsluiten van het moratorium. Door toepassing van nieuwe
seismische technieken en na uitvoering van boringen in de aan de Waddenzee
grenzende gebieden is het inzicht in de geologische opbouw en de te verwachten
gasreserves inmiddels sterk toegenomen. Vooral na het aantonen van aanzienlijke
gasreserves door de proefboringen bij Grijpskerk in 1990, en vervolgens bij Munneke-
zijl, Anjum en Vierhuizen, wordt de opbouw van mogelijke gasreserves onder de
Waddenzee en Noordzeekustzone beter begrepen. Een spoedige inventarisatie van
de mogelijke gasreserves, zowel binnen als buiten het pkb-gebied Waddenzee,
voldoet dan ook aan de doelstellingen van het huidige energiebeleid.

Tegen deze achtergrond en gezien het inmiddels beëindigde moratorium hebben de
mijnbouwmaatschappijen dan ookvoorgesteld om in de komende vijf jaar (tot het jaar
2000) een aantal proefboringen uit te voeren in de Waddenzee.

Stuurgroeprapport en nieuwe overeenkomst
ln de pkb-Waddenzee van 1993 is aangekondigd dat ruim voor het aflopen van het
moratorium de overheid in nader overleg zaltreden met de mijnbouwmaatschappijen
over de eventuele voortzetting van het moratorium. Ter voorbereiding op dit overleg
is door de betrokken mijnbouwmaatschappijen samen met de ministeries van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV), Verkeer en Waterstaat (V&W), Economische
Zaken (EZ) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) een
rapport opgesteld, waarin een inventarisatie is gemaakt van de voorgenomen plannen
van de mijnbouwmaatschappijen en van de daaraan verbonden aspecten en effecten.
Over het rapport van deze 'Stuurgroep Mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee' zijn
vervolgens adviezen ingewonnen van verschillende maatschappelijke organisaties,
waaronder natu urbescherm ingsorganisaties, diverse bestuursorganen en werkgever-
en werknemersorganisaties.

Na bestudering van het Stuurgroeprapport en de uitgebrachte adviezen. kwam het
kabinet tot de conclusie dat niet alle mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee op
voorhand kunnen worden uitgesloten. Gezien de bezwaren die bestaan tegen ongeli-
miteerde mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee staat volgens het kabinet echter ook
vast, dat aan de verlangens van de mijnbouwmaatschappijen niet volledig kan worden
tegemoet gekomen. Dit heeft met name betrekking op het uitvoeren van nieuwe
produktie-activiteiten in de Waddenzee.

Tegen deze achtergrond hebben eind 1993de in de pkb-Waddenzee (1993) aange-
kondigde gesprekken tussen kabinet en concessionarissen plaatsgevonden. Deze
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gesprekken hebben geleid tot een nieuwe overeenkomst waarin voor de komende vijf
jaar een aantal afspraken is vastgelegd. De kern van deze overeenkomst is de
afspraak dat in het pkb-gebied geen nieuwe produktieplatforms worden toegestaan.
Dit betekent dat de winning van gas met behulp van produktieplatforms in het pkb-
gebied zelf wordt uitgesloten, met uitzondering van de winning vanaf het bestaande
produktieplatform in de concessie Zuidwal. Daarentegen wordt het wel toegestaan
proefboringen te verrichten binnen de, in concessie uitgegeven, delen van het pkb-
gebied. De mijnbouwmaatschappijen zullen dan welten overstaan van het Staatstoe-
zicht op de Mijnen moeten aantonen dat de eventuele gasvoorkomens van buiten het
pkb-gebied gewonnen kunnen worden, dan wel van het reeds bestaande produktie-
platform in de concessie Zuidwal.

Kortom, in vergetijking met het moratorium van 1984 wordt wederom toegestaan dat
in een periode van vijf jaar enkele boringen binnen het pkb-gebied worden uitgevoerd.
Het gaat nu echter om proefboringen met als extra voorwaarde dat de feiteliike
gaswinning daarna van buiten het pkb'gebied kan plaatsvinden.

Partiële herziening pkb-Waddenzee
Het kabinet heeft besloten de bereikte overeenkomst met de mijnbouwmaatschappijen
in de pkb-Waddenzee te verankeren. Hiertoe is de procedure voor een partiële pkb-

herziening ex artikel 2b van de Wet op de ruimtelijke ordening doorlopen. De basis
van de herziening is de toepassing van het'afwegingskader' uit de pkb-Waddenzee

van 1993 op de voorgenomen plannen van de mijnbouwmaatschappijen. ln het
afwegingskader worden inhoudelijke richtlijnen gegeven voor de besluitvorming
omtrent het toelaten van nieuwe activiteiten of het wijzigen van bestaande activiteiten
in de Waddenzee. ln het kader van dit MER lijken de volgende twee richtlijnen met
name relevant.

'Ten aanzien van de wijze van besluitvorming geldt dat bij de afweging gebruik diênt te worden gemaakt van

de best beschikbare informatie omtrent de te verwachten gevolgen van een activiteit op diverse beleidsterreinen,

met name de gevolgen voor het natuurlijk milieu van de Waddenzee. Er dient rekening gehouden te worden

met het cumulatieve effect van activiteiten.
Ten aanzien van de richting van de besluitvorming geldt dat bii de afweging de maatschappelijke noodzaak
dient te worden aangetoond, dat activiteiten in de Waddenzee moeten plaatsvinden. Dit omvat twee aspecten:
hêt maatschappelijk belang dat een activiteit vertegenwoordigt en de locatiegebondenheid van een act¡viteit".

'Naarmate het maatschappelijk belang groter is, zal er eerder aanleiding zijn om een daaraan inherente
beinvloeding van de natuurlijke waarden, binnen randvoonivaarden, toe te staan (pkb Waddenzee, 1993)."

Vanuit de optiek van het kleine-veldenbeleid is het kabinet van mening, getuige de
begeleidende brief van 13 december 1993 bij de overeenkomst van de ministers aan
de Tweede Kamer, dat de "potentiële gasreserve onder de Waddenzee van groot
belang" is. Bij de toepassing van het afwegingskader in het spanningsveld tussen de
economische belangen van gaswinning en de belangen van de Waddenzee uit
oogpunt van natuur en milieu is het kabinet tot de volgende conclus¡e gekomen:

'Bij het wegen van de elementen van hêt afwegingskader kunnen verschillende uitkomsten ontstaan al naar
gelang gewichten worden toegekend aan de onderscheiden onderdelen. Het kabinet is van mening dat het

waddengebied een zeer kwetsbaar gebied is, waarmee op zeer zorgvuldige wijze moet worden omgesprongen.
Dat is de reden dat intensief gezocht is naar wegen om met inachtneming van de rechten van de miinbouw-

maatschappijen de natuur-en milieuwaarden van het waddengebied zoveel mogelijk veilig te stellen'.

Om deze reden is de tekst van de overeenkomst tussen kabinet en concessionarissen
in 1994 planologisch verankerd in de'Partiële herziening van de Planologische
Kernbeslissing over de Waddenzee in verband met mijnbouwactiviteiten'. Naar
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aanleiding van deze partiële herziening hebben beide partijen vervolgens afspraken
gemaakt omtrent de uitvoering van de proefboringen.

Plan van Aanpak
De afspraken tussen de rijksoverheid en de mijnbouwmaatschappijen die voortvloeien
uit de partiële herziening van de pkb-Waddenzee zijn vastgelegd in het Plan van
Aanpak. Deze afspraken hebben onder andere betrekking op de fasering in ruimte

en tijd van de proefboringen en op mogelijke maatregelen die kunnen worden geno-

men om de effecten op het milieu te beperken. De afspraken uit het Plan van Aanpak
worden in hoofdstuk 3 'Overheidsbesluiten' nader belicht.

2.4 Probleemstelling

ln het voorgaande is het spanningsveld geschetst waarin het voornemen bestaat een

aantal proefboringen in de Waddenzee uit te voeren. ln figuur 2.2 is dit spanningsveld
tussen'economie' en'ecologie' schematisch weergegeven.

Proefboringen

Werkgebgenhe¡d

Natr¡uc+¡aaden

Kleine-veldenbeleid Veiligheid

V\Ko$+e$

Aniileukwafiteit

VINEX
Natuurbeleidsplân / Structuurschema Groene Ruimte

Planologische Kernbeslissing Waddenzeev
M ER-proefboringen
Noordzse-kustzone,

Waddenzee, Ameland

Figuur 2.2 De verschillende belangen rond de uitvoering van proefboringen.

De economische belangen komen voornamelijk tot uiting in de positieve effecten die
zijn te verwachten van voortzetting van het kleine-veldenbeleid, groei van de staats-
en bedrijfsinkomsten en behoud en groeivan de directe en indirecte werkgelegenheid.
De ecologische belangen komen in hoofdzaak tot uiting in de waarde die wordt

ontleend aan de bescherming van de kwaliteit van water, bodem en lucht, de bescher-
ming en ontwikkeling van natuurwaarden, het voorkomen van gezondheidsrisico's door
ongevallen en de verschillende vormen van menselijk gebruik, zoals visserij en
recreatie, die met deze ecologische waarde samenhangen.
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De discrepantie tussen de belangen van economie en ecologie kan worden vermin-
derd door antwoord te vinden op de volgende twee vragen:

1. Zijn proefboringen in de Waddenzee binnen de hoofdlijnen van het beleid van

de rijksoverheid voor dit gebied toelaatbaar?

Z. Hoe, waar en wanneer moeten proefboringen worden uitgevoerd zodat, met
inachtneming van belangen als veiligheid, het risico voor het ecosysteem en voor
het menselijk gebruik van de Waddenzee zo klein mogelijk is?

De eerste vraag is met de partiële herziening van de pkb-Waddenzee in 1994 in
principe bevestigend beantwoord. Deze herziening is immers mede tot stand gekomen

na toepassing van de richtlijnen uit het afwegingskader uit de pkb-Waddenzee van
1993. Op basis van de partiële herziening van de pkb-Waddenzee in 1994 is de

uitvoering van proefboringen naar aardgas in de Waddenzee dan ook toegestaan.

Voor de volledigheid is het in dit kader van belang vast te stellen dat de voorgenomen
proefboringen in de Noordzeekustzone en op Ameland mede gericht zijn op het op-
sporen en winnen van gas onder de Waddenzee. Op basis van dit zogenaamde
'translocatiebeginsel'wordt de druk op het milieu in de Waddenzee beperkt. De extra
hoge kosten, die hiervan het gevolg zijn, worden opgebracht door de initiatiefnemer.
Evenzo zou het mogelijk zijn om vanaf het eiland Schiermonnikoog gasvoorkomens
onder de Waddenzee te onderzoeken. Gezien de status van het eiland als nationaal
park heeft de regering echter besloten het eiland Schiermonnikoog te vrijwaren van
het plaatsen van mijnbouwinstallaties.

Conform de recente aanpassing van het Besluit milieu-effectrapportage, waarin de
proefboringen in de Waddenzee als m.e.r-plichtig zijn aangemerkt, moet niettemin ook
op de tweede vraag een bevredigend antwoord worden gegeven. Deze vraag nu dient
met behulp van het voorliggende MER te worden beantwoord.

2.5 Doel van het voornemen en het MER

ln aansluiting op de hiervoor geschetste probleemstelling kan het doel van de voorge-
nomen proefboringen en van dit MER als volgt worden verwoord.

Doel proefboringen
Het doel van de proefboringen is te onderzoeken of er onder de potentiële gasvoor-
komens onder de Waddenzee economisch winbare gasvoorraden aanwezig zijn.

Doel MER
Het doel van het MER 'Proefboringen naar aardgas in de Waddenzee' is tweeledig:
enerzijds dient het MER ten behoeve van de besluitvorming inzicht te geven in de
milieu-effecten die mogelijk zullen optreden bij het uiWoeren van de voorgenomen
activiteit, anderzijds dient dit MER de voorgenomen activiteit zo te (her)formuleren (tot

een meest milieuvriendelijk alternatief) dat de verwachte milieu-effecten tot een
minimum zullen worden beperkt.
Het meest milieuvriendelijke alternatief komt tot stand door het optimaliseren van de
situering van de boorlocaties, de inzet van het boormateriaal en de fasering van de
boringen. Dit MER kan derhalve worden gezien als een chronologisch verslag van een
zoektocht naar de meest optimale en milieuvriendelijke wijze van uitvoering van de
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proefboringen in de Waddenzee, waarbij de differentiatiemogelijkheden in ruimte
(waar), tijd (wanneer) en uitvoeringswijze (hoe) centraal hebben gestaan. Het meest
milieuvriendelijke alternatief zal mede de basis vormen voor de verdere besluitvorming.
Op deze wijze wordt getracht invulling te geven aan het algemene doel van elke
milieu-effectrapportage: het milieubelang naast alle andere belangen een volwaardige
plaats in de besluitvorming te geven.
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3 OVERHEIDSBESLUITEN

3.1 Algemeen

Voordat de voorgenomen proefboringen kunnen worden uitgevoerd, moeten door
verschillende overheidsinstanties nog diverse besluiten worden genomen. De totstand-
koming van deze besluiten kan worden beinvloed door onder andere internationale
afspraken en regelgeving en door het beleid zoals dat is vastgelegd in nationale,
provinciale en gemeentelijke plannen. ln dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven
van het besluitvormingskader waarbinnen de besluitvorming over de proefboringen
een plaats moet krijgen.

ln paragraaf 3.2 wordt eerst ingegaan op de activiteiten en de besluiten waarvoor de
verplichting bestaat een milieu-effectrapportage uit te voeren. Paragraaf 3.3 schetst
het algemene besluitvormingskader dat van invloed is op de uitvoering van de
voorgenomen proefboringen. Achtereenvolgens wordt hierbij ingegaan op het vigerend
beleid en de bestaande regelgeving op internationaal, nationaal, provinciaal en
gemeentelijk niveau. ln paragraaf 3.4 wordt gedetailleerder ingegaan op de besluiten
die in het besluitvormingstraject van de proefboringen al zijn genomen. ln paragraaf
3.5 wordt vervolgens in detail ingegaan op de nog te nemen besluiten. Onderscheid
wordt hierbij gemaakt tussen de m.e.r.-plichtige besluiten en de overige besluiten die
nodig zijn om de proefboringen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. Centraal in die
paragraaf staat de inhoudelijke afstemming bij de voorbereiding van de verschillende
besluiten en de manier waarop de uiteenlopende besluitvormingsprocedures kunnen
worden gecoördineerd, als uitvloeisel van de m.e.r.-procedure.

3.2 M.e.r.-plichtige activiteiten en besluit

De wettelijke regeling over de milieu-effectrapportage is vastgelegd in de Wet milieu-
beheer. De aanwijzing van activiteiten waarvoor een MER moet worden opgesteld kan
plaatsvinden op nationaal en provinciaal niveau.

Nationaal niveau
Op 1 september 1994 is het 'Besluit milieu-effectrapportage 1994' (hierna te noemen
'het Besluit') in werking getreden. Hierin is het'opsporen en winnen van aardolie en
aardgas' als m.e.r.-plichtige activiteit aangewezen in gevallen waarin deze activiteit
plaatsvindt in de in het Besluit genoemde 'gevoelige gebieden'. Als gevoelige gebieden
zijn aangewezen:

a. be sch e rm d e n at u u rm o n u m e nte n of Staats n atu u rm o n u m e nte n,
die zijn aangewezen ingevolge artikel 7 of artikel 21 van de Natuurbescher-
mingswet;

b. kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden of begrensde verbindingszones,
deel uitmakend van de ecologische hoofdstructuur, zoals vastgelegd in een
geldend streekplan, dan wel bij het ontbreken daarvan op de kaart Ecologische
Hoofdstructuur in deel 3 van het Structuurschema Groene Ruimte;
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c. gebieden met behoud en herstel van bestaande landschapskwaliteit,
zoals vastgelegd in een geldend streekplan, dan wel bij het ontbreken daaruan
op de kaart Landschap in deel 3A van het Structuurschema Groene Ruimte;

d. grondwaterbeschermingsgebieden,
die krachtens artikel 1.2, tweede lid, onder a, van de Wet milieubeheer bij

provinciale verordening zijn aangewezen.

De Waddenzee, behoort tot één of meer van deze gevoelige gebieden. Dit betekent
dat voor de besluitvorming ten behoeve van het uitvoeren van proefboringen in deze
gebieden de wettelijke verplichting geldt om een milieu-effectrapport op te stellen. Als

besluit ten behoeve waarvan dit milieu-effectrapport moet worden opgesteld, is in het

Besluit (onderdeel C, 17.2) aangewezen:

de goedkeuring door de Minister van Economische Zaken van een plan tot het
uitvoeren van een boring of tot het plaatsen van een winningsinstallatie, dan wel
bij het ontbreken daarvan de vaststelling van een ruimteliik plan dat als eerste in
de uitvoering van een boring of het plaatsen van een winningsinstallatie voorziet.

De m.e.r.-plicht is dus als eerste aan het goedkeuringsbesluit van de Minister van

Economische Zaken gekoppeld. Aangezien in de bestaande aardolie- en aardgascon-

cessies de mogelijkheid tot het nemen van een dergelijk besluit nog niet was opgeno-

men, zijn die concessies dienovereenkomstig gewijzigd. De wijziging heeft plaatsge-

vonden bij Koninklijk besluit van 9 augustus 1994 (Staatscourant 1994, 163).

Het goedkeuringsbesluit van de minister is in de gewijzigde concessies gekoppeld aan

de plannen van de concessionaris, voor zovet deze onder de werkingssfeer van het

Besluit vallen. Op grond van de in de gewijzigde concessies vastgelegde procedure

kan de Minister van Economische Zaken pas tot goedkeuring besluiten, nadat een

MER is opgesteld en de interdepartementale Planologische Werkcommissie een

advies omtrent de voorgenomen plannen aan de minister heeft uitgebracht.

Provinciaal niveau
De drie noordelijke provincies hebben gebruik gemaakt van de door de Wet milieube-

heer geboden mogelijkheid om in hun milieuverordening een aanvullende, provinciale

m.e.r.-regeling op te nemen. Deze provinciale milieuverordeningen dateren van vóól
de inwerkingtreding van de herziening van het Besluit. ln de milieuverordeningen van
Friesland en Groningen zijn'de opsporing en winning van aardolie en aardgas'- voor
zover deze plaatsvinden binnen het pkb-gebied Waddenzee - aangewezen als

activiteiten waarvoor de verplichting geldt een milieu-etfectrapportage op te stellen.
Het MER moet worden opgesteld ten behoeve van het besluit ingevolge artikel 12 of
voortvloeiend uit artikel 21, derde lid, van de Natuurbeschermingswet, dan wel

vaststelling van het ruimtelijk plan dat als eerste in de desbetreffende activiteit
voorziet.

Conclusie
Uit een vergelijking van de m.e.r.-regelgeving op nationaal en provinciaal niveau mag

worden afgeleid dat, door de aanwijzing van m.e.r.-plichtige activiteiten in het Besluit,
de aanwijzing van m.e.r.-plichtige activiteiten in de provinciale milieuverordeningen
terugtreedt indien de verplichting tot het maken van een milieu-effectrapport reeds
bestaat krachtens artikel 7.2 eersle lid van de Wet milieubeheer. Dit is hier het geval.

De aanwijzing van m.e.r.-plichtige activiteiten is namelijk, zowel op nationaal als op
provinciaal niveau, primairgekoppeld aan de activiteit en niet aan het besluit bij de
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voorbere¡ding waaruan een MER moet worden opgesteld. ln de provinciale milieuveror-
deningen zijn in dit verband dan ook geen m.e.r.-plichtige activiteiten aangewezen die
ook al niet in het Besluit liggen besloten of als zodanig zijn aangewezen.

Op basis van de m.e.r.-regelgeving mag worden geconcludeerd dat dit MER primair
dientte worden opgesteld tervoorbereiding van het, in het Besluit als eerste aangewe-
zen, m.e.r.-plichtige besluit. Om de voorgenomen activiteit te kunnen realiseren
moeten echter naast dit besluit tevens nog enkele niet m.e.r.-plichtige besluiten
worden genomen.
De informatie die dit MER verschaft, kan ook ter voorbereiding van die besluiten
worden gebruikt. Om deze voorbereiding effectief te laten verlopen zullen, overeen-
komstig de afspraken in het Plan van Aanpak, de besluitvormingsprocedures worden
gecoördineerd, waardoor afstemming van de aan de besluiten te verbinden voorwaar-
den kan plaatsvinden.

3.3 Besluitvormingskader

Het relevante besluitvormingskader betreft het beleid op internationaal, nationaal,
provinciaal en gemeentelijk niveau, dat van invloed is op de uitvoering van de proefbo-
ringen. ln deze paragraaf wordt allereerst aandacht besteed aan het internationale
besluitvormingskader. Hierondervallen alle afspraken die op internationaalniveau zijn
gemaakt en in verdragen, richtlijnen of intenties zijn vastgelegd. Alleen die afspraken
zullen aan de orde komen die relevant zijn voor de voorgenomen proefboringen. Er
wordt volstaan met een korte omschrijving, aangezien deze afspraken al grotendeels
in het nationale beleid en in de nationale regelgeving zijn venruerkt.
Vervolgens wordt uitvoeriger aandacht besteed aan het nationale beleid en aan de
nationale regelgeving. Hierbij wordt vooral ingegaan op de onderlinge relaties tussen
de verschillende beleidsplannen van het Rijk en op de uiteindelijke betekenis van die
plannen voor de nog te nemen besluiten en de uitvoering van de proefboringen.
Tenslotte wordt dieper ingegaan op het provinciale en gemeentelijke besluitvormings-
kader dat richting geeft aan de verdere besluitvorming.
Het geschetste besluitvormingskader vloeit uiteindelijk voort in een overzicht van de
besluiten die ter voorbereiding van de uitvoering van de proefboringen al zijn geno-
men.

3.3.1 lnternationaal besluitvormingskader

ln figuur 3.1 wordt het internationale besluitvormingskader schematisch weergegeven.
De afspraken die hierin zijn vastgelegd richten zich doorgaans in eerste instantie tot
de centrale overheid van een lidstaat of een verdragsluitend land. Uit de vertaling van
deze afspraken in het nationaal beleid van het betreffende land kunnen vervolgens
rechten en plichten voortvloeien voor de ingezetenen.
De verschillende onderdelen van het internationale besluitvormingskader worden in
deze paragraaf kort aan de orde gesteld, waarbij vooral wordt ingegaan op de
relevante aspecten voor de proefboringen in de Waddenzee.

ln het Eems-Dollardverdrag (1960) hebben Nederland en Duitsland afspraken vastge-
legd over het te voeren overleg bij de uitvoering van werken in de Eemsmonding. Het
verdrag heeft niet direct betrekking op milieu- en natuurbeschermingsbelangen. ln de
Aanvullende Overeenkomst bij het Eems-Dollardverdrag (1962) zijn de mijnrechtelijke
bevoegdheden van beide landen overeengekomen. Dat houdt in dat met betrekking
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Figuur 3.1 Het internationale besluitvormingskader.

tot mijnbouwactivite¡ten in het grensgebied aan de Nederlandse zijde van de zoge-
naamde verdragrechtelijke 'middellijn' het Nederlandse mijnrecht, en aan de Duitse
zijde van deze lijn het Duitse mijnrecht van toepassing is. Ten aanzien van de

traditionele waterstaatsvergunningen geldt in dit gebied echter het protocol uit 1960,

wat inhoudt dat Duitse autoriteiten deze vergunningen zullen moeten verlenen. Dit

betekent dat in dit deel van het verdragsgebied de Duitse autoriteiten bevoegd zijn

tot het verlenen van deze vergunningen. De uit het Eems-Dollardverdrag voortvloeien-
de relevante grenzen zijn weergegeven in figuur 3.2.

ln aansluiting op het Eems-Dollardverdrag is echter tussen beide landen in 1984 het

Samenwerkingsverdrag Eems-Dollardgesloten, waarin wel rekening is gehouden met

milieubelangen. Dit verdrag is echter nog niet geratificeerd. Relevante afspraken die
in dit samenwerkingsverdrag zijn vastgelegd zijn onder andere:
a. dat informatie over vestigings- en uitbreidingsplannen in het verdragsgebied,

waarbij milieu-aspecten in het geding zijn, over en weer in een zo vroeg mogelijk

stadium zal worden verstrekt;
b. dat geen emissies naar de lucht zullen worden toegestaan, indien deze met

beschikbare technische middelen kunnen worden voorkomen, tenzij de kosten

daarvan onredelijk hoog zullen worden;
c. dat bij de eisen ten aanzien van de emissies naar de lucht, de strengste van de

in beide landen geldende regelingen zal worden toegepast;
d. dat diverse met name genoemde stoffen niet mogen worden geloosd, voor zover

deze lozing door gebruikmaking van de best beschikbare technieken kan worden
voorkomen of beperkt;

e. dat geen geluidemissies zullen worden toegelaten, voor zover deze met beschik-
bare technische middelen kunnen worden voorkomen, tenzij de kosten daarvan
onredelijk hoog zullen worden.
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De relevantie van beide verdragen voor de aan dit MER gekoppelde besluitvorming
ligt vooral in het feit dat de Nederlandse overheid de Duitse overheid in een zo vroeg
mogelijk stadium over de voorgenomen proefboringen moet inlichten.
Sinds 1 april 1994 bestaat er, in het kader van de implementatie van het Verdrag van
Espoo, overigens ook op grond van de nationale regelgeving een verplichting tot het
verstrekken van informatie aan de Duitse overheid. Deze informatieverplichting is
gekoppeld aan de verplichting tot het opstellen van een milieu-effectrapportage voor
een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu in een
ander land. De in het kader van de milieu-effectrapportage verzamelde informatie
moet, op hetzelfde tijdstip dat het MER openbaarwordt gemaakt, aan de regering van
het andere land worden verstrekt, of aan een door die regering aangewezen autoriteit.
De Minister van VROM is met de uitvoering van deze nationale regeling belast en zal
zonodig de Duitse overheid tijdig inlichten.

De Conventie van Ramsar (1971) is een overeenkomst waarbij de verdragsluitende
partijen zijn overeengekomen om de op hun grondgebied gelegen watergebieden van
internationale betekenis, die als verblijfplaats voor watervogels dienen, als 'wetland'
aan te melden. Op grond van het verdrag zijn de verdragstaten verplicht een zodanig
beleid te voeren dat het behoud van de in de lijst opgenomen gebieden en, voor zover
mogelijk, het verstandig gebruik van alle op hun grondgebied gelegen watergebieden
worden bevorderd. Verder zijn zij gehouden om het behoud van watergebieden en
wateruogels te bevorderen door het stichten van natuurreservaten in watergebieden,
ongeacht of die gebieden al of niet als 'wetland' zijn aangemeld.
De conventie van Ramsarwerd in 1980 door Nederland geratificeerd. Sindsdien is
onder andere de Waddenzee als'wetland'aangemeld. De relevantie van de conventie
van Ramsar voor de besluitvorming is de volgende. De aangemelde gebieden moeten
in de provinciale milieubeleidsplannen als'milieubeschermingsgebied'worden opgeno-
men. De bijzondere bescherming van die gebieden moet verder worden geregeld in

de provinciale milieuverordeningen.

De World Heritage Convention (1972) is een overeenkomst inzake de bescherming
van het cultureel en natuurlijk erfgoed van de wereld. De conventie beoogt onder meer
de identificatie, de bescherming, het behoud, het toegankelijk maken en het overdra-
gen aan komende generaties van het op het grondgebied van de aangesloten landen
gelegen natuurlijk erfgoed te waarborgen. Met Denemarken en Duitsland wordt
overwogen de gehele Waddenzee op de'World Heritage List'te plaatsen. De uit deze
conventie voortvloeiende verplichtingen zijn in algemene termen beschreven.

De Conventie van Bonn (1979) is gericht op de bescherming van de leefgebieden van
migrerende diersoorten. Nederland, Duitsland en Denemarken zijn op grond van dit
verdrag een overeenkomst tot bescherming van zeehonden in de Waddenzee aange-
gaan. Deze overeenkomst is op 1 oktober 1991 in werking getreden. De zeehonden-
conventie bepaalt dat partijen passende maatregelen nemen tot behoud van de
leefgebieden van zeehonden en bescherming bieden tegen overmatige verstoringen
die voortvloeien uit menselijke activiteiten. ln dit kader wordt ook verwezen naar de
gemeenschappelijke verklaring inzake de bescherming van de Waddenzee, die in
1982 in Kopenhagen is opgesteld. Hierin is de intentie vastgelegd dat de drie betrok-
ken landen hun activiteiten tot bescherming van het leefgebied in de Waddenzee
coördineren.

ln de Conventie van Bern (1979) zijn internationale afspraken gemaakt over maatrege-
len tot bescherming van de leefmilieus van bedreigde dier- en plantesoorlen. De

28



afspraken zijn van soortgelijke strekking als de hiervoor besproken conventies.
Vermeldenswaard is dat in dit verdrag is bepaald dat de aangesloten landen bij hun
planologisch beleid rekening houden met de behoefte aan instandhouding van
beschermde gebieden.

Op grond van de EG-VogelrichfÍin (Richtlijn 79/409/EEG) van 1979 zijn de lidstaten
verplicht om alle in het wild levende vogelsoorten in stand te houden en maatregelen
te treffen tot behoud van de gevarieerdheid en de omvang van de leefgebieden van
bepaalde met name in de richtlijn genoemde soorten. De bescherming van de richtlijn
moeten de lidstaten onder andere realiseren door het instellen van 'speciale bescher-
mingszones'voor broed- en ovenvinteringsgebieden, voor rustplaatsen van trekvogels
en voor leefgebieden van de in de richtlijn genoemde soorten die een specifieke
bescherming behoeven.
De gehele Waddenzee, zoals begrensd in de pkb-Waddenzee, is in 1991 als speciale
beschermingszone krachtens deze Vogelrichtlijn aangewezen.

Met de EG-Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) van 1992 wordt beoogd een samen-
hangend Europees netwerk te vormen van gebieden die, met het oog op de instand-
houding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, van communautair
belang zijn.
Op grond van de Habitatrichtlijn moeten de lidstaten de Europese Commissie lijsten
toezenden, waarop is aangegeven welke van de in de richtlijn genoemde habitats en
dier- en plantesoorten in de in de richtlijn aangeduide gebieden voorkomen. De
Commissie zal vervolgens, aan de hand van deze lijsten, een lijst van gebieden van
communautair belang vaststellen.
Binnen zes jaar na die vaststelling moeten de lidstaten vervolgens de gebieden van
communautair belang aanwijzen als speciale beschermingszones krachtens de
Habitatrichtlijn en voor die gebieden een aantal maatregelen treffen tot instandhouding
van de daarin voorkomende natuurlijke habitats en dier- en plantesoorten.

Tussen de EG-Vogelrichtlijn en de EG-Habitatrichtlijn bestaat een belangrijke samen-
hang. Voor de gebieden die krachtens de Vogelrichtlijn zijn aangewezen (waaronder
het pkb-gebied Waddenzee) geldt namelijk een beschermingsniveau dat mede uit de
Habitatrichtlijn voortvloeit. Het realiseren en handhaven van dit beschermingsniveau
brengt voor de lidstaten de volgende verplichtingen met zich mee.

Het treffen van passende maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en van de habitats van soorten in de speciale beschermings-
zones niet verslechterd, en dat er geen verstorende effecten optreden, voor zover
die, gelet op de doelstellingen van de richtlijn, een significant effect zouden
kunnen hebben.

b. Het maken van een passende beoordeling van de gevolgen van bepaalde
plannen of projecten binnen een bijzonder beschermingsgebied die significante
gevolgen kunnen hebben voor dat gebied.
De bevoegde nationale instanties mogen slechts toestemming voor het plan of
project geven, nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat dãardoor geen
aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied zal plaatsvinden en
nadat de mogelijkheid tot inspraak is gegeven.

Het treffen van alle nodige compenserende maatregelen indien een plan of
project, ondanks een aantoonbare negatieve beoordeling van de gevolgen voor

a

c.
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het gebied, bij het ontbreken van alternatieve oplossingen om dwingende rede-
nen van groot openbaar belang toch moet worden gerealiseerd. Tot die dwingen-
de redenen kunnen ook redenen van sociale of economische aard behoren. Wan-
neer in het betreffende gebied prioritaire typen natuurlijke habitats en/of prioritaire

soorten voorkomen, dan kunnen alleen argumenten van zeer hoog belang
worden aangevoerd.
De Europese Commissie moet van de te treffen compenserende maatregelen
op de hoogte worden gesteld.

Tijdens het opstellen van dit MER waren de in de Waddenzee voorkomende habitats-
typen en soorten nog niet definitief opgenomen op de door de lidstaten te verzenden
lijst, op basis waarvan volgens de Habitatrichtlijn door de Europese Commissie de
gebieden van communautair belang zullen worden vastgesteld. Nederland, Duitsland
en Denemarken zijn echter voornemens om zowel de Waddenzee als (delen van) de
Noordzeekustzone voor te dragen voor de aanwijzing als gebied van communautair
belang.

Aangezien de Waddenzee op grond van de Vogelrichtlijn is aangewezen als speciale
beschermingszone - en dus de koppeling tussen Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn van

toepassing is - moet worden aangenomen, dat bij de besluitvorming over de proefbo-

ringen de relevante voorschriften van de Habitatrichtlijn worden betrokken. Volgens
de regering heeft Nederland de richtlijn inmiddels in de nationale wetgeving geimple-
menteerd.

Tijdens de Zesde ministersconferentie over de Waddenzee (Esbjerg, 1991) hebben
de deelnemende landen Nederland, Duitsland en Denemarken afspraken gemaakt
over de uitvoering van proef- en produktieboringen naar olie en aardgas in de Wad-
denzee en aangrenzende Noordzee. De belangrijkste afspraken betreffen het voorkó-
men van de bouw van nieuwe gaswinningsinstallaties tot het jaar 1994, het toepassen
van het 'nullozing-concept' bij het verlengen van bestaande concessierechten en het
verbieden van olielozingen bij proef- en produktieboringen naar delfstoffen in het
aangrenzende deel van de Noordzee.

Tijdens de Zevende ministersconferentie over de Waddenzee (Leeuwarden, 1994) is
overeenstemming bereikt over een op termijn te realiseren uitbreiding van het Wad-
denzeegebied van Den Helder tot Esbjerg, inclusief een zone van drie mijl in de
Noordzeekustzone. Hierbij is afgesproken dat deze gebiedsuitbreiding geen beperkin-
gen zal hebben voor het huidige gebruik van het gebied door onder meer de energie-
sector.
Andere afspraken, die zijn gemaakt tijdens de conferentie, hebben betrekking op het
formuleren van taakstellingen voor de bescherming van biotopen en soorten (in

overeenstemming met Habitatrichtlijn) en het harmoniseren van de regelgeving
omtrent effectvoorspellingen. ln de slotverklaring is bijvoorbeeld een passage opgeno-
men die aandacht vraagt voor het verband tussen milieu-effectrapportages en de
vergunningverlening en de mogelijke cumulatie van effecten van boringen in en buiten
het gebied. Daarnaast zijn tijdens de conferentie initiatieven genomen voor de
bescherming van voor het waddengebied specifieke soorten in veraf gelegen gebie-

den, zoals bijvoorbeeld Afrika en Rusland.
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3.3.2 Nationaal besluitvormingskader

De in internationaal verband gemaakte afspraken en de internationale regelgeving
werken door in het nationale besluitvormingskader. De voor het nationale besluitvor-
mingskader relevante beleidsdocumenten zijn in figuur 3.3 aangegeven.
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Figuur 3.3 Relevante nationale beleidsdocumenten.

Tussen deze documenten bestaan verschillende relaties. De relatie kan bijvoorbeeld
inhouden dat de inhoud van een eerder opgesteld document doorwerkt in een later
opgesteld document. Ook kan sprake zijn van een wederkerige relatie, waarbij bij de
opstelling van een document rekening is gehouden met de opstelling van een ander
document en vice versa (afstemming).
Een overzicht van de verschillende relaties tussen de relevante documenten is
weergegeven in figuur 3.4. Uit het overzicht blijkt bijvoorbeeld duidelijk dat in 1990
een belangrijke afstemming heeft plaatsgevonden tussen het beleid op het gebied van
de natuurbescherming (Natuurbeleidsplan), het algemene milieubeleid (Nationaal
Milieubeleidsplan-Plus) en het waterhuishoudingsbeleid (Derde Nota Waterhuishou-
ding). Deze afstemming is het gevolg van het gegroeide inzicht dat de maatregelen
op de verschillende milieubeleidsterreinen het grootste effect sorteren als de maatre-
gelen in hun onderlinge samenhang worden bezien. De onderlinge afstemming tussen
de drie beleidsterreinen heeft vervolgens doorgewerkt in het ruimtelijk beleid van het
rijk (onder andere VINEX en pkb-Waddenzee).

Er zal nu kort worden ingegaan op de inhoud van relevante onderdelen van het
nationaal besluitvormingskader. ln figuur 3.4 is een splitsing aangebracht tussen het
beleid ten aanzien van natuur en milieu, waterhuishouding en ruimtelijke ordening.
Deze splitsing zal hierna ook bij de bespreking van de diverse beleidsdocumenten
worden gehanteerd.
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Beleid op het gebied van natuur en milieu
ln het Natuurbeleidsplan (NBP, Ministerie van LNV, 1990) is het natuur- en land-
schapsbeleid op nationaal niveau verwoord. Hoofddoelvan het beleid is de'duurzame
instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke
waarden'. Om dat te bereiken is het beleid gericht op het realiseren van een ruimtelijk
stabiele, duurzaam te behouden 'ecologische hoofdstructuur' (EHS).
Binnen de EHS wordt onderscheid gemaakt tussen kerngebieden, natuurontwikke-
lingsgebieden en verbindingszones. Daarnaast worden bufferzones onderscheiden
die als functie hebben negatieve externe invloeden op de kerngebieden weg te nemen
dan wel te minimaliseren.

ln het Natuurbeleidsplan worden de getijdegebieden, waaronder de Waddenzee,
aangewezen als kerngebieden binnen de ecologische hoofdstructuur. De reden voor
deze aanwijzing ligt in de grote nationale en internationale betekenis van de aanwezi-
ge natuurwaarden. Het beleid in deze kerngebieden is dan ook gericht op het veilig-
stellen en vergroten van de bestaande natuurwaarden. Daartoe zullen negatieve
ontwikkelingen worden geweerd en zal het gewenste beheer mogelijk worden ge-
maakt. Bovendien zullen maatregelen worden getroffen om aantasting van de kwaliteit
van het grond- en oppervlaktewater tegen te gaan en om wijziging van de waterhuis-
houding met negatieve effecten voor de natuur te vermijden.

ln het Structuurschema Groene Ruimte (SGR, Ministerie van LNV 1993b) worden de
doelstellingen en hoofdlijnen van het nationaal ruimtelijk beleid voor een aantal
functies in het landelijk gebied weergegeven. Het structuurschema bevat concrete
beleidsuitspraken over de ontwikkeling en onderlinge afstemming van sectorale
functies als land- en tuinbouw, natuur, landschap, openluchtrecreatie, toerisme,
bosbouw en visserij. De beleidsuitspraken richten zich zowel op specifieke gebiedsoor-
ten ('thema's') als op verschillende sectoren. Binnen het thema'Nat Nederland'wordt
bijvoorbeeld richting gegeven aan de afstemming van de waterrecreatie en de visserij
op de ecologische waarden van rivieren, grote wateren en waterrijke gebieden. Binnen
de sector 'Natuur' wordt de globale begrenzing van de ecologische hoofdstructuur
aangegeven, worden de reeds ingestelde en potentiële nationale parken aangeduid
en worden waardevolle biotopen van de aandachtssoorten onderscheiden.

De Waddenzee wordt in het structuurschema aangewezen als kerngebied van de
ecologische hoofdstructuur waarin waterrecreatie 'inpasbaar' is. Het rijksbeleid staat
ingrepen in en in de onmiddellijke nabijheid van kerngebieden niet toe, indien deze
de wezenlijke kenmerken of waarden van het kerngebied aantasten. Alleen bij een
zwaarwegend maatschappelijk belang kan hiervan worden afgeweken. De aanwezig-
heid van een dergelijk belang wordt op basis van voorafgaand onderzoek vastgesteld.
Hierbij moet tevens worden nagegaan of aan dit belang niet redelijkerwijs elders of
op andere wijze tegemoet kan worden gekomen.
Naast het reeds ingestelde nationaal park Schiermonnikoog wordt in het structuur-
schema een deel van de voormalige Lauwerszee als potentieel nationaal park
aangewezen. Op vrijwel alle waddeneilanden en in de kuststrook van het vasteland
komen gebieden voor die belangrijk zijn voor weidevogels, kwetsbare ganzensoorten
en Kleine en Wilde zwanen.

Het landschapsbeleid van de rijksoverheid is neergelegd in de Nota Landschap
(ministerie van LNV, 1992). Het beleid is gericht op het instandhouden en ontwikkelen
van de landschapskwaliteiten, ofwel van de identiteit en duurzaamheid van het
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landschap. Deze worden bepaald door zowel de esthetische kwaliteit, de ecologische
kwaliteit als de economisch-functionele kwaliteit.

Voor de Waddenzee worden in de Nota Landschap geen gebiedspecifieke beleidsad-
viezen gegeven. Ook hier geldt de algemene richtlijn'behoud en versterking van de
identiteit'. De identiteit van de Waddenzee kan, vanuit een landschappelijke optiek,
worden gekarakteriseerd door de elementen ruimte, rust, natuurlijkheid, een nog
ongeschonden karakter, afwisseling in eb en vloed en afwisseling in kwelders, platen
en geulen. Welvallen grote delen van de waddeneilanden en de randen van Friesland
en Groningen met de Waddenzee onder het 'Nationaal Landschapspatroon'. Het
landschapsbeleid van de rijksoverheid richt zich in het bijzonder op de duurzame
instandhouding van de bestaande onderdelen van het Nationaal Landschapspatroon.
Het landschapsbeleid zoals verwoord in de Nota Landschap, en daarmee de Beleids-
kaart Landschap, is ook opgenomen in het Structuurschema Groene Ruimte.

Het nationaal milieubeleid is vastgelegd in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP,

Ministerie van VROM, 1989), hel Nationaal Milieubeleidsplan PIus (1990) en het
Nationaal Milieubeleidsplan 2 (1993a). De hoofddoelstelling van het milieubeleid is

het instandhouden van het draagvermogen van het milieu door de realisatie van een
duurzame ontwikkeling. ln het NMP worden daartoe een aantal beleidsacties beschre-
ven, die de gewenste ontwikkeling op gang moeten brengen. Het NMP 2 bevat een
nadere herijking en uitwerking van het beleid zoals dat is neergelegd in het NMP en
het NMP Plus.
De rode draad in het NMP 2 wordt gevormd door drie hoofdaspecten, te weten: de
'versterking van de uitvoering', 'aanvullende maatregelen voor doelstellingen waarvoor
het bestaande beleid ontoereikend is'en het'duurzaam produceren en consumeren
in perspectief'. ln het NMP 2 worden geen beleidsuitspraken gedaan over het uitvoe-
ren van proefboringen naar aardgas als activiteit. Wel worden normen vastgesteld voor
verschillende vormen van milieubelasting die daaruit voort kunnen vloeien. Zo gaal
het bij het thema 'verstoring' om het bereiken en handhaven van een goede woon-
en leefmilieukwaliteit ten aanzien van de milieu-aspecten geluid, stank, trillingen,
externe veiligheid en lokale luchtverontreiniging. Als milieudoelstellingen voor het jaar
2000 gelden daarbij bijvoorbeeld, dat het aantal geluidgehinderden in 2000 niet groter
mag zijn dan in 1985 en dat het individueel risico maximaal 10-6 per jaar en per
inrichting mag bedragen. Binnen het thema'verspreiding' is het beleid erop gericht
het gebruik van milieugevaarlijke stoffen sterk te verminderen.

Beleid op het gebied van ruimtelijke ordening
De Vierde Nota over de ruimtelijke ordening (VINO, Ministerie van VROM, 1988)
schetst de hoofdlijnen van het nationaal beleid voor de ruimtelijke ontwikkeling van
alle landsdelen. ln 1991 is als aanvulling hierop de Vierde Nota Extra (VlNEX, 1991)
vastgesteld.
Voor de landelijke gebieden worden in de VINEX vier ontwikkelingskoersen onder-
scheiden, waarmee bijde bestemming en inrichting van deze gebieden rekening moet
worden gehouden. Het betreft de 'groene koers', de 'blauwe koers', de 'gele koers'
en de 'bruine koers'.

De Waddenzee valt in de VINEX in haar geheel onder de'groene koers'. ln gebieden
waar gekozen wordt voor de groene koers zijn de 'ecologische kwaliteiten richtingge-
vend voor de ruimtelijke ontwikkeling'. Voor grote wateren met een groene koers geldt
dat de richtinggevende functie natuur beperkingen oplegt aan de overige functies,
zowelwat betreft het ruimtebeslag als wat betreft de intensiteit van het ruimtegebruik.
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Het beleid voor de Waddenzee is gericht op behoud en versterking van de natuur-
waarden, in combinatie met natuurontwikkeling in de kustzone.
Met betrekking tot de winning van diepe delfstoffen zalvolgens de VINEX perconcreet
geval moeten worden beoordeeld of deze activiteit verenigbaar is met de natuur- en
overige belangen van de Waddenzee.

De hoofdlijnen van het beleid voor de Waddenzee zijn neergelegd in de pkb-Wadden-
zee (Ministerie van VROM, 1993b) en in de Partiële herziening pkb-Waddenzee
(1994). Beide pkb's zijn gebiedsgericht van karakter en integreren het ruimtelijk, milieu-
en waterhuishoudingsbeleid voor de Waddenzee. Ze dienen als uitgangspunt te
worden gehanteerd door rijk, provincies en gemeenten bij het te voeren beleid ten
aanzien van de Waddenzee.
Sommige beleidsbeslissingen in de pkb's zijn aangemerkt als beslissingen van
wezenlijk belang, ofwel als 'volledig afgewogen' beslissingen. Dit betekent dat bij
afwijking of wijziging hiervan een nieuwe pkb-procedure moet worden doorlopen. Tot
deze beslissingen horen de'hoofddoelstelling van beleid'en het'afwegingskader'. Het
afwegingskader moet worden gehanteerd indien een nadere afweging nodig is bij het
toelaten van nieuwe activiteiten en bij uitbreiding of wijziging van bestaande activiteiten
in de Waddenzee. Voor een uitvoerige beschrijving van deze beide beleidsbeslissin-
gen in de pkb's wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

Beleid op het gebied van waterhuishouding
De Derde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989a)
combineert de nationale plannen op het gebied van de zorg voor de kwantiteit en
kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. ln de nota zijn de 'functies' van de
wateren, die behoren tot het waterhuishoudkundig hoofdsysteem van Nederland,
indicatief aangeduid op basis van een afweging van belangen. Aan de Waddenzee
en de Noordzeekustzone zijn functies toegekend ten aanzien van natuur en land-
schap, recreatie, visserijen de winning van oppervlaktedelfstoffen. ln het Beheersplan
voor de Riikswateren (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1993a) wordt deze
functietoekenning nader uitgewerkt voor de periode 1992-1996. Voor de Waddenzee
neemt in deze periode alleen het belang van de functie natuur en landschap toe.

3.3.3 Provinciaalengemeentelijkbesluitvormingskader

Net zoals er samenhang bestaat tussen het internationale en nationale besluitvor-
mingskader, zo bestaat er ook samenhang tussen het nationale besluitvormingskader
en het provinciale en gemeentel¡jke besluitvormingskader. De samenhang tussen
beleidsplannen van verschillende overheden kan bijvoorbeeld tot uiting komen in
relaties die betrekking hebben op doorwerkingot juisl afstemmingvan beleid. ln figuur
3.5 worden de relevante beleidsplannen van het provinciale en gemeentelijke besluit-
vormingskader weergegeven, waarbij is aangegeven waar sprake is van doonruerking
en waar van afstemming van beleid.

ln deze paragraaf worden kort de belangrijkste beleidsdocumenten van het provinciale
en gemeentelijke besluitvormingskader toegelicht, waarbij vooral weer wordt ingegaan
op de relevantie van deze plannen voor de uitvoering van de proefboringen.

Beleid op het gebied van natuur en milieu
Hel Provinciaal Milieubeleidsplan Groningen (provincie Groningen, 1994b) beschrijft
de hoofdlijnen van het provinciale milieubeleid van Groningen voor de periode 1gg5-
1998. Hoofdlijn van beleid is het behouden van de huidige milieukwaliteit en, waar
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Figuur 3.b Doorwerking van nationale plannen op het beleid van provincies en gemeenten.

nodig en mogelijk, het verbeteren daarvan. Bij de uitvoering van het provinciale

milieubeleid sþeelt de gebiedsgerichte aanpak een belangrijke rol. ln dit kader worden

delen van de Waddenzee, op grond van een wettelijke verplichting, in het Milieube-

leidsplan aangeduid als'milieubeschermingsgebied'. Deze aanduiding houdt verband

met de bescherming als stiltegebied en met de aanwijzing als (staats)natuurmonument

of wetland (Conventie van Ramsar). Het provinciaal beleid in de milieubeschermings-
gebieden is er op gericht de bijzondere milieukwaliteit in deze gebieden te bescher-

men tegen invloeden als verzuring, vermesting, verdroging, verontreiniging en versto-

ring. Vobr de uitvoering van het milieubeleid voor de Waddenzee verwijst het Milieube-

leidsplan naar het lnterprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied en naar de provinci-

ale milieuverordening.

Hel ProvinciaalMilieubeteidsptan Friesland (provincie Friesland, 1994a)vertoont grote

overeenkomsten met het Milieubeleidsplan van Groningen. Ook in het Milieubeleids-

plan Friesland wordt aan de gebiedsgerichte aanpak een belangrijke functie toege-

dicht. Op grond van dezelfde wettelijke grondslagen wordt de Waddenzee dan ook

aangewezên als 'milieubeschermingsgebied'. Net als in het Milieubeleidsplan voor
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Groningen wordt ook in het Milieubeleidsplan Friesland voor de uitvoering van het
milieubeleid verwezen naar het lnterprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied en naar
de provinciale milieuverordening.

Het Streekplan Groningen (provincie Groningen, 1994b) bevat het ruimtelijk beleid
voor de provincie Groningen. Het ruimtelijk beleid voor de Waddenzee en de Dollard
is gericht op het instandhouden en ontwikkelen van natuurlijke processen. Op de
plankaart van het streekplan is dit aangegeven met de aanduiding 'natuur richtingge-
vend'. Waar mogelijk wordt binnen die doelstelling ruimte geboden aan menselijke
activiteiten. lndien ingrepen in natuurgebieden noodzakelijk zijn wegens zwaarwegen-
de maatschappelijke belangen, wil de provincie het compensatiebeginsel toepassen
door elders - het liefst vlakbij - natuurontwikkeling toe te passen.

Beleid op het gebied van ruimtelijke ordening
ln het Streekplan Friesland (provincie Friesland, 1994c) is de Waddenzee aangeduid
als 'natuurgebied Waddenzee'. De Waddenzee maakt daarmee deel uit van de
'provinciale ecologische hoofdstructuur'. Het beleid in deze gebieden is gericht op het
bereiken van ruimtelijke stabiliteit en continuiTeit ten behoeve van een duurzame
instandhouding en ontwikkeling van de natuurwaarden. Voor de afstemming op andere
belangen en functies wordt verwezen naar het lnterprovinciaal Beleidsplan Wadden-
zeegebied.

Hel lnterprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied (lBW, Stuurgroep Waddenpro-
vincies, 1995) kan worden beschouwd als een gezamenlijke gebiedsgerichte uitwer-
king voor de Waddenzee van de streek-, milieubeleids- en waterhuishoudingsplannen
van de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland. Het IBW is nevengeschikt
aan al deze plannen en heeft als beleidsnota dan ook eenzelfde, zelfstandige status.
Als hoofddoelstelling van het beleid voor de Waddenzee formuleren de drie provincies,
in aansluiting op de hoofddoelstelling van de pkb-Waddenzee, 'de duurzame bescher-
ming en ontwikkeling van de Waddenzee, de Noordzee en de Eems-Dollard als
natuurgebied'. Binnen deze doelstelling zijn menselijke activiteiten met een economi-
sche en/of recreatieve betekenis mogelijk.

Ten aanzien van het opsporen en winnen van diepe delfstoffen in de Waddenzee
wensen de drie provincies volgens het lBWvooralsnog geen medewerking te verlenen
aan het uitvoeren van exploratieboringen naar aardgas in de geconcedeerde gebie-
den. Het beleid van de rijksoverheid zal door de provincies evenwel worden gerespec-
teerd. ln aansluiting op de partiële herziening van de pkb-Waddenzee zullen de
provincies daarom een wijziging van de voorlopige beleidslijn voorbereiden op basis
van het door het rijk en de mijnbouwmaatschappijen op te stellen Plan van Aanpak
en de daarna uit te voeren milieu-effectrapportages. De provincies gaan er daarbijvan
uit dat dit wijzigingsvoorstel van het IBW zal worden meegecoördineerd met het m.e.r.-
plichtige goedkeuringsbesluit van de Minister van Economische Zaken. Daarmee zal
de aanpassing van het IBW mede op basis van de resultaten van de milieu-effectrap-
portages tot stand kunnen komen.

Hel Bestemmingsplan waddengebied(Gemeente Ameland e.a., 1986) is gezamenlijk
opgesteld door de gemeente Wieringen en de eilandgemeenten Schiermonnikoog,
Ameland, Terschelling, Vlieland en Texel. Als hoofddoelstelling van het bestemmings-
plan wordt omschreven 'het behoud en waar mogelijk herstel van het karakter van de
Waddenzee als een gebied met overheersende natuurlijke en landschappelijke
waarden en rust, waarin plaatsgebonden menselijke activiteiten voorkomen'. Het
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opsporen van delfstoffen kan hierin alleen plaatsvinden indien er duidelijke vermoe-
dens zijn van belangrijke voorkomens van delfstoffen en aangetoond wordt dat door
het opsporen de gebiedseigen waarden niet op onaanvaardbare wijze worden aange-
tast. Opsporing dient bovendien te geschieden op de voor het milieu minst belastende
wijze.
Op de plankaart komen binnen het plangebied slechts twee bestemmingen voor: de
bestemming 'waddengebied', voor het gebied dat samenvalt met het pkb-gebied
Waddenzee, en de bestemming 'Noordzee' voor de overige gedeelten van het
grondgebied van de betrokken gemeenten.
ln de bestemming'waddengebied'is het uitvoeren van proefboringen onder randvoor-
waarden als wijzigingsbevoegdheid opgenomen. De mogelijkheden van de wijziging
worden ingeperkt door de vooruvaarden die in het plan zelf zijn aangegeven.

Hel Bestemmingsplan Waddenzee (Gemeente Eemsmond, 1995) van de gemeente
Eemsmond kent slechts één bestemming, te weten de bestemming 'Waddenzee'. De
op de plankaart als zodanig aangegeven gronden zijn uitsluitend bestemd voor in het
bestemmingsplan met name genoemde'doeleinden ten aanzien van het natuurgebied
Waddenzee' en voor 'sociaal-economische en sociaal-culturele doeleinden'. Het
opsporen van diepe delfstoffen behoort niet tot deze doeleinden. Een herziening van
het bestemmingsplan is één van de mogelijkheden om de proefboringen te kunnen
uitvoeren. lndien de urgentie van de proefboringen kan worden aangetoond, kan
hierop met toepassing van de in de WRO geboden vrijstellingsmogelijkheid worden
vooruitgelopen. Voor het gebied waar het Eems-Dollardverdrag van toepassing is,
vigeert overigens geen bestemmingsplan.

3.4 Genomen besluiten

Naast het algemene besluitvormingskader dat in de voorafgaande paragraaf is
geschetst, wordt de verdere besluitvorming ook beïnvloed door overheidsbesluiten
die reeds zijn genomen voor het kunnen uitvoeren van de proefboringen. De besluiten
die in dit kader van belang zijn, betreffen:

a. de verlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij van de concessie
Groningen voor de ontginning van koolwaterstoffen,
(Koninklijk besluit van 30 mei 1963, nr. 39);

b. de verlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij en Mobil Producing
Netherlands lnc. van de concessie Noord-Friesland voor de ontginning van
koolwaterstoffen, (Koninklijk besluit van 17 februari 1969, nr. 32);

c. de overeenkomst tussen de rijksoverheid en de concessionarissen voor de
concessies Groningen, Noord-Friesland, Zuidwal en Leeuwarden van 1993
(beëindiging moratorium) ;

d. de wijziging van de concessies Groningen en Noord-Friesland,
(Koninklijk besluit van 9 augustus 1994, nr. 94.0006120);

e. de partiële herziening van de pkb-Waddenzee, goedgekeurd door de Eerste
Kamer op 27 september 1994;

f. de vaststelling van het Plan van Aanpak op 21 februari 1995, voortvloeiende uit
de partiële herziening van de pkb-Waddenzee.

Aan de concessies Groningen (a) en Friesland (b) en de herziene pkb-Waddenzee
(e) is in hoofdstuk 2 'Probleemstelling en doel' al aandacht besteed. Daarom wordt
in deze paragraaf dieper ingegaan op de resterende besluiten die van belang zijn voor
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de nog te nemen besluiten. Het betreft de eind 1993 afgesloten overeenkomst tussen
concessionarissen en rijksoverheid (c), de wijziging van de concessies (d) en het door
de rijksoverheid en concessionarissen gezamenlijk opgestelde Plan van Aanpak (f).

Overeenkomst 1993
Na het aflopen van het moratorium is door de rijksoverheid en de mijnbouwmaat-
schappijen een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de komende vijf jaar. Deze
overeenkomst vormde de aanleiding voor de partiële herziening van de pkb-Wadden-
zee in 1994. De tekst van de overeenkomst is als'volledig afgewogen beslissing'op
de volgende wijze in deze partiële herziening opgenomen.

Voor die delen van het pkb-gebied die onderdeel uitmaken van de in concessie
gegeven gebieden Groningen, Noord-Friesland, Zuidwal en Leeuwarden, is met de
concessionarissen het volgende overeengekomen:

- ln het pkb-gebied worden geen nieuwe exploitatie-installaties toegestaan. Er vindt
dus geen winning van gas plaats met behulp van produktie-installaties in het pkb-
gebied zelf, behalve vanaf het bestaande produktieplatform in de concessie Zuidwal.

- Het is toegestaan proefboringen te verrichten binnen de in concessie uitgegeven
delen van het pkb-gebied, als de mijnbouwmaatschappijen kunnen aantonen dat
redelijkerwijs aannemelijk is dat eventuele gasvoorkomens van buiten het pkb-
Waddenzeegebied geëxploiteerd kunnen worden, dan welvan het reeds bestaande
produktieplatform in de concessie Zuidwal. Een en ander zalten genoegen van het
Staatstoezicht op de Mijnen aannemelijk moeten worden gemaakt.
lndien duidelijk is dat gedevieerd kan worden geëxploiteerd, zal die exploitatie,
voorzover voortvloeiend uit de thans voorgenomen proefboringen, ook na 1999
gedevieerd van buiten het pkb-gebied dienen plaats te vinden.

Vanuit de thans krachtens artikel l7 van de Natuurbeschermingswet permanent
gesloten gebieden is exploratie niet toegestaan.
Het rijk is niet voornemens om binnen de pkb-planperiode van vijf jaar grenzen van
gesloten gebieden te wijzigen, dan wel nieuwe gesloten gebieden aan te wijzen,
waarbij een of meer van de nu voorgenomen exploratielocaties in een gesloten
gebied zouden komen te liggen.

Door mijnbouwmaatschappijen en rijksoverheid wordt begin 1994 een Plan van
Aanpak opgesteld, waarin nadere afspraken zullen worden vastgelegd over fasering
in ruimte en tijd, monitoring, begeleidend onderzoek, te nemen mitigerende en
fysieke en waar nodig financiële compenserende maatregelen, alsmede over de
te volgen wettelijke procedures. Het Plan van Aanpak vormt de basis voor de op
te stellen MER(en).

- De mijnbouwmaatschappijen houden zich bij de uitvoering van activiteiten in het
waddengebied aan de mitigerende maatregelen en compensatie in verband met
zandsuppletie en kwelder- en dijkversterkingswerken, zoals deze in het Stuurgroep-
rapport "Mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee" zijn weergegeven. In het Plan van
Aanpak zullen eveneens aan de orde komen afspraken over compensatie. Voorko-
men moet worden dat netto verliezen aan natuurwaarden ontstaan. Deze middelen
zullen worden ingezet om primair in het waddengebied nieuwe natuurwaarden te
creëren; hierbij wordt gedacht aan projecten als uitbreiding kwelder-areaal en
herstel van de ecologische relaties ten behoeve van zoet-zout gradiënten.
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- Deze overeenstemming, die wordt aangegaan voor de duur van viif iaar, laat
overigens de bestaande rechten van de mijnbouwmaatschappijen onverlet; de
overeenstemming heeft als doel de condities waaronder exploratie en exploitatie
kunnen plaatsvinden, nader te omschrijven.

De overeenstemming is in de pkb Waddenzee verankerd. Met het oog op de nog
te volgen wettelijke procedures wordt op deze wijze aan betrokkenen vooraf zoveel
mogelijk duidelijkheid gegeven over de toepassing door de rijksoverheid van het
afwegingskader van de pkb Waddenzee. Een en ander zal bij de herziening van
de pkb Waddenzee over vijf jaar (1999) worden geëvalueerd.

Uit deze tekst van de overeenkomst mag door de initiatiefnemer de conclusie worden
getrokken dat de komende vijf jaar proefboringen in de Waddenzee onder voorwaar-
den zijn toegestaan, mits kan worden aangetoond dat de eventuele winning van het
aardgas van buiten de Waddenzee kan plaatsvinden. Nieuwe produktie-installaties
zijn in de Waddenzee niet toegestaan. Afvalstoffen mogen bovendien niet in de
Waddenzee worden geloosd.

Wijziging concessies
ln verband met de inwerkingtreding van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 zijn
de aardolie- en aardgasconcessies Groningen en Noord-Friesland op 9 augustus 1994
gewijzigd. ln de gewijzigde concessies is een verplichting voor de concessionaris
opgenomen om plannen tot het uitvoeren van in de concessies genoemde activiteiten
ten minste zes maanden voor uitvoering aan de Minister van Economische Zaken te
melden. Onder de activiteiten die moeten worden gemeld, behoren ook werkzaam-
heden die verband houden met het uitvoeren van proefboringen naar aardgas.
Op grond van de gewijzigde concessies behoeven de plannen nu de goedkeuring van
de Minister van Economische Zaken als de activiteiten zijn gepland in gevoelige
gebieden die in het Besluit zijn vermeld. ln dat geval moet ten behoeve van de
besluitvorming omtrent die goedkeuring een MER worden opgesteld.

ln paragraaf 3.2 is al aangegeven dat de Waddenzee tot de in het Besluit bedoelde
gevoelige gebieden behoort. Plannen tot uitvoering van mijnbouwactiviteiten buiten
de gevoelige gebieden zijn overigens niet aan de goedkeuring van de Minister van
Economische Zaken onderworpen. Wel dienen ook deze activiteiten tijdig aan de
minister te worden gemeld.

Plan van Aanpak
ln de partiële herziening pkb-Waddenzee van 1994 wordt de opstelling van een'Plan
van AanpalC aangekondigd, waarin de rijksoverheid en de mijnbouwmaatschappijen
nadere afspraken zullen vastleggen over de uitvoering van de proefboringen. De
afspraken betreffen onder andere de fasering van de boringen in ruimte en tijd, de
wijze van monitoring van optredende effecten en de te nemen mitigerende en compen-
serende maatregelen. Het Plan van Aanpak is inmiddels in de vorm van een formele
overeenkomst tussen de mijnbouwmaatschappijen en de rijksoverheid vastgesteld.
Het Plan van Aanpak kan worden beschouwd als een uitwerking van de met de
mijnbouwmaatschappijen overeengekomen voorwaarden waaronderde voorgenomen
mijnbouwactiviteiten mogen plaatsvinden. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de
bepalingen van het in de pkb-Waddenzee van 1993 omschreven 'afwegingskader'voor
het toelaten van activiteiten in de Waddenzee. ln dit afwegingskader wordt onder meer
gesteld dat, wanneer activiteiten op basis van de in de pkb gegeven afwegingscriteria
toelaatbaar worden geacht in de Waddenzee, het volgende van toepassing is:
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) a. "Bij het gebruik van de Waddenzee worden tenminste de best uitvoerbare
technieken toegepast ter voorkoming en/of beperking van negatieve milieu-
effecten", en

b. 'ln de afweging om tijdelijke of blijvende aantastingen van de natuurwaarden van
de Waddenzee te aanvaarden, dient uitdrukkelijk betrokken te worden of schade
kan worden gecompenseerd passend binnen de hoofddoelstelling (compensatie-
beginsel)".

Beide voorwaarden zijn in het Plan van Aanpak nader uitgewerkt en vastgelegd. ln
concreto komen de volgende onderwerpen in het Plan van Aanpak aan de orde:

a. een nadere afbakening van de voorgenomen mijnbouwactiviteiten in de komende
vijf jaar: er wordt een overzicht gegeven van de ingrepen die plaatsvinden bij
uitvoering van de proefboringen en van de technische uitgangspunten die daarbij
worden gehanteerd;

b. de milieu-aspecten die in het MER nader moeten worden onderzocht;
c. de wijze waarop mitigerende en compenserende maatregelen tijdens en na

uitvoering van de proefboringen kunnen worden toegepast;
d. de aandachtspunten die bijwinning van gas en bij de produktieboringen nader

moeten worden onderzocht (= doorkijk produktie).

ln tabel 3.6 wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste inhoudelijke randvoor-
waarden en uitgangspunten die voortvloeien uit het Plan van Aanpak. Deze randvoor-
waarden en uitgangspunten zijn, voor zover van toepassing, volledig verwerkt in dit
MER. De verdere uitwerking van het monitoringprogramma en van de mitigerende en
compenserende maatregelen, die van belang is met het oog op de eventueel optre-
dende bodemdaling als gevolg van de gaswinning, zullen in een later stadium uitge-
breid aan de orde komen in de milieu-effectrapportage(s) over de produktie van gas.

Het Plan van Aanpak is in oktober 1994 voor advies voorgelegd aan de Waddenad-
viesraad en de Raad voor het Natuurbeheer.

De Waddenadviesraad ondersteunt in zijn advies het algemene uitgangspunt uit het
Plan van Aanpak, dat in de besluitvorming over de locatiekeuze voor de proefboringen
'het meest milieuvriendelijke en technisch uitvoerbare alternatief' gekozen moet
worden. De Raad wijst in dit verband op de mogelijkheid dat bij het zoeken naar dit
alternatief bepaalde locaties tijdens het besluitvormingsproces nog kunnen afvallen.
Daarnaast vraagt de Raad extra aandacht voor het nul-alternatief en voor 'een zo
consistent mogelijk rijksbeleid ten aanzien van de toelaatbaarheid van verschillende
menselijke activiteiten in de Waddenzee'. Zo pleit de Raad er bijvoorbeeld voor om
bij de afweging van alternatieve boorlocaties rekening te houden met de ligging van
deze permanent gesloten gebieden.

De Raad voor het Natuurbeheer komt in zijn advies ten aanzien van het Plan van
Aanpak onder andere tot de conclusie dat de voorwaarden voor en afspraken over
de mijnbouwactiviteiten geformuleerd dienen te worden in termen van 'te bereiken
doelen'en niet in termen van'te nemen maatregelen'. De te bereiken doelen dienen
een uitspraak te doen over de (natuur)waarden die beschermd moeten worden én over
de maximaal toe te stane beïnvloeding van deze waarden.
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Voorgenomen activ¡tê¡t maximaal zes proefboringen binnen pkb-gebied Waddenzee gedurende looptijd
Plan van Aanpak;
indien mogelijk gedevieerd boren van buiten het pkb-gebied;

keuze seizoen en vaarroutes gericht op vermijden van verstoring;
vermiiden helikoptertransport over Waddenzee (alleen in gevallen van nood);
nemen geluidbeperkende maatregelen tijdens uitvoering van boorproces;
afschermen van lampen;
alleen affakkelen tijdens daglicht;
nullozing in het pkb-gebied Waddenzee: lozingen van boorspoeling, boorgru¡s,
schrob- en spoelwater, (sanitair) afvalwater en andere afualsùomen ziln niet
toegestaan. Alle afualstromen worden naar land afgevoerd;
venarerking en eventueel hergebruik van afvalstoffen vinden in principe plaats op
land;
minimaliseren van het baggeren;
minimaliseren van de omvang van de boorplatforms;
aangeboorde putten in het pkb-gebied worden na de proefboring definitief verla-
ten;
boorvloeistof wordt rondgepompt via een volledig gesloten circuit;
geen gebruik van boorvloeistof op oliebasis in de Waddenzee;

Fasering na afronding MER nadere afspraken tussen Rijk, provinc¡ebesturen en miinbou-
wmaatschapp¡jen over fasering proefboringen in ruimte en tild.

MER het MER d¡ent antwoord te geven op de vraag 'waar', 'hoe' en 'wanneer' de
proefboringen - binnen technische randvoorwaarden - het meest milieuvriende-
lijk kunnen worden u¡tgevoerd;
het meest milieuvriendelijke en technisch uitvoerbare alternatief zal de basis
vormen voor de besluitvorming over de proefboringen;

beschrilving van de meest milieuvriendelijke techniek voor het plaatsen en inva-
ren van een boorinstallatie;
uitvoeren van een risico-analyse;
beschr¡jving cumulat¡eve effecten proefboringen in relatie tot andere gebruiks-

functies (scheepvaart, visserij, recrêatie, zand- en schelpenw¡nning, luchtvaart,
militaire activiteiten, buisleidingen en kabels);
beschr¡iv¡ng cumulatieve efiecten van uitvoering van de proefboringen geza-
menlijk;
vergelijking van alternat¡even op basis van de afwegingscriteria: emissies, afual-
stromen, verstoring van flora en fauna, verstoring van de bodem, risico's, ruim-
tebeslag, psycho-sociale gevolgen (beleving) en hulpstoffen(her)gebruik.

Monitoring uitvoeren van ondezoek naar de fysisch-chemische en biologische kwaliteit van
de boorlocatie vóór en na uitvoer¡ng van de proefboringen;
registreren van de aard, duur en schadelijkheid en van het herstel van eventu-
eel optredende verstor¡ngen tijdens uitvoering van de boringen;
nemen van mitigerende maatregelen indien tijdens uitvoering van de proefbo-

ringen niet-verwachte negat¡eve etfecten optreden op het ecosysteem van de
Waddenzee.

Mit¡gatie
en Compensatie

voorkómen van netto verlies aan natuurwaarden door toepass¡ng van mitigeren-
de maatregelen, fysieke compensatie en/of financiöle compensatie.

Wettelilke
procedures

opsplitsen milieu-effectrapportage: één integraal MER voor elk der concess¡-
onarissen voor de proefboringen in het pkb-gebied Waddenzee en één integraal
MER voor de proefboringen in de Noordzeekustzone;
nieuwe m.e.r. voor explo¡tat¡efase: in m.e.r. voor proefboringen wel een beperk-
te doorkijk opnemen naar de (on)mogel¡ikheden en eflecten van de produktie
van aardgas;
nieuwe m.e.r. voor nieuwe locaties voor proefboringen;
toepassing van coördinatiemogelijkheden (op grond van de Wet milieubeheer)
bil de voorbereiding van de nog te nemen besluiten;
opstellen van een 'draaiboek'ter uitvoering van de coördinatie volgens het in
het Plan van Aanpak aangegeven tijdschema.

Tabel 3.6. Belangrilkste randvoorwaarden en uitgangspunten uit het Plan van Aanpak
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Daarnaast pleit de Raad voor een verdere uitwerking van de mitigerende maatregelen,
de instelling van een 'waarborgfonds' en een overzicht van de maatregelen die bij
eventuele calamiteiten genomen zullen worden.

Na het inwinnen van de adviezen van de Waddenadviesraad en de Raad voor het
Natuurbeheer is over het Plan van Aanpak vervolgens bestuurlijk overleg gevoerd met
de Waddenprovincies en de Waddengemeenten. Dit overleg heeft plaatsgevonden
in het Coördinatiecollege waddengebied. Na enkele aanpassingen is in januari 1995
het Plan van Aanpak vastgesteld. Het Plan van Aanpak en de daarin venruerkte
adviezen hebben sindsdien mede ten grondslag gelegen aan de in maart 1995 door
het bevoegd gezag vastgestelde richtlijnen voor de inhoud van dit MER.

3.5 Nog te nemen besluiten

3.5.1 M.e.r.-plichtigebesluit

ln paragraat 3.2 is de m.e.r.-plichtige activiteit genoemd, die bij de uitvoering van
proefboringen naar aardgas aan de orde is. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen
de activiteit die staat vermeld in het landelijke Besluit milieu-effectrapportage 1994
en de activiteit die is aangewezen in de provinciale milieuverordeningen. Na een
vergelijking van de nationale en provinciale m.e.r.-regeling is vervolgens geconclu-
deerd dat het goedkeuringsbesluit van de Minister van Economische Zaken als het
enige m.e.r.-plichtige besluit wordt aangewezen. Dit MER is er dan ook in eerste
instantie op gericht voldoende milieu-informatie aan te reiken om het milieubelang een
volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming van de minister.

3.5.2 Overigebesluiten

Naast het m.e.r.-plichtige besluit zijn nog andere besluiten nodig om de proefboringen
te kunnen uitvoeren. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen besluiten ten
behoeve van de aanpassing van ruimtelijke beleidsplannen en besluiten ten behoeve
van de verlening van vergunningen of ontheffingen. Ook in deze procedures kan de
informatie uit het MER als hulpmiddel dienen bij de besluitvorming.

Besluiten tot aanpassing van ruimtelijke plannen:
- partiële herziening van het lnterprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied;
' wijziging/uitwerking, herziening en/of het verlenen van vrijstelling van de vigerende

bestemmingsplannen.

Besluiten tot verlening van vergunningen of ontheffingen:
- vergunning krachtens de Rivierenwet

De Rivierenwet is van toepassing op onder andere de Eems en de Dollard. Deze
rivieren worden geacht zich in zee uit te strekken tot een bij algemene maatregel
van bestuur aangewezen grens (Ku-24-2-1916, Stb. 84).
Op grond van de Rivierenwet is het verboden om zonder vergunning van de
Minister van Verkeer en Waterstaat binnen het bedoelde gebied enig werk te
maken, of grond, baggerspecie, puin of andere zinkende stoffen te storten (en
dergelijke), een drijvend voorwerp of een drijvende inrichting die niet voor vervoer
is bestemd vast te leggen, of ontgrondingen te verrichten.
De bepalingen van het Eems-Dollardverdrag en de Aanvullende Overeenkomst zijn
in het verdragsgebied van toepassing. De vereiste waterstaatkundige vergunningen
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zullen daarom overeenkomstig het Duitse recht door de Duitse overheid moeten
worden verleend.

vergunning krachtens het Baggerreglement
Voor het baggeren, het graven, het storten van zinkende stoffen en het maken van
werken (bijvoorbeeld het plaatsen van installaties) in onder andere rivieren en
stromen, de territoriale zee en de Waddenzee is een vergunning krachtens het
Baggerreglement nodig, te verlenen door de Minister van Verkeer en Waterstaat.
Er is geen vergunning nodig voor dat gedeelte van de Eems en de Dollard, dat valt
onder de werking van het Eems-Dollardverdrag. Een met het Baggerreglement
gelijkwaardige vergunning moet overeenkomstig het Duitse recht door de Duitse
overheid worden verleend.

- Scheepvaartreglementen
Het algemeen reglement van politie voor rivieren en Rijkskanalen is van toepassing
op de Waddenzee met uitzondering van de Eemsmonding zoals bedoeld in het
Eems-Dollardverdrag. Daarnaast is het Binnenvaart politiereglement van toepassing.
Beide reglementen bevatten algemene en bijzondere bepalingen voor vaarwegen
en regels voor het scheepvaartverkeer. Voor het Eems-Dollardverdragsgebied
gelden de Duitse rivier- en scheepvaartreglementen.

- vergunning krachtens het Rijkszeeweringen-reglement
Een vergunning is vereist als verandering wordt gebracht in de toestand van de
werken of terreinen waarop dat reglement van toepassing is. Dit kan bijvoorbeeld
het geval zijn als in of vlak onder een zeewering wordt geboord. Of een vergunning
nodig is, is mede afhankelijk van de wijze van uitvoering van de proefboring en van
de ligging van de boorlocatie ten opzichte van de zeewering. De vergunning moet
worden aangevraagd bij de Minister van Verkeer en Waterstaat.

- vergunning voortvloeiend uit de taken bedoeld in artikel 21 van de Natuurbescher-
mingswet
Het beheer van Staatsnatuurmonumenten is gericht op het behoud of herstel van
het natuurschoon of van de natuurwetenschappelijke betekenis. De Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is met de verantwoordelijkheid ten aanzien
van dit beheer belast. De minister kan, ten behoeve van het uitvoeren van activitei-
ten die strijdig zijn met het beheer van een Staatsnatuurmonument, een vergunning
verlenen. Als vergunningplichtige activiteit is aangewezen de opsporing en winning
van diepe delfstoffen.

- vergunning ingevolge artikel 12 van de Natuurbeschermingswet
Deze vergunning is nodig voor het uitvoeren van activiteilen binnen beschermde
natuurmonumenten, die strijdig zijn met de bescherming van de als zodanig
aangewezen gebieden. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is tot
verlening van deze vergunning bevoegd.

De aanwijzing van een Staatsnatuurmonument of een beschermd natuurmonument
heeft tevens een externe werking. Dit betekent dat ook toestemming (in de vorm
van een ontheffing of vergunning) nodig is voor met de bescherming strijdige
activiteiten die in de nabijheid van deze natuurmonumenten plaatsvinden en die de
te beschermen waarden in die gebieden verstoren. ln figuur 3.7 is de ligging van
de boorlocaties ten opzichte van de Staats- en beschermde natuurmonumenten
aangegeven.
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vergunni n g krachtens een gemeentelijke verordening Waddenzeegebied
Deze verordeningen dateren doorgaans van vóór de aanwijzing van de Waddenzee
op grond van de Natuurbeschermingswet. Op grond van artikel 33 van die wet zijn
de verordeningen niet van rechtswege vervallen, voor zover daarin onderwerpen
zijn geregeld die niet door de Natuurbeschermingswet worden bestreken. De
verordeningen zijn aanvullend van karakterten aanzien van beschermde natuurmo-
numenten en Staatsnatuurmonumenten en zijn dan ook volledig van toepassing op
delen van het Waddenzeegebied die niet als natuurmonument zijn aangewezen.
Op grond van de gemeentelijke verordeningen Waddenzeegebied van de diverse
gemeenten is het verboden om zonder vergunning van burgemeester en wethou-
ders van de betrokken gemeente bepaalde handelingen te verrichten die de
waarden in het Waddenzeegebied kunnen aantasten. De gemeente Eemsmond
heeft overigens geen verordening vastgesteld.

- ontheffing krachtens een provinciale milieuverordening
De provincies Groningen en Friesland hebben een verordening Stiltegebieden voor
onder andere de Waddenzee vastgesteld. ln verband met de inwerkingtreding van
de Wet milieubeheer met ingang van 1 maart 1993, hebben provinciale staten een
provinciale milieuverordening vastgesteld die onder andere de provinciale verorde-
ning voor de stiltegebieden vervangt. Op grond van de provinciale milieuverordening
is het verboden om zonder ontheffing van gedeputeerde staten gebruik te maken
van in de verordening genoemde toestellen die het karakter van het stiltegebied
kunnen aantasten.

- privaatrechtelijke toestemming
Privaatrechtelijke toestemming is nodig voor de plaatsing van een boorplatform met
inbegrip van de daartoe vereiste werken in rijkseigendom. De toestemming wordt
verleend door de onder de Minister van Financiën resorterende Dienst der Domei-
nen.

ln geval er bij activiteiten stoffen in oppervlaktewater worden geloosd, kunnen vergun-
ningen of ontheffingen nodig zijn ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren
of de Wet verontreiniging zeewater. Aangezien bij de uitvoering van de voorgenomen
proefboringen in de Waddenzee wordt uitgegaan van 'nullozing in de Waddenzee'
(zoals vastgelegd in het Plan van Aanpak) zijn er krachtens deze wetten voor de
boorlocaties in de waddenzee geen vergunningen of ontheffingen vereist.
Wel kunnen er mogelijk stoffen (in dit gevalde zogenaamde tophole) worden geloosd
op een stortplaats in de territoriale wateren van de Noordzee of daarbuiten. Voor het
lozen in zee vanaf een vaartuig dat het lozen tot doel heeft, is een ontheffing nodig
ingevolge de Wet verontreiniging zeewater. De Wet verontreiniging zeewater is vañ
toepassing op dat deel van de territoriale zee en de Noordzee, waarvan de grenzen
samenvallen met het aan Nederland toekomende deel van het continentaal plat. ln
deze wet is het Verdrag van Oslo geïmplementeerd, dat tot doel heeft verontreiniging
van de zee ten gevolge van het storten vanaf schepen aan banden te leggen. Aange-
zien de Wet verontreiniging zeewater van toepassing is, treedt de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren terug. lndien de lozing plaatsvindt in de territoriale zee is naast
een ontheffing op grond van de Wet verontreiniging zeewater ook het Baggerre-
glement van toepassing.
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3.5.3 Samenhang tussen de nog te nemen besluiten

ln het voorgaande ziin de nog te nemen besluiten ingedeeld in m.e.r.-plichtige
besluiten en overige besluiten. Bijde overige besluiten is onderscheid gemaakttussen
het verlenen van vergunningen en het aanpassen van beleidsplannen. Tussen al deze
nog te nemen besluiten bestaat een zekere samenhang. Ten eerste is er sprake van
een samenhang in de tijd gezien: bepaalde besluiten moeten doorgaans zijn genomen
voordat andere besluiten genomen kunnen worden. Tên tweede bestaat er een
specifieke samenhang tussen de besluiten per boorlocatie. Niet alle genoemde
besluiten hoeven immers voor alle locaties afzonderlijk genomen te worden.

Samenhang in de tijd
Bij projecten waarvoor een groot aantal besluiten moet worden genomen, en waarbij
ook meerdere bestuursorganen zíjn betrokken, biedt de Wet milieubeheer de mogelijk-
heid de verschillende besluitvormingsprocessen, zowel inhoudelijk als in de tijd gezien,
te coördineren. Op grond van deze wet kan de initiatiefnemer een verzoek indienen
tot een gecoördineerde voorbereiding van besluiten, mits aan een aantalvoon¡raarden
is voldaan. Zo moet er sprake zijn van (een) m.e.r.-plichtig(e) besluit(en) en van één
of meer andere besluiten. Aan de voorwaarden voor een gecoördineerde voorbereiding
is in het kader van deze m.e.r. voldaan. Daarom heeft de initiatiefnemer, gelijktijdig
met de bekendmaking van de startnotitie, een verzoek tot een gecoördineerde
voorbereiding van besluiten ingediend bij de Minister van Economische Zaken en bij
de overige betrokken bestuursorganen. De Minister van Economische Zaken is
vervolgens met de coördinatie van de m.e.r. en met de voorbereiding van de besluiten
belast.
De Minister van Economische Zaken heeft er als coördinator voor zorggedragen dat
in de richtlijnen voor het MER met de onderlinge samenhang tussen alle te nemen
besluiten rekening is gehouden. ln de verdere besluitvorming zal de minister moeten
zorgen voor tijdig overleg tussen alle betrokken bestuursorganen en een zo goed
mogelijke afstemming, zowel inhoudelijk als procedureel, tussen de nog te nemen
besluiten.
De consequenties van het toepassen van de coördinatiemogelijkheden voor het
besluitvormingstraject worden tot uitdrukking gebracht in het tijdschema in figuur 3.8.
ln dit tijdschema worden de nog te nemen besluiten, met de bijbehorende procedures,
in de tijd uitgezet. Hiertoe zijn de nog te nemen besluiten ingedeeld in de besluiten
die voortvloeien uit respectievelijk de afronding van de milieu-effectrapportage, de
goedkeuring van de Minister van Economische Zaken, de Waterstaatswetgeving, de
Natuurbeschermingswet, de Wet milieubeheer, de Wet op de ruimtelijke ordening en
de Wet verontreiniging zeewater indien de tophole niet via een mijnbouwinstallatie in
zee wordt geloosd. ln het schema wordt globaal aangegeven hoe de betreffende
besluitvorming gestroomlijnd plaats kan vinden.
Het toepassen van de wettelijk geboden coördinatiemogelijkheden komt tot uiting in
het streven van de initiatiefnemer om de inspraak op alle nog te nemen besluiten rn
dezelfde periode plaats te laten vinden. De bekendmaking van dit MER valt dan ook
niet alleen samen met het verzoek om goedkeuring van de Minister van Economische
Zaken, maar ook met de vergunningaanvragen krachtens de hiervoor genoemde
wetten. Voor zover dit van toepassing en doelmatig is, zullen later in het besluitvor-
mingstraject ook de bekendmakingen van de verschillende besluiten worden gecombi-
neerd. Door de samenloop met de m.e.r.-procedure worden de besluitvormingsproce-
dures opgerekt tot circa zes maanden, tenzij het bevoegd gezag een andere termijn
bepaalt.
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Gezien het grote aantal bestuursorganen dat bij de besluitvorming over de uitvoering
van de proefboringen in het Waddenzeegebied is betrokken, is het belangrijk dat deze
overheden hun beleid goed op elkaar kunnen afstemmen. ln dit verband zijn, naast
de wettelijk geboden coördinatiemogelijkheden, ook de overlegorganen van belang,
die in de jaren tachtig zijn ingesteld voor de bestuurlijke coördinatie van het Wadden-
zeegebled. Rijk, provincies en gemeenten hebben zowel per overheidsniveau als ook
gezamenlijk overlegorganen in het leven geroepen. Tot de eerste groep behoren de
Interdepartementale Waddenzeecommissie, de Stuurgroep Waddenprovinciesen de
Federatie van Waddenzeegemeenten.Zo verzorgt de lnterdepartementale Wadden-
zeecommissie bijvoorbeeld de coördinatie tussen de diverse ministeries die met de
Waddenzee te maken hebben. Tot de groep van gezamenlijke overlegorganen
behoren hel Coördinatiecollege waddengebied en de Waddenadviesraãd. in het
Coördinatiecollege waddengebied wordt het beleid van Rijk, provincies en gemeenten
op elkaar afgestemd. De Waddenadviesraad is een inspraakorgaan dat net ri¡f of het
Coördinatiecollege waddengebied gevraagd of ongeviaagd vãn advies kan dienen.
ln deze raad zitten onder meer vertegenwoordigers van natuurbeschermingsorgani-
saties, zoals de Landelijke Vereniging tot Behoud van de waddenzee.
ln figuur 3.9 wordt een overzicht gegeven van de verschillende overlegorganen die
bij de bestuurlijke coördinatie van het beleid voor de Waddenzee zijn bètrokken. Het
spreekt voor zich dat deze overlegorganen een belangrijke rol zullen spelen bij het
coördineren van de nog te nemen besluiten.

Samenhang per prospect/locatie
Afhankelijk van de locatie van de proefboringen in de Waddenzee kunnen verschillen-
de besluiten noodzakelijk zijn. De vraag welke besluiten nog genomen moeten
worden, is afhankelijk van de exacte uitvoering en geografische situering van de
proefboringen.

ln tabel 3.10 wordt voor de verschillende locaties een samenvattend overzicht gege-
ven van de te nemen besluiten. De tabel laat tevens zien welke wet- en regetgêving
op de verschillende boorlocaties niet van toepassing is, dan wel welke besluiten niet
nodig zijn. Het verschil tussen 'besluit niet nodig' en 'regeling niet van toepassing' is
hierin gelegen dat'besluit niet nodig' kan inhouden dat de onderliggende regelgeving
voor dat gebied of de betrokken activiteit in principe wel van toepassing is maar hei
besluit al is genomen, er sprake is van een uitzonderingsbepaling of, overeenkomstig
het Eems-Dollardverdrag, een andere regeling wordt toegepast. Ook kan er spraké
zijn van een zo ver verwijderd verband tussen de vergunningplicht en de uit te voeren
activiteit, dat geen vergunning nodig is. Daar waar een besluit nodig is zal dit worden
aangevraagd. Dit is in de tabel aangegeven met een 'x'.

Voor alle proefboringen moet door de Minister van Economische Taken een besluit
worden genomen tot goedkeuring van een plan tot uitvoering van de proefboringen.
Dit besluit is het zogenaamde m.e.r.-plichtige besluit.

Met de goedkeuring door de Minister van Economische Zaken zullen de betrokken
provincies en gemeenten hun beleid hiermee in overeenstemming moeten brengen.
Aan de provincies Friesland en Groningen zal worden gevraagd het IBW te herzien
en een ontheffing te verlenen op grond van de provinciale milieuverordening. De
gemeenten Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog en Eemsmond kunnen de
bestemmingsplannen voor de Waddenzee herzien, dan wel met behulp van artikel
1 1 WRO het vigerende bestemmingsplan wijzigen, of met behulp van artikel 17 of 1g
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Figuur 3.9 Overzicht overlegorganen bestuurliike coördinatie Waddenzeegebied

WRO vrijstelling verlenen van het geldende bestemmingsplan. ln deze gevallen, tenzij

artikel 17 WRO wordt toegepast, is de goedkeuring of instemming van het College

van Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie vereist. Afhankelijk van de

aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden zal van de gemeenten boven-

dien een vergunning worden gevraagd op grond van de gemeentelijke verordening

Waddenzeegebied. Voor de proefboringen binnen de gemeente Eemsmond is deze

vergunning niet nodig omdat de gemeenteraad geen verordening heeft vastgesteld.

Wat de waterstaatkundige vergunningen betreft is het van belang op te merken dat

de proefboring Rottumeroog 1 zal worden uitgevoerd in het gebied waar het Eems-

Dollardverdrag van toepassing is (zie figuur 3.2).
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Tabel 3.10. Samenhang per boorlocatie tussen de nog te nemen besluiten voorde Waddenzee
(x = besluit nodig, o = regeling niet van toepassing, - = besluit niet nodig).

Dit houdt in dat de waterstaatszorg ten noorden van de bocht van Watum door de
Bondsrepubliek Duitsland wordt uitgevoerd. De benodigde'Strom und Schiffahrtpolizei-
liche Genehmigungen' (vergunningen) zullen worden verleend door het'Wasser und
Schiffahrtsamt' te Emden. ln het verdragsgebied is de Minister van Economische
Zaken overigens welbevoegd beslissingen te nemen voor mijnrechtelijke aangelegen-
heden in het westelijk gedeelte van het verdragsgebied. Vanuit dit gedeelte wordt de
proefboring uitgevoerd.

Het plaatsen van de boorinstallatie op de bodem van de zee, het stabiliseren van de
zeebodem rond de poten van het hefeiland en het boren en verlaten van de boorput
zijn vergunningsplichtig op grond van het Baggerreglement. Daarnaast moeten de
voorschriften van de scheepvaartreglementen worden nageleefd. Een vergunning is
vereist voor alle proefboringen, met uitzondering van Rottumeroog 1, en zal worden
verleend door of namens de Minister van Verkeer en Waterstaat. Voor de proefboring
van Rottumeroog 1 geldt, vanwege de ligging in het verdragsgebied, het waterstaats-
of rivierrecht zoals dat van toepassing is in de Bondsrepubliek Duitsland.

Alle proefboringen worden uitgevoerd in diepe of ondiepe vaargeulen. Deze boorloca-
ties vallen daarmee in principe buiten de als Staats- of beschermd natuurmonument
aangewezen gebieden. Gezien de nabijheid van deze gebieden, die als uiterst
gevoelig voor verstoring moeten worden aangemerkt, wordt echter voor deze proefbo-
ringen op grond van de externe werking van de Natuurbeschermingswet vergunning
aangevraagd. De vergunning vloeit voort uit de beheerstaak als bedoeld in artikel 21

van die wet. De vergunning wordt verleend door of namens de Minister van Landbouw.

Voor de proefboringen is ook een privaatrechtelijke toestemming vere¡st voor de
plaatsing van een boorplatform en de daarbij horende werken in rijkseigendom. Deze
toestemming wordt verleend door de onder de Minister van Financiën resorterende
Dienst der Domeinen.
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ln het Plan van Aanpak hebben overheid en mijnbouwmaatschappijen afgesproken
dat bij proefboringen in het pkb-gebied Waddenzee wordt uitgegaan van nullozing.
Dit houdt in dat tijdens het uitvoeren van de proefboringen het lozen van onder andere
boorspoeling, boorgruis en afvalwater niet is toegestaan. Vanwege deze afspraak is
voor de uitvoering van de proefboringen in de Waddenzee geen ontheffing of vergun-
ning vereist op grond van de Wet verontreiniging zeewater of de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren. Wel is een onthetfing nodig krachtens de Wet verontreiniging
zeewater voor het lozen van de tophole vanaf een vaartuig in de Noordzee. lndien
de lozing plaatsvindt in het niet provinciaal en gemeentelijk ingedeelde deel van de
territoriale zee, dan gelden geen bestemmingsplanvoorschriften. Het Baggerreglement
is dan wel van toepassing.
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4. AANPAK MILIEU-EFFECTONDERZOEK

ln de voorgaande hoofdstukken is de aanleiding en het kader van de proefboringen
geschetst. Voordat de komende hoofdstukken dieper ingaan op de voorgenomen
activiteit, de bestaande toestand van het milieu en de te verwachten milieu-effecten,
volgt in dit hoofdstuk een kort intermezzo.Dil intermezzo is benut om de werkwijze
te beschrijven, die is gevolgd om de milieu-effecten van de proefboring zo goed
mogelijk te voorspellen.

4.1 Algemeen

Het vaststellen en minimaliseren van de milieu-effecten van proefboringen in de
Waddenzee staat centraal in dit MER. Om een goed inzicht te verkrijgen in de milieu-
effecten zijn deze effecten zoveel mogelijk kwantitatief benaderd. ln dit hoofdstuk
wordt uitgelegd welke werkwijze daarvoor is gevolgd.
Concreet kent deze werkwijze twee stappen. De eerste stap is het onderkennen van
elementen, die de omvang van de milieu-effecten beÏnvloeden. De tweede stap betreft
het bepalen en vergelijken van de milieu-effecten, gegeven de onderkende elementen.
De gevolgde werkwijze loopt als een rode draad door het MER. Bij de beschrijving
en verantwoording van de werkwijze in dit hoofdstuk zal de relatie van de werkwijze
met de belangrijkste wettelijk verplichte onderwerpen van een m.e.r. worden aange-
duid. Ook zal aandacht worden besteed aan de verhouding tussen de werkwijze en
de opbouw van het MER.

4.2 Doelvariabelen en milieubelastingen

De eerste stap van de gevolgde methodiek betreft het beschrijven van de activiteiten
die plaats zullen vinden in het kader van de proefboringen enerzijds, en de natuur en
het milieu van de Waddenzee anderzijds.
Op basis van de beschrijving van de activiteiten is vastgesteld, hoe de proefboringen
het milieu kunnen belasten. Voorbeelden daarvan zijn de emissie van stoffen naar
lucht en water en de produktie van geluid. Dit zijn de milieubelastingen.
Op basis van de beschrijving van de natuur en het milieu van de Waddenzee is
vastgesteld, welke zaken kenmerkend zijn voor de natuunruaarde van de Waddenzee.
Voorbeelden daarvan zijn de unieke ecologie en het ongeschonden karakter van het
landschap. Deze kenmerken zijn de doelvariabelen genoemd.

Doelvariabelen
Het uitgangspunt voor het bepalen van de milieu-effecten is de vraag of de waarden
van de natuur en het milieu van de Waddenzee door de voorgenomen proefboringen
zullen worden beïnvloed. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het nodig om
deze waarden te operationaliseren. Daarvoor is aangesloten bij de hoofddoelstelling
van de pkb-Waddenzee, te weten de duurzame bescherming van de Waddenzee als
natuurgebied, en de uitwerking hiervan in de aanwijzing tot Staatsnatuurmonument.
Ook de menselijke activiteiten in de Waddenzee zijn hierbij in beschouwing genomen.
Hoofdstuk I 'Bestaande situatie en autonome ontwikkeling' gaat dieper in op de
achtergrond van de keuze van doelvariabelen.
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1.1 Rustieke sfeer

1.2 Ongeschondenkarakter

1.3 Weidse en open horizont

1. Natuurschoon

2.1 Getijden

2.2 Sediment dynamiek

2.3 Kwelderwerken

2.4 Jonge duinformatie

2. Unieke hydrografie en geomorfologie

3.1 Vogels

Bonte Strandloper

Rosse Grutto

Wulp

Scholekster

Zilverplevier

Kluut

Eidereend

Bergeend

Rotgans

Grote Stern

Lepelaar

Zilvermeeuw

3.2 Bodemfauna en vissen

Zeepier lZeeduizend poot

Kokkel

Mossel

Nonnetje

Wadslakje

Slijkgarnaal

Strandkrabben

Zandspiering

Kleine haringachtigen (Sprot)

Puitaal

Grondel

Bot

3.3 Zoogdieren

Zeehond

3.4 Opgroeigebiedvissen

Jonge Schol

3.5 Mariene Vegetatie

Zeegras

3. Unieke ecologie

4.1 Garnalenvisserij

4.2 Kokkelvisseril

4.3 Mosselvisserij

4. Duurzame exploitatie van de naluur

5.1 Wadlopen

5.2 Sportvisserii

5.3 Pleziervaart

5.4 Vogelobservatie

5. Recreatieve waarde van de natuur

Tabel 4.1 Overzicht van milieu-aspecten en doelvariabelen voor de Waddenzee.
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1.1 Rustieke sfeer

1.2 Ongeschondenkarakter

1. Natuurschoon

1.3 Weidse en open horizont

2. Unieke hydrografie en geomorfologie 2.1 Sediment dynamiek

3.1 Vogels

Eidereend

Grote Stern

Zwarte Zeeëend

Roodkeelduiker

Kleine Mantelmeeuw

Jan van Gent

Zilvermeeuw

3.2 Bodemfauna en vissen

Grondel

Zandspiering

Kleine haringachtigen

Strandschelp

3.3 Zoogdieren

Zeehond

Bruinvis

3.4 Opgroeigebiedvissen

3. Unieke ecologie

Jonge Schol

4.1 Garnalenvisserij

4.2 Scholvisserij

4. Duurzame exploitatie van de natuur

4.3 Strandschelpvisserij

5.1 Sportvisserij

5.2 Pleziervaart

5. Recreatieve waarde van de natuur

5.3 Strandbezoek

'label 4.2 Overzicht van milieu-aspecten en doelvariabelen voor de Noordzeekustzone.

De operationalisat¡e van de natuur- en milieuwaarden leidt ertoe dat in het MER vijf
aspecten zijn onderscheiden, die staan afgebeeld in tabel 4.1. Het betreft de aspecten
natuurschoon, unieke hydrografie en geomorfologie, unieke ecologie, duurzame
exploitatie van de natuur en recreatieve waarde van de natuur. Voor elk van deze
aspecten zijn enkele concrete en toetsbare doelvariabelen afgeleid. Elke doelvariabele
vertegenwoordigt een specifieke waarde van de natuur en het milieu van de Wadden-
zee. Binnen de doelvariabelen is in enkele gevallen een nadere select¡e gemaakt,
bijvoorbeeld van diersoorten, die een representatieve doorsnede vormen van de
diverse relevante biotopen en seizoenen.

ln het onderzoek naar de milieu-effecten van de proefbor¡ngen in de Waddenzee zijn
ook de milieu-effecten voor de Noordzeekustzone in beschouwing genomen. ln dit
MER is daarom ook de natuur- en milieuwaarde van de Noordzeekustzone ontleed.
Hoewel dezelfde milieu-aspecten als voor de Waddenzee zijn onderscheiden, zijn de
doelvariabelen verschillend (zie tabel 4.2)

De verspreiding en het voorkomen van de doelvariabelen is op kaarten vastgelegd.
Deze kaarten laten zien waaren wanneerde doelvariabelen voorkomen. Er is bijvoor-
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beeld een kaart die de zeehondenligplaatsen in beeld brengt, terwijl een andere kaart
laat zien in welk seizoen de meeste vogels worden aangetroffen.

Milieubelastingen
De te verwachten effecten op de natuur- en milieuwaarden van de Waddenzee hangen
in de eerste plaats af van de aard en omvang van de activiteiten, die in het kader van
de proefboring worden uitgevoerd. Om een overzicht te verkrijgen van deze activiteiten
en de belastingen van het milieu die daar het gevolg van zijn, is gebruik gemaakt van
een factor train (zie hoofdstuk 6 'Milieubelastingen'). ln een factor train, een oorzaak-
gevolg-keten, worden de activiteiten systematisch ontleed tot ingrepen in het milieu
en belastingen die daarmee samenhangen. De activiteit 'boren' leidt zo tot een
belasting van het milieu met 'geluid'. Alle vormen van milieubelasting, die op basis
van deze factor train zijn vastgesteld, zijn in tabel 4.3 weergegeven.

Tabel 4.3 Overzicht van de milieubelastingen.

De aard en omvang van de activiteiten en van de milieubelastingen hangt af van de
locatie van de proefboring (waar) en van de wijze van uitvoering (hoe). De milieu-
belastingen hangen ook af van de mitigerende maatregelen (hoe), die worden geno-
men om de omvang van de belastingen te verminderen.
Net als de doelvariabelen zijn ook de relevante milieubelastingen op kaarten vastge-
legd. Deze kaarten laten zien waarde belastingen optreden en hoe groot de belasting
is. Er is bijvoorbeeld een kaart die de 40, 50 en 60 dB(A) geluidcontouren tijdens het
boren toont, en een kaart die laat zien waar de bevoorradingsschepen langs varen.

Gevoeligheidsgrenzen
Om de milieu-effecten te bepalen zijn tenslotte gevoeligheidsgrenzen vastgesteld. De
gevoeligheidsgrenzen geven aan bijwelke omvang van de milieubelastingen, doelvari-
abelen nadelige effecten ondervinden. De doelvariabele'zeehonden' zal de aanwezig-
heid van schepen pas als hinderlijk ervaren als deze dichterbij komen dan de gevoe-
ligheidsgrens van 1400 meter. ln figuur 4.4 is de samenhang tussen doelvariabelen,
milieubelastingen en gevoeligheidsgrenzen samengevat. De figuur mondt uit in de
'gevoeligheidsmatrix', waarin voor alle relevante combinaties van doelvariabelen en
milieubelastingen de gevoeligheidsgrenzen zijn opgenomen. Een overzicht en de
onderbouwing van de gevoeligheidsgrenzen staat in hoofdstuk 10.

lnstallatie, bevoonadingsschepen, mensen, fakkelAanwezigheid

Boren, produkt¡etesten, bevoonadingsschepenGeluid

Hltte Fakkel

NO,, CO, SO2, C,HyLucht

Momentane erosie en sed¡mentatieBodem

Koper, PCB's, olie, PAK's, slibWater

Drijtfilm

Boorgruis, boorspoeling, water, overig afualAtual

Boorspoeling, brines, cementChemicaliën
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Act¡viteit Milieu

Proefboring Waddenzee / Noordzeekustzone

$ I
l\¡ilieubelasting

(emissie)
Doelvariabele

(gevoeligheidsgrens)

+ I
Gevoeligheidsmatrix

Figuur 4.4 Samenhang tussen doelvariabelen en mil¡eubelastingen.

4.3 Voorspellen van milieu-effecten

Met het onderkennen van de doel- en verstoringsvar¡abelen en de gevoeligheids-
grenzen is de basis gelegd voor het voorspellen van de milieu-effecten. Hierbij is

onderscheid gemaakt naar de effecten bij reguliere bedrijfsvoering tijdens de proefbo-
ring en naar de effecten bij incidenten tijdens de proefboring. De voorspell¡ng van de
milieu-effecten verloopt nu in principe in twee stappen.

ln de eerste stap is het voorspellen van de milieu-effecten zoveel mogelijk onder-
bouwd mel kwantitatieve gegevens. ln de meeste gevallen is het goed mogelijk om
de omvang van de belasting en de gevoeligheidsgrens van een doelvariabele in cijfers
uit te drukken. Als er ook kwantitatieve gegevens bekend zijn over het voorkomen van
doelvariabelen is de te venruachten omvang van de effecten met cijfers onderbouwd.
De omvang van de effecten is dan bepaald met een Geografisch lnformatie Systeem
(GlS). Figuur 4.5 laat als voorbeeld zien hoe de effecten van de aanwezigheid van
de boorinstallatie op zeehonden is bepaald.
De figuur brengt in beeld waar ligplaatsen voor zeehonden voorkomen in de zomer.

Ook laat de figuur de contour (de gevoeligheidsgrens) zien waarbinnen zeehonden
door de aanwezigheid van de boorinstallatie worden verstoord. De combinatie van
beide gegevens geeft inzicht in de grootte en de ligging van het gebied waar effecten
van de aanwezigheid van de boorinstallatie zullen optreden. Dit is het rode gebied
in de figuur. De resultaten van de berekeningen van de milieu-effecten met het GIS
zijn gepresenteerd in de vorm van staafdiagrammen. De diagrammen geven een

overzicht van de relatieve omvang van de populatie van een doelvariabele, die naar
verwachting door de proefboringen zal worden verstoord. De diagrammen zijn daar-
mee representatief voor de eventuele, gekwantificeerde effecten op de geselecteerde
doelvariabelen.
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Figuur 4.5 Voorbeeld van een kaart, op basis waarvan de plaats en omvang van de effecten van de aanwezigheid

van de boorinstallatie op zeehonden is bepaald.

ln de tweede stap volgt een kwalitatieve interpretatie van de kwantitatieve gegevens

over de aard, omvang en plaats van effecten door de bij het MER betrokken deskundi-
gen. Bij de interpretatie betrekken zij kwalitatieve gegevens over bijvoorbeeld lokale

omstandigheden, ontwikkelingen in de tijd en beleidsdoelstellingen. Daarbij maken

de deskundigen gebruik van zeer actuele gegevens, die speciaal ten behoeve van

de proefboringen zijn verzameld. Deze actuele gegevens zijn ontleend aan een

uitgebreid veldonderzoek dat in de zomer van 1994 is uitgevoerd in de Waddenzee

en de Noordzeekustzone.
Het resultaat is een geintegreerde beschouwing over de milieu-effecten, waar kwanti-

tatieve gegevens én kennis en ervaring van deskundigen samen in zijn vervat. De

deskundigen komen zo, op basis van bestaande en nieuwe gegevens, tot een

antwoord op de vraag waar en wanneer de proefboringen het beste kunnen worden

uitgevoerd.

Soms zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om de effecten kwantitatief te

onderbouwen. ln deze gevallen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens die

wel kwantitatief beschikbaar waren. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat de omvang en
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Voorgenomen
activiteit
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V V V

@
Technisohe
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Meest
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Vergunning-
aanvraâg

J
Figuur 4.6 De ontwikkeling van het Meest milieuvriendelijke alternatief
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verspreiding van een belasting wel bekend is, en dat over hetvoorkomen van doelvari-
abelen heel weinig of onbetrouwbare gegevens beschikbaar zijn. Een andere mogelijk-
heid is dat over de relatie tussen een doelvariabele en een milieubelasting weinig
bekend is. ln dat geval is de voorspelling van de milieu-effecten vooral kwalitatief van
karakter en is een globale indicatie van de omvang van de effecten gegeven (vari-
erend van bijvoorbeeld'groot effect'tot'geen effect'). De kwantitatieve en kwalitatieve
benadering vullen elkaar aan en leiden tot een volledig en diep inzicht in de te
venruachten milieugevolgen en de meest milieuvriendelijke periode, plaats en uitvoering
van de proefboringen.

4.4 Ontwikkelen van alternatieven

Voor de voorgenomen activiteit, het uitvoeren van proefboringen, zijn alternatieven
ontwikkeld. Deze alternatieven verschillen van elkaar doordat ze elk een ander
antwoord geven op de vragen 'waar', 'hoe' en 'wanneer' de proefboringen kunnen
worden uitgevoerd. Deze vragen vormen de bouwstenen waarmee de alternatieven
zijn opgebouwd.
De eerste bouwsteen, over het waar van de proefboringen, gaat in op de boorlocatie
en de vaarroute waarlangs het transport naar de locatie plaatsvindt.
De tweede bouwsteen, over het hoe van de proefboring, behandelt de technische of
inrichtingsaspecten. Dit betreft dan in hoofdzaak de mogelijke boortechnieken en de
keuze voor een hefeiland of een ponton. Daarnaast spelen de transportmiddelen,
zoals schepen, een rol.
De derde en laatste bouwsteen gaat tenslotte in op het wanneer van de proefboringen,
ofwel de vraag in welk seizoen en in welke volgorde de proefboringen worden uitge-
voerd.
Voor elk van deze bouwstenen zijn randvoorwaarden geformuleerd, waaraan de
alternatieven moeten voldoen. Deze randvoonruaarden vloeien voort uit de pkb-
Waddenzee, het Plan van Aanpak, planologische, geologische, waterbouwkundige
en technische criteria. Voor het waar, met name de locatie van de proefboring, zijn
zo in de startnotitie de zoekgebieden afgebakend. Voor het hoe, de boorconfiguratie,
is een afweging gemaakt tussen slimhole drilling, coiled tubing en conventionele
boortechnieken. Voor het wanneer vormt vooral de afspraak met het kabinet over de
periode waarbinnen de proefboringen moeten worden uitgevoerd één van de randvoor-
waarden.

Binnen dit kader van bouwstenen en randvoorwaarden zijn de alternatieven belicht
vanuit vier verschillende invalshoeken.

ln de eerste plaats zijn, uitgaande van de ervaring van de initiatiefnemer, technische
mitigerende maatregelen geformuleerd, die de verstoring door de proefboring kunnen
voorkomen. Deze maatregelen geven een uitwerking van het antwoord, dat al in de
randvoorwaarden ligt besloten, op de vraag naar de wijze van uitvoering ('hoe') van
de proefboring.
Een tweede invalshoek is een kwalitatieve benadering waarbij op basis van de
resultaten van het veldonderzoek in combinatie met expert-judgement de ecologische
minst kwetsbare locatie ('waar') en de ecologisch minst kwetsbare periode ('wanneer')
voor een proefboring zijn vastgesteld.
Het derde gezichtspunt volgt een kwantitatieve benadering waarbij op basis van een
ecologische risico-analyse de milieu-effecten zijn voorspeld.
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Met deze benadering is tegemoet gekomen aan het pleidooi voor concrete, toetsbare
doelstellingen (Ministerie van Economische Zaken, 1995). Deze analyse maakt gebruik
van de onderscheiden doelvariabelen en milieubelastingen. Na vaststelling van de
gevoeligheidsgrenzen zijn vervolgens kwantitatieve uitspraken gedaan over de beste
keuzen ten aanzien van de locatie ('waar') en de periode ('wanneer') voor de proefbo-
ringen.
Tenslotte zijn de proefboringen vanuit het oogpuntvan veiligheid en incidenten belicht.
De resultaten van deze risico-analyse geven aanwijzingen voor aanvullende maatrege-
len voor de wijze van uitvoering ('hoe') van de proefboring.

De vergelijking van de alternatieven vanuit deze vier invalshoeken heeft geleid tot de
identificatie van het meest milieuvriendelijke alternatief (MMA).
Het MMA is het alternatief waarbij de nadelige gevolgen voor het milieu worden
voorkomen, dan wel, voor zover dat niet mogelijk is, met gebruikmaking van de beste
bestaande mogelijkheden ter bescherming van het milieu, zoveel mogelijk worden
beperkt.
Aansluitend bijde randvoorwaarden en uitgangspunten uit het Plan van Aanpak heeft
de initiatiefnemer aan het ontwikkelen van het MMA in d¡t MER een prominente plaats
toegekend.

Voor elk van de prospects in dit MER is een MMA ontwikkeld. ln elk MMA is een
selectie gemaakt uit de bouwstenen die de voorgenomen activiteit beschrijven. Dat
wil zeggen dat vanuit het oogpunt van milieu een keuze is gemaakt voor het beste
seizoen en voor de beste locatie om de proefboringen uit te voeren. Daarnaast bevat
het MMA een pakket van technische maatregelen die de verwachte effecten op het
milieu voorkomen of verminderen. Concreet gaat het hier vooral om maatregelen die
gebruik maken van de 'best beschikbare technieken'. Het Plan van Aanpak en de
wettelijke regeling voor de m.e.r. vragen beide om een beschrijving van deze technie-
ken. Een beschrijving van de technische maatregelen en de relatie met het MMA is
te vinden in hoofdstukT en 12.

4.5 De werkwijze ingebed in het MER

Samenvattend is in figuur 4.7 de relatie aangegeven tussen de gevolgde werkwijze
en de inhoud van het MER. Uit het schema blijkt eveneens op welke plaats de
verschillende wettelijk verplichte onderwerpen in het MER zijn terug te vinden.
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Werkwijze Hoofdstukken in MER Wettelijk onderwerp
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F¡guur 4.7 De relatie tussen de hoofdstukken van het MER, de gevolgde werkwijze en de belangrijkste wetteliik

verplichte onderwerPen.
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5. VOORGENOMEN ACTIVITEIT EN ALTERNATIEVEN

Om de milieu-effecten van de proefboringen te kunnen voorspellen is inzicht nodig
in de activiteiten die bij uitvoering van deze boringen plaatsvinden. Dit hoofdstuk geeft
een globale omschrijving van deze activiteiten en gaat vervolgens in op de alternatie-
ven die redelijkerwijs denkbaar zijn voor de uitvoering van de proefboringen. Het
volgende hoofdstuk gaat dieper in op de aard en omvang van de belasting van het
milieu, die het gevolg is van deze activiteiten.

De voorgenomen proefboringen worden beschreven aan de hand van drie bouwste-
nen, die ingaan op het hoe, waar en wanneer van de proefboringen. De alternatieven
zijn opgebouwd uit combinaties die mogelijk zijn met deze drie bouwstenen.
Voordat de beschrijving van de voorgenomen activiteit en de alternatieven aan bod
komt, geeft een korte schets van het hele proces van aardgaswinning inzicht in de
plaats die de proefboringen in dit proces innemen. Deze schets heeft betrekking op
het totale aantal proefboringen, dat in de Waddenzee is voorgenomen.

5.1 Aardgaswinning

Het uitvoeren van proefboringen is een klein, maar belangrijk onderdeel in het proces
van aardgaswinning. Het kader waarbinnen de aardgaswinning zich afspeelt, laat zich
goed beschrijven door het nationale beleid aangaande de aardgaswinning te schetsen.
De plannen voor aardgaswinning in de Waddenzee en de Noordzeekustzone spelen
daar een belangrijke rol in. Ook de activiteiten die de aardgaswinning kenmerken en
het tijdsverloop dat ermee gemoeid is, geven een indruk van de plaats die de proefbo-
ringen in het proces van aardgaswinning innemen.

5.1.1 Gasbeleid

Het beleid aangaande gaswinning is in de voorgaande hoofdstukken (hoofdstuk 2
'Probleemstelling en doel' en hoofdstuk 3 'Overheidsbesluiten') uitvoerig belicht. Er
is vastgesteld dat de aardgaswinning belangrijk is voor de Nederlandse energievoor-
ziening. Bovendien blijkt het van belang te zijn om de unieke capaciteiten van het
Groningenveld te kunnen blijven benutten. Ondermeer om deze reden voert de
overheid het kleine-veldenbeleid. Binnen het kader van dit beleid past onderzoek naar
het voorkomen van gas onder de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Het kleine-
veldenbeleid blijkt bovendien te worden onderstreept door de lopende afzet- en
exportverplichtingen en de staatsinkomsten die daarmee samenhangen.
Met deze samenvattende schets van het beleid aangaande de aardgaswinning is in
principe ook het belang van de proefboringen geschetst. De proefboringen zijn een
stap in het proces van aardgaswinning en geven concreet gestalte aan het gevoerde
beleid.

5.1.2 Winningsproces

Aan het binnenlands verbruik en de export van gas gaat een intensief proces van
onderzoek en winning vooraf. Dit proces neemt in het algemeen vele jaren in beslag
en vergt een grote technische en financiële inspanning. Het uitvoeren van proefborin-
gen is daarin een belangrijke stap, zoals uit de beschrijving van de hoofdlijnen van
het proces van aardgaswinning duidelijk wordt.
Deze hoofdlijnen zijn:
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a. in kaart brengen van potentiële aardgasvoorkomens;
b. uitvoeren van proefboringen;
c. produktie;
d. aflevering.

a. in kaari brengen van potentiële aardgasvoorkomens
De aardkorst is opgebouwd uit opeengestapelde gesteentelagen. Onder invloed
van geologische processen hebben zich in de loop van de tijd poreuze en minder
poreuze gesteenten gevormd. Alleen in poreuze gesteenten, die lateraal en van
boven goed afgesloten zijn (door bijvoorbeeld een zoutlaag)én die in verbinding
staan of hebben gestaan met bepaalde gasmoedergesteenten (zoals bijvoorbeeld
steenkool), kan aardgas voorkomen. Structuren in de ondergrond die slechts
gedeeltelijk aan deze voorwaarden voldoen, en waarbij nog onzekerheid bestaat
over een aantal andere voorwaarden, worden 'leads' genoemd. Nader onderzoek
is nodig om deze onzekerheid te verminderen.

Een van de eerste stappen in het zoeken naar gas bestaat dan ook uit een
onderzoek naar de samenstelling van de aardkorst. Er bestaan verschillende
methoden om dit te doen. Aangezien in Nederland de relevante aardlagen niet
aan de oppervlakte maar in de diepe ondergrond voorkomen wordt voornamelijk
een indirecte methode gebruikt: de seismiek. Het principe van seismisch onder-
zoek berust op het opwekken van trillingen en is te vergelijken met het roepen
in een echoput. Door het opwekken van trillingen in de aardlagen en het registre-
ren van de weerkaatsing hiervan kan een bodemkaart worden gemaakt. Vooral
met de driedimensionale (3D) seismiek kunnen fijnmazige resultaten worden
behaald. Deze 3D-seismiek heeft in de periode van 1984 tot 1994 een enorme
ontwikkel ing doorgemaakt.

Het gebied onder de Waddenzee en Noordzeekustzone is voor een belangrijk
deel al met seismiek in kaart gebracht (zie figuur 5.1). Met behulp van deze
methode hebben geologen zich een goed beeld van de diepte, dikte en structuur
van de aanwezige gesteentelagen gevormd. Zo komt het gesteente onder de
Waddenzee en de Noordzeekustzone, waar mogelijk gas in zit, voor op een
diepte variërend van 2500 meter in het westen tot 4000 meter in het oosten. Dit
betekent echter niet dat men dan ook weet of deze structuren daadwerkelijk gas
bevatten. Wel kan men de lagen bepalen waar de aanwezigheid van aardgas
het meest waarschijnlijk is. Een dergelijke laag noemt men een 'doelformatie' en
de structuur een 'doelstructuur' of 'prospect'. Een prospect is dus in feite een
structuur, die bepaald is met behulp van seismiek, waarvan de waarschijnlijkheid
groot is dat deze met gas gevuld is.

b. uitvoeren van proefboringen
Alleen door een proefboring kan het vermoeden dat er zich gas in een prospect
bevindt, bevestigd worden.
Voordat een proefboring wordt uitgevoerd, wordt eerst de economische haalbaar-
heid geanalyseerd. Vanwege het ontbreken van specifieke gegevens omtrent zo'n
potentieel gasvoorkomen, zijn de schattingen over onder andere de grootte van
de structuur afgeleid van de 3D-seismiek. De gegevens over de winbaarheid van
het gas worden veelal gebaseerd op informatie vergaard uit de dichtstbijzijnde
putten. De kosten en de risico's van de verschillende prospects worden geanaly-
seerd, waarna ze gerangschikt worden naar verwachte reserves en dus naar
winstgevendheid.
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c.

Voor de meer aantrekkelijke prospects wordt dan een boorvoorstel uitgewerkt
als basis voor de proefboring. Meestal probeert men de proefboring te plaatsen
in het hoogst gelegen deelvan het prospect. Hier bevindt zich de langste gasko-
lom, die veel informatie geeft over het gehele gasvoorkomen. Om boortechnische
redenen heeft een locatie recht boven het aan te boren punt in principe de
voorkeur. Redenen om daarvan af te wijken liggen bijvoorbeeld in bovengrondse
omstandigheden of in de aard en opbouw van de gesteentelagen. ln zulke
gevallen moet schuin (gedevieerd) naar beneden worden geboord. De kans dat
de boring dan onder of boven het aan te boren punt langs gaat is echter groter
(zie het vervolg van deze paragraaf).
Niet bij alle proefboringen wordt daadwerkelijk gas gevonden. Toch zijn de
werkzaamheden dan niet voor niets geweest, want een proefboring levert ook
nieuwe geologische gegevens op die van belang kunnen zijn.

Om te kunnen bepalen of het aangeboorde gas op een economische wijze
ontwikkeld kan worden zijn technische gegevens nodig omtrent de omvang en
kwaliteit van het ontdekte gasveld. Deze gegevens volgen uit petrofysische
metingen van de aangeboorde gaslaag en uit de produktietest van de proefbo-
ring. Hierbij wordt met elektronische instrumenten de porositeit van het gesteente,
de verticale lengte van de gaskolom, de gasverzadiging en de kwaliteit van het
gasvoorkomen bepaald. Deze informatie leidt, samen met de seismische gege-
vens over de vorm van de structuur, tot de bepaling van de grootte van het
gevonden veld. Hierbij wordt over het totale aanwezige volume aan gas gespro-
ken; niet al het gas is echter winbaar. Het winbaarheidspercentage in een
gasveld is afhankelijk van onder andere de doorlaatbaarheid van het gesteente,
de permeabiliteit. Deze permeabiliteit wordt onder andere bepaald door middel
van een produktietest. De produktietest geeft ook een inzicht in de hoeveelheid
gas die in verbinding staat met de geboorde put. Kleine breuken, die soms zelfs
niet zichtbaar zijn op seismische kaarten, kunnen het gasveld verdelen in com-
partimenten. ln dit geval zal het drukverval tijdens een produktietest hoog zijn.
Deze informatie is ook belangrijk voor de bepaling van het aantal produktieputten,
dat nodig is om de gashoudende structuur te exploiteren, wat een belangrijke
invloed heeft op de economische haalbaarheid van een eventuele produktie"

Met behulp van deze technische informatie, over met name de omvang van het
gasveld, het winbaarheidspercentage, de gaskwaliteit en het aantal produktieput-
ten, wordt een ontwikkelingsplan opgesteld voor een ontdekt gasveld. ln het
ontwikkelingsplan worden ook de kosten van de totale exploitatie doorberekend.
Hierna kan een schatting gemaakt worden van de winstgevendheid van de
exploitatie van het gasvoorkomen.

produktie
Als met de proefboringen een economische winbare hoeveelheid gas is aange-
toond, kan aan de produktie van het gasveld worden gedacht. Er worden dan
meestal enkele (extra) produktieboringen uitgevoerd. De produktieboringen
kunnen, doordat de exacte plaats van het gasveld bekend is, veelal van verder
af gelegen locaties worden uitgevoerd. Vanuit één produktielocatie kunnen
bovendien meerdere putten gas onttrekken uit verschillende delen van het
gasveld. Voor de zes voorgenomen proefboringen in de Waddenzee geldt dat
de eventuele produktielocatie, overeenkomstig de afspraken, buiten het gebied
waarvoor de pkb-Waddenzee geldt zal worden gekozen.
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Op basis van de kwaliteit en de samenstelling van het gas wordt een produktie-
installatie ontwikkeld. ln de produktie-installatie wordt het gas zolang behandeld
tot dat het aan de specificaties van de afnemer, de Gasunie, voldoet. Dit betekent
dat water en sporen van condensaat, die met het gas vermengd zijn, door de
produktie-installatie worden afgescheiden. Als na verloop van tijd het gasveld
steeds verder leeg raakt, kan de produktie-installatie worden uitgerust met een
compressie-installatie om voldoende druk op het afgeleverde gas te houden.

Een belangrijk criterium voor de winning van gas uit een ontdekt gasveld is de
overtuiging dat dit op een economische, technisch veilige en milieuverantwoorde
wijze ontgonnen kan worden. Dit volgt ook uit een inspanningsverplichting,
vastgelegd in bijvoorbeeld de concessie-overeenkomst Noord-Friesland met de
overheid, waarin staat dat de concessionaire verplicht is: "de winning van koolwa-
terstoffen aan te vangen en voort te zetten, met zodanige spoed en zodanige
hulpmiddelen, zomede op zodanig schaal en wijze als uit oogpunt van doelmatige
bedrijfsvoering en rationele winning verantwoord is".

Naast de technische en economische criteria wordt de exploitatie ook getoetst
aan de veiligheidseisen en van de overheid. ln alle gevallen zalde initiatiefnemer
ook de impact van de exploitatie op het milieu (intern) analyseren. Deze analyse
leidt tot een inventarisatie van alle potentiële knelpunten tussen de exploitatie
van een gasveld en de omgeving waarin deze wordt uitgevoerd.

d. aflevering
Het gas wordt met pijpleidingen, die op het netwerk van de Gasunie worden
aangesloten, afgevoerd. Vanuit de produktie-installatie wordt het condensaat, in
eerste instantie via pijpleidingen of kleine tankers, afgevoerd naar raffinaderijen
in Pernis. Het water dat uit het gas vrij komt, wordt bij produktie op land terugge-
bracht in de ondergrond en bij produktie op zee meestal geloosd. Bij de huidige
produktie in de Waddenzee op Zuidwalwordt dit produktiewater met een pijplijn
afgevoerd naar het vaste land en daar verder verwerkt.

5.1.3 3D-seismiek, dieptevoorspellingen en gedevieerd boren

Bij het verder in kaart brengen van potentiële gasvoorkomens wordt 3D-seismiek
gebruikt. De kenmerken en beperkingen van deze techniek geven in belangrijke mate
richting aan de voorgenomen proefboringen.
3D-seismiek is een methode, ontwikkeld in de zeventiger jaren, waarbij de ondergrond
zorgvuldig wordt onderzocht met behulp van trillingen. Deze trillingen worden opge-
wekt aan de oppervlakte en weerkaatst door de verschillende gesteentelagen, zoals
bijvoorbeeld ook de Slochteren zandsteen, het reservoirgesteente voor de gasvelden
in het noordoosten van Nederland. Een geluidgolf heeft in dit deelvan Nederland een
periode van ongeveer één seconde nodig om door het gesteente heen dit reservoir,
dat ligt op een diepte van ongeveer 3.000 meter, te bereiken. Hier wordt de golf
gereflecteerd, waarna eenzelfde tijd nodig is om de oppervlakte weer te bereiken. Daar
wordt de teruggekaatste golf opgevangen met geavanceerde elektronische apparatuur.

Op deze manier wordt op een systematische wijze de ondergrond met regelmatige
intervallen van 25 meter afgetast. Wanneer voor het waddengebied volledige 3D-
seismiek beschikbaar is, heeft de initiatiefnemer een bijzonder nauwkeurig kaartbeeld
van de ondergrond van dit gebied.
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Figuur 5.2 Voorbeeld van een dieptekaart gebaseerd op 3D-seismiek'

Het probleem van seismiek is echter, dat ondanks het feit dat er een nauwkeurige

Oepáting is van de oppervlaktepositie van deze punten, de verticale afstand tot de

gesteentelagen gemeten ¡s in reflectietijd'
óeze reflectletijd wordt na de se¡smische interpretatie omgezet in verticale.diepte

onder het NAP. Dit proces heet diepteconversie. Voor de diepteconversie is kennis

nodig van de snelheid van geluidsgolven in de verschillende gesteentelagen' Zand-

steeñ laat vanwege zijn karãkteristieke eigenschappen een andere (lagere) snelheid

zien dan bijvoorbèeld steenzout. Ook is de snelheid van de geluidsgolven afhankelijk

van de diepte waarop een gesteentelaag begraven is. Deze verschillen leiden tot een

sterk variërend snelheiOsvètd. Goede kennis van het snelheidsveld wordt opgebouwd

door metingen uit te voeren in boorgaten. Langs de rand van het boorgat wordt dan

met akoestisctre apparatuur een gedetailleerd snelheidsbeeld van de individuele

gesteentelagen vekregen. ln gebieden waar nog niet eerder geboord is maakt de

i-ndustrie gebruik van snelheden die worden afgeleid van de seismische gegevens.

Oeze gegévens hebben echter een veel lagere nauwkeurigheid. Bij het gebruik van

seism¡iche gegevens van uitstekende kwaliteit leidt de diepteconversie van de

seismische shelneden tot een onnauwkeurigheid van minimaal drie à vijf procent. Dit

levert op een diepte van 3.000 meter een onzekerheid op van minimaal 100 meter

(zie figuur 5.4).

Om verschillende redenen hebben deze onzekerheden in de conversie van tijdseenhe-

den naar diepte weinig effect op de grootte van de prospects. Samengevat komt het

erop neer dat de lateiale positie (de positie in het horizontale vlak), de vorm en de

grootte beter in te schatten zijn dan de diepte van het reservoir.

De onzekerheid in diepte geeft weinig problemen als een boring verticaal of bijna

verticaal wordt uitgevoerd. Bij een zeer schuine (sterk gedevieerde) boring ligt dit

echter substantieel anders. De juistheid van de diepteconversie wordt pas duidelijk

op het moment dat het boorgat tot op de voorspelde diepte is geboord. Als het

68



,)

Figuur 5.3 Voorbeeld van een driedimensionaal model van een gasvoerend reservoir

reservo¡r niet op deze diepte wordt aangetroffen dan is het niet een kwestie van
gewoon doorboren, zoals het geval zou zijn met een verticaal boorgat. Men zal het
boorgat dan over een grote afstand opnieuw moeten boren. Het zoeken naar het
reseruoir zou zo een bijzonder langdurig en kostbaar project kunnen worden, waar
met zijdelingse boringen alsnog gepoogd wordt het reservoir te vinden.

De beste snelheidsinformatie komt dus van metingen in boorgaten. Met behulp van
bijvoorbeeld de snelheidsinformatie verkregen in een boorgat van een proefboring zal
men in staat zijn een goede dieptevoorspelling te maken voor het boren van putten
gedurende de produktiefase van het reservoir. De beperkingen van het hoog gede-
vieerd boren zijn daardoor dus veel groter in de exploratiefase dan in de produktiefa-
se.

De technologie van het hoog gedevieerd boren en die van het schieten en verwerken
van 3D-seismiek is de afgelopen jaren snel ontwlkkeld en de verwachting is dat dit
zich ook de komende jaren zal blijven ontwikkelen. Met betrekking tot het verkrijgen
van een goed seismisch snelheidsmodel zijn er daarentegen de laatste jaren weinig
of geen vorderingen gemaakt. Het oplossend vermogen van de seismische snelheden
zal een onzekerheid van minimaal vijf procent blijven houden als gevolg van natuur-
wetten, zoals absorptie van hoge frequenties en anisotropie van het gesteente. Snel-
heidsinformatie verkregen in een nieuw boorgat draagt bij tot een betere kennis van
het snelheidsmodel, maar deze informatie is eigenlijk alleen toepasbaar op een
beperkt gebied rond het boorgat.
De nauwkeurigheid van een voorspelling gebaseerd op deze informatie neemt snel
af door de natuurlijke geologische variatie in gesteentelagen.

Deze snelheidsonzekerheid bepaalt samen met de hellingshoek van het boorgat de
limiet van het hoog gedevieerd boren. Als vuistregel kan worden gesteld dat een
potentieel gasvoorkomen volledig kan worden getest wanneer de hellingshoek 50
graden of minder bedraagt. Bij hogere hellingshoeken neemt de kans op een succes-
volle boring snel af. Dit betekent dat b¡j een gemiddelde diepte van het reservoirge-
steente onder het waddengebied van 3.500 meter een gedevieerd boorgat een
maximaal lateraal bereik kan hebben van ongeveer 3,5 kilometer, bij een doel in de
top van het reservoir. De bovengrondse, of laterale boorafstand, tussen de boorlocatie
en de plek recht boven het ondergrondse aan te boren punt, mag dus niet groter zijn
dan 3,5 kilometer. Het werkelijk laterale verzet op het diepste punt van de boring kan
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dan, afhankelijk van de hellingshoek, soms wel 500 meter meer zijn. Het maximale
laterale bereik verschilt per prospect en kan negatief beTnvloed worden door de
aanwezigheid van breuken in het reservoirgesteente, de hellingshoek van de gesteen-
telaag, de lengte van de te verwachten gaskolom of door de aanwezigheid van
complexe geologische structuren in gesteentelagen boven het reservoirgesteente
waardoor de voorspelbaarheid van het snelheidsmodel afneemt. lnformatie over deze
factoren wordt afgeleid uit 3D-seismiek.

Het is duidelijk, dat voor het uitvoeren van proefboringen met hoog gedevieerde
boorgaten, de onzekerheid over de diepte van het reservoir en de onzekerheid over
de lengte van de mogelijke gaskolom, de voornaamste struikelblokken vormen. Dit
in tegenstelling tot boringen in de produktiefase. Na de proefboring staat de diepte
van het reservoir vast. Daarnaast zijn ook de lengte van de gaskolom en de laterale
uitgebreidheid van het gasveld bekend. Dit opent de mogelijkheid het boren van zeer
hoog gedevieerde produktieputten, waarbij nu niet meer de diepte-onzekerheid maar
de (voortschrijdende) boortechniek de beperkende factor is. Er zijn in Noorwegen en
GrooþBrittannië bijvoorbeeld alproduktieputten geboord meteen lengtevan meerdan
zeven kilometer.

Daarnaast is het nu ook goed mogelijk om het gashoudende deel van het reservoir
lager aan te boren, waardoor de keuze in potentiële doelen voor een produktieput veel
groter is dan tijdens de opsporingsfase. ln de opsporingsfase wordt in principe een
doel gekozen dat dicht bij het hoogste punt van de structuur ligt. Hierdoor is het risico
dat een proefboring een potentieel gasvoorkomen mist heel klein. Daarnaast verschaft
een hoog gelegen doel in de opsporingsfase veel meer informatie over de grootte en
produceerbaarheid van het reservoir. Dit vereenvoudigt het plannen van de produktie-
fase, waardoor een optimaal ontwerp van winningsinstallaties mogelijk wordt. ln het
Stuurgroeprapport is voor produktieboringen een laterale, of bovengrondse booraf-
stand van vijf kilometer aangehouden voor een reservoir op een diepte van 3.500
meter. Dit zou resulteren in een ondergronds boortraject, ofwel putlengte van ongeveer
zeven kilometer. Uitgaande van de verdere ontwikkeling van de boortechniek en een
goede kennis van de geologische situatie (opgebouwd tijdens de proefboring) is het
dus zeer wel mogelijk dat, in de toekomst, in de produktiefase een reservoir kan
worden ontwikkeld over een nog grotere laterale afstand dan de voorgestelde vijf
kilometer.

5.1.4 Waddengas

De aanwezigheid van bestaande gasvelden bij Ameland, Blija en Groningen, de
recente aardgasvondsten bij Grijpskerk, Anjum en Vierhuizen, en de resultaten van
het driedimensionale seismisch onderzoek maken de aanwezigheid van aardgas in
het waddengebied zeer aannemelijk.
De Rijks Geologische Dienst (RGD)verwacht dat zich in Nederland in totaal nog 190
tot 410 miljard mt gas bevindt, waaruan een aanzienlijk deel onder de Waddenzee
voorkomt (Ministerie van Economische Zaken, 1 993).

Door de stuurgroep 'Mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee' is in 1993 een inventarisa-
tie gemaakt van de toen herkende structuren die mogelijk gas bevatten.
Voor de uitgegeven concessies in het waddengebied zijn door de Stuurgroep vijftien
prospects van de initiatiefnemer onderkend (zie figuur 5.5). Voor het evalueren van
deze prospects zijn in het rapport van de Stuurgroep vijftien boorgebieden opgeno-
men, waarvan er zes binnen de grenzen van de pkb-Waddenzee vallen en negen
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Figuur 5.5 Overzicht van de inventarisatie uit het Stuurgroeprapport.

buiten deze grenzen. Van deze negen proefboringen zijn er zes die vanaf land

geboord kunnên worden. ln de Waddenzee zelÍ zijn proefboringen aangeduid voor

ðe prospects Terschelling Wad 1 en2, Sint Jacobiparochie-West, Rottumeroog 1 en

2 en Simonszand. ln de Noordzeekustzone gaat het om proefboringen voor de

prospects Ballonplaat en Pinkegat (Engelsmanplaat), en op Ameland is een boring

voor Hollum-Zuid oPgenomen.

Voor de proefboringen in de Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn in het kader

van de m.e.r. door de initiatiefnemer vervolgens gebieden (zoek- en onderzoeksge-

bieden) aangegeven, waarbinnen de proefboringen kunnen worden uitgevoerd' Deze

zoek- en ondeizoeksgebieden wijken echter op enkele punten af van de situatie in

het Stuurgroeprapport. Hier zijn verschillende redenen voor.

Ten eerste is eind 1993 met het kabinet de afspraak gemaakt dat alleen in de

Waddenzee mag worden geboord op voorwaarde dat de winning van het gas buiten

de pkb-Waddenzee plaatsvindt. Dit heeft ertoe geleid dat de proefboringen voor

Terschelling wad 1en2 in de waddenzee vooralsnog zijn opgegeven, en dat het

beoogde zóekgebied voor de proefboring voor Rottumeroog 2 is verplaatst naar de

Noordzeekustzone.
Ten tweede heeft seismisch onderzoek in het waddengebied aangetoond, dat het

prospect Hollum-Zuid waarschijnlijk niet vanaf de bestaande locatie op Ameland moet

*ord.n aangeboord, zoals oorspronkelijk is gedacht. Voor het aanboren van dit

prospect is eên zoekgebied in de Waddenzee ten westen van Ameland noodzakelijk.

Úit seismisch onderz-oek is eveneens gebleken dat voor twee leads de kans op het

aantreffen van gas hoger mag worden ingeschat dan 70 procent, zodat deze leads

zijn veranderd in prosþects. Het gaat om de prospects Ballum onder Ameland en

HliOertptaat in de Noordzeekustzone. Ook voor deze prospects zijn daarom zoekge-

bieden aangewezen, waar vandaan de proefboringen kunnen worden uitgevoerd.

Verder freefi het onderzoek een nieuw prospect onder Schiermonnikoog aan het licht
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gebracht. Dit prospect kan vanaf het zoekgebied Plaatgat, ten noorden van het eiland,
worden bereikt. Tevens blijkt dat een proefboring vanuit het onderzoeksgebied Spruit,
dat in de Startnotitie voor de proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone is
opgenomen, voorlopig nog niet aan de orde is.
Tên derde heeft in de loop van 1994 seismisch onderzoek in het waddengebied nog
twee nieuwe prospects aan het licht gebracht. Deze prospects zijn in de voorgaande
fase van de m.e.r. nog aangeduid als de onderzoeksgebieden Blija-Noord en Roode
Hoofd. ln feite betreft het echter volwaardige prospects met de daarbij behorende
zoekgebieden.

Tabel 5.6 Overzicht van de voorgenomên proefboringen van de initiatiefnemer in de Waddenzee, Noordzeekustzone
en op Ameland.

Kortom, de afspraken met het kabinet en het voortschrijdende seismische onderzoek
hebben ertoe geleid dat nu in totaal twaalf prospects worden onderscheiden in de
Waddenzee, de aangrenzende Noordzeekustzone en op Ameland. Bij elk van deze
prospects hoort een zoekgebied, en in elk zoekgebied is één proefboring gepland.
Zes van de twaalf zoekgebieden bevinden zich in de Waddenzee en staan centraal
in het onderhavige 'MER Proefboringen naar aardgas in de Waddenzee'. De overige
zes proefboringen betreffen prospects die kunnen worden aangeboord vanaf Ameland
(één prospect) en vanuit de Noordzeekustzone (vijf prospects). Deze prospects staan
centraal in het 'MER Proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone en op
Ameland'. De prospects die nu in procedure worden gebracht, passen volledig binnen
de afspraken uit het Plan van Aanpak.

5.2 Voorgenomen activiteit

De mijnbouwmaatschappijen hebben in de jaren zestig het eigendom verkregen van
de delfstoffen in delen van het gebied onder de Waddenzee en de aangrenzende
Noordzeekustzone. Een deel van deze delfstoffen wordt inmiddels gewonnen vanaf
en bij Ameland, en vanaf enkele locaties op het vaste land van Noord-Nederland. Tot
op heden hebben de mijnbouwmaatschappijen, onder andere vanwege de ecologische
gevoeligheid van de betreffende gebieden, deze winning gefaseerd uitgevoerd.

De mijnbouwmaatschappijen hebben nu echter het voornemen om weer delfstoffen
te gaan winnen in dit deel van hun concessiegebieden. Als voorbereiding op de
winning voeren zij onderzoek uit naar het voorkomen van gasvoorraden onder de
Waddenzee en de Noordzeekustzone. ln het kader van dit onderzoek zijn de mijn-
bouwmaatschappijen van plan voorverschillende prospects in de Waddenzee proefbo-
ringen uit te voeren.

Totaal aantal proefboringen
(stuurgroeprapport, 1 993)

6 6 1 2 15

Status le kwartaal 1994
(door kabinetsbesluit en nieuwe seismiek)

6 4 1 4 15

Status 3e kwartaal 1994
(nieuwe seismiek)

7 6 1 5 19

Totaal aantal proefboringen
(voor m.e.r.-procedures)

0 6 1 5 12
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De voorgenomen activiteit, die in dit MER centraal staat kan zodoende worden

omschreven als

Het uitvoeren van proefboringen naar gas in de Waddenzee voor de pros'
pects: Sint Jacobiparochie-West, Hollum-Zuid, Bliia-Noord, Roode Hooîd,
Simonszand en Rottumeroog 1.

De voorgenomen activiteit is goed te beschrijven aan de hand van drie bouwstenen

waarin de essentie van de proefboringen tot uiting komt. Deze bouwstenen vormen

het onderwerp van de volgende paragraaf. Voorafgaand aan deze beschrijving volgt
een korte, algemene schets van een proefboring. Deze schets gaat uit van het gebruik

van een hefeiland op een locatie in een diepe geul.

Een proefboring begint met een vooronderzoek. Dit onderzoek vindt vooral op kantoor
plaats en omvat onder andere het interpreteren van de resultaten van seismisch

onderzoek, het selecteren van doelstructuren met de bijbehorende boorlocaties en

transportroutes, en het voorlichten van personeel en belanghebbenden. Alleen het

nulonderzoek naar de milieukundige, hydrografische en geotechnische situatie vindt
op locatie plaats, evenals het veiligheidsonderzoek naar het voorkomen van ondiep
gas.

Nadat het vooronderzoek is afgerond worden de boorlocatie en de transportroute
gereed gemaakt voor gebruik. Dan wordt het hefeiland met sleepboten ingevaren. Er

worden werknemers en materialen naar het platform gebracht, zodat het startsein voor
het boren kan worden gegeven. De aan- en afvoer van mensen en materialen vindt
vanaf nu regelmatig plaats.
Belangrijke aspecten die samenhangen met het boren, zijn het geluid dat door de

dieselmotoren en de boorinstallatie wordt geproduceerd en de samenstelling van de

boorvloeistof. Tijdens het boren bestaat er een hele kleine kans dat er een blow-out

optreedt, waarbij onverwacht gas en condensaat onder grote druk uit het boorgat
omhoog komen,
Als er gas wordt aangetroffen wordt er een produktietest uitgevoerd. Deze test is
bedoeld om inzicht te krijgen in de produktiviteit en omvang van het gasveld en de

kwaliteit van het gas. De produktietest gaat onder andere gepaard met het affakkelen
van gas. De vlam op de fakkelpijp vormt een hittebron en is bovendien van grote

afstand zichtbaar.
Nadat de produktietest is afgerond wordt de put onder de zeebodem definitief afgeslo-
ten en wordt het hefeiland weer met behulp van sleepboten uitgevaren. Ook de
grindzakken, die de bodem rond de poten van het hefeiland tegen erosie hebben
beschermd, worden weer verwijderd.
De proefboring wordt afgesloten met een eindonderzoek. Dit eindonderzoek bestaat
ondermeer uit het herhalen van het nulonderzoek, zodat eventuele milieu-effecten
kunnen worden bepaald. Daarnaast omvat het eindonderzoek ondermeer het evalue-
ren van de milieuzorgprocedures en het inlichten van de belanghebbenden over het

verloop van de proefboring.
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5.3 Ontwikkeling van alternatieven

Aansluitend bijde randvoorwaarden en uitgangspunten uit het Plan van Aanpak heeft
de initiatiefnemer aan het ontwikkelen van alternatieven, en in het bijzonder van het

MMA, een prominente plaats in de m.e.r. toegekend. Het vertrekpunt daarvoor is een
globale omschrijving van de voorgenomen activiteit (zie paragraaf 5.2) en een uiteen

legging van de voorgenomen activiteit in bouwstenen.

Bouwstenen
Deze bouwstenen gaan over het waar, wanneer en hoe van de proefboringen, aan

de hand waarvan de voorgenomen activiteit én de mogelijke alternatieven kunnen

worden beschreven. De eerste bouwsteen, over het waar van de proefboringen, gaat

in op de aspecten die samenhangen met de ligging van de locatie. Naast de ligging

zelf is ook de route, waarlangs het transport naar de locatie plaatsvindt, belangrijk.

De tweede bouwsteen, over het hoe van de proefboring, behandelt de technische of

inrichtingsaspecten. Dit betreft dan in hoofdzaak de boortechniek en de keuze voor
een boorinstallatie waarmee de proefboring wordt uitgevoerd. Als mogelijke boorinstal-

laties komen het hefeiland en het ponton in aanmerking (zie paragraaf 5.3.2). Daar-

naast spelen de middelen waarmee het transport plaatsvindt een rol. De derde en

laatste bouwsteen gaat tenslotte in op het wanneer van de proefboringen, ofwel op

de vraag in welk seizoen de proefboringen worden uitgevoerd. ln figuur 5.8 worden

de drie bouwstenen schematisch weergegeven en in verband gebracht met de

ontwikkeling van mogelijke alternatieven.

O ntwi kke I i n g van alte rn ati eve n
Als basis voor het onderzoek dient vervolgens een grondige beschrijving van de

bestaande situatie van het gebied en een analyse van de voorgenomen activiteit met

een overzicht van relevante milieubelastingen. Binnen dat kader zijn de proefboringen
vanuit vier verschillende invalshoeken belicht.

ln de eerste plaats zijn, uitgaande van de ervaring van de initiatiefnemer, technische
mitigerende maatregelen geformuleerd, die de verstoring door de proefboring zoveel

mogelijk moeten voorkomen . Ðeze maatregelen geven een uitwerking van de vraag
naar de wijze van uitvoering ('hoe') van de proefboring.

Een tweede invalshoek is een kwalitatieve benadering waarbij op basis van de
resultaten van het veldonderzoek en een expert-judgement de ecologische minst
kwetsbare locatie ('waar') en de ecologisch minst kwetsbare periode ('wanneer') voor
een proefboring zijn vastgesteld. Het derde gezichtspunt volgt een kwantitatieve
benadering waarbij op basis van een ecologische risico-analyse de milieu-effecten
zijn voorspeld. Met deze benadering is tegemoet gekomen aan het pleidooi voor
concrete, toetsbare doelstellingen (Ministerie van Economische Zaken, 1995). Deze

analyse doet kwantitatieve uitspraken over de beste keuzen ten aanzien van de locatie
('waar') en de periode ('wanneer') voor de proefboringen. Tenslotte zijn de proefborin-
gen vanuit het oogpunt van veiligheid en incidenten belicht. De uitkomsten van deze

risico-analyse geven aanwijzingen voor aanvullende maatregelen voor de wijze van

uitvoering ('hoe') van de proefboring.

De resultaten van deze onderzoeken zijn geïntegreerd en hebben geleid tot de

identificatie van het meest milieuvriendelijke alternatief. Tegelijk leverden deze
onderzoeken de benodigde informatie op voor de beschrijving van de milieu-effecten.
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Figuur 5.8 De bouwstenen van de proefboring, bezien in relatie tot de alternatieven

5.3.1 Waar

Het gebied, waar het milieu-effectonderzoek zich op richt, is in de voorgaande fase
van de m.e.r -in de startnotitie- afgebakend in de vorm van zoekgebieden. De ligging
en omvang van deze zoekgebieden hangt samen met verschillende criteria.

Zoekgebieden
Centraal bij het vaststellen van de zoekgebieden staat de ligging van het prospect.
Voor elke prospect is een ondergronds punt vast te stellen, dat het beste kan worden
aangeboord: het sub-surface target. Dit punt ligt meestal in het hoogste deel van het
prospect omdat het gas zich daar heeft verzameld en dus goede informatie geeft over
het hele gasvoorkomen.
Het aanboren van het prospect gebeurt bij voorkeur recht naar beneden. Er kunnen
zich echter situaties voordoen waarin dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld als het sub-
surface target zich bevindt onder een plaats waar niet geboord kan worden. ln die
gevallen moet schuin naar beneden (gedevieerd) worden geboord. Het gebied,
waarbinnen gedevieerde boringen kunnen worden uitgevoerd, is echter beperkt door
technische randvoorwaarden. Deze betreffen de diepte van het sub-surface target,
de diepte waar met schuin boren kan worden begonnen, en de hoek waaronder schuin
kan worden geboord. Door deze randvoorwaarden bedraagt de maximale laterale
boorafstand van de plek boven het sub-surface target tot de bovengrondse boorlocatie
maximaal3,5 kilometer. De boorlocatie moet daarom liggen binnen een straalvan 3,5
kilometer rond het sub-surface target: het laterale of horizontale boorbereik.
Naast de technische beperking van het boorbereik wordt de ligging van een boorloca-
tie binnen dit gebied verder beperkt door de ligging van breuken in geologische
formaties.
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Tenslotte spelen ook planologische criteria een belangrijke rol bij het bepalen van de
boorlocaties. De onderstaande tabel geeft een overzicht van deze criteria.
Op grond van de technische en planologische criteria zijn de zoekgebieden vastge-
steld, zoals die in de startnotitie en tabel 5.7 zijn weergegeven.

Tabel 5.9 Overzicht van de criteria voor de zoekgebieden

soorten locaties
Binnen de zoekgebieden kunnen de proefboringen in principe op vijf verschillende
soorten locaties worden uitgevoerd. Deze vijf soorten locaties bestaan uit een locatie
in een diepe geul, op een plaat, in een ondiepe geul, op land of op een eiland. In dit
MER over de proefboringen in de Waddenzee spelen alleen de eerste drie soorten
locaties een rol.

Locaties in een diepe geul: Een locatie in een diepe geul betekent een locatie
met een diepte van ongeveer zes meter bij hoogwater. Er kan dan gebruik
gemaakt worden van een hefeiland voor het uitvoeren van de proefboring.
Afhankelijk van ondermeer de scheepvaart en de ecologie ter plaatse kan de
exacte ligging van de locatie in de geul worden bepaald.

Locaties op een plaat: Een locatie op een plaat betekent in het algemeen een
locatie die bij laagwater kan droogvallen en waar bij hoogwater ongeveer twee
tot drie meter water zal staan. Afhankelijk van onder andere de stabiliteit van de
ondergrond en de mogelijkheden voor ontsluiting van de locatie en het aanmeren
van schepen, kan worden gekozen voor een locatie midden op of aan de rand
van een plaat. Op een plaat zal gebruik gemaakt worden van een ponton.

Locaties in een ondiepe geul: Een locatie in een ondiepe geul betekent over het
algemeen een locatie waar bij hoogwater ongeveer twee tot zes meter water
staat. Afhankelijk van onder andere de stabiliteit van de ondergrond en de
mogelijkheden voor ontsluiting van de locatie en het aanmeren van schepen, kan
worden gekozen voor een locatie midden in of aan de rand van de geul. In een
ondiepe geul zal gebruik worden gemaakt van een ponton of een hefeiland.

Deze verschillende mogelijkheden voor de ligging van een locatie in combinatie met
de geografische ligging van de prospects in de Waddenzee leidt tot het onderstaande
overzicht van alle locatie-alternatievenl.

De exacte ligging van de locatie wordt uiteindelilk bepaald op basis van de resultaten van het nulonderzoek. Dit

onderzoek wordt enkele maanden voor de aanvang van de proefboring uitgevoerd. De verschuiving van de

boorlocatie zal dan overigens niet meer dan enkele honderden meters bedragen.

b

c

rechtspositie gebieden buiten de concessies komen niet in aanmerking.Concessiegrenzen

ecologie waar mogelilk gebieden rond bevaarbare geulen situeren.Waterdiepte

vergunningen/ecologie gebieden buiten de gesloten gebieden uit de NB-wet situeren,
gebieden buiten de gesloten gebieden voor de visserij situeren.

Natuur-
beschermingswet
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)

A. op landr 4,5 3,5 n.v.t. n.v.t.

B. in ondiepe geul2 1 ,'l 2 5,0 3,8

C. op plaat'? 0,8 2 0,5 -0,7

D. in diepe geul 3,3 3 6,0 4,8

Jacobiparochie-
West

EMK. in diepe geul 4,3 3,5 7,0 5,8

A. bestaande locatie op Amelandl,s 4,6 3,5 n.v.t. n.v.t.

B. nieuwe locatie op Ameland 2,9 2,5 n.v.t. n.v.t.

C1. op plaaf 0,9 2 0,5 -0,8

C2. in ondiepe geulz 'I,0 2 2,0 0,7

D. in diepe geul 1,2 2 11,s 10,2

Hollum-Zuid

E. nieuwe locatie op Ameland3 4,7 3,5 n.v.t. n.v.t.

A. bestaande locatie op landr 5,5 5 n.v.t. n.v.t.

81. in ondiepe geul2 1,4 2 2,0 0,6

82. in ondiepe geul2 1,4 2 2,0 0,6

C. in diepe geul 1,5 2 6,5 5,1

Blija-Noord

D. nieuwe locatie op landl 5,0 4 n.v.t. n.v.t.

A. op plaat'? 1,6 2 2,0 0,6

B. in diepe geul 2,4 3 10,0 8,6

C. in diepe geul 2,4 3 10,5 9,1

Roode Hoofd

D. op Schiermonnikoog 3,1 3 n.v.t. n.v.t.

A. in diepe geul 1,5 2 6,0 4,5

81. op plaat2 1,0 2 0,5 -1,0

82. op plaat'z 1,7 2 2,0 0,5

C. in de Noordzeekustzone 5,5 þ 5,0 3,5

D. in de NoordzeekusÞone 6,6 7 6,0 4,5

Simonszand

EMK. in diepe geul 5,5 6 6,0 4,5

A. open zee3 4,7 6 8,0 6,5

B. in diepe geul 3,4 4 11,5 10,0

C. op plaat2 1,6 2 0,5 -1,0

Rottumeroog 1

D. op plaaf 0,3 2 0,s -1,0

)

)

Tabel 5.10 Overzicht van de locaties, de laterale boorafstand, de boortiid en de waterdiepte.

t Deze locatie is later mogeliik te gebruiken als produktielocatie.t ln de boortijd is de tijd (drie tot vier weken) die nodig is voor het opbouwen, installeren en afbreken

- van het ponton en voor de testinstallatie niet inbegrepen.3 Locatie gelegen buiten het gebied van de pkb-Waddenzee, die in het MER Proefboringen Noordzee-
kustzone en Ameland worden behandeld.
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Route
Met het uipoeren van de proefboringen gaat transport gepaard. Naast het transport

van bijvoorbeeld de boorinstallatie is er ook het transport van personeel en de aan-

en afvoer van materialen. Voor dit transport zijn alternatieve routes in beschouwing

genomen. De route waarlangs het transport plaatsvindt, hangt samen met de ligging

van de locatie en het transportmiddel.

Tabel 5.12 geeft de alternatieve transportroutes naar elk zoekgebied aan. Uit de tabel

blijkt welkelransportroutes wel (.) en welke niet (-) reëel zijn om de boorlocaties te

ontsluiten. Het vermijden van het oversteken van wantijen is daarvoor een belangrijke

leidraad. Figuur 5.11 en kaarl2a en 2b uit de Atlas bij dit MER behelzen kaarten

waaruit het verloop van deze routes en de waterdiepte blijkt. Deze kaarten tonen

tevens de diepte van de vaarroutes. Derhalve zijn er de volgende alternatieve moge-

l'rjkheden voor het transPort:

a. locaties in een diePe geul
Bij deze locaties vindt transport in principe per schip plaats. De route waarlangs

het transport plaatsvindt hangt af van de ligging van de locatie. Er ziin in hoofdlij-

nen vier alternatieven. Van oost naar west zijn dit:

1. vanuit de Eemsmond
Een eerste alternatieve route voor het transport per schip is de route vanuit

een van de havens in de Eemsmond (Eemshaven of Delfzijl). Deze route

ligt het meest voor de hand voor locaties ten oosten van het eiland Schier-

monnikoog.

2. vanuit Lauwersoog
Een tweede mogelijkheid is een route vanuit de haven van Lauwersoog door

de Waddenzee. Deze route loopt via de vaargeul Zoutkamperlaag en iS,

gezien de diepte daarvan, niet gebonden aan de hoogwaterperioden.

3. vanuit Holwerd
Een volgende mogelijkheid is gebruik te maken van de haven van Holwerd,

van waár ook de veerboot naar Ameland vertrekt. Ðeze route loopt via het

Kikkertgat, het Molengat en het Borndiep. Het gebruik van deze route is voor

een deel gebonden aan hoogwaterperioden, en afhankelijk van de diepgang
van de schepen.

vanuit Harlingen, over de Waddenzee
Een vierde mogelijkheid is een route vanuit de haven van Harlingen' Deze

route is niet gebonden aan hoogwaterperioden. Vanuit Harlingen loopt de

route door de vaargeul langs Pollendam, de Blauwe Slenk, de Vliestroom,

en de West-, de Noord- en de Oostmeep'

5. vanuit Velsen
Een laatste mogelijk voor het transport per schip is de scheepvaartroute
vanuit de haven in Velsen. Deze route betreft een normale scheepvaartroute,

die ten noorden van de waddeneilanden loopt. Schepen die deze route

volgen komen de Waddenzee binnen via bijvoorbeeld het Borndiep of het

Westgat.

4
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b. locaties op een plaat
De transportroutes voor deze locaties zijn, voor wat betreft de hoofdroute tot aan
de omgeving van de locatie, hetzelfde als voor de locaties in een diepe geul
(onder a.). Locaties op een plaat kennen een waterdiepte van twee tot drie meter
bij hoogwater en kunnen bij laagwater droog vallen. Het gebruik van het laatste

deel van de transportroute is daardoor soms gebonden aan de hoogwaterperi-
oden, en stelt bovendien eisen aan de diepgang van de schepen.

c. locaties in een ondiepe geul
De transportroutes voor deze locaties zijn, voor wat betreft de hoofdroute tot aan
de omgeving van de locatie, hetzelfde als voor de locaties in een diepe geul
(onder a.). Ook locatíes in een ondiepe geul hebben een relatief geringe water-
diepte. Evenals bij de locaties op een plaat stelt het gebruik van de transportroute
daarom eisen aan de diepgang van de schepen.

De besproken routes maken gebruik van verschillende havens. Havens die aansluiten
bij de routes zijn Delfzijl en Eemshaven in de Eemsmond, Harlingen, Holwerd,
Lauwersoog en Velsen. Alleen in Velsen beschikt de initiatiefnemer zelf over alle
benodigde faciliteiten voor de overslag van materieel en het aan boord gaan van
personeel. Deze voorzieningen zijn ook in de andere havens nodig, die bij het
uitvoeren van de proefboringen uiteindelijk een rol spelen.

Tabel 5.12 Overzicht van alternatieve transportroutes.

5.3.2 Hoe

Deze tweede bouwsteen betreft de technische uitvoering van de proefboring. Het gaat
dan om de boorconfiguratie en de transportmiddelen. Voor het uitvoeren van de
proefboring komen in principe drie verschillende boortechnieken (conventioneel boren,
slimhole drilling en coiled tubing drilling) en twee verschillende boorinstallaties (het
hefeiland en het ponton) in aanmerking. Voor het transport gaat het vooral om de
keuze tussen normale en speciale bevoorradingsschepen.

Boortechniek
Er zijn drie verschillende boortechnieken te onderscheiden die mogelijk in aanmerking
kunnen komen voor de proefboringen in de Waddenzee. Naast de conventionele
boortechniek zijn dit het zogenaamde slimhole drilling en het coiled tubing drilling. De
belangrijkste karakteristieken van deze boortechnieken bepalen de toepasbaarheid
voor de voorgenomen proefboringen.

St. Jacobiparochie-West

Hollum-Zuid

Blija-Noord

Roode Hoofd

Simonszand

Rottumeroog 1
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a Conventioneel boren
ln het algemeen worden proefboringen uitgevoerd met conventionele boortech-
nieken. Met behulp van een boortoren wordt dan een gat geboord door een
boorbeitel aan een draaiende stang de grond in te boren. Het boorgat wordt
vervolgens met buizen verstevigd. Een uitgebreidere beschrijving van deze
techniek is opgenomen in hoofdstuk 6.
Met conventionele boortechnieken is veel ervaring opgedaan. De techniek is
inmiddels zo vq ontwikkeld dat er goede petrofysische gegevens mee worden
verkregen. Door de grote diameter van het boorgat zijn de mogelijkheden om het
reseruoir te testen en goede karakteristieken van het reservoir te verkrijgen
optimaal. Met name bij sterk gedevieerde boringen speelt de ruime ervaring met
deze boortechniek en het robuuste materiaal een belangrijke rol. De kans dat
er dan vertragingen tijdens het boren optreden is daardoor relatief klein.
Daar staat tegenover dat, in vergelijking met de beide andere boortechnieken,
de omvang van de installatie groter is en de kosten meestal hoger uitvallen.
Door de grotere diameter van het boorgat is de hoeveelheid afval die vrijkomt
groter en neemt de omvang van het transport daardoor eveneens toe.

Slimhole drilling
Slimhole drilling is een boortechniekwaarbij de diametervan het boorgat duidelijk
kleiner is dan bij conventionele boortechnieken. ln het algemeen wordt slimhole
drilling vooral toegepast bij proefboringen met een relatief geringe kans op
succes, min of meer recht boven het ondergronds aan te boren punt en als het
boorgat bij voorbaat niet voor de produktie van gas zal worden gebruikt.
Ten opzichte van conventionele boortechnieken heeft deze techniek drie belang-
rijke voordelen. Door de kleinere maten van het boorgat neemt de hoeveelheid
afval met ongeveer de helft af. Daarmee wordt ook het aantal transporten sterk
gereduceerd. Ook in financieel opzicht kan slimhole drilling aantrekkelijker zijn
door een aanzienlijke kostenreductie. Tegenover deze voordelen staan echter
belangrijke nadelen. Zo zijn de mogelijkheden voor het verzamelen van petrofysi-
sche gegevens, juist ook bij schuine boringen, aanmerkelijk minder. De geringe
uitstroom van gas uit het boorgat is de reden dat produktietesten ook minder
gegevens opleveren. Bovendien is slimhole drilling minder aantrekkelijk bij
boringen op diepten groter dan 3000 meter, vanwege de grote krachten op de
kleinere en zwakkere boorpijpen, boormotoren en boorbeitels. Door de kwets-
baarheid van het kleinere boormaterieel is er bij slimhole drilling tenslotte een
grotere kans op vertragingen.

Coiled tubing drilling
Coiled tubing drilling is een boortechniek die met een continue boorpijp, een
stalen slang die is opgerold, wordt uitgevoerd. Onderaan de slang zijn de boor-
beitel en de aandrijving bevestigd. Het is een techniek die met name geschikt
is voor het boren van nieuwe gaten vanuit bestaande putten.
Coiled tubing drilling heeft ten opzichte van een conventionele boortoren drie
belangrijke voordelen. Het belangrijkste voordeel is dat met deze techniek kan
worden geboord, terwijl het aan te boren reservoir tegelijk in produktie is. Een
ander voordeel van coiled tubing drilling is de geringe omvang van de boorinstal-
latie. Ook coiled tubing drilling kent een klein boorgat waardoor in principe
dezelfde voordelen ten aanzien van de hoeveelheid afval en het aantaltranspor-
ten ontstaan als bij slimhole drilling.
Coiled tubing drilling is echter nog niet geschikt om een volledig nieuwe boorput
te boren. Alleen in combinatie met een conventionele boortoren zijn eventuele
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toepassingen denkbaar. Coiled tubing drilling zal in dat geval alleen het laatste
deel van het boortraject uitvoeren. De voordelen ten aanzien van afval en
transport zijn dan echter geringer dan wanneer uitsluitend met deze techniek
geboord zou kunnen worden. Door de combinatie van coiled tubing drilling met
een conventionele boortoren zal eerder het aantal transporten toenemen, omdat
twee verschillende installaties worden gebruikt voor het boren. Ook in financieel
opzicht is een dergelijke combinatie van boortechnieken weinig aantrekkelijk.
Beperkingen van het coiled tubing drilling zelf betreffen de levensduur en de
doorsnede en lengte van de rol, waar de 'boorslang' omheen is gewikkeld.
Bovendien wordt de levensduur van de tubing door de verbuigingen verkort en
is de tubing, door het geringe gewicht en stijfheid, niet in staat om sterk gede-
vieerde putten te boren. Voor coiled tubing drilling gelden tenslotte dezelfde
nadelen ten aanzien van petrofysische gegevens, testgegevens en kwetsbaarheid
van het boormaterieel als bij slimhole drilling.

Bij de keuze van een geschikte boortechniek voor de proefboringen speelt ook de
verwachte kwaliteit van de aan te boren reservoirs een belangrijke rol. Deze kwaliteit
is van belang voor het bepalen van de economische haalbaarheid van exploitatie.

Tabel 5.'13 Voor- en nadelen van de verschillende boortechnieken.

De kwaliteit van reservoirs neemt in het algemeen af vanaf de lijn Groningen -Leeu-
warden in noordelijke richting. Dit houdt in dat vooral onder de Waddenzee de kwaliteit
van het reseruoir bepalend is voor de produktiviteit van de produktieputten. Voor het
beoordelen van de economische haalbaarheid van de potentiële gasvoorkomens uit
dit MER zijn goede gegevens uit de produktietesten en goede petrofysische gegevens
daarom van groot belang.

De conclusie uit de voorgaande beschouwing over boortechnieken is dat de proefbo-
ringen in de Waddenzee om deze laatste reden uitsluitend met conventionele boor-
technieken kunnen worden uitgevoerd. Hoewelslimhole drilling en coiled tubing drilling
vanuit het oogpunt van milieu aantrekkelijke boortechnieken zijn, is belangrijker dat
beide boortechnieken technisch onvoldoende garantie bieden voor een goed verloop
van de proefboring. Coiled tubing drilling is een techniek die met name geschikt is
voor het boren van nieuwe gaten vanuit bestaande putten. Voor het boren van een
nieuw boorgat kan deze techniek alleen in combinatie met conventionele boortechnie-
ken worden gebruikt. Slimhole drilling levert minder goede petrofysische en produktie-
gegevens op en is minder goed toepasbaar bij diepere en sterk gedevieerde boringen.

+ +hoeveelheid afual

+aantal transporten

+omvang ¡nstallatie +

+ +kosten

+petrofysische gegevens

+lestgegevens

+risico op vertraging

+gedevieerde putten
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Hoewel verwacht mag worden dat slimhole drilling zich in de komende jaren nog
verder zal ontwikkelen, zal de initiatiefnemer dus in eerste instantie kiezen voor
conventionele boortechnieken. De reden daarvoor is dat er slechts één kans is om
een proefboring uit te voeren voor de zes onderscheiden prospects in de Waddenzee.
ln een tweede kans op een proefboring is binnen de huidige afspraken en regelingen
niet voorzien. Deze lopende afspraken beslaan de periode tot 2000 en gaan uit van
maximaal zes proefboringen in het gebied waarvoor de pkb-waddenzee geldt.
De eenmalige proefboringen moeten dus een maximum aan gegevens opleveren, die
een gefundeerde beslissing over de eventuele produktie van gas mogelijk maken. Een
zo hoge financiële investering als die voor de produktie van het gas, kan alleen verant-
woord worden gedaan als alle benodigde gegevens in de eerste en vooralsnog laatste
proefboring zijnverzameld. De garantie van een succesvolle proefboring heeft daarom
de hoogste prioriteit en vereist daarom het gebruik van conventionele boortechnieken.

Boorinstallatie
Het tweede element dat het'hoe'van de proefboring bepaalt is de boorinstallatie. De
keuze voor een boorinstallaties hangt samen met de ligging en de waterdiepte van
de boorlocatie. De alternatieve mogelijkheden voor het uitvoeren van de proefboringen
zijn onderstaand kort beschreven. Een uitgebreide beschrijving, die ook ingaat op de
belasting van het milieu die met elk van deze installaties samenhangt, is te vinden
in hoofdstuk 6'Milieubelastingen'.

hefeiland
Een hefeiland wordt gebruikt voor boringen op zee of in geulen. Het bestaat uit
een platform, dat langs enkele poten boven het water wordt uitgetild. op het
platform bevinden zich de boortoren, de accommodatie voor het personeel en
verschillende andere machines en voorzieningen. Voor het invaren van een
hefeiland met sleepboten is in de Waddenzee een vaarbreedte van ongeveer 400
meter nodig en een waterdiepte van ongeveer zes meter bij hoogwater. De
diepgang van een hefeiland is ongeveer vier meter.

ponton
Een ponton wordt gebruikt voor boringen op locaties in ondiepe geulen of op een
plaat. Het is een soort drijvend platform, dat op de boorlocatie wordt afgezonken.
Overeenkomstig het hefeiland bevinden zich op het platform de boortoren en de
overige machines en voorzieningen. Het ponton beschikt echter niet over accom-
modatie voor het overnachten van personeel. Voor het invaren van het ponton
is een vaarbreedte van ongeveer 100 meter nodig en een waterdiepte van twee
tot drie meter. De diepgang van het ponton is minder dan één meter.

Transportmiddelen
De keuze voor één van de transportmiddelen hangt vooral samen met de ligging van
de locatie en de aard van het transport. Daarnaast speelt ook de waterdiepte van de
transportroute en van de boorlocatie een rol. Erzijn de volgende alternatieve mogelijk-
heden voor het transport:

bevoorradingsschepen
voor het transport naar locaties in een diepe geul komen, afhankelijk van de
waterdiepte, de reguliere bevoorradingsschepen in aanmerking. Deze bevoorra-
dingsschepen zijn speciaal ingericht voor transporten in deze tak van industrie.
De diepgang van de schepen is ongeveer vijf meter.

b
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b. schepen met aangepaste diepgang
Voor het transport naar locaties in een ondiepe geul of op een plaat moet gebruik
worden gemaakt van speciale schepen, met een geringe diepgang. Deze sche-
pen hebben bij een maximale belading een diepgang van iets meer dan 1,5

meter.

helikopters
Voor het vervoer van mensen kan ook gebruik worden gemaakt van een helikop-

ter. Het gebruik van de helikopter staat los van de ligging van de locatie. De

vliegroute van de helikopter sluit zo veel mogelijk aan bij de bestaande vliegrou-
tes over de Waddenzee naar bestaande platforms bij Ameland'

d. sleepboten
Voor het invaren van het platform worden sleepboten gebruikt. De diepgang van

de sleepboten varieert en hangt samen met de waterdiepte op de boorlocatie en

de transportroute. Voor het invaren van een ponton is zo bijvoorbeeld een

waterdiepte van twee tot drie meter nodig, uitgaande van sleepboten met een

diepgang van één tot twee meter.

De hoofdlijnen van de technische uitvoering van de proefboring zijn met deze drie

elementen beschreven. Toch is er nog een vierde element dat het 'hoe' van de
proefboringen invult. Het betreft de te gebruiken technieken en materialen. Uitgaande
van een normale proefboring, zoals die bijvoorbeeld ook op het Continentale Plat

wordt uitgevoerd, liggen deze echter in hoofdlijnen vast. Dat neemt niet weg dat door
de initiatiefnemer is gezocht naar middelen om de (verwachte) belastingen en effecten

op het milieu te voorkomen of te beperken. Het resultaat is een scala van mitigerende
maatregelen, die in hoofdstuk 7 'Technische Maatregelen' worden beschreven . Deze
maatregelen schrijven in de meeste gevallen het gebruik van verbeterde of aangepas-
te technieken en materialen voor.

5.3.3 Wanneer

De laatste bouwsteen gaat in op het'wanneer'van de proefboring. Door een goede
planning van proefboringen in de tijd is het mogelijk bepaalde milieu-effecten te
beperken.
Om deze reden zijn in de eerste plaats vier seizoenalternatieven onderscheiden. De
gevoeligheid van de natuur en het milieu verschilt namelijk per seizoen. To zijn de
zeehonden bijvoorbeeld met name gevoelig voor verstoringen als zij in de zomer in

de Waddenzee hun jongen zogen. De vier seizoenen, die onderscheiden zijn, betref-
fen het voorjaar (maart, april en mei), de zomer (juni, juli en augustus), het najaar
(september, oktober en november) en de winter (december, januari en februari).

De volgorde, waarin de proefboringen worden uitgevoerd, is het tweede element van
het'wanneer'van de proefboringen. Deze volgorde wordt in de eerste plaats bepaald
door technische aspecten, zoals de beschikbaarheid van boorinstallaties, de capaciteit
om gegevens te verwerken, de beschikbaarheid van gedetailleerde geologische
informatie en de duur van de proefboring (zie tabel 5.10 en figuur 5.14). ln de tweede
plaats vragen ook de ecologische aspecten aandacht bij het bepalen van de volgorde
van de proefboringen. Door de proefboringen in de gevoeligste gebieden zoveel
mogelijk na de proefboringen in minder gevoelige gebieden te plannen, kan de
ervaring die tijdens de eerdere proefboringen is opgedaan optimaal worden benut.

c

86



Boort¡jd versus Afstand

co
o)
(úo

;
Ë

d)

300

250

200

150

100

50

0

0 1000 2000 3000 4000 5000

Horizontale afstand (metefl tussen oppervlakte-locatie en prospect

6000 7000

¿
n/

Bovengrens

-¿
¿t¿ttz .-/

-/
-"t'--

f"ltttt-J -
Ondergrens

Figuur 5.14 De duur van de proefboring kan door verschillen in de hoek en de afstand van de boring variëren tussen
de twee en de zes maanden.

5.3.4 Samenhang bouwstenen

Tussen de beschreven bouwstenen bestaat een samenhang. Deze samenhang
bestaat vooral tussen de ligging van de locatie en de wijze van uitvoering. Uitgaande
van de locatie is de samenhang tussen de verschillende bouwstenen als volgt samen
te vatten (zie ook figuur 5.8):

Tabel 5.15 Samenhang tussen alternat¡even

t De keuze van het seizoen waarin de proefboringen zullen worden uitgevoerd is vrij in die zin dat er
geen directe samenhang bestaat met de andere bouwstenen (locatie, installatie en transport).

2 Aangepast schip met een diepgang van ongeveerI ,5 meter.

Locaties in een diepe geul
Bij een locatie in een diepe geul zal gebruik worden gemaakt van een hefeiland.
Het transport kan bijvoldoende waterdiepte met normale bevoorradingsschepen

in diepe geul locatie-afhankelijk hefeiland normaal schip vrijr

op plaat locatie-afhankelijk ponton ondiep schip2 vnl

in ondiepe geul locatie-afhankelijk hefeiland of ponton ondiep schip vnj
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plaatsvinden, terwijl de route afhankelijk is van de ligging van de locatie. De
keuze van het seizoen waarin de proefboringen plaats kunnen vinden is vrij.

b" Locaties op een plaat
Bij een locatie op een plaat zal gebruik gemaakt worden van een ponton. Het
transport vindt plaats met speciale schepen met een kleine diepgang. De te
kiezen route is afhankelijk van de locatie. De keuze van het seizoen is in principe
vrij.

c. Locaties in een ondiepe geul
Bij een locatie in een ondiepe geul kan gebruik worden gemaakt van een ponton.
Afhankelijk van de waterdiepte komt in sommige gevallen ook een hefeiland in
aanmerking. Voor het transport naar deze locaties moeten schepen met een
geringe diepgang worden gebruikt. De route hangt af van de ligging van de
locatie. De keuze van het seizoen is in principe vrij.

5.4 Alternatieven

Voor het uitvoeren van de proefboringen zijn voor elk prospect meerdere alternatieven
ontwikkeld. Deze alternatieven verschillen van elkaar, omdat ze elk een ander
antwoord geven op de vraag waar, hoe en wanneer de proefboringen moeten worden
uitgevoerd . Deze manier van ontwikkelen en onderzoeken van alternatieven voor het
uitvoeren van de proefboringen levert een nauwkeurig en afgewogen inzicht op in de
milieu-effecten van de boringen. Met deze inzichten is het mogelijk vast te stellen
welke uitvoering van de proefboring leidt tot de meest optimale situatie voor het milieu.

Conform de wettelijke eisen zijn voor elk prospect een nulalternatief, een voorkeursal-
ternatief en een meest milieuvriendelijk alternatief bepaald. Bovendien is een zoge-
naamd ecologisch minst kwetsbaar alternatief aangedragen door een brede groep van
deskundigen. Daarnaast zijn voor elk prospect enkele alternatieven door de initiatiefne-
mer vastgesteld. ln het vervolg van deze paragraaf zullen de verschillende alternatie-
ven kort op een rij worden gezet.

5.4.1 Nulalternatief

Voor elk MER is een referentiesituatie of nulalternatief noodzakelijk. Dit is de beschrij-
ving van de situatie zoals die zichzal ontwikkelen in de Waddenzee als de proefborin-
gen niet worden uitgevoerd. Dit nulalternatief is een kader voor het toetsen van de
milieu-effecten van de voorgenomen activiteit. De verschillen in de ontwikkeling van
het milieu in het gevalvan het nulalternatief respectievelijk de voorgenomen activiteit,
zijn zodoende een maat voor de omvang van de milieu-effecten.

5.4.2 Ecologisch minst kwetsbare alternatief

ln het kader van het MER is een expert-judgement gegeven over de vraag waar en
wanneer de proefboringen vanuit ecologisch oogpunt het beste kunnen worden
uitgevoerd. Het resultaat daarvan is het ecologisch minst kwetsbare alternatief (EMK,
hoofdstuk 9). Het expert-judgement baseert zich enerzijds op de deskundigheid van
de bij het MER betrokken ecologen en anderzijds op bestaande en nieuwe ecologi-
sche gegevens uit veldonderzoek.
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Het EMK-alternatief richt zich in de eerste plaats op de locatie van de proefboringen.
De ecologische waarde van de zoekgebieden is dan richtinggevend. Hoe de boringen
worden uitgevoerd is in dat kader van minder groot belang. Het verdient, ongeacht
de uitvoeringswijze, altijd de voorkeur om de boorlocatie te kiezen in de ecologisch
minst kwetsbare gebieden. Het expert-judgement richt zich daarnaast op het tijdstip
van de proefboringen.

5.4.3 Meestmilieuvriendelijkalternatief

Conform de eisen, die aan een MER worden gesteld, is een meest milieuvriendelijk
alternatief (MMA) voor elk van de onderscheiden prospects ontwikkeld. ln het MMA
worden de nadelige gevolgen voor het milieu voorkomen, dan wel, voor zover dat niet
mogelijk is, met gebruikmaking van de beste bestaande mogelijkheden ter bescher-
ming van het milieu, zoveel mogelijk beperkt. Een belangrijk doelvan het MMA is om
een beeld te verkrijgen waar andere alternatieven aan kunnen worden gespiegeld.

ln het algemeen mag men niet verwachten dat het opstellen van het MER direct leidt
tot de keuze van het MMA. Het MMA staat, als één van de alternatieven, naast de
andere alternatieven, waaronder ook het alternatief dat de voorkeur heeft van de
initiatiefnemer. ln dit bijzondere geval van de MER voor de proefboringen in de
Waddenzee is in het Plan van Aanpak echter met het Rijk afgesproken dat het MMA
wèl de basis zal vormen voor de besluitvorming, voorzover dit alternatief technisch
uitvoerbaar is.

Bij de ontwikkeling van het MMA hebben, zoals in hoofdstuk 4 is uiteen gezet, vier
invalshoeken een rol gespeeld. Het gaat om het bepalen van een ecologisch minst
kwetsbaar alternatief op basis van het veldonderzoek (waar, wanneer), het bepalen
van technische en mitigerende maatregelen (hoe), de ecologische risico-analyse
(waar, wanneer) en het onderzoek naar de risico's van incidenten (hoe).
De afzonderlijke antwoorden van deze vier invalshoeken op het hoe, waar en wanneer
van de proefboringen zijn vervolgens tot een meest milieuvriendelijk alternatief
gesmeed.

5.4.4 Alternatieven per prospect

De alternatieven in het MER verschillen van elkaar omdat voor elk alternatief een
andere selectie uit de bouwstenen is gemaakt. Bij het selecteren van de bouwstenen
hebben verschillende overuegingen een rol gespeeld. Deze overwegingen beogen,
uit een totaal van meer dan 100 denkbare alternatieven, die alternatieven te selecteren
die een reëel perspectief op realisatie hebben. De milieu-effecten van deze alternatie-
ven zijn elders in dit MER kwantitatief onderbouwd.

ln de eerste plaats zijn locaties die liggen buiten het bovengrondse horizontale
bereik van 3,5 kilometer rond het ondergronds aan te boren punt niet in beschou-
wing genomen. Deze locaties zijn gezien de huidige stand van de (boor)techniek
geen reële optie voor de proefboringen. Ze komen later mogelijk wel in aanmer-
king voor de produktie van gas, als ze tenminste buiten het pkb-gebied liggen.
Tijdens het opstellen van het MER is het aan te boren ondergrondse punt van
het prospect in sommige gevallen aangepast aan de nieuwste geologische en
technische gegevens en inzichten. Door deze aanpassingen zijn er geen alterna-
tieve locaties afgevallen.
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b. ln de tweede plaats zijn locaties waar moet worden gebaggerd buiten beschou-
wing gelaten. Het gaat dan om locaties die moeilijk bereikbaar zijn en minder dan
ongeveer twee meter waterdiepte bij hoogwater hebben. De gevolgen van het
baggeren zijn op dit moment moeilijk vast te stellen, omdat ze onder andere
samenhangen met de omvang van de baggerwerken. Niettemin is de verwachting
dat deze gevolgen van betekenis kunnen zijn.

c. ln de derde plaats is, gegeven de geringe en variërende waterdiepten op de
transportroutes in de Waddenzee, in principe de keuze gemaakt voor schepen
met een kleine diePgang.

d. ln de vierde plaats zullen voor de proefboringen, conform het Plan van Aanpak,
geen helikopters worden gebruikt voor het transport.

e. ln de vijfde plaats heeft de initiatiefnemer, waar het gaat om het hefeiland, een
keuze moeten maken voor een normaal hefeiland. De kleinere hefeilanden, die
in de jaren tachtig nog wel werden gebruikt, zijn inmiddels verouderd en niet
meer beschikbaar op de europese markt. Deze oude installaties kennen boven-
dien geen goede voorzieningen om lozingen naar het water te voorkomen. Ook
uit oogpunt van geluid en veiligheid zijn deze hefeilanden niet aangepast aan de
eisen van deze tijd. Aangezien het Plan van Aanpak vraagt om de inzet van de
best beschikbare technieken komt dit kleine hefeiland niet in aanmerking voor
het uitvoeren van proefboringen in de Waddenzee.

f. ln de zesde plaats is bij de selectie van de transportroute zoveel mogelijk de
voorkeur gegeven aan de kortste route en aan een route die niet over de Noord-
zee voert.
Deze keuze is gebaseerd op twee overwegingen. Ten eerste hebben de sche-
pen, die in principe voor de proefboringen in de Waddenzee worden gebruikt,

een kleine diepgang (zie c). Daardoor zijn ze minder geschikt om grotere afstan-
den over de Noordzee te varen. Vooral in de winter, als de kans op stormen en
een woelige zee groter is, zal het gebruik van deze route onnodige risico's met
zich meebrengen. Een tweede overweging is dat de risico's op een incident
(zoals bijvoorbeeld een lozing van chemische stoffen bij een aanvaring) toene-
men bij langere transportroutes, uitgaande van een gelijke kans op een incident
per kilometer.

tn de onderstaande beschouwing over de alternatieven per prospect zijn in de
eerste plaats de locaties benoemd die buiten de Waddenzee liggen en mogelijk
in aanmerking komen als produktielocatie. ln de tweede plaats zijn zowel het
ecologisch minst kwetsbare alternatief (EMK) als het meest milieuvriendelijk
alternatief aangegeven (MMA). Verder is in het overzicht het uiteindelijke voor-
keursalternatief van de initiatiefnemer opgenomen.ln sommige gevallen vallen
de locaties van de verschillende alternatieven met elkaar samen. Met deze
beschouwing wordt vooruit gelopen op de ontwikkeling, beschrijving en verant-
woording van deze alternatieven, Iater in het MER. De vermelding van al deze
alternatieven op deze plaats is bedoeld om een zo volledig mogelijk overzicht
te geven van alle relevante alternatieven.

Een overzicht van de alternatieven die een reëel perspectief op uitvoering hebben,
en in de onderstaande beschouwing en tabellen worden genoemd, is opgenomen in
figuur 5.16. ln deze figuur is ook het ondergrondse aan te boren punt (het sub-surface
target) aangegeven, met de bijbehorende straal van 3,5 kilometer.
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Si nt J acobi parochie'West
Het prospect Sint Jacobiparochie-West kent vijf potentiële locaties voor het uitvoeren
van boringen. De eerste locatie, locatie A, ligt buiten de Waddenzee, op het vaste land

op meer dan 3,5 kilometer van het ondergronds aan te boren punt. De tweede locatie
(B) ligt in een geul met een waterdiepte van ongeveer vijf meter NAP. De derde locatie
(C) ligt op een plaat. Proefboringen op deze twee laatste locaties vergen het gebruik

van een ponton. Het is niet bij voorbaat uit te sluiten dat voor de ontsluiting van deze

locaties baggerwerken nodig zijn. De vierde locatie, de ecologisch minst kwetsbare

locatie, ligt aan de westelijke grens van het zoekgebied, in een geul met een water-
diepte van ongeveer zeven meter. De locatie ligt op een horizontale afstand van 4,3

kilometer van het ondergronds aan te boren punt. Niet ver van deze locatie ligt de

laatste locatie, locatie D, in een geul met een waterdiepte van ongeveer zes meter.

De proefboringen op deze twee locaties kunnen met een hefeiland worden uitgevoerd.
Voor alle alternatieven is de transportroute naar de haven in Harlingen de kortst

mogelijke route. ln verband met de waterdiepten op de route is het gebruik van

schepen met een geringe diepgang nodig. De transportroute voor de boorinstallatie
loopt tussen de eilanden Vlieland en Terschelling door de Waddenzee in.

De relevante alternatieven voor de proefboringen voor dit prospect zijn derhalve de
volgende:

' De keuze van het seizoen waarin de proefboring kan worden uitgevoerd is vrij in die zin dat er geen directe fysieke

of technische relatie bestaat met een van de andere bouwstenen (locatie, installatie, transport).

' Dit is het ecologisch minst kwetsbare alternatief, dat een ecologisch minst kwetsbare locatie en een ecologisch

minst kwetsbare periode voor de proefboring aanwijst.3 Hoewel de locat¡e voor het ecologisch minst kwetsbare alternatief buiten het boorbereik van 3,5 kilometer ligt, is

dit bijzondere alternatief in het milieu-effectonderzoek betrokken om de m¡lieu-effecten van een proefboring op de

verschillende andere locaties mee te kunnen vergeliiken.

Uit het vervolg van het MER zal blijken dat het meest milieuvriendelijke alternatief
(MMA) voor een proefboring voor het prospect Sint Jacobiparochie-West uitgaat van
een proefboring op locatie D, met een hefeiland, in de periode van oktober tot en met

februari (de ecologisch minst kwetsbare periode). De transportroute loopt vanuit de
haven van Harlingen en het transport vindt plaats met speciale schepen met een
kleine diepgang. De ecologisch minst kwetsbare locatie (EMK-locatie) komt niet in
aanmerking voor de proefboring, omdat deze locatie meer dan 3,5 kilometer van het
ondergronds aan te boren punt ligt.

ondiep schip vfrlHarlingen pontonB B in ondiepe geul

vrijHarlingen ponton ondiep schipC op plaatc
ondiep schip vrijHarlingen hefeilandD (voorkeur) D in diepe geul

ondiep schip okt.-feb.3Harlingen hefeilandEMK''' EMK in diepe geul2's

zie D okt.-febzie D zie DMMA zie D
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Figuur 5.17 Alternatieve boorlocaties voor het prospect Sint Jacobiparochie-West.
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Hollum-Zuid
Het prospect Hollum-Zuid kent vijf potentiële locaties voor het uitvoeren van boringen'

ln de Wadd enzee liggen twee alternatieve locaties voor het aanboren van dit prospect.

De eerste van dezetwee locaties, locatie C, kent twee varianten (C1 en C2) die beide

in een kleine zijarmvan het Borndiep liggen. De ene variant, Cl, ligt zo dicht mogelijk

bij het ondergronds aan te boren punt. De locatie ligt in een gebied dat van 15 mei

toi 1 september gesloten is. Een proefboring op deze locatie is alleen uit te voeren

met een ponton en vereist baggerwerken. Om deze reden is alleen de andere variant,

C2, in beschouwing genomen, die in de monding van de geul ligt. Deze locatie ligt

in ondiep water, waar de proefboring met een ponton moet worden uitgevoerd.

De tweede locatie in de Waddenzee is locatie D. Deze locatie ligt in het ecologisch

minst kwetsbare gebied in een diepe geul, het Borndiep. De waterdiepte op deze

locatie is ongeveei elf meter. De proefboring op deze locatie moet zodoende worden

uitgevoerd met een hefeiland'
Voór de aan- en afuoer naar de locaties in de Waddenzee zijn twee alternatieven

denkbaar. Het ene alternatief gaat uit van bevoorrading met reguliere bevoorradings-

schepen, die vanuit Velsen over de Noordzee varen. ln het andere alternatief vindt

de bevoorrading plaats met schepen met een geringe diepgang, die de transportroute

naar Holwerd volgen. De normale bevoorradingsschepen, die de route over de

Noordzee naar Velsen volgen, kunnen locatie C echter niet bereiken. Deze locatie ligt

in ondiep water en is alleen bereikbaar voor schepen met een kleine diepgang, die

de route naar Holwerd volgen'

De drie overige locaties (4, B en E) liggen op Ameland, buiten de Waddenzee, en ziin

behandeld in net MER'Proefboringen in de Noordzeekustzone en op Ameland'. De

locaties A en E liggen buiten het horizontale bereik van 3,5 kilometer rond het

ondergronds aan te boren punt. Deze locaties zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Locatié B ligt aan de zuidoostelijke rand van het dorp Hollum. De locatie ligt in een

gebied datls aangewezen als beheersgebied (beheersplan Ameland, 1993). Het

þoldergebied is vañ internationale betekenis in verband met de waarde die het heeft

als brõedgebied voor weidevogels (zoals de Kievit, Grutto, Scholekster) en voor

andere, minder algemene soorten (waaronder de Kemphaan). Daarnaast is het

beheersgebied van belang als foerageer- en rustgebied voor ganzen en steltlopers.

Een proèfboring op deze locatie zou zeker leiden tot verstoring van deze vogels en

van de vele andere broedvogels, doortrekkers en overwinteraars.
Een proefboring op locatie B zou echter ook in andere opzichten bij voorbaat op

problemen stuitèn. Een deelvan het weidegebied moet speciaalvoor de proefboring

opnieuw worden ingericht. Daarbij wordt onder andere een eigen rioolstelsel en een

vioeistofdichte vloer aangelegd (zie hoofdstuk 6). Dit is niet verenigbaar met de

beheersbepalingen. Deze bepalen dat er geen werkzaamheden mogen worden

uitgevoerd, O¡e-leiden tot wijziging in de bodemstructuur of in het bodemprofiel.
Daãrnaast is in deze bepalingen vastgelegd dat er geen werkzaamheden mogen

worden verricht, die gevolgen hebben voor de detailontwatering. Tenslotte geldt in het

beheersgebied de verplichting om percelen als grasland te gebruiken, niet te scheu-

ren, te lrezen of opnieuw in te zaaien'
Naast de strijdigheid met de beheersbepalingen leidt het transport van materialen en

afval naar en van de locatie ook tot problemen. Voor het transport komen twee routes

in aanmerking. De ene route loopt over een grote afstand door het beheersgebied,
de andere route loopt over een korte afstand door het beheersgebied en dan vervol-
gens door de dorpskernen van Hollum en Nes. Van deze transportroutes is nu al vast

ie stellen dat zij ofwel zullen leiden tot overlast voor de inwoners van Hollum en Nes,

danwel het beheersgebied verder zullen verstoren. Een laatste probleem dat een
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proefboring op deze locatie zal oproepen is de aanzienlijke geluidhinder voor de
bewoners van Hollum. De geluidhinder zal ontstaan door de kleine afstand van de
locatie tot de bebouwing van het dorp.
Het uitvoeren van een proefboring op locatie B op het eiland Ameland is om deze
redenen niet verder in beschouwing genomen. Het is geen reëel alternatief voor de
proefboringen met een hefeiland op de locaties C of D.

Figuur 5.18 Alternatieve boorlocaties voor het prospect Hollum-Zuid.
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Uit het vervolg van het MER zal blijken dat het meest milieuvriendelijke alternatief
(MMA) voor een proefboring voor het prospect Hollum-Zuid uitgaat van een proefbo-
ring op locatie D, met een hefeiland, in de periode van oktober tot en met februari.
De transportroute loopt vanuit Holwerd en het transport vindt plaats met speciale
schepen met een kleine diepgang. Het meest milieuvriendelijke alternatief valt samen
met het ecologisch minst kwetsbare alternatief.

Blija-Noord
Het prospect Blija-Noord kent vier potentiële locaties voor het uitvoeren van een
proefboring. Twee van deze locaties (A en D) liggen op land, buiten de Waddenzee
en buiten het laterale boorbereik van 3,5 kilometer. Om technische redenen worden
deze beide locaties daarom buiten beschouwing gelaten voor het uitvoeren van een
proefboring.
De derde locatie (C) ligt in een diepe geul, met een waterdiepte van ongeveer zes
meter. Om deze reden is hier voor het uitvoeren van de boring een hefeiland nodig.

De ecologisch minst kwetsbare locatie valt voor dit prospect samen met locatie O.

Als alternatief voor deze locatie geldt locatie B. Deze ligt in een ondiepe geul en kent
twee varianten (81 en B2). De eerste variant, locatie 81, ligt aan het eind van de

ondiepe geul. Omdat deze moeilijk bereikbaar is en naar verwachting baggerwerken
met zich meebrengt is de locatie buiten beschouwing gelaten. De andere variant,
locatie 82, ligt aan het begin van de ondiepe geul en is beter bereikbaar. Op deze
locatie moet een ponton worden gebruikt.
De kortste transportroute naar de alternatieve boorlocaties voor het prospect Blija-

Noord is de route vanuit Holwerd. Bij voldoende waterdiepte is het mogelijk een

rechtstreekse route te kiezen vanuit Holwerd via het Kikkertgat. Bij laagwater is het
Kikkertgat mogelijk niet goed toegankelijk voor de bevoorradingsschepen en moeten

deze schepen de route via het Molengat nemen, Voor het transport van de boorinstal-
latie zal de route via het Borndiep en het Dantziggat worden gevolgd. De relevante

alternatieven voor het prospect Blija-Noord zijn:

Uit het vervolg van het MER zal blijken dat het meest milieuvriendelijke alternatief
(MMA) voor een proefboring voor het prospect Blija-Noord uitgaat van een proefboring
op locatie C, met een hefeiland, in de periode van oktober tot en met februari. De

transportroute loopt vanuit Holwerd en het transport vindt plaats met speciale schepen
met een kleine diepgang. Het meest milieuvriendelijke alternatief valt samen met het
ecologisch minst kwetsbare alternatief.

ondiep schip vrijHolwerd ponton82 82 in ondiepe geul

hefeiland ondiep schip vrijC in diepe geul HolwerdC (EMK,voorkeur)

okt.-feb.zie C zie C zie Czie CMMA
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Figuur 5. 19 Alternatieve boofocaties voor het prospect Blija-Noord.
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Roode Hoofd
Het prospect Roode Hoofd kent vier potentiële locaties. Eén locatie (D) ligt buiten de

Waddenzee, op het eiland Schiermonnikoog. De proefboring op deze locatie is buiten

beschouwing gelaten omdat met de overheid is afgesproken om geen proefboringen

vanaf Schiermonnikoog uit te voeren. Van de locaties in de Waddenzee ligt één locatie
(A) op een plaat, terwijl de twee andere locaties (B en C) in een diepe geul liggen.

Voor een proefboring op locatie A zijn mogelijk baggerwerken noodzakelijk. ln verband
met de waterdiepte vergt deze locatie het gebruik van een ponton.

De twee andere locaties liggen beide in het ecologisch minst kwetsbare gebied. Door

de grote waterdiepte in dit gebied is het noodzakelijk deze boringen met een hefeiland

uit te voeren. Voor het transport komt de route vanuit de haven in Lauwersoog via de

Zoutkamperlaag het meest in aanmerking. Voor het transport van de boorinstallatie
zal de route via het Westgat, tussen Ameland en Schiermonnikoog door, worden
gevolgd.
De relevante alternatieven voor de proefboring voor het prospect Roode Hoofd zijn

derhalve:

U¡t het vervolg van het MER zal blijken dat het meest milieuvriendelijke alternatief
(MMA) voor een proefboring voor het prospect Roode Hoofd uitgaat van een proefbo-
ring op locatie C, met een hefeiland, in de periode van oktober tot en met februari.
De transportroute loopt vanuit Lauwersoog en het transport vindt plaats met speciale
schepen met een kleine diepgang. Het meest milieuvriendelijke alternatief valt samen

met het ecologisch minst kwetsbare alternatief.

ondiep schip vrijA op een plaat Lauwersoog pontonA

ondiep schip vflJLauwersoog hefeilandB (EMK) B in diepe geul

vrijLauwersoog hefeiland ondiep schipC in diepe geulC (EMK, voorkeuQ

zie C okt.-feb.zie C zie CMMA zie C
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Simonszand
Het prospect Simonszand kent vijf potentiële locaties voor het uitvoeren van een
boring. Twee van deze locaties (C en D) liggen buiten de Waddenzee, in de Noord-
zeekustzone, in het gebied dat in de startnotitie'Proefboringen in de Noordzeekustzo-
ne en op Ameland' is aangeduid met Spruit. Locatie C ligt in een gebied waarvoor de
initiatiefnemer geen concessie heeft. Beide locaties liggen op een laterale afstand van
meer dan 3,5 kilometer van het ondergronds aan te boren punt, waardoor ze niet in
aanmerking komen voor het uitvoeren van proefboringen.
tn de Waddenzee liggen drie potentiële locaties voor de boring. De eerste locatie, de
ecologisch minst kwetsbare (EMK) locatie, ligt in de monding van de Spruit, maar
heeft een laterale boorafstand van 5,5 kilometer.
De andere twee locaties A en B liggen achter een drempel in de Spruit, die bij

hoogwater ongeveer vijf meter onder water staat. Locatie A ligt in een dieper deel van
de geul, vlakbij het ondergronds aan te boren punt. Een proefboring op deze locatie

kan in principe met een hefeiland worden uitgevoerd, aangezien de waterdiepte ter
plaatse ongeveer zes meter NAP is. De definitieve keuze van de boorinstallatie is in
dit geval echter afhankelijk van de waterdiepte op de drempel ten tijde van de proefbo-

ring. Bij kalm weer en springtij kan het hefeiland, met een diepgang van ongeveer vier
meter, over deze drempel worden vervoerd. De andere locatie, locatie B, kent twee
varianten (81 en B2). De ene variant (81) ligt op een plaat aan de westelijk kant van

de Spruit, de andere variant (82) ligt op een plaat aan de oostelijke kant. Een proefbo-

ring op een van deze locaties moet met een ponton worden uitgevoerd.
Voor de bevoorrading komt de transportroute naar een van de havens in de Eems-
mond het meest in aanmerking. Vanwege de waterdiepte moet gedeeltelijk gebruik
worden gemaakt van de route ten noorden van de eilanden Rottumerplaat en Rottu-

meroog. Deze route volgt de vaargeul Oude Westereems, via de geulen Huibertgat
en Lauwers naar de geul SPruit.
De reële alternatieven voor het aanboren van het prospect Simonszand zijn derhalve:

Uit het vervolg van het MER zal blijken dat de proefboring voor het prospect Simons-
zand uitgaat van een proefboring op locatie A, met een hefeiland, in de periode van
oktober tot en met februari. De transportroute loopt vanuit een van de havens van
Eemsmond en het transport vindt plaats met speciale schepen met een kleine
diepgang. De locatie EMK, die ten opzichte van de andere locaties relatief minder
ecologisch kwetsbaar is, komt niet in aanmerking voor de proefboring, omdat deze
meer dan 3,5 kilometer van het ondergronds aan te boren punt ligt.

hefeiland ondiep schip vrijA in diepe geul EemsmondA (voorkeur)

ondiep schip vrilEemsmond pontonB1 81 op westelilke plaat

vrijEemsmond ponton ondiep schip92 82 op oosteliike plaat

hefeiland ondiep schip okt.-feb.EMK in diepe geul EemsmondEMK

okt.-feb.zie A zie A zie AMMA zie A
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Figuur 5.21 Alternatieve boorlocaties voor het prospect Simonszand.

101



Bottumeroog 1

Het prospect Rottumeroog 1 kent vier potentiële locaties. De eerste locatie (A) ligt

buiten het gebied waarvoor de pkb-Waddenzee geldt, in de Noordzee. Deze locatie

ligt op eenhorizontale afstand van 4,7 kilometer van het ondergronds aan te boren

pirnt en zal daarom buiten beschouwing blijven. Twee andere locaties, de locaties C

en D, liggen beide op een plaat. Locatie C ligt op een plaat, ten zuiden van het einde

van eeñ kleine geul. Een proefboring op locatie C vergt baggerwerken, terwijl dit voor

locatie O mogeti.¡f ook het geval is. Locatie D ligt echter vrijwel recht boven het

ondergronds aan te boren punt en is daarom het meest reële alternatief voor de

laatste locatie, locatie B. Deze locatie B ligt juist ver van het ondergrondse doel, op

ongeveer 8,3 kilometer afstand. Omdat de locatie in een diepe geul met een water-

diepte van ruim elf meter ligt moet een proefboring in dit geval met een hefeiland

woiden uitgevoerd. Locatie B is ook de ecologisch minst kwetsbare (EMK) locatie'

Door de ligging van deze locatie bij de scheepvaartroute over de Oude Westereems,

zal gebruik worden gemaakt van deze transportroute vanuit de Eemsmond. Voor het

transport kan in dit geval gebruik worden gemaakt van normale bevoorradingssche-
pen.
De reële alternatieven voor Rottumeroog 1 zijn daarom:

Uit het vervolg van het MER zal blijken dat het meest milieuvriendelijke alternatief
(MMA) voor een proefboring voor het prospect Rottumeroog 1 uitgaat van een
proefboring op locatie B, met een hefeiland, in de periode van oktober tot en met

iebruari. Dã transportroute loopt vanuit een van de havens in de Eemsmond en het

transportvindt plaats met normale bevoorradingsschepen. Het meest milieuvriendelijke

alternatief valt samen met het ecologisch minst kwetsbare alternatief.

vrijhefeiland normaal schipB in diepe geul EemsmondB (EMK, voorkeur)

vrijponton ondiep schipEemsmondD D op plaat

okt.-feb.zie B normaal schipzie B zie BMMA
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Figuur 5.22 Alternatieve boorlocaties voor het prospect Rottumeroog 1

103



5.5 Samenvatting

ln onderstaande tabellen wordt een samenvattend overzicht gegeven van de te
beschouwen alternatieven. Tabel 5.23 noemt de bouwstenen die de basis hebben
gevormd voor de ontwikkeling van de alternatieven. Tabel 5.24 geeft een overzicht
van de aard van de onderscheiden alternatieven. Tenslotte wordt in tabel 5.25 de
beoordeling van de alternatieve boorlocaties samengevat.

Tabel 5.23 Ovezicht van te beschouwen bouwstenen.

Tabel 5.24 Overzicht van te beschouwen altemat¡even.

Tabel 5.25 Beoordeling van de alternatieve boorlocaties.

x = een locatie voldoet aan het criter¡um, o = een locatie voldoet niet aan dit criterium, - = het criterium
is niet van toepassing.

De verschillende opties voor het waar, wanneer en hoe van de proefboringen zijn in

hoofdlijnen beschreven in dit hoofdstuk. Het nulalternatief of de referentiesituatie wordt
in de vorm van de bestaande toestand en de autonome ontwikkeling van het milieu
beschreven in hoofdstuk 8. Op basis van met name het veldonderzoek wordt in

hoofdstuk t het ecologisch minst kwetsbare alternatief uitgewerkt. De reguliere
technische uitvoering van de proefboring wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 7
'Technische maatregelen', terwijl in hoofdstuk 11 'Milieu-effecten bij incidenten'
technische maatregelen worden geformuleerd om de risico's van incidenten te
reduceren. De milieu-effecten van de proefboring bij reguliere bedrijfsvoering worden
beschreven in hoofdstuk 10. ln dit hoofdstuk vindt tevens de identificatie van het MMA
plaats. ln hoofdstuk 12 'Evaluatie'wordt tenslotte die situatie met betrekking tot het

Beschrijv¡ng van zoekgebieden, boorlocaties en transportroutes.Waar

Hoe Beschrijving van boorconfiguraties en transportmiddelen.

Wanneer Beschrijving van seizoen en volgorde van boringen.

Beschrilv¡ng van de huidige situatie en de autonome ontw¡kkeling.Nulalternatief

EMK-alternatief Keuze van het ecologisch minst kwetsbare seizoen en locat¡e

Technisch altematief
(reguliere bedrijfsvoering)

Keuze van (mitigerende) maatregelen voor de technische uitvoering.

Keuze van technische maatregelen die de risico's van incidenten reduceren.Technisch alternatief
(incidenten)

Keuze van het MMA, op basis van de bouwstenen en andere alternat¡even.MMA

o o o o x x xx o o x x x x o o x x x o x x x x x xSlråal 3500 m. o x x

x x x x x x x x x T x x o xGoulgn aanwezig x x x x x x x x x

o o x x x x o oo x x 0 x o x o x x x o6 mstor d¡sp o

oo x o o o o x o o x x o o o o o x o x oBinnen EMK o o o o x o o o

x x x o o o o o x xo x x o o o o x x x o o x x x o x o oKorte boortijd

x x o o o x o o o o o x x o x oBuiten pkb x o o o o x x o o o

oo o o o o o o o o o o o o o oMMA-locatie o o o o o
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'waar', 'wanneer' en 'hoe' afgeleid, waarvoor vergunning zal worden aangevraagd. De
basis voor deze aanvraag is het ontwikkelde meest milieuvriendelijke alternatief. De
technisch-economische haalbaarheid zal bij het bepalen van dit vergunningsalternatief
echter worden meegewogen.

105



106



6 MILIEUBELASTINGEN

6.1 Algemeen

Een proefboring kan leiden tot een belasting van het milieu, zoals emissies van stoffen
naar het water of erosie van de bodem. Deze belastingen hangen enerzijds samen
met de wijze van uitvoering van de boring (hoe, uitvoeringsalternatief) en anderzijds
met de locatie van de proefboring (waar, locatie-alternatief). Het effect van de milieu-
belasting wordt verder bepaald door het tijdstip waarop de proefboringen worden
uitgevoerd (wanneer, seizoenalternatieven).
Belastingen die samenhangen met de wijze van uitvoering van de proefboring vloeien
voort uit de booractiviteit, maar ook uit de daarmee samenhangende activiteiten zoals
de aan- en afvoer van materiaal, het voorbereiden van de boorlocatie en het testen
van de put. De milieubelastingen kunnen afgeleid worden van deze activiteiten. De
relatie tussen de belastingen en de wijze van uitvoering van een proefboring is het
onderwerp van de komende paragrafen.

6.2 Factor Train

Om een overzicht te houden van de activiteiten en de bijbehorende milieu-belastingen
is gebruik gemaakt van een factor train (oorzaak-gevolg-keten). ln een factor train (zie
figuur 6.1) zijn de activiteiten die samenhangen met de proefboringen systematisch
ontleedt tot de feitelijke activiteiten in het veld en de belastingen die daarmee samen-
hangen.

U itvoeri ngsalte rnatief

Activiteiten

Veldactiviteiten Kantooractiviteiten

Milieubelasting

Figuur 6.1 Opbouw van de Factor Train.

Zo kan inzichtelijk worden gemaakt welke vormen van belasting venrvacht kunnen
worden, door welke activiteiten deze veroorzaal<I worden, en welke belastingen
belangrijk zijn om tot een goede voorspelling van de milieu-effecten te komen. Op
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basis van de factor train is ook bepaald welke activiteiten en belastingen niet relevant
zijn voor het voorspellen van de milieu-effecten.
Voor elk van de uitvoeringsalternatieven is een factor train opgesteld, omdat elk
alternatief in principe verschillende activiteiten met zich meebrengt. Achtereenvolgens
zijn in dit hoofdstuk de factor trains voor het hefeiland en het ponton opgenomen.

6.2.1 Hefeiland

Een hefeiland (zie figuur 6.2 en 6.4) wordt gebruikt voor boringen op zee of in geulen.
Het bestaat uit een drie- of vierhoekig plaiform van in totaal ongeveer 35OO m2, dat
meestal langs drie, vier, of zes poten boven de zee wordt uitgetild.

Figuur 6.2 Foto van een hefeiland tijdens een produktieboring op de locatie Zuidwal
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Het platform van een hefeiland is driehoekig van vorm. Elke zijde van het platform
van het hefeiland heeft een lengte van 70 meter. Exclusief de boortoren en het
helikopterdek bedraagt het oppervlakte ongeveer 2500 m'. De poten van het hefeiland
staan ongeveer vijf meter in de grond (afhankelijk van de stabiliteit). Het platform dient
als werkvloer voor alle booractiviteiten. De boortoren op het platform is ongeveer SS
meter hoog. Bij een waterdiepte van ongeveer zes meter steken de poten ruim 90
meter boven het water uit.

De belangrijkste machines en elementen die op het dek aanwezig zijn, zijn de
boortoren met lieren, de boorvloer met daarop de boorapparatuur, de scheidingsin-
stallatie voor het scheiden van boorspoeling en boorgruis en enkele hijskranen. De
pompen die de boorspoeling laten circuleren, de pompen voor het verpompen van
cement bij het cementeren van de buizen, de machinekamer met dieselmotoren en
de controlekamer staan benedendeks. De fakkelinstallatie is aan de zijkant van de
boorinstallatie bevestigd. Daarnaast heeft het hefeiland een helikopterdek, enkele
reddingsboten en een aantal opslagtanks en opslagruímtes aan dek. Het hefeiland
heeft verder alle voorzieningen voor het boren aan boord, zoals boorspoelingen,
boorpijpen en boorbeitels. Er is ook materieel aanwezig voor het onder controle
houden van de put. Het elland is permanent, dat wil zeggen 24 uur per dag, operatio-
neel. Daarom is er ook volledige accommodatie aanwezig voor de ongeveer 70
werknemers aan boord.
Samenvattend zijn de belangrijkste karakteristieken van een hefeiland aangegeven
in tabel 6.3.

Tabel 6.3 Karakteristieken van e€n hefeiland.

Activiteiten
Het gebruik van een hefeiland voor het uitvoeren van de proefboringen leidt in
hoofdlijnen tot de activiteiten die in het overzicht van figuur 6.5 zijn afgebeeld. Deze
activiteiten vormen het eerste deel van de factor train, die uitmondt in een overzicht
van de verschillende vormen van milieubelasting die met het gebruikvan het hefeiland
samenhangen.

Uitvoeren van een vooronderzoek
Het vooronderzoek bij het gebruik van een hefeiland omvat een breed scala aan
activiteiten. Deze activiteiten variëren van het interpreteren van de resultaten van
(ondiep) seismisch onderzoek, het selecteren van doelstructuren met de bijbeho-
rende boorlocaties tot het uitvoeren van een nulonderzoek en het voorlichten van
personeel en belanghebbenden. Alleen het nulonderzoekvindt op de boorlocatie
plaats. Alle overige activiteiten zijn vooral kantooractiviteiten. Het nulonderzoek

1

.)

Totale oppervlak platform (in m'?)

Hoogte boortoren
Lengte poten (in m)
Diameter poten (in m)
Aantal poten
Lengte poten in grond (in m)
Lengte poten in water (in m)
Afstand water-dek (in m)
Hoogte romp (in m)
Hoogte poten boven dek (in m)
Totale hoogte boven water (in m)
Diepgang (in m)

3400
55

105
3,6
3
5
6
5
I

69
95

4
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omvat onderzoek naar de milieukundige, hydrografische en geotechnische
situatie ter plaatse van de boorlocatie. ln dit kader wordt er onder andere een
uitgebreid bodemprofiel opgenomen.
Als er in het nulonderzoek belemmeringen worden gevonden, zoals bijvoorbeeld
een instabiele ondergrond, scheepswrakken, 'shallow' (ondiep) gas of een rijke
bodemfauna, dan kan een beperkte verschuiving van de locatie worden overwo-
gen.

Hefeiland

1. Uitvoerenvooronderzoek

2. Geschikt maken boorlocatie

3. Toegankelijkmakentransponroutes

4. lnvaren en plaatsen platform

5. lnvaren mensen en materialen

6. Uitvoeren boring

7. U¡tvoeren produktietest

8. Verlaten boorput

9. Uitvaren mensen en materialen

10. Venvijderen en uitvaren platlorm

11. Uitvoeren eindonderzoek

Figuur 6.5 Activiteiten die samenhangen met het gebruik van een hefeiland voor het uitvoeren van proefborin-
gen.

Geschikt maken van de boorlocatie
Vóór het invaren van het hefeiland wordt de boorlocatie geschikt gemaakt om
het hefeiland te kunnen plaatsen. Daarvoor worden de gegevens van het nulon-
derzoek gebruikt. Zonodig worden er bakens uitgezet om de locatie aan te geven
en zullen er, afhankelijk van de locatie, dieptemetingen worden uitgevoerd.

Toegankelijk maken van de transportroute
Ook ten behoeve van het in- en uitvaren van het hefeiland en het reguliere
transport per schip worden enkele bakens geplaatst. Deze bakens markeren de
transpoftroute. Dieptemetingen zullen alleen worden uitgevoerd als de verwachte
diepte en breedte van de route daar aanleiding voor geeft. De resultaten van
deze metingen kunnen leiden tot een laatste, beperkte aanpassing van de
transportroute. De dieptemetingen worden, af hankelijk van de hydrografische en
geomodologische situatie, enkele keren herhaald,

lnvaren en plaatsen van het hefeiland
Het hefeiland zal vervolgens vanaf de Noordzee worden ingevaren met één of
meerdere sleepboten (zie figuur 6.6). Voor het invaren van een hefeiland moet
de transportroute ongeveer zes meter diep en 400 meter breed zijn. Bij het
invaren worden de resultaten van het nulonderzoek, de overige gegevens over

3

4
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de locatie en de transportroute en de ingewonnen hydrografische gegevens

gebruikt en gekoppeld aan een nauwkeurig plaatsbepalingssysteem op l-9t
ñefeiland. eiicomplexe operaties zullen de sleepboten ook met een dergelijk

systeem *orden uitgerust. Met de gegevens uit het plaatsbepalingssysteem kan

tijdens het invaren ãe plaats van het hefeiland ten opzichte van de locatie en

eïentuele ondiepten worden bepaald. Paragraaf 6.2.4 gaal dieper in op alle

aspecten die met het invaren van het hefeiland samenhangen.

Oó Oe locatie aangekomen zal ten behoeve van de stabiliteit de druk op de poten

ván het hefeiland tì¡Oeti¡t< worden opgevoerd, door het innemen van water (ballas-

ten). Nadat dit water weer is geloosd, zal de romp van het eiland zijn uiteindelijke

positie op ongeveer vijf metei boven het wateroppervlak innemen. Een hoeveel-

i-reid grind, ve-rpakt in jute zakken, wordt vervolgens vanaf het hefeiland rond de

poten gestort om erosie rond de poten te voorkomen'

Figuur 6.6 schematische weergave van het verplaatsen van een hefeiland.

5 lnvaren van personeel en materiaal
Voordat aan het boren kan worden begonnen zullen mensen en materiaal naar

het hefeiland worden gebracht. Dit transport vindt in feite voortdurend plaats

tijdens het boren en ñet testen. Het transport omvat het overslaan van de

materialen naar het schip in de haven, het feitelijke transport naar het hefeiland

en het overslaan van hei schip naar het hefeiland. Het transport van personeel

vindt ook plaats per schip en zal in principe worden gecombineerd met het

transport van materialen.

Uitvoeren van de boring
Nadat al deze voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond kan met het boren

worden begonnen. Het boren van een boorput vindt plaats in meerdere zoge-

naamde secties. De eerste sectie loopt bijvoorbeeld vanaf de bodem tot 900

meter diepte, de tweede van 900 tot 1500 meter, enzovoort. Voor het boren van

6
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elke sectie worden in principe steeds dezelfde werkzaamheden uitgevoerd
Paragraaf 6.2.3 gaat hier dieper op in.

Uitvoeren van de produktietesten
Als gas wordt aangetroffen wordt de boorput klaargemaakt voor een produktie-
test. Hiervoor wordt een testinstallatie aan boord van het hefeiland gebracht. Het
doel van deze produktietest is om na te gaan of het gas in economisch winbare
hoeveelheden aanwezig is en om de produktiviteit van het reservoir te meten.
Bovendien zullen er tijdens de produktietest monsters van het geproduceerde
gas worden genomen, die worden geanalyseerd.

Om de produktietest te kunnen uitvoeren wordt een speciale stijgbuis in de boor-
put aangebracht, zo dicht mogelijk bij het reservoir, waar het gas door naar
boven kan stromen. Om het uitstromen van het gas te kunnen beheersen wordt
de buis uitgerust met een afsluiter. Vervolgens wordt het gedeelte van de dieper
gelegen buis die het reservoir overlapt, geperforeerd, zodat het gas uit het
reservoir door de stijgbuis omhoog kan stromen. Alvorens met de produktietest
te beginnen zal, na het perforeren, de put gedurende een periode moeten
produceren tot een stabiele produktie is bereikt. Na dit'schoon produceren' kan
het reservoir worden getest.

Tijdens het testen wordt het gas verschillende keren gedurende een aantal uren
geproduceerd met verschillende produktiesnelheden. De produktiesnelheden
kunnen variëren tussen 0,1 en 1 ,2 miljoen mt per dag, maar zijn sterk afhankelijk
van de aard van de test. De geproduceerde gasstroom uit het reservoir gaat door
behandelingsvaten, waar water en condensaat uit de gasstroom worden gehaald.
Het droge gas dat overblijft, wordt vervolgens met een fakkel verbrand, die zich
ter hoogte van de werkvloer bevindt en zijwaarts is gericht.Wanneer het gas niet
wordt verbrand, kan een mengsel van gas en lucht ontstaan dat tot ontploffing
kan komen. Het verbranden van het gas is dus om veiligheidsredenen noodzake-
lijk. Maar ook om milieutechnische redenen is het verbranden van gas te prefere-
ren boven het afblazen van gas. Nadat het geproduceerde gas is afgefakkeld
wordt de put ingesloten voor een periode die in principe wordt bepaald door de
toename van de druk. Daarna kan een volgende test plaatsvinden. Afhankelijk
van onder andere de specifieke eigenschappen van het reservoir nemen de
verschillende testen gewoonlijk één tot drie weken in beslag.

Door het gas daadwerkelijk te produceren en vervolgens de drukopbouw te
analyseren krijgt men inzicht in de aard van het reservoir. Wanneer de druk in
het reservoir tijdens de produktie snel terugloopt, kan dat betekenen dat er
sprake is van een klein volume aan gas. Maar het kan ook betekenen dat het
reservoir relatief impermeabel is. Het gesteente dat het gas bevat is doorgaans
verre van homogeen en kan op diverse niveaus worden doorsneden door kleine
breuken. Hoewel alle lagen doorgaans met elkaar in verbinding staan, kan de
produktie, op een ander niveau in de formatie, een heel ander beeld te zien
geven. Tijdens de produktietesten wordt daarom vanuit meerdere niveaus in het
reservoir en op verschillende manieren geproduceerd.
Met de verkregen gegevens wordt vervolgens berekend wat de mogelijke reser-
ves van het gasveld kunnen zijn. Bovendien worden monsters van het gas
genomen die in het laboratorium nader worden geanalyseerd. Op grond van die
resultaten wordt uiteindelijk beoordeeld of exploitatie van het gas technisch
mogelijk en economisch interessant is.
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L Verlaten van de boorPut
Na de produktietest worden de boorputten die in het pkb-gebied zijn geboord,

ongeacht het resultaat, definitief verlaten. De verschillende boorsecties worden

dan na elkaar afgesloten. Elke boorsectie wordt eerst afgesloten met een ce-

mentprop en dan worden de bekledingsbuizen zoveel mogelijk verwijderd.
Tenslotte wordt de conductor, die als eerste in de grond is aangebracht, onder
de zeebodem afgesneden. De boorsectie die achterblijft, wordt ook onder de
zeebodem afgesloten. Tenslotte worden de grindzakken weer verwijderd.

Uitvaren van personeel en materiaal
Het personeel en materiaal dat nog op het hefeiland aanwezig is wordt met

schepen teruggebracht naar de haven, waarbij overslag plaatsvindt bij het
hefeiland en bij de haven.

10. Verwijderen en uitvaren van het hefeiland
Het hefeiland wordt tenslotte weer uitgevaren met behulp van sleepboten via
dezelfde route als bij het invaren. Daartoe worden de poten van het hefeiland

opgetrokken van de bodem. Net als bij het invaren van het hefeiland zal tijdens
het uitvaren weer gebruik worden gemaakt van een nauwkeurig plaatsbepalings-
systeem. Nadat het hefeiland is uitgevaren worden ook de eventuele markeringen
van de boorlocatie en de transportroute weggehaald.

11. Uitvoeren van een eindonderzoek
De proefboring wordt afgesloten met een eindonderzoek. Dit eindonderzoek
bestaat ondermeer uit het herhalen van het nulonderzoek, zodat eventuele milieu-
effecten kunnen worden bepaald. Daarnaast behelst het eindonderzoek verschil-
lende kantooractiviteiten, zoals het evalueren van de milieuzorgprocedures en
het inlichten van de belanghebbenden over het verloop van de proefboring.

6.2.2 Ponton

ln het Duitse deel van de Waddenzee zijn in de jaren zeventig en tachtig proefborin-
gen uitgevoerd vanaf pontons. Bij deze proefboringen werd een boorinstallatie, zoals
die ook op land wordt gebruikt, op twee geschakelde pontons geplaatst. Deze pontons

waren afgezonken op het wad. Door de geringe diepgang, van ongeveer één meter,
zijn pontons een goede oplossing voor het boren in de ondiepere delen van de
Waddenzee, waar een hefeiland niet kan komen.

Een ponton is een zelfstandige, mobiele eenheid: het is een soort platform van
ongeveer 90 meter lang, 27,5 meter breed en bijna 7 meter hoog (zie figuur 6.7 en
6.8). Naast de boorinstallatie zijn op het ponton alle benodigde voorzieningen voor
het boren aanwezig. Voor het aanmeren van bevoorradingsschepen en voor de
overslag van deze schepen naar het ponton kan zonodig gebruik worden gemaakt
van een drijvend ponton. Dit ponton zal dan naast de twee geschakelde pontons met
de boorinstallatie worden afgemeerd. ln tegenstelling tot het hefeiland is er op het
ponton echter geen accommodatie aanwezig voor het overnachten van personeel.

Werknemers worden daarom regelmatig naar het ponton en naar de wal gevaren,

volgens een systeem van drie ploegendiensten en aansluitend bij de werktijden van
de ploegen.

Het gebruik van een ponton voor het uitvoeren van de proefboringen leidt in hoofdlij-
nen tot de activiteiten die in het overzicht van figuur 6.9 zijn afgebeeld. De activiteiten
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Figuur 6.7 Foto van een ponton.

zijn in hoofdlijnen hetzelfde als bij de uitvoering van een proefboring met een hefei-
land. Er zal daarom regelmatig naar de beschrijving van het hefeiland worden verwe-
zen.

Uitvoeren van een vooronderzoek
Het vooronderzoek voor het ponton omvat dezelfde activiteiten als het vooronder-
zoek voor het hefeiland. ln het vooronderzoek voor het ponton zal bovendien
speciale aandacht worden besteed aan de krachten van wind, ijs en golfslag
waar het ponton mee te maken krijgt. Ook het onderzoek naar de stabiliteit van
de bodem is hier van belang.

2. Geschikt maken van de boorlocatie
Voor het invaren van het ponton wordt de boorlocatie geschikt gemaakt voor het
afzinken van het ponton. Bij dit afzinken is het van belang dat het ponton op een
goede ondergrond terecht komt. Extra maatregelen zijn daarvoor in het algemeen
niet nodig, omdat het ponton door zijn gewicht als vanzelf vlak komt te liggen.
Zonodig zullen er enkele bakens worden uitgezet om de locatie aan te geven en
zullen aanvullende dieptemetingen worden uitgevoerd.

1
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Ponton

'1. Uitvoerenvooronderzoek

2. Geschikt maken boorlocatie

3. Toegankelijkmakentransportroutes

4. lnvaren en plaatsen ponton

5. lnvaren mensen en materialen

6. Uitvoeren boring

7. Uitvoerenproduktietest

8. Verlaten boorput

9. Uitvaren mensen en materialen

10. Vlotlen en uituaren ponton

11. Uitvoêren eindonderzoek

Figuur 6.9 Activiteiten die samenhangen met het gebruik van een ponton voor het uitvoeren van de proefborin-
gen.

3. Toegankelijk maken van de transportroute
De transportroutes in de Waddenzee voeren vaak door ondiep water en kunnen,
door het dynamische geomorfologische karakter van de Waddenzee, tijdens de
proefboringen in diepte en breedte veranderen. Er zullen daarom enkele bakens
worden gezet om de route naar de locatie van de proefboring aan te geven. Op
ondiepe plaatsen zalenkele malen de waterdiepte worden gemeten. Deze diepte-
metingen v¡nden onder andere plaats vlak vóór het in- en uitvaren van het
ponton.

4. lnvaren en plaatsen van het ponton
Het ponton wordt met normale sleepboten vanaf de Noordzee ingevaren. ln de
ond¡epere Waddenzee nemen sleepboten met een kleinere diepgang, van
maximaal twee meter, het transport over.
De route voor het transport van het ponton moet minimaal 100 meter breed en
drie meter diep zijn.

Op de locatie zelf is voor het afzinken van het ponton een waterdiepte nodig van
minimaaltwee meter. Het afzinken zal daarom in het algemeen plaatsvinden bij
hoogwater zodat de waterdiepte op de locatie voldoende is. Het ponton wordt
op de locatie afgezonken door het met water te ballasten, zoals ook bij het
plaatsen van een hefeiland gebeurt. Als het ponton is afgezonken en op zijn
plaats staat, worden jute zakken met grind rond het ponton aangebracht om
erosie te voorkomen.

lnvaren van personeel en materieel
Voordat het boren start zal materieel en personeel naar het ponton worden
gebracht. ln verband met de geringe waterdiepten worden voor dit transport
schepen ingezet met een diepgang van maximaal twee meter.
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Het transport naar het ponton vindt voortdurend plaats tijdens het boren en het
testen. Naast de overslag bij het ponton omvat dit transport ook het overslaan
van materieel in de haven.

6. Uitvoeren van de boring
De boring wordt op dezelfde wijze uitgevoerd als op het hefeiland

Uitvoeren produktietest
Voor het uitvoeren van de produktietesten zal een speciale testinstallatie naar
het ponton worden gebracht. Dit is bijvoorbeeld een installatie zoals al eerder
in de Waddenzee is gebruikt op Zuidwal. Een dergelijke testinstallatie heeft
bewezen goed te kunnen opereren in gevoelige gebieden. De uitvoering van de
produktietesten zelf wijkt in principe niet af van de uitvoering van deze testen op
het hefeiland.
De testinstallatie op het ponton beschikt, net als het hefeiland, over een separa-
tor, die de gassen en vloeistoffen die bij de testen vrijkomen scheidt. Het afge-
scheiden water en condensaat wordt in afzonderlijke tanks opgeslagen, afge-
voerd naar land en bemonsterd. Het afgescheiden gas wordt afgefakkeld met
een fakkelinstallatie.

Verlaten van de boorput
Het verlaten van de boorput vindt op dezelfde wijze plaats als bij het hefeiland.

Uitvaren van personeel en materiaal
Ook voor deze activiteit wordt veruezen naar het hefeiland.

10. Vlotten en uitvaren van het ponton
Als alle niet-permanente installaties van het ponton zijn afgebroken en afgevoerd
wordt het ponton weer drijvend gemaakt. Het kan dan vervolgens door sleepbo-
ten naar de haven of de volgende boorlocatie worden gebracht. De geplaatste

bakens en grindzakken worden tenslotte weer verwijderd.

11. Uitvoeren eindonderzoek
De proefboring met een ponton wordt afgesloten met een eindonderzoek. Dit is
op dezelfde wijze opgezet als het eindonderzoek voor het hefeiland.

6.2.3 De boring

Binnen de activiteiten die de proefboring kenmerken neemt het boren zelf een
belangrijke plaats in. Nadere beschouwing van het boren leert dat deze activiteit is

te splitsen in deelactiviteiten, die verschillende keren worden herhaald. Het boren van
een boorput vindt namelijk plaats in meerdere zogenaamde secties. De eerste sectie
loopt bijvoorbeeld vanaf de bodem tot 900 meter diepte, de tweede van 900 tot 1500
meter, enzovoort. Voor het boren van elke sectie worden in principe steeds dezelfde
werkzaamheden uitgevoerd.

Boorproces
Voorafgaand aan het boren van de eerste sectie wordt een beschermende stalen buis
(de conductor) 35 tot 50 meter in de grond gebracht. De conductor voorkomt onder
andere dat het boorgereedschap en de boorspoeling in contact komen met het
zeewater en het grondwater. Binnen deze conductor wordt de boring vervolgens
uitgevoerd.
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De boring kenmerkt zich in hoofdlijnen door de volgende vijf deelactiviteiten

a. boren;
b. koelen van de boorbeitel en afvoeren van gruis;
c. plaatsen van bekledingsbuizen;
d. plaatsen en testen van putafsluiters;
e. ophalen en inbrengen van de boorstang.

a. boren
Het boren vindt plaats met een boorbeitel (zie figuur 6.10). Deze draait rond op
de bodem en vermaalt de formatie tot boorgruis. De boorbeitel zit aan de onder-
kant van de boorstang. Deze bestaat uit holle pijpen van elk ongeveer tien meter,
die aan elkaar zijn geschroefd. Door het gewicht van de pijpen boort het geheel
zich steeds dieper de grond in. De lengte van de boorstang groeit zo met de
diepte van het geboorde gat. Na elke tien meter wordt er daarom weer een
nieuwe boorpijp aan de boorstang geschroefd. De boorstang wordt op land vaak
aangedreven door een draaitafel. Dit is een stalen schijf in de boorvloer van de
installatie.'Bij moderne en meer efficiënte boortorens op zee en op land vindt die
aandrijving plaats volgens het top-drive-principe, waarbij een motor aan de haak
van de boorinstallatie is bevestigd.

DRAAIBOORPIJP

B.O.P's

AFSLUITERS

Sluilen boorgat b¡i
instrcming van gas.

BEKLEDINGS BUIZEN

Betonnen pul waarin booÞ
afsluite6 (BOP'S) en putafworking
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Figuur 6. 1 0 Schema van een actieve boorput (links) en van een verlaten boorput (rechts)

Tijdens het boren worden de aangeboorde gesteentelagen op de aanwezigheid
van gas onderzocht. Er wordt onder andere gebruik gemaakt van meetapparatuur
die in het boorgat wordt neergelaten en er worden monsters van de formaties
genomen die in een laboratorium worden onderzocht.

b. koelen van de boorbeitel en afvoeren van gruis
Boorvloeistof wordt gebruikt om de boorbeitel te koelen en het boorgruis uit het
boorgat af te voeren. De boorvloeistof wordt door de holle boorpijp naar beneden
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gepompt, en komt vervolgens met het boorgruis tussen de boorpijp en de
boorwand weer omhoog. De vloeistof wordt bij terugkeer met schudzeven van
het boorgruis ontdaan en in een tank opgevangen. Vanuit deze tank wordt het
weer in de boorpijp gepompt. Het boorspoelingssysteem vormt daardoor een
gesloten systeem. Het afgescheiden boorgruis wordt afgevoerd naar land voor
verdere verwerking en hergebruik.
Boorvloeistof bestaat in principe uit water, vermengd met verzwaringsmiddelen,
zouten en verdikkingsmiddelen (zie paragraaf 6.3.1.8). De boorvloeistof heeft een
zodanig soortelijk gewicht, dat de druk van alle boorvloeistof in het boorgat groter
is dan de verwachte druk van het aan te treffen gas. Op deze manier vormt de
boorvloeistof ook een eerste drempel tegen een eventuele instroming van gas.

plaatsen van bekledingsbuizen
Als de boorsectie zijn uiteindelijke diepte heeft bereikt, wordt de wand van het
geboorde gat bekleed met een bekledingsbuis (verbuizing). Daartoe wordt eerst
de gehele boorstang naar boven getrokken (trippen), waarna een stalen verbui-
zing in het boorgat wordt neergelaten. De verbuizing wordt met cement tegen
de wand van het geboorde gat verankerd en vastgezet. Dit'cementeren'gebeurt
door cementspecie te pompen in de ruimte tussen de verbuizing en de wand van
het boorgat. De bekledingsbuizen voorkomen zo instorting van het geboorde gat,
waarborgen de drukbestendigheid van de put en dienen als fundering voor de
putafsluiters. Bovendien beschermen de bekledingsbuizen grondwaterlagen tegen
verontreinigingen. De diepte van het boorgat en de aard, dikte en samenstelling
van de aardlagen bepalen de lengte waarover en het aantal malen dat er een
verbuizing moet worden aangebracht.

plaatsen van putafsluiters
Na het aanbrengen van de bekledingsbuis in de eerste boorsectie, worden de
putafsluiters (Blow Out Preventors) en de putafwerking boven op de put ge-
plaatst. Daarmee is de eerste boorsectie afgerond. Bij de volgende boorsecties
worden de voorgaande activiteiten door deze putafsluiter heen uitgevoerd. Zo
ontstaat een boorput, met een diameter die verloopt van ongeveer 75 centimeter
boven in de put tot ongeveer 15 centimeter onder in de put.
De putafsluiter kan worden gesloten als zich een (onverwachte) instroming van
gas voordoet. De putafsluiters kunnen elk gewenst moment, eventueel van een
afstand, worden gesloten. Het is zo een tweede drempel die de instroming van
gas kan voorkomen.

uithalen en inbrengen van de boorstang
De boorstang wordt tijdens het boorproces verschillende keren uit het boorgat
getrokken en vervolgens weer ingebracht. Dit gebeurt bijvoorbeeld om de
boorbeitel te verwisselen of om een monster van het gesteente te nemen.

Boorspoeling
Boorspoeling vervult een belangrijke functie in het boorproces. ln de eerste plaats
zorgt de boorspoeling voor de afvoer van het vergruisde gesteente naar de oppervlak-
te. Het handhaven van voldoende druk in het boorgat tegen vloeistof of gas uit de
aangeboorde formaties is een tweede belangrijke functie. Tenslotte zorgt de boorspoe-
ling voor koeling van de boorbeitel en vermindering van de wrijving tussen de boor-
stang en de wand van het boorgat.
De samenstelling van de boorspoeling hangt ondermeer af van de verwachte drukken,
de hoek waaronder wordt geboord en de diepte van de boring. Omdat deze factoren
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verschillen per proefboring is de exacte samenstelling van de te gebruiken boorspoe-
ling nog niet vast te stellen. De belangrijkste soorten boorspoeling die op dit moment
echter worden onderscheiden zijn spoeling op waterbasis (Water Based Mud, WBM),
spoeling op synthetische basis (Synthetic Based Mud, SBM) en spoeling op oliebasis
(Oil Based Mud, OBM). Maar ook binnen een boring zelf verschilt de samenstelling
van de boorspoeling. ln de eerste boorsectie op zee bestaat de boorspoeling bijvoor-
beeld voornamelijk uit zeewater, sediment en verdikkingsmiddelen. Bij de dieper
gelegen boorsecties van verticale boringen kan in het algemeen boorspoeling op
waterbasis worden gebruikt. Bij zeer schuine boortrajecten zal deze boorspoeling
mogelijk moeten worden vervangen door boorspoeling op synthetische basis. Deze
synthetische boorspoeling is ook gebruikt voor boringen op land, aan de rand van de
Waddenzee. Voor de proefboringen in de Waddenzee zal er geen boorspoeling op
oliebasis gebruikt worden.

Verbuizingen
Een laatste belangrijk element van het boren betreft de verbuizingen. De meest in het
oog springende functie van de verbuizing is het voorkomen van het instorten van het
geboorde gat. Daarnaast vormt de verbuizing samen met de putafsluiters een geheel
waarmee de drukken die optreden onder controle worden gehouden.
Het verbuizingsschema wordt bepaald door de te verwachten gesteentelagen, de
diepte waarop deze voorkomen, de verwachte drukken, de hoek waaronder wordt
geboord en de putlengte. Deze variëren per proefboring en de schattingen ervoor zijn
voor een deel afhankelijk van nieuwe 3D-seismiek.
Paragraaf 6.3.1.8 gaat dieper in op de samenstelling van de boorspoeling en legt een
relatie met de verbuizingen.

6.2.4 Transport

Het uitvoeren van de proefboringen zal leiden tot een toename van de scheepvaart
naar en bij de boorlocatie. Naast regulier verkeer in verband met het transport van
materialen en mensen naar de boorinstallatie is er ook sprake van verkeer met een
incidenteel karakter en mogelijk van recreatief verkeer (boortoerisme). Het incidentele
verkeer betreft vooral het verkeer dat het gevolg is van eenmalige activiteiten, zoals
het uitvoeren van het bodemonderzoek en het in- en uitvaren van de boorinstallatie.
Het recreatieve verkeer is het gevolg van de belangstelling die mensen mogelijk zullen
tonen voor het hefeiland of het ponton.

De scheepvaart naar de boorlocaties in de Waddenzee vindt op verschillende manie-
ren plaats. ln de volgende paragrafen wordt een overzicht gegeven van de transport-
middelen die gebruikt zullen worden, van de transportroutes en van de verwachte aard
en omvang van het transport. De middelen, die gebruikt zullen worden voor de
overslag bij de boorlocatie completeren dit overzicht.

6.2.4.1 Reguliere scheepvaart

Transportmiddelen
Voor het reguliere vervoer van materieelvan en naar de boorlocaties in de Wadden-
zee worden in principe speciale bevoorradingsschepen gebruikt, met een kleine
diepgang van ongeveer 1,5 meter. Deze schepen worden aangepast aan de specifieke
eisen voor dergelijke transporten. Bij voldoende waterdiepte op de locatie èn op de
transportroute kan ook de inzet van normale bevoorradingsschepen, met een diepgang
van ruim vijf meter, worden overwogen. Nadere gegevens over de afmetingen van
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de bevoorradingsschepen zijn opgenomen in tabel 6.11.
Het vervoet van personeel vindt in principe plaats met dezelfde schepen die ook de
reguliere bevoorrading verzorgen. Bij proefboringen op een ponton zal voor het
vervoer van personeel ook een kleine motorboot dienst doen. Deze motorboot kan
ongeveer 40 mensen vervoeren.

Tabel 6.1 1 Kengetallen die van belang ziln voor het transport naar locaties in de Waddenzee.

Transport van materialen
Het reguliere transport van materialen betreft met name de aanvoer van diesel en
boorspoeling en de afuoer van afval en water. Uitgaande van een dieselopslagca-
paciteit op het platform van ongeveer 300 ton en een verbruik van twaalf m3 diesel
per dag moet voor een boring van drie maanden ongeveer 960 m3 diesel worden
aangevoerd met bevoorradingsschepen. De belangrijkste transportstromen betreffen
naar verwachting echter de boorspoeling en het boorgruis. Dit transport omvat, bij een
boortraject van ongeveer 5500 meter, ongeveer 5.350 ton. De hoeveelheid water die
wordt afgevoerd is dan ongeveer 2.450 ton. Het transport van chemicaliën is beperkt
omdat veel chemicaliën al op de boorinstallatie aanwezig zijn. Dit geldt echter niet
voor de chemicaliën voor bepaalde boorspoelingen, die afhankelijk van het boorpro-
ces, op het platform moeten worden geconditioneerd. De aanvoer van deze chemi-
caliën bedraagt tussen de 500 en 1.000 ton.
De materialen worden vervoerd in speciale containers (boorgruis), gewone containers,
speciale vloeistoftanks, speciale rekken (gascilinders) en gewone opslagtanks (voor
vloeistoffen en droge stoffen). Diverse overige materialen, zoals pijpen en machines
zullen aan dek worden veruoerd.
Het beladen van een schip met de materialen vindt plaats volgens een vast plan. ln
dit plan is rekening gehouden met de verdeling van de goederen over het schip in
verband met de stabiliteit en met gevaarlijke stoffen.
Het aan- en afvoeren van deze materialen leidt tijdens het boren in principe tot
gemiddeld één transport per dag. Dit geldt zowel voor het transport met de normale
bevoorradingsschepen als met de kleinere, speciale bevoorradingsschepen. Bij het
transport met de kleinere, speciale bevoorradingsschepen zalenkele keren een extra
duwbak worden gebruikt om grote hoeveelheden materieel te transporteren. Dit is dan
met name het geval bij de aanvang en afloop van de proefboring. Daardoor kan ook
met de kleinere schepen worden volstaan met gemiddeld één transport per dag.

Transpot't van personeel
Het reguliere transport van personeel naar een hefeiland vindt elke veertien dagen
plaats. De gemiddeld 60 werknemers op het hefeiland werken namelijk in ploegen
volgens een schema van 'twee weken op - twee weken af'.

61.62 49.65lengte (m) 90 70

27.5 70 14.30 8.80breedte (m)

5.90 1.60diepgang (m) 1.0 4

500 ton lading
1000 m3 vloeistof

150 ton lading
250 m3 vloeistof

capac¡teit

dieselverbruik
(liter/kilometer)

49,1 25,4
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Het reguliere vervoer van personeel naar een ponton vindt, zoals eerder is duidelijk
gemaakt, meerdere keren per dag plaats. ln tegenstelling tot een hefeiland is op een
ponton geen accommodatie aanwezig voor overnachtingen. Omdat op een ponton
in een drieploegendienst wordt gewerkt, is voor het vervoer van de medewerkers
daarom drie keer per dag vervoer nodig. Twee keer per dag zal het personeel met
een aparte kleine motorboot worden vervoerd en één keer per dag zal het vervoer
van de medewerkers worden gecombineerd met het reguliere transport voor de
bevoorrading.

Transport over land naar de haven
Aan het transport van materieel over water gaat transport van het materieel over land
naar de haven vooraf. De totale aan- en afvoer over land zal bij een proefboring met
een hefeiland ongeveer 350 vrachten van ieder maximaal 30 ton bedragen (zie tabel
6'12). Bij een proefboring van drie maanden betekent dit gemiddeld óngeveer vier
transporten per dag. Bij een proefboring met een ponton ligt dit aantal op gemiddeld
zeven transporten per dag, omdat op het ponton een aparte installatie voor de
produktietesten wordt gebruikt. Daardoor zal vooral bij de aanvang en beëindiging van
de proefboring het aantal transporten boven het gemiddelde liggen. De tranlporten
zullen in principe op normale werkdagen in dagdienst plaatsvinden.

Tabel 6.12 Totaal aantal transporten (aan- en afuoer) over land naar de haven.

Transportroutes
Voor het transport komen vijf alternatieve transportroutes in aanmerking: vanuit Delfzijl
of Eemshaven in de Eemsmond over de Noordzee, vanuit Velsen over de Noordzee
en vanuit Lauwersoog, Holwerd en Harlingen over de waddenzee.
Voor de proefboringen in de Waddenzee blijken de kortste transportroutes het meeste
in aanmerking te komen. De speciale schepen met een kleine diepgang, die gebruikt
worden voor het reguliere transport naar de boorlocaties in de 

-Waãdenzée, 
zijn

namelijk minder geschikt om grotere afstanden over de Noordzee te varen. Vooral in
de winter kan het gebruik van de transportroute naar Velsen daardoor onnodige
risico's met zich meebrengen. ln die periode is de kans op storm namelijk groter en
kan de zee woelig zijn. De kortste transportroute verkleint bovendien het rJsico dat
er incidenten optreden, zoals bijvoorbeeld een lozing van stoffen bij een aanvaring.
Bij een langere transportroute neemt de kans op een incident toe, uitgaande van een
gelijke kans op een incident per kilometer.

De kortste transportroute naar de locaties voor de proefboringen loopt in de meeste
gevallen door de Waddenzee (zie figuur 5.1 1). Voor de proefboring voor het prospect
Sint Jacobiparochie-West loopt de transportroute naar de haven vãn Harlingen, voor
het prospect Roode Hoofd loopt de kortste route naar het nabijgelegen Lauúersoog,
voor de prospects Blija-Noord en Hollum-Zuid loopt de transportroute naar Holwerð,
en voor de prospects Simonszand en Rottumeroog 1 zal de route naar de Eemsmond
worden gevolgd.

lnstallat¡e voor produktietesten (montage en demontage) 260

Boormaterialen (inclusief boorgruis en boorspoeling) 350 350

Totaal 3s0 610
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ln de omgeving van de locaties worden de transportroutes mogelijk gemarkeerd met

enkele boeien. ln de winter kunnen deze boeien op ondiepe routes worden vervangen
door staken om zo de juiste routes af te bakenen. Daarnaast zullen de elektronische
plaatsbepalingssystemen aan boord van de schepen worden gebruikt.

Voor het transport van personeel zullen bij proefboringen vanaf een ponton dagelijks
twee extra tochten met een kleine motorboot nodig zijn. De routes voor het vervoer
van personeel met kleine motorboten zijn in principe hetzelfde als de routes voor het

reguliere transport.

Overslag van materialen
De overslag van materialen vindt met name plaats in de haven en bij het hefeiland

of het ponton.
Voor de overslag in de haven zijn opslagruimtes, hijskranen en verschillende andere
havenfaciliteiten nodig. ln de haven van Velsen kan de initiatiefnemer reeds beschik-

ken over deze opslagruimtes en faciliteiten. Ook in de havens van Delfzijl, Eemshaven

en Harlingen is al een goede infrastructuur voor de overslag aanwezig. ln Holwerd

en Lauwersoog zal de initiatiefnemer, indien mogelijk, eveneens gebruik maken van

de bestaande infrastructuur en deze zonodig aanvullen.
Bij de overslag naar hefeiland of ponton zal gebruik worden gemaakt van slangen en

kranen. Het overslaan van materialen is niet altijd eenvoudig. Golven en stroming van

het water rond het platform en eventuele ijsgang zijn factoren die het overslaan
kunnen bemoeilijken. Bevoorradingsschepen beschikken daarom over nauwkeurige

middelen voor het manoeuvreren, terwijl de hijskranen op het hefeiland flexibel kunnen

opereren. Deze beschikken over voldoende hefsnelheid en voorzieningen om golfbe-

wegingen te compenseren. Voor de overslag naar het ponton kan het gebruik van een

extra ponton worden overwogen. Bevoorradingsschepen kunnen dan aan dit ponton

afmeren en kwetsbaar materieel kan dan vrijwel gelijkvloers worden overgeslagen.

I ncide ntel e scheepvaart
Ten opzichte van de reguliere scheepvaartzal de omvang van de incidentele scheep-
vaart gering zijn. Deze schepen zullen gebruik maken van de transportroute die bij

de reguliere scheepvaart is aangegeven en zijn meestal kleiner dan de bevoorradings-
schepen. lncidentele scheepvaart zal met name bijaanvang en einde van de proefbo-

ring plaatsvinden.

Een uitzondering vormt het transport van het hefeiland of het ponton met één of meer
sleepboten. De waterdiepte die nodig is voor het transport van de boorinstallatie wordt
enerzijds bepaald door de diepgang van de sleepboten en de boorinstallatie en

anderzijds door de milieu- en vaaftechnische richtlijn dat er minimaal één meter water
moet staan onder de schroef van deze boten en twee meter water onder de boorinstal-
latie. De richtlijn van twee meter water onder de boorinstallatie, die vooral van belang

is voor het hefeiland, gaat uit van kalm weer en een windkracht van maximaal 3 BF.

Bij een slagzij van 3o van het hefeiland neemt de diepgang ongeveer 1,80 meter toe
(WL, 1995a).
Wanneer deze richtlijnen worden gevolgd, betekent dit dat voor het invaren van een

hefeiland een waterdiepte nodig is van ongeveer zes meter en voor een ponton van

drie meter (zie figuur 6.13 en tabel 6.14). Gegevens over onder andere de benodigde
breedte van de transportroute en de ruimte voor het manoeuvreren op de locatie zijn

eveneens opgenomen in tabel 6.14.
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Uitgaande van deze richtlijn voor de benodigde waterdiepten zijn in de transportroute
voor het in- en uitvaren van de boorinstallatie in het algemeen enkele kritieke plaatsen
aan te wijzen. ln de eerste plaats zijn dat de buitendelta's tussen de eilanden. Deze
moeten worden gepasseerd bij het invaren van de Noordzee naar de Waddenzee.
De buitendelta vormt een soort drempel, waar de waterdiepte afneemt. Daarnaast
vormen ook geulsplitsingen een aandachtspunt voor dit transport, in verband met de
plaatselijke stromingen en bodemligging. Tenslotte zal op het laatste deelvan de route
de waterdiepte en vaarbreedte meestal afnemen. Dit is met name het geval als de
locatie voor de proefboring dieper in de Waddenzee ligt, aan het eind van een geul.

De positionering en het neerlaten van de poten van het hefeiland, zal bij kentering
van tij worden uitgevoerd. Tijdens het transport zijn de poten van het hefeiland
opgetrokken tot een hoogte van minimaal twee meter boven de bodem van de zee.
Op ongeveer 300 meter afstand van de boorlocatie worden de poten neergelaten tot
ongeveer één meter boven de bodem. Op de boorlocatie worden de poten tenslotte
gelijktijdig neergelaten. Bij het positioneren wordt gebruik gemaakt van elektronische
plaatsbepali n gssystemen.

3,5 m4m

2

2m

Figuur 6.13 Schema van de relatie tussen de diepgang van sleepboten en boorinstallaties en de benodigde waterdiep-
te voor het in- en uitvaren van de boorinstallaties in de Waddenzee.

Net als bij het neerlaten van de poten van het hefeiland zal ook het afzinken van het
ponton plaatsvinden bij kentering van het tij. lndien de waterdiepte dit noodzakelijk-
maakt, zal het ponton worden afgezonken bij hoogwater of, zo mogelijk, bij springtij.

125



Ter plaatse van de boorlocatie is het mogelijk om door middel van ballast het ponton

in de gewenste positie te brengen. Relevante gegevens over beide boorinstallaties
zijn opgenomen in tabel 6.14.

Recreati eve scheepvaart
De recreatieve scheepvaart zal mogelijk gebruik maken van de gelegenheid om de
boorinstallaties van dichtbij te bekijken. De mate waarin deze belangstelling zal
optreden, is echter moeilijk in te schatten. Ten opzichte van de bestaande en reguliere
scheepvaart is de omvang van de recreatieve scheepvaart naar verwachting echter
niet relevant voor het bepalen van de milieu-effecten van een proefboring.

Tabel 6.14 Overzicht karakteristiek€n in- en u¡tvaren boorinstallatie.

6.3 Milieubelastingen

De activiteiten van de proefboring leiden tot een belasting van het milieu. Deze
belasting kan voor zowel het hefeiland als het ponton bepaald worden naar aard en
omvang. De komende paragrafen geven inzicht in de milieubelastingen vanwege het
hefeiland (paragraaf 6.3.1) en vanwege het ponton (paragraaf 6.3.2). Voor beide
boorinstallaties komen acht verschillende milieubelastingen aan de orde, namelijk
aanwezigheid, geluid, hitte, lucht, bodem, water, afval en chemicaliën.

4,0 meter 1,0 meterdiepgang (maximaal)

6,0 meter 2,0 meterwaterdiepte (minimaal)

100 meter
(zonder dwarsstroom)

400 meterbreedte geul

60" (maximaal 2 knopen) 80" (maximaal 0,5 knoop)bochten en stroming (maximaal)

150 meterruimte op de locatie (diameter) 400-500 meter

tijdens kentering tij
(ballasten)

positioneren tiidens kenter¡ng tij (zakken poten)

3BF3BFwindkracht (maximaal)

nee neeankers nodig voor positioneren

300 x 300 meter
(diepte 10 meter)

3,5 meter

100 x 100 meter

2,0 meter

ruimte parkeerplaats

diepgang (maximaal)

4,5 meter 3,0 meterwaterdiepte

4 x 20-25 lon

neeandere scheepvaart in de omgeving

trekkracht 5 x 30-35 ton

neê

ja Jatransport alleen bij daglicht

la jaminder waterdiepte b¡i zolo wind
(in verband met afwaaiing)

ja iagebruik van lokale expertise
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Aanwezigheid
De aanwezigheid van de boorinstallatie, de fakkel, mensen en schepen is op zichzelf,
los van de produktie van geluid en hitte, een vorm van milieubelasting, die kan leiden
tot bijvoorbeeld visuele en ecologische verstoringen. De mate waarin de aanwezigheid
van deze elementen het milieu belast is gemeten in de afstand tot de genoemde
elementen, waarbinnen effecten optreden.

Geluid
Hier is de geluidimmissie (in dB(A)) vanwege een proefboring in beschouwing geno-
men. Het gaat vooral om het boren, cementeren, fakkelen en de schepen.

Hitte
Hier is de straling van hitte tijdens het affakkelen in beschouwing genomen. De
hitteproduktie is gemeten in kWm2.

Lucht
Stoffen die bijdragen aan lokale problemen met de luchtverontreiniging zijn hier in
beschouwing genomen. Het betreft stikstofoxiden (NO,), koolmonoxyde (CO), zwavel-
dioxide (SO.) en koolwaterstoffen (C*Hy). De emissies en immissies zijn gemeten in
concentraties (pg/m").

Bodem
Hierbij wordt een momentane erosie of depositie van sedimenten in beschouwing
genomen. De omvang van de erosie of sedimentatie worden gemeten in een diepte
(erosie) of hoogte (sedimentatie).

Water
Er zijn stoffen gekozen, die elk model staan voor een potentiële bron van waterver-
ontreiniging. Het gaat om olie, koper, PCB's, PAK's en drijffilm, die de mogelijke
verontreiniging door affakkelen, scheepvaart, afval en baggeren indiceren. De emissies
worden gemeten in concentraties, of dikte van drijffilms.
De vertroebeling van het water door het opwoelen van sediment is te karakteriseren
aan de hand van (de verhoging van) de concentratie slib in het water.

Afval
Afval dat vrijkomt bij de proefboring is een potentiële bron van verontreinigíng. De
omvang van deze potentiële milieubelasting is gemeten in hoeveelheden (gewicht).

Chemicaliën
Chemische stoffen die worden gebruikt bij de proefboring zijn eveneens te beschou-
wen als een potentiële bron van verontreiniging. De mate waarin chemicaliën het
milieu kunnen belasten is beschreven aan de hand van de samenstelling en toxiciteit
van deze stoffen.

6.3.1 Hefeiland

6.3.1.1 Aanwezigheid

Omschrijving
Tijdens het uitvoeren van de proefboringen zalde aanwezigheid van de boorinstallatie,
schepen en mensen mogelijk leiden tot verstoringen van bijvoorbeeld zeehonden en
vogels. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt naar de verstoring door de
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zichtbare aanwezigheid en de fysieke aanwezigheid. Specifieke voorbeelden van de
verstorende invloed van de zichtbare aanwezigheid zijn de desoriënterende werking
van een verlichte boorinstallatie voor (nachtelijke) trekvogels en de zichthinder voor
mensen. De fysieke aanwezigheid kan worden geÏllustreerd met de ruimte die de
installatie in bijvoorbeeld een vaargeul inneemt.

Milieubelasting
Voor het bepalen van de belasting van het milieu door de zichtbare aanwezigheid is

onderscheid gemaakt naar de zichtbaarheid van de boorinstallatie, van de fakkel, van
mensen en van schepen. Bovendien moet onderscheid worden gemaakt naar de
zichtbaarheid voor mensen en de zichtbaarheid voor dieren.

Boorinstallatie
De verstoring van mensen door de zichtbaarheid van de boorinstallatie wordt
bepaald door een groot aantal factoren. Deze hebben onder andere te maken
met de kenmerken van de boorinstallatie, met meteorologische aspecten, met
de omgeving van de boorinstallatie en met het waarnemingsvermogen van
mensen. Een hefeiland is op zee onder zeer goede omstandigheden over grote
afstanden te zien. Vooral afhankelijk van het meteorologisch zicht kunnen deze
afstanden 25 tot 40 kilometer bedragen. De afstand waarop zichthinder optreedt
ligt veel lager, omdat de herkenning van het object als hefeiland daarbij een
belangrijke rol speelt. Aangenomen is dat zichthinder optreedt als een hefeiland
gemiddeld over een afstand van ongeveer tien kilometer door mensen kan
worden waargenomen.

Over de verstoring van fauna door de zichtbaarheid van de boorinstallatie is

weinig bekend. Uit de praktijk blijkt dat zeehonden door hun nieuwsgierige aard
soms door een hefeiland worden aangetrokken. Ook vermoeide trekvogels
kunnen er een rustplaats vinden. Voor roofuogels is het hefeiland daardoor soms
een standplaats met de neergestreken trekvogels als prooi. Weer andere vogels,
bijvoorbeeld zeeëenden, naderen het hefeiland, maar blijven altijd op enkele
honderden meters afstand. Er blijkt dat van het hefeiland zowel een aantrekkende
als afstotende werking uitgaat.
Voor het bepalen van de effecten van de zichtbaarheid van de boorinstallatie is
in het algemeen aansluiting gezocht bij onderzoek naar het gedrag van vogels
en zeehonden. Dergelijk onderzoek geeft inzicht in de afstand waarop verstoring
van deze dieren door menselijke activiteiten optreedt. De verantwoording van
deze afstanden (de gevoeligheidsgrenzen) is opgenomen in hoofdstuk 10.

Schepen
De zichtbaarheid van schepen zal mogelijk ook van invloed zijn op de fauna in

het gebied. ln dit gevalzal met name de beweging van de schepen de aandacht
trekken. Paragraaf 6.2.4 geeft informatie over de toename van het aantal scheep-
vaartbewegingen over de route naar een boorlocatie. Op basis van inzicht in de
omvang van de aan- en afvoer van materialen en mensen is vastgesteld dat
gemiddeld één extra beweging per dag over de gekozen transportroute kan
worden verwacht. Voor het voorspellen van de effecten is ook hier uitgegaan van
de aanpak die is beschreven onder a. Boorinstallatie.

Affakkelen
Het affakkelen van gas tijdens de produktietesten zal leiden tot een grote horizon-
taal gerichte vlam aan de zijkant van de boorinstallatie. Deze vlam is op ruime

b

c.
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afstand zichtbaar. Bij een goede weersgesteldheid kan deze afstand overdag
meer dan tien kilometer bedragen. Het affakkelen vindt alleen overdag plaats.

Markeringen
Markeringen bestaan uit staken, drijfbakens en boeien. Ze kunnen bijvoorbeeld
worden geplaatst om de boorlocatie en de transportroute naar de boorlocatie aan
te geven. Voor de proefboringen zullen deze markeringen slechts in beperkte
mate worden gebruikt, omdat zowelde sleepboten, die het hefeiland invaren, als
de bevoorradingsschepen zijn uitgerust met elektronische plaatsbepalingssyste-
men. Deze systemen maken de feitelijke markeringen overbodig.

Voor wat betreft de fysieke aanwezigheid zijn drie aspecten van belang. Ten eerste
zal mogelijk een veiligheidszone in acht moeten worden genomen rond het hefeiland.
Op het Continentaal Plat wordt bijvoorbeeld, in overleg met het Staatstoezicht op de
Mijnen, een zone van maximaal 500 meter rond het hefeiland aangehouden. Voor het
Nederlandse grondgebied van de Waddenzee is deze zone niet van toepassing. ln
overleg met de betrokken instanties zal niettemin voor elk van de proefboringen in
de Waddenzee een veilige zone worden aangegeven. Ten tweede neemt het hefeiland
(fysieke) ruimte in. Afhankelijk van de ligging zal het directe ruimtegebruik van een
hefeiland maximaal 3500 vierkante meter bedragen. Het indirecte ruimtebeslag kan
echter groter zijn als het hefeiland een vaargeul blokkeert. Tên derde zal de bodem
rond de poten van het hefeiland worden bedekt. Daar kan door de stroming van het
water namelijk erosie (uitspoeling) optreden. Om deze erosie tegen te gaan wordt
ongeveer 700 vierkante meter bodem bedekt met jute zakken gevuld met grind. De
dikte van deze bedekking is ongeveer één meter, het gewicht varieert van 450 tot 750
ton. Gewicht en dikte zijn afhankelijk van de penetratie van de poten in de zeebodem.
Na de proefboring worden de zakken en het grind weer verwijderd.

6.3.1.2 Geluid

Omschrijving
Bij verschillende activiteiten van de proefboring wordt geluid geproduceerd. Deze
geluidproduktie is een mogelijke bron van verstoring voor zowel mensen als dieren.
Daarbij speelt niet alleen het geluid boven water een rol, maar in het geval van de
proefboringen in de Waddenzee ook het geluid onder water.

De activiteiten die op het hefeiland geluid produceren zijn het boren, het cementeren,
het affakkelen en het trippen. Belangrijke geluidsbronnen, in de zin van bedrijfsduur
en bronsterkte, zijn bij al deze activiteiten de ventilatoren, de koelwaterpompen, de
hijskranen en de uitlaten van generatoren. Tjdens het boren komt daar de aandrijving
van de boorkop (de topdrive) nog bijen tijdens het cementeren de cementeerpompen.
Bij het affakkelen van gas is de fakkelinstallatie met het bijbehorende verdeelstuk de
voornaamste geluidsbron. Tijdens de overige bedrijfssituaties (waaronder het verbui-
zen en het uitvoeren van metingen in de boorput) wordt minder geluid geproduceerd.

Het fakkelen en het cementeren zijn activiteiten met een korte bedrijfsduur, zeker in
verhouding tot de bedrijfsduur van boren. Het boren is voor meer dan 95 procent van
de tijd de belangrijkste geluidsbron. Het affakkelen vindt in minder dan 100 uur plaats,
waarmee deze activiteit voor minder dan drie procent de belangrijkste geluidsbron is.
Het cementeren vindt incidenteel plaats, namelijk eens in de één tot twee weken
ongeveer twee tot drie uur. Daarmee is het cementeren voor ongeveer twee procent
van de tijd de belangrijkste geluidsbron. De bedrijfsduur van de overige activiteiten
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is eveneens relatief kort, waardoor deze niet maatgevend zijn voor de beoordeling
van de geluidimmissie vanwege het hefeiland.
Om het geluidsniveau in de omgeving van het hefeiland te kunnen bepalen is het van
belang om te weten met welke frequentie en met welke duur activiteiten, die geluid
produceren, plaatsvinden. ln tabel 6.15 is een globaal overzicht gegeven van de
frequentie en de duur van deze activiteiten. Het geproduceerde geluid kan worden
getypeerd als continu geluid. Het geproduceerde geluid kan worden getypeerd als
continu geluid. Dit continue geluid kan tijdelijk worden verhoogd of verlaagd bij het
in- of uitschakelen van bepaalde machines, zoals bijvoorbeeld de boordkranen.
Daarnaast kunnen er kortstondige verhogingen van het geluidsniveau (geluidspieken)
voorkomen. Als voorbeelden kunnen worden genoemd het koppelen en ontkoppelen
van de boorpijpen, hamerslagen, het gerinkel van kettingen, het gebruik van de
omroepinstallatie en het stoten van staal op staal.

Tabel 6.15 Frequentie en duur van activiteiten die geluid produceren.

Behalve de genoemde activiteiten op het hefeiland is ook het transport van materieel
en materialen en het vervoer van mensen van belang. De relevante geluidsbronnen
zijn in dat geval de (bevoorradings)schepen.

Milieubelasting
De beschrijving van de omvang van de belasting van het milieu door geluid gaat eerst
in op het gestandaardiseerde immissieniveau. Daarna komen het maximale geluids-
niveau, het achtergrond- en omgevingseigen geluid en het geluid onder water aan de
orde.

Gestandaardiseerde i mmissieniveau
De beschrijving van het gestandaardiseerde immissieniveau richt zich met name op
de geluidimmissies vanwege activiteiten op het hefeiland. Van de activiteiten op het
hefeiland zijn geluidsmetingen en -berekeningen uitgevoerd volgens de 'Handleiding
meten en rekenen industrielawaai' (lCG-publikatie, nr. lL-HR-13-01, Ministerie VOLMIL,
1981). Naast de geluidsimmissie vanwege activiteiten op het hefeiland wordt aandacht
besteed aan het geluid van schepen.

a. Hefeiland
De bronsterkte van de geluid veroorzakende activiteiten en installaties op het
hefeiland is bepaald op basis van metingen aan installaties op een hefeiland
(HASKONING, 1995). Deze metingen zijn uitgevoerd op de ENSCO-7O, die in
1995 in bedrijf was voor de kust van Ameland in de Noordzeekustzone. Dit
hefeiland is representatief voor de installatie waarmee de proefboringen in de
Waddenzee zullen worden uitgevoerd.

cont¡nu
continu
semicontinu
semicontinu
discontinu
discontinu (om de 1 à 2 weken)
discontinu (om de 1 à 2 weken)
circa 10 keer
disconlinu
onbekend
1 maal per dag

24 uur per dag
24 uur per dag
O - 24 uur per dag
0 - 24 uur per dag
12 - 16 uur
10 - 20 uur per keer
2 - 3 uur per keer
2 - 12 uur per keer
bedrijfsduur 50 procent
seconden
3 uur per dag

generatoren
ventilatoren
booraandriiv¡ng
scheidingsinstallatie
optakelen boorserie
aanbrengen buizen
cementeerpompen
affakkelen
boordkranen
omroepinstallatie
schepen
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De apparatuur die op het hefeiland staat opgesteld omvat onder andere

1. vijf dieselgeneratoren van 900 kW (1050 pk), benedendeks;
2. verbrandingsgasuitlaten van de dieselgeneratoren, bovendeks;
3. drie pompen voor de boorspoeling, benedendeks;
4. behandelingsapparatuur voor de boorspoeling, in een dekopbouw;
5. boilers,benedendeks;
6, airconditioners,benedendeks;
7. opslagruimte (onder andere voor cement en chemicaliën), benedendeks;
8. diverse compressoren, benedendeks.

omdat de machines binnen staan opgesteld, moet op mechanische wijze veel
lucht worden aan- en afgevoerd. Daaruoor bevinden zich op het dek diverse
roosters, die zijn aangesloten op ongeveer 30 aan- en afzuigventilatoren. op de
boorvloer in de boortoren bevinden zich de boorlafel, de installaties die de
boorstang laten draaien en ophijsen (de 'draw works' of het hijswerk), de installa-
ties die de boorpijpen afremmen (rem) en dergelijke. Rondom de boorvloer staat
een scherm opgesteld dat aan de bovenkant naar binnen is gebogen en een
hoogte heeft van ongeveer zes meter. De onderkant van de boorvloer is wel
vloeistofdicht, maar niet geluiddicht. Op het dek staan containers en tanks en
liggen boorpijpen opgeslagen. Naast de dekopbouw (waar de accommodatie voor
bemanning, de keuken, de wasserij en de kantoren zich bevinden) is er een
helikopterdek dat boven de zee hangt. Aan twee zijden van het platform bevindt
zich een boordkraan, die met name gebruikt wordt voor het laden en lossen van
schepen en voor het hijsen van boormaterialen vanaf het dek naar de boortoren.
De onderkant van het hefeiland ligt in de Waddenzee minimaalvijf meter en het
dek op ongeveer tien meter boven de waterspiegel.

De bronsterkte van vrijwel alle relevante geluidsbronnen op het hefeiland is
bepaald uit metingen tijdens het trippen en cementeren. Deze activiteiten ver-
schillen sterk van elkaar. Cementeren veroorzaakt een continu geluid. Trippen
omvat diverse handelingen, zoals het optrekken van de boorstang, het losdraaien
van de boorpijp en het wegzetten van de boorpijp, zodat het geluidsniveau sterk
fluctueert en impulsachtige componenten bevat. De geluidproduktie tijdens het
trippen wordt bepaald door het hijswerk, de rem van het hijswerk, het perslucht-
gereedschap en het slaan van staal op staal. Uit de metingen tijdens het trippen
is ook het niveau van piekgeluiden bepaald.

Er zijn geen meetgegevens beschikbaar om de bronsterkte van de aandrijving
voor de topdrive te bepalen. Het is echter bekend dat op het hefeiland een
elektrisch aangedreven topdrive van het merk Varco in gebruik is, die ook wordt
gebruikt op andere boorinstallaties (zoals de Deutag T-28) van de initiatiefnemer.
Voor de bronsterkte van deze topdrive tijdens het boren is uitgegaan van een
opgave van de fabrikant.

De beschikbare gegevens zijn voldoende betrouwbaar om de geluidemissie
tijdens het boren in beeld te brengen.

Voor de berekeningen van de bronsterkte van de fakkelinstallatie is uitgegaan
van het verbranden van 1 ,5 x 106 ms gas per etmaal met drie fakkelsystemen,
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die elk zijn voorzien van dubbele S" fakkelpijpen, een geluiddemper en een vloei-
stofuanger in de voet van het fakkelsysteem2.
De bronsterkte van de boordkranen is bepaald aan de hand van geluidsmetingen
tijdens het laden en lossen van een schip. Kraanbewegingen die daarbijvoorko-
men zijn het oppakken van een container op het schip, het transport van de
container naar het dek, het neerzetten van de container op het dek, het transport
van de bundel boorpijpen naar het schip en het neerleggen van de bundel
boorpijpen op het dek van het schip.
ln tabel 6.16 is van een aantal installaties ofwel geluidsbronnen de bronsterkte
vermeld.

Tabel 6.16 Bronsterkte van diverse geluidbronnen op het hefeiland

Bij het berekenen van de geluidimmissie is in het geluidonderzoek voor het
zogenaamde A-gewogen gestandaardiseerde immissieniveau L, gekozen. Dit is
het berekende geluidsniveau in dB(A) op een bepaalde plaats en hoogte, tijdens
een bepaalde bedrijfstoestand. De berekende situatie treedt op onder meewind-
condities (wind in de richting vanaf het hefeiland naar de ontvanger) tijdens een
bepaalde bedrijfssituatie, zoals bijvoorbeeld het boren. Bij andere windrichtingen
zal de geluidimmissie lager zijn dan hier berekend is, zodat voor de beoordeling

Met het treffen van deze maatregel wordt in het MER vooruitgelopen op de actuele situatie, waarin
fakkelpijpen worden gebruikt die meer geluid produceren. De in¡tiat¡efnemer zal voor de voorgenomen
proefboringen echter een fakkelsysteem ¡nstalleren (zie Hoofdstuk 7 'Technische maatregelen') dat
vergelijkbaar is met het beschreven systeem, dat in het onderhavige geluidonderzoek is betrokken.

2

118Boordkranen (twee stuks) (totaal)

100 - 106Ventilator van de tanks voor opslag van boorspoeling

Aan- en afzuigventilator van de generatonuimte 98 - 102

88 - 103Afzuigventilator chemicaliënopslag

97Aandrijving van de transportinstallatie voor de boorspoeling

Ventilator van behandelingsapparatuur voor boorspoeling 79 - '102

't13Topdrive (Varco, opgave fabrikant)

106Boorvloer tijdens tr¡ppen (gemiddeld)

Boorvloer tijdens tr¡ppen (L.*) 132

90-91Diverse aan- en afzuigventilatoren

107Koelwaterpompen van het hijswerk

Deuropeningen 80-95

95Dekopening van de cementeereenhe¡d

97Uitlaten van de generatoren (5 stuks) totaal

Ventilat¡e van het hijswerk 106

98Deuropening van de cementeereenhe¡d

97 - 109Ventilator van de cementeereenheid

102Dekopening van de cementeereenheid
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van het geluidsniveau is uitgegaan van een 'worst case'. Bij de berekeningen is
dus geen meteo- en bedrijfsduurcorrectie toegepast.
Naast het gestandaardiseerde immissieniveau is ook het A-gewogen geluidsni-
veau van geluidpieken berekend.

De geluidsniveaus zijn uitgedrukt in dB(A). Dat wil zeggen dat het niveau is
gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijk oor voor hoge en lage
frequenties (de zogenaamde A-weging). Deze weging is ook toegepast voor het
beoordelen van het geluidsniveau dat dieren zullen waarnemen.

De waarneemhoogte is in de berekeningen gesteld op twee meter boven het
zeeniveau. De vogels en zeezoogdieren zullen zich uiteraard dichter aan het
oppervlak kunnen bevinden. Uit de berekeningen is echter gebleken dat het
verschil in geluidsniveau op zeeniveau en twee meter boven zeeniveau verwaar-
loosbaar is.

uit een vergelijking van de berekende en gemeten gegevens blijkt dat het
rekenmodel, dat ten grondslag ligt aan de berekeningen, voldoende betrouwbaar
is voor het berekenen van de geluidsoverdracht en de geluidimmissie. Dit is af
te leiden uit geluidsmetingen, die enkele uren voorafgaand aan de geluidsmetin-
gen op het hefeiland, op enige afstand van het hefeiland zijn verricht vanaf een
boot (NAA, 1995). Hoewel er tijdens deze metingen niet werd geboord, waren
de installaties voor het boren op het hefeiland, zoals aggregaten en pompen, wel
normaal in bedrijf. Tijdens deze metingen is er veelvuldig gebruik gemaakt van
een kraan op het hefeiland, waarmee containers van een afgemeerd bevoorra-
dingsschip op het hefeiland werden geladen en gelost.
De resultaten van de geluidsmetingen vanaf de boot zijn vergeleken met de
resultaten van de berekeningen. Het vergelijken wordt echter bemoeilijkt, omdat
er niet precies bekend is welke installaties tijdens de metingen vanaf de boot in
bedrijf waren. Het inzicht in de bedrijfssituatie is echter voldoende om een globale
vergelijking te kunnen maken tussen de resultaten van de berekeningen en de
metingen vanaf de boot.

De vergelijking van het gemeten en berekende niveau toont aan dat de bereken-
de waarden redelijk overeen komen met de gemeten waarden. uitgaande van
een acceptabel verschil van drie dB(A) zijn op afstanden tot ongeveer 400 meter
de overeenkomsten voor vrijwel alle metingen zelfs goed. Op grotere afstanden
zijn de berekende waarden gemiddeld ongeveer vier dB(A) hoger dan de geme-
ten waarden. Voor deze verschillen is geen oorzaak aan te geven. omdat de
gemeten niveaus op kleine afstanden echter overeenkomen met de berekende
niveaus kan worden vastgesteld dat het rekenmodel voldoende betrouwbaar is
voor het berekenen van de geluidsoverdracht.

De resultaten van de berekeningen zijn vastgelegd in tabel 6.17 en figuur 6.19.
ln de tabel is de lengte van de straal tot 40, 4s, so, en 60 dB(A) contouren,
gemeten vanaf het centrum van het hefeiland, vermeld.
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2001 000 600I 500Boren

200900 5501400Cementeren

4001 0502450 1 650Affakkelen

550 200850Trippen 1 350

200850 5501 350Kranen

2508002050 1 350Boren en kranen

Verstoringsafstanden op basis van regelingen en gedragsonderzoekSchepen

Tabel 6.17 Overzicht van de afstanden tot het hefeiland van geluidcontouren van het gestandaardiseerde

immissieniveau vanwege activiteiten die geluid produceren bij een proefboring op zee.

Figuur 6.18 Gestandaardiseerd immissieniveau L' in dB (A) ten opzichte van 20 pPa, berekend voor de ENSCO

70 op zee tijdens het geliiktijdig boren en in bedrijf ziin van een kraan.

Uit de resultaten is af te leiden dat de geluidimmissie van de hijskranen aan

boord van het hefeiland relatief hoog is. Daarom is ook het equivalente geluids-

niveau berekend voor de s¡tuatie waarin, gezien over een bepaalde beoordelings-

1
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periode tijdens de activiteit boren, ook de kranen in die periode elk voor S0
procent van de tijd in bedrijf zijn. Deze situatie komt overeen met het samenval-
len van de activiteit boren en het voortdurend in bedrijf zijn van één kraan. Deze
situatie is aangemerkt als de maatgevende situatie. Ook in dit opzicht is, evenals
bij de keuze voor het gestandaardiseerde immissieniveau, uitgegaan van een
conservatief scenario.

Figuur 6.18 toont de contouren van het gestandaardiseerde immissieniveau
tijdens dit gelijktijdig boren en gebruik van een kraan. Uit de tabel blijkt verder
dat het boren, cementeren en het trippen een vergelijkbare geluidimmissie
veroorzaken, terwijl het affakkelen tot de hoogste geluidimmissie leidt.

Om het inzicht in de geluidimmissie vanwege activiteiten op het hefeiland te
verdiepen is berekend wat op een afstand van 300 meter tot het hefeiland de
geluidbijdrage per bron tijdens het boren is. De resultaten zijn opgenomen in
tabel 6.19. Daaruit blijkt dat de top drive voor de aandrijving van de boorinstallatie
en de boordkranen de dominante geluidbronnen zijn. De ventilatoren vormen als
totaal ook een geluidbijdrage van betekenis. De bijdrage per ventilator is echter
beperkt.

Tabel 6.19 Gestandaardiseerd immissieniveau vanwege verschillende geluidbronnen op 3OO meter afstand
van het hefeiland tijdens het boren.

b. Scheepvaart
Over de geluidproduktie van de bevoorradingsschepen zijn slechts beperkte
gegevens beschikbaar. Bij gebrek aan relevante geluidcontouren is, ten behoeve
van het bepalen van de milieubelasting en de voorspelling van de milieu-effecten,
in het algemeen aansluiting gezocht bij onderzoek naar het gedrag van vogels
en zeehonden bij het passeren en naderen van schepen. Dergelijk onderzoek
geeft inzicht in de afstand waarop verstoring van deze dieren door schepen
optreedt. De verantwoording van deze afstanden (de gevoeligheidsgrenzen) is
opgenomen in hoofdstuk 10. Voorzover dit onderzoek geen uitsluitsel geeft zal
in verband met het geluid van scheepvaart een afstand van 500 meter aan beide
zijden van de transportroute worden aangehouden.
Conform de bepalingen van het Besluit Binnenscheepvaart zullen de schepen,
die worden gebruikt voor de bevoorrading, voldoen aan de eis dat op 25 meter
van de wand van het schip het geluid niet meer dan 7s dB(A) mag zijn (gestan-
daardiseerd immissieniveau).

Boordkranen (2 stuks, bedrijfsduur van elk 50 procent) 56

Top drive (Varco) 54

Totaal van de ventilatoren 53

Koelwaterpompen 47

Vent¡latie van het hijswerk 46

U¡tlaten van de generatoren 38

Transportinstallaties voor de boorspoeling 37

Dekluik van de cementpompen 34
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Maximale geluidsniveau
Kortstondige verhogingen (pieken) van het geluidsniveau treden op tijdens het trippen
en tijdens het gelijktijdig boren en gebruik van kranen. Uit de metingen en de bereke-
ningen blijkt dat het maximale niveau van het trippen zeven tot dertien dB(A) hoger
ligt dan het gestandaardiseerde immissieniveau. Het maximale niveau van de maatge-
vende activiteit 'boren en kranen' ligt slechts één tot twee dB(A) hoger dan het
bijbehorende gestandaardiseerde immissieniveau.

Niveau van het omgevingsgeluid
Tijdens metingen in 1982 aan de toenmalige uitvoering van de Deutag T-28 boorinstal-
latie voor een boring op Ameland is het niveau van het achtergrondgeluid op de
vloedlijn gemeten. Met een westenwind, bijna evenwijdig aan de vloedlijn, en een
windsnelheid van vijf meter per seconde is dit spectrum gemeten:

Tabel 6.20 Spectrum van het geluidsniveau bij een boring op Ameland, gemeten aan de vloedlijn.

ln een studie naar het beheer van het stiltegebied Waddenzee (de Roo, 1993) wordt
verwezen naar een geluidbelasting van 45 dB(A), als grens van de geluidbelasting

in stiltegebieden vanwege menselijke activiteiten. De studie stelt:
"ln een stiltegebied mogen de 'heersende natuurlijke geluiden niet of nauwelijks
worden verstoord'. Uit deze zin wordt wel duidelijk dat het in een stiltegebied niet'stil'
hoeft te zijn. lntegendeel, het geluidsniveau van bepaalde natuurlijke geluiden zoals
de branding van de zee of lawaaivan vogels kunnen bijzonder luid zijn. Bijstiltegebie-
den gaat de Memorie van Toelichting (WGH) uit een achtergrondniveau van 30 tot
45 dB(A). lnmiddels doet het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubescherming onderzoek naar het'hoorbaarheidscriterium'. Hoorbaarheid als
maatgevend criterium voor stilte. Dit betekent dat in het stiltegebied gebiedsvreemd
geluid niet of nauwelijks hoorbaar mag zijn. Het is misschien te gemakkelijk om de
45 dB(A)-grens als uitgangspunt te nemen voor de grens tussen wel en niet toelaatba-
re geluidbelasting van het gebiedsvreemd, dus'door de mens ontwikkeld geluid', maar
dit standpunt kan zolang het ministerie nog geen alternatief heeft bijvergunningverle-
ning uitkomst bieden. ln dit rapport wordt daarom, indien er geen ander alternatief
voorhanden is, verwezen naar het 45 dB(A)-niveau als grens van de geluidbelasting
dat door de mens veroorzaakt wordt."

ln 1985 is het niveau van het omgevingsgeluid gemeten op de locatie Zuidwal aan
de oostzijde van het lnschot (ter hoogte van Vlieland) in de Waddenzee (Petroland,

1985). Het niveau van het achtergrondgeluid (Lru, het geluidsniveau dat gedurende

95 procent van de tijd wordt overschreden) varieerde van 31 dB(A) tot 39 dB(A). Het
niveau van het omgevingsgeluid (L"o) bedroeg ongeveer 50 dB(A). Het gemeten

niveau van het omgevingsgeluid heeft voor een deel een natuurlijke oorsprong
(meeuwen) en voor een deel een menselijke oorsprong (vissersboten en hoog
overkomende vliegtuigen). Het geluidsniveau van de vliegtuigen was lager dan dat
van de vissersboten en bedroeg 35 tot 40 dB(A). Tijdens de meting stond er weinig
wind (drie tot vijf meter per seconde).

Onderwatergeluid
Naast het geluid boven water speelt bij de proefboringen op zee ook het geluid onder
water een rol. Het merendeel van de studies naar de effecten van onderwatergeluid

Totaal250 500 1 000 2000 4000 800031,5 63 125

36 6059 60 59 57 57 55 4962

136



b

heeft zich gericht op walvissen. De reden hiervoor is dat juist deze groep dieren
volkomen afhankelijk is van geluidssignalen. Dit geldt zowel voor de voedseiopname
als voor de plaatsbepaling en onderlinge communicatie. Effecten van onderwatergeluid
op vissen zijn met name bestudeerd in relatie tot seismiek, dat hier niet aan de orde
is. Hoewel de fysische principes van geluid onder water vergelijkba ar zijn met die van
geluid in lucht zijn er karakteristieke verschillen.

a. Voortplanting
De voortplanting van geluid onder water is onder andere afhankelijk van de
frequentie van het geluid en de diepte van het water. Voor de Noordzee geldt
in het algemeen dat geluid rond de 100 Hz tot op tientallen kilometers waarnõem-
baar is, voor geluiden tussen de 1 en 10 kHz geldt een propagatie van enige
kilometers, terwijl geluiden boven de 100 kHz maximaal enige meters doordrin-
gen. ln ondiep water, zoals de kustzone en de waddenzee, neemt de propagatie
toe door het zogenaamde tunnel-effect. Door reflecties tegen de bodem, geuiran-
den en het wateroppervlak doven signalen beneden de 200 Hz echter snel uit.

Achtergrondgeluid
Het achtergrondniveau van geluid in zee wordt bepaald door fysische en bioti-
sche factoren. Regen heeft bijvoorbeeld een verhogend effect met circa l B dB
bij 100 Hz en circa 22 dB bU 1.000 Hz. Deze verhoging moet geteld worden bij
een achtergrondruis bij een volkomen vlakke zee van ongeveer gs dB bij B0 Hz
tot 60 dB bij 16 kHz. Bij storm lopen deze achtergrondniveaus alsnelop tot meer
dan 100 dB bij 30 Hz en 8s dB bij 16 kHz. ln de kustzone en op het wad is
sprake van een hoog achtergrondniveau door branding, golfslag en snel stro-
mend water. Van de biotische factoren is met name van garnalen bekend dat
ze het achtergrondniveau fors kunnen verhogen, met circa 40 dB bij g kHz.
Daarnaast produceren walvissen en dolfijnen zelf geluid, met pieken rond de 200
dB. Een andere biotische factor is het geluid dat wordt geproduceerd door
menselijke activiteiten. Geluiden van vrachtschepen en veerboten variëren typisch
tussen de 150 dB bij 100 Hz en 11s dB bij s kHz. Boven de s kHz neemt het
geluid zeer sterk af.

Een overzicht van minimum- en maximum niveaus van natuurlijk geluid en geluid
van menselijke activiteiten laat zien dat de invloed van booractiviteiten in zékere
mate vergelijkbaar is met andere activiteiten in de Waddenzee (zoals de visserij),
zij het dat dit tonaal begrensd is tussen 100 en 1o.0oo Hz (zie figuur 6.2i,
Technische universiteit Delft, 1gg2; met toestemming van ir. c. xamminga¡.

Gehoorvermogen
Het gehoorvermogen van zeezoogdieren heeft zich uiteraard ontwikkeld binnen
de randvoorwaarden die de natuur heeft opgelegd. Gevoeligheidsmetingen zijn
echter maar beperkt beschikbaar. Voor de Beluga walvis is vastgestelO Oat de
gevoeligheid varieert van 120 dB blj 12s Hz tot 100 dB bij 2 kïz.Þas boven de
2 k4z neemt de gevoeligheid toe tot 60 tot 75 dB om weer scherp af te nemen
tot 120 dB boven de 64 kHz.
Voor zeehonden en zeeleeuwen is bepaald dat de gevoeligheid sterk afneemt
boven de 30 a 50 kHz.

c.
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d Effecten
De effecten van het geluid van booractiviteiten zijn bepaald op Beluga walvissen
door het opgenomen geluid van een opererend hefeiland, de SEDCO 708, af te
draaien in een basin. ln het onderzoek zijn zowel het gedrag van de gevangen
dieren geobserveerd als bepaalde hormoonspiegels in het bloed gemeten
(Awbrey et al., 1988). Het niveau van het geregistreerde geluid van het hefeiland
was 110-115 dB blj 300 Hz op 185 meter. Een hefeiland produceert met name
laagfrequente tonen.

De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek laten zich als volgt samenvatten.
Het is niet waarschijnlijk dat een tandwalvis een hefeiland op een afstand van
meer dan vier kilometer kan horen. De walvissen die in gevangenschap aan hoge
geluidsniveaus van het boren werden blootgesteld pasten zich blijkbaar snel aan;
er was namelijk geen effect op sociaal gedrag of op hormoonspiegels. Dit komt
overeen met metingen in het veld waarbij tandwalvissen een luidspreker met
boorgeluiden (met een geluidsniveau van 158 tot 163 dB) passeerden op minder
dan vijftien meter afstand.
ln een andere studie is op basis van literatuur en geluidsmetingên in de Wadden-
zee nagegaan wat het effect zou kunnen zt¡n van het geluid van schepen op
zeehonden en bruinvissen. Deze studie (Verboom, TNO-TPD, 1gg1) komt tot de
conclusie dat bruinvissen grotere vrachtschepen kunnen waarnemen op een
afstand van circa 2.000 meter en dat er op een afstand van minder dan 20 meter
sprake is van hinder. Snelle veerboten kunnen op 15.000 meter worden waarge-
nomen, terwijl hinder op 150 meter zou kunnen ontstaan. Voor kleine vissers-
schepen zijn deze afstanden respectievelijk 600 en zes meter. Volgens de
uitgevoerde berekeningen kan een zeehond een groot vrachtschip waarnemen
op 300 meter en is er sprake van hinder op een afstand van drie meter.
Schepen met een hoog schroefuermogen, zoals manoeuvrerende veerboten,
kunnen mogelijk wel (geringe) invloed hebben. Voor vrachtschepen is de potenti-
ele verstoring maar marginaal.

6.3.1.3 Hitte

Omschrijvíng
Het affakkelen van gas tijdens de produktietesten leidt tot een vlam boven op de
fakkelpijp van de fakkelinstallatie. Op zee bevindt de fakkelinstallatie zich zijwaarts
van het hefeiland en is er dus sprake van een zijwaartse, horizontale vtam. Deze vtam
verhit de directe omgeving.

Milieubelasting
Het affakkelen vindt plaats in een periode van één tot drie weken. De verhitting van
de omgeving door de vlam is uitgedrukt in kWm2, en is onder andere afhankelijk van
de weersgesteldheid, met name van de windsnelheid.

ln figuur 6.22is de straling van de fakkel aangegeven. Uit de figuur is af te leiden dat
de hittecontour van 1 kWmz op ongeveer 150 meter van dl fakkel ligt. Bij een
zijwaartse fakkel op zee is het gebied van vergelijkbare grootte. Op deze afstand is
de temperatuur ongeveer vergelijkbaar met een warme zomerse dag.
De belasting van het milieu door de hitte van de fakkel is in het MER verder buiten
beschouwing gelaten, enerzijds vanwege de geringe omvang van de hittecontour en
anderzijds vanwege hetontbreken van gewassen en vegetaties in de directe omgeving
van de fakkel.

139



50m

25

0

25

50m

75

100

0m 50m 100 m 150 m
API 521. GEEN ZON

Figuur 6.22 Warmtestraling door fakkel.

6.3.1.4 Lucht

Produktietesten
Bij het uitvoeren van de
NO", CO2, C*Hu en CO
emissie, die per miljoen

Omschrijving
Luchtemissies treden op bij het opwekken van energie door middelvan dieselmotoren
voor de booractiviteiten en bij het uitvoeren van produktietesten. Ook bij het transport
van mensen en materialen treden luchtemissies op door het opwekken van energie.

Al deze emissies kunnen leidden tot luchtverontreiniging. Stoffen die vrij komen zijn

koolwaterstoffen (C*Hu), kooldioxide (COr), koolmonoxyde (CO), zwaveldioxide (SOr),

roet, en stikstofdioxyden (NO"). ln deze paragraaf wordt achtereenvolgens de bepaling

van de emissie, de immissie en de depositie beschouwd.

Milieubelasting
Bij het bepalen van de totale luchtemissie is het onderscheid naar booractiviteiten,
produktietesten en transport aangehouden.

a. Booractiviteiten
De behoefte aan energie voor het boren is gebaseerd op het boren van een

boorgat van ongeveer 5.500 meter lengte. Voor het opwekken van de energie
voor het boren wordt dagelijks 12 m" diesel verbrand. ln tabel 6.23 zijn de

kengetallen voor de emisðie, die per m3 diesel vrijkomt weergegeven. De duur
van de proefboring is af te leiden uit tabel 5.11.

b
produktietesten door middelvan affakkelen worden ook

estoten. ln tabel 6.23 ziin de kengetallen voor de
afgefakkeld gas vrijkomt, weergegeven.

140

uitg
m'



roet 0,09 0,002

SO, 3,4 0

No* 28,8 4,5

co 3,2 25,7

CO, 2.870 2.030

C"H, 0,39 39,2

Tabel 6.23 Emissiekengetallen voor de verbranding van diesel en het affakkelen van gas

Bij een produktietest wordt gedurende een aantal perioden gas afgefakkeld. De
totale duur van deze perioden samen bedraagt 45 tot 100 uur, waarbij maximaal
10 miljoen m3 gas wordt verbrand. Ondanks het hoge verbrandingsrendement
komt er tijdens het affakkelen in totaal ook maximaal 400 ton methaan vrij. Een
klein deel daarvan is afkomstig uit de zogenaamde 'lubricators', een soort
druksluis waarmee instrumenten in de boorput kunnen worden gebracht.
De emissie van kwik bij produktietesten bedraagt minder dan 100 gram (gemid-
deld 10 pg/mt gas) en wordt derhalve verwaarloosbaar geacht.

c. Scheepvaart
Voor het bepalen van de emissie van de scheepvaart is onderscheid gemaakt
tussen transporten in het waddengebied met een licht bevoorradingsschip en
transporten naar Velsen met een normaal bevoorradingsschip. Het normale
bevoorradingschip heeft een hoger brandstofverbruik van 49,1 liter per kilometer
tegen 25,4liter per kilometer zwavelarme diesel voor een kleiner schip. Boven-
dien is er rekening gehouden met het aantal keren dat het transport noodzakelijk
is. Voor een proefboring met een hefeiland is uitgegaan van gemiddeld één
transport per dag, terwijl voor een proefboring met een ponton elke dag drie
transporten nodig zijn in verband met de aflossing van het personeel.

uit berekeningen, waarin ook rekening is gehouden met de duur van de proefbo-
ring en de lengte van de transportroute naar de afzonderlijke locaties, blijkt dat
de totale hoeveelheid diesel voor het transport varieert van minimaal 11 m3
(Roode Hoofd, locatie B met een hefeiland) tot maximaal 1500 m3 (Hollum-Zuid,
locatie C2 met een ponton). De verschillen tussen de alternatieven zijn het
grootst voor het prospect Hollum-Zuid. Er blijkt dan dat voor het transport over
de Noordzee meer dan tien keer zoveel diesel nodig is dan voor het transport
over de Waddenzee (voor locatie D met een hefeiland 35 m3 respectievelijk 495
mt, voor locatie C2 met een ponton 105 m3 respectievelijkl4TS mt¡. De verschil-
len tussen de alternatieven voor de overige prospects zijn duidelijk kleiner, terwijl
het gemiddelde verbruik voor deze alternatieven tussen de 100 en 150 mt ligt.

ln tabel 6.24 is een totaal overzicht gegeven van de emissies, die ten gevolge van
de booractiviteiten, produktietesten en transport vrijkomen. Voor de emissies door het
transport is uitgegaan van een maximale hoeveelheid diesel van 1500 m3.
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0,2s 0,1 0,30,2 1,7 0,07 0,02Roetr

0 5 1042 1,74 0SO, 5

43 130350 14,58 45 565NO,, 42

2671,60 257 3.215 5co 4,6 38,3

20.300 253.750 4.300 28.7504.1 50 34.583 't.440CO,

3940,21 392 4.900 0,6C,H, 0,6 5,0

Tabel 6.24 Overzicht emissies naar de lucht

Stofdeeltjes kleiner dan 10 ¡rm
NO, als NO,

Voorde booractiviteiten en de produktietesten zijn de maximale immissieconcentraties
en de maximale depositie berekend. De emissies ten gevolge van het transport zijn
in deze berekeningen achterwege gelaten omdat de emissies ruimtelijk over een groot
gebied zijn verspreid. De bijdrage aan de immissieconcentratie in de omgeving van
het hefeiland is daarom verwaarloosbaar.

De immissieconcentraties zijn bepaald met behulp van het Lange Termijn Frequentie
Distributiemodel (LTFD-model) zoals dit gebruik wordt in het softwareprogramma
Pluim-Plus. Daarbij zijn de meteorologische gegevens van de kust van Friesland en
Groningen gebruikt en ¡s uitgegaan van een vlak'terrein'(ruwheidsklasse 1).De
overige uitgangspunten betreffen:

a. Afgassen booractiviteiten

1.

2.

temperatuur
debiet
warmte-output
emissiehoogte

b. Afgassenproduktietesten:
temperatuur :

debiet totaal :

warmte-output :

emissiehoogte :

800'c;
5,0*103 m3/uur;
1,42 MW;
10 meter;

800'c;
1 ,5*106 mt/uur;
425 MW;
20 meter.

ln tabel 6.25 zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven. De resultaten zijn
gebaseerd op de worst-case situatie, dat wil zeggen dat de booractiviteiten en de

þroduktietesten gedurende het gehele jaar plaatsvinden in plaats van gedurende 120
dagen en 80 uur voor respectievelijk de booractiviteiten en de produktietesten. De
emissies zijn gehanteerd zoals deze zijn weergegeven in tabel 6.24.
Naast de jaargemiddelde immissieconcentraties zijn een aantal percentielwaarden
berekend die voortkomen uit de luchtkwaliteitsnormen. Een percentielwaarde wil
zeggen dat gedurende dat percentage van de tijd de immissieconcentratie niet boven
de berekende waarde komt. Om een indruk te krijgen van de maximale immissiecon-
centratie, die gedurende 24 uur kan voorkomen is voor alle componenten de 99,73-
percentiel berekend.
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Daarnaast zijn de zomergemiddelde (1 april tot 1 oktober) en de wintergemiddelde
(1 oktober tot 1 april) concentraties weergegeven om een indruk te geven van de
invloed van de meteocondities op de verspreiding van de componenten.
De berekende immissieconcentraties zijn tenslotte vergeleken met de regionale achter-
grondconcentraties en de geldende grenswaarden voor de luchtkwaliteit. Voor de
regionale achtergrondconcentraties is gebruik gemaakt van de meetgegevens van het
Nationaal Meetnet Luchtverontreiniging (NML) van het RIVM.

Uit tabel 6.25 blijkt dat de van toepassing zijnde luchtkwaliteitsnormen (grenswaarden)
niet worden overschreden ten gevolge van de emissies van de booractiviteiten en de
produktietesten. Daarnaast blijkt dat de immissieconcentraties beduidend lager zijn
dan de waargenomen jaargemiddelde achtergrondimmissieconcentraties van het
meetnet. Uit de tabel blijkt tevens dat in de winterperiode de immissieconcentraties
hoger zijn dan in de zomerperiode.

l1abel 6.25 lmmissieconcentraties

Stofdeeltjes kleiner dan 10 ¡rm
NO, als NO,
Landelijk meetnet Luchtkwaliteit, Meetresultaten 1992, RIVM, regio g.

Nederlandse Emissie Richtlijnen

Voor de berekeningen van de depositie is gebruik gemaakt van het Operationeel
atmosferisch transportmodel voor Prioritaire Stoffen (OPS). Voor de parameters, die
nodig zijn voor het berekenen van de depositie, is gebruik gemaakt van de adviespa-
rameters zoals deze standaard in het model zijn opgenomen. De overige uitgangs-
punten met betrekking tot de bronnen (booractiviteiten en produktietesten) zijn gelijk

1.

2.
3.
4.

Roetl 0,01
0,11
0,01
0,01

31 40 jaargemiddelde
99,73-perc.(daggem.)
zomergemiddelde
wintergemiddelde

So. 0,26
0,01
1,22
1,70
2,87
0,24
0,31

5,3
,å

200
250

jaargemiddelde
50-perc.(daggem.)
95-perc.(daggem.)
98-perc.(daggem.)
99,73-perc.(daggem.)
zomergemiddelde
wintergemiddelde

Nor' 2,'t5
27,00
49,20
60,50

2,02
2,58

17
135
175

jaargemiddelde
98 perc.(uurgem.)
99,5 perc.(uurgem.)
99,73-perc.(uurgem.)
zomergemiddelde
wintergemiddelde

co 1,48
16,30
30,50

1,27
1,59

330
6.000

jaargemiddelde
98-perc.(8 uurgem.)
99,73-perc.(8 uurgem.)
zomergemiddelde
wintergemiddelde

C,H, 2,25
34,70

1,93
2,42

jaargemiddelde
99,73-perc.(daggem.)
zomergemiddelde
wintergemiddelde
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aan die voor de verspre¡dingsberekeningen ten behoeve van de immissieconcentratie.
Voor de beschrijving van regionale achtergronddepositie is gebruik gemaakt van het
NML van het RIVM.

Tabel 6.26 Maximale depositie

SO, als SO,
NO, als NO,
Milieudiagnose 1991, Luchtkwal¡teit, RIVM

ln tabel 6.26 zijn de berekende deposities en achtergronddeposities weergegeven.
Uit deze tabel blijkt dat de deposities beduidend lager zijn dan de waargenomen
jaargemiddelde achtergronddeposities van het meetnet. Tevens blijkt dat in de
winterperiode de deposities hoger zijn dan in de zomerperiode.

1.

2.
3.

6.3.1.3 Bodem

a

Omschrijving
Veranderingen van de bodem die relevant zijn in het kader van het MER zijn de erosie
van de bodem en de depositie van sedimenten op de bodem, en in het bijzonder de
momentane erosie en depositie. Dergelijke veranderingen van de bodem kunnen
optreden door scheepvaart, door veranderingen van de stroming van het water rond
het hefeiland en door baggenruerken.

Milieubelasting
Bij het bepalen van de omvang van de veranderingen aan de bodem is het boven-
staande onderscheid naar scheepvaart, hefeiland en baggerwerken gevolgd.

Scheepvaart
De sleepboten, die voor het transport van het hefeiland nodig zijn, en de bevoor-
radingsschepen hebben een relatief groot vermogen. Als deze schepen worden
gebruikt in ondiep water, danzal de sterke schroefstraal sediment van de bodem
opwoelen. De kans hierop is het grootst bij ondiepe trajecten in de buitendelta
en in ondiepe geulen in de omgeving van de boorlocatie. De schroefstraal kan
over een bodemoppervlak van enkele meters breed en enkele tientallen meters
lang sediment omwoelen. Met het voortbewegen van het schip verplaatst ook
het gebied waar erosie optreedt, waardoor de erosiediepte beperkt blijft. Geschat
wordt dat de erosiediepte in het algemeen gering is en in de orde van enkele
centimeters bedraagt: tien centimeter is extreem.
Nadat het schip is gepasseerd, zal in elk geval het zand weer snel uitzakken.
Dit gebeurt redelijkerwijs grotendeels in het vlak daarvoor geërodeerde gebied,
zodat op enige afstand achter het schip nauwelijks meer iets te zien zal zijn van
erosie (WL, 1995a).

So,t 15,2 0,9 13,8 0,8 18,6 1,0 320 100 mol/ha/jaar

NO,, 24,4 1,2 22,5 1,3 28,9 1,2 580 260 mol/ha/jaar
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b. Hefeiland
Een hefeiland in een geul vormt een obstakel in de natuurlijke waterbeweging.
Hierdoor ontstaan lokaal stroomversnellingen waardoor sediment kan worden
geërodeerd.
Het meest opvallend zijn de lokale ontgrondingskuilen rond poten van een
hefeiland indien daar geen bodembescherming is aangebracht. ln verband met
gevaar voor instabiliteit van het hefeiland zal deze ontgronding echter worden
tegengegaan door het aanbrengen van bodembescherming, zodat deze bron voor
extra turbiditeit in het water niet zal bestaan. De bodembescherming bestaat uit
het aanbrengen van zakken met grind rond de poten van het hefeiland, zoals in
voorgaande is beschreven.
Wel moeten wat grootschaliger aanpassingen van de bathymetrie, met name
rond een hefeiland, worden venryacht. De poten vormen een lokale hydraulische
weerstand, waardoor de stroom in de stroombaan met het hefeiland iets wordt
afgeremd en de stroom in de rest van de geul iets wordt versneld. Hierdoor zal
rond het hefeiland enige sedimentatie mogen worden verwacht (behalve rond
de poten) en op enige afstand naast het hefeiland zal de geul wat verdiepen. Het
erosieproces zal gedurende enige weken ook wat slib in suspensie kunnen
brengen. Dit proces verloopt echter vrij geleidelijk en zal tijdelijk tot nauwelijks
waarneembare extra turbiditeit rond het hefeiland leiden.
lndien een hefeiland in de þinnenbocht van een geul staat, dan kan het bovenge-
noemde verschijnsel leiden tot een versnelde geulmigratie. Hierdoor bestaat de
mogelijkheid dat de plaat, die aan de geul grenst, naar het hefeiland verschuift
en daar aanzienlijke verontdieping veroorzaakt. Dit zal het ontruimen van de
boorlocatie bemoeilijken. Als het hefeiland in de buitenbocht van een geul staat
wordt de geulmigratie juist afgeremd en zullen deze problemen niet plaatsvinden.
Het plaatsen van een hefeiland in een buitenbocht verdient vanuit een morfolo-
gisch oogpunt dan ook de voorkeur (WL, 1995a).

Baggerwerken
Erosie en sedimentatie kunnen tenslotte het gevolg zijn van baggerwerken.
Baggerwerken zullen alleen noodzakelijk zijn als de waterdiepte of -breedte
onvoldoende is voor het in- en uitvaren van het hefeiland en voor de bevoorra-
ding. De locaties voor een proefboring voldoen echter vrijwel overal aan de
(strenge) richtlijnen ten aanzien van de waterdiepte en -breedte op de locatie zelf
en de route naar de locatie (zie paragraat 6.2.4). Op de plaatsen waar niet
geheel aan deze richtlijnen wordt voldaan zullen naar verwachting echter geen
baggerwerken nodig zijn (WL, 1995b).

c

6.3.1.4 Water

Omschrijving
ln de kustwateren van de Noordzee en in de Waddenzee wordt een groot aantal
milieubelastende stoffen aangetroffen. Daaronder bevinden zich nutriënten, slib,
metalen, aromaten, olie, PCB's en pesticiden. Om de mogelijke verontreiniging van
water door het lozen van stoffen tijdens de proefboring te kunnen beoordelen zijn in
dit MER enkele, in potentie bezwaarlijke stoffen gekozen, die elk model staan voor
een bepaalde relevante verontreinigingsbron. Voor verontreiniging veroorzaakt door
scheepvaart is olie (drijvend op, of opgelost in water) als indicator gekozen.
Verontreiniging veroorzaakt door opwoeling van sediment is gekarakteriseerd aan de
hand van koper (opgelost in water) en PCB's (geaccumuleerd in mosselen). De
verontreiniging die vrijkomt bij het affakkelen wordt beschreven aan de hand van de
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depositie van PAK's (opgelost in water). Verontreiniging van water kan tenslotte het
gevolg zijn van baggerwerken. De verontreinigingen worden afgemeten in concentra-
ties of in dikte van drijffilms.
Naast verontreiniging van het water kan ook vertroebeling van het water optreden,
waaronder een verhoging van de sliblast van het water is verstaan. Deze verhoging
van de sliblast kan met name het gevolg zijn van scheepvaart en van baggerwerken.
Er treedt mogelijk ook enige vertroebeling op bij het plaatsen en weghalen van het
hefeiland.

Milieubelasting
Bij het bepalen van de milieubelasting is het onderscheid tussen enerzijds de emissie
van stoffen naar water en anderzijds de vertroebeling van het water aangehouden.
Als bronnen voor eventuele verontreiniging van het water zijn met name de scheep-
vaart, het affakkelen, het lozen van afval en baggerwerken onderkend. Emissies naar
het water door morsingen en incidenten, zoals een blow-out, worden behandeld in
hoofdstuk 11.

a. Scheepvaart
Emissies van olie naar het water door bevoorradingsschepen zijn te beschouwen
als onbedoelde lozingen of kleine incidenten. Dergelijke emissies door incidenten
worden behandeld in hoofdstuk 11, over de milieu-effecten bij incidenten.

b. Fakkelen
Bij het affakkelen komen verschillende stoffen vrij. Het komt voor dat sommige
van deze stoffen, onder andere PAK's, neerslaan op het water. Bij de berekenin-
gen van de luchtemissies is bepaald hoe groot de neerslag (depositie) van
stoffen op het water is. Het blijkt dat de omvang van de neerslag onder de
grenswaarden blijft.

Lozen van afual
Conform de afspraken in het Plan van Aanpak zal al het afval, dat tijdens de
proefboring wordt geproduceerd, worden afgevoerd naar het vaste land voor
verwerking en hergebruik. Een uitzondering hierop vormt de boorspoeling en het
boorgruis uit de eerste boorsecties. Uit onderzoek blijkt dat van deze lozing geen
verontreiniging van het water is te verwachten (zie paragraaf 7.4). Deze reststof-
fen kunnen volgens de initiatiefnemer daarom in de Noordzee worden geloosd.

d. Baggeren
Baggeren leidt tot het opwoelen van sediment. Door het opwoelen komen eerder
neergeslagen verontreinigende stoffen opnieuw in het water. De locaties voor
een proefboring voldoen echter vrijwel overal aan de (strenge) richtlijnen ten
aanzien van de waterdiepte en -breedte op de locatie zelf en de route naar de
locatie (zie paragraaÍ 6.2.41. Op de plaatsen waar niet geheel aan deze richtlijnen
wordt voldaan zullen naar verwachting echter geen baggerwerken nodig zijn (WL,
1 995b).

Overige activiteiten
Tenslotte kunnen door uitloging van materialen in principe verontreinigde stoffen
in het water komen. Gezien de relatief korte periode waarin de proefboringen
zullen worden uitgevoerd en het gebruik van duurzame materialen zal de concen-
tratie van deze stoffen verwaarloosbaar zijn. Overigens zal de uitloging zoveel
mogelijk worden voorkomen met behulp van anodering.

c

e
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Activiteiten die vertroebeling tot gevolg kunnen hebben, zijn met name scheepvaart,
baggeruverken en het invaren en weghalen van het hefeiland.

a. Scheepvaart
De vertroebeling van het water door de scheepvaart is het gevolg van het
omwoelen van sediment door het roteren van de schroef boven de waterbodem.
De mate van vertroebeling hangt zodoende samen met de waterdiepte tussen
de schroef en de bodem, de stroming van het water en het bodemmateriaal. De
verspreiding van het opgewoelde sediment is afhankelijk van de plaatselijke
stroomsnelheden en stromingspatronen.
Om de vertroebeling die optreedt te kunnen bepalen is derhalve inzicht noodza-
kelijk in de transportroute die wordt gevolgd. Voor elk van de boorlocaties is de
transportroute aangegeven op figuur 5.12. Uit paragraaf 6.2.4 over het transport
van het hefeiland en over de scheepvaart blijkt dat de minimale waterdiepte op
de transportroutes ongeveer zes meter is en de minimale vaarbreedte ongeveer
400 meter. Deze eisen zijn voldoende om vertroebeling die de natuurlijke variatie
overschrijdt te voorkomen.

ln het geval dat het transport toch zal leiden tot het omwoelen van sediment zal
met name het opgewoelde slib langer in suspensie blijven. Het meeste slib zakt
echter vrij snel naar de bodem. Slechts een klein deel zal langer zichtbaar blijven
en zich over een groter gebied verspreiden. Uit metingen rond baggerschepen
is gebleken dat op enkele honderden meters afstand van het schip de concentra-
ties slechts weinig hoger waren dan de natuurlijke. ln de directe omgeving moet
worden gedacht aan een verhoging van 50 à 1OO milligram per liter of minder.
Door uitzakking en verdunning neemt deze verhoging snel verder af met de
afstand tot het schip. Gezien het incidentele karakter van de transporten kan
deze verhoging worden vergeleken met incidenten zoals stormen. De slibgehalten
tijdens storm zijn veel hoger en treden dan ook grootschalig op (wL, 19g5a).

b. Baggeren
De locaties en transportroutes die, voor een hefeiland, in het MER worden
beschouwd, beschikken in principe alle over voldoende waterdiepte zodat bagger-
werken niet nodig zijn.

Overige activiteiten
Op kleinere schaalvindt plaatselijk vertroebeling plaats tijdens het plaatsen van
de poten van het hefeiland, bij het inbrengen van de conductor in de bodem en
bij het uitvoeren van lodingen. De vertroebeling die bij deze activiteiten optreedt
is naar venruachting zo klein en tijdelijk dat ze niet in beschouwing zijn genomen
bij het voorspellen van de milieu-effecten.

c

6.3.1.5 Afval

Omschrijving
Bij het uitvoeren van de proefboringen komen verschillende stoffen vrij. Een deel van
deze stoffen verdwijnt in de lucht. Paragraaf 6.1.3.4, waarin aandacht wordt besteed
aan luchtemissies, geeft een omschrijving van de aard en omvang van deze stoffen.
Een ander deel van deze stoffen, zoals boorspoelingen op synthetische basis
(zie 6.3.1.8), wordt opnieuw gebruikt. Deze stoffen zijn te beschouwen als grondstof-
fen.
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De overige stoffen, die vrijkomen bij een proefboring, zijn reststoffen of afval. Ðeze
reststoffen, die worden verzameld en naar verwerkingsinstallaties gebracht, bestaan
uit afualwater, boorgruis, afgewerkte boorspoeling en overig afual, waaronder huishou-
delijk afual. Het afvalwater bestaat voornamelijk uit afstromend hemelwater.

Milieubelasting
Conform het Plan van Aanpak is het uitgangspunt bij alle proefboringen in de Wadden-
zee dat er geen reststoffen in de Waddenzee worden geloosd. Alle reststoffen worden
vervoerd naar het vaste land en worden daar verwerkt. Alleen het boorgruis en de
boorspoeling uit de eerste boorsecties wordt vervoerd naar de Noordzee en daar
geloosd.

ln figuur 6.27 is aangegeven welke reststoffen zijn onderscheiden, en hoe ze worden
verwerkt. Tabel 6.29 geeft een overzicht van de hoeveelheden van de onderscheiden
reststoffen die vrij komen. Deze overzichten en schattingen berusten met name op
de ervaring en registratie van de initiatiefnemer met boringen op land. Ook voor de
proefboringen in de Waddenzee zal een speciale reststoffenadministratie worden
bijgehouden, waarin dergelijke gegevens worden opgenomen.

a. afvalwater
Verreweg het grootste deel van het water dat vrijkomt betreft afstromend regen-
water, namelijk ongeveer 2.450 ton. Daarnaast wordt er spoelwater gebruikt voor
schoonmaak- en onderhoudswerk. Zowel het regen- als het spoelwater kan
mogelijk verontreinigd zijn met olieachtige stoffen zoals vetten, smeermiddelen
en olie voor machines. Dit water wordt in principe met een drainagesysteem afge-
voerd naar een verzameltank voor afvalwater.
Al het water dat op het platform is opgevangen zal worden afgevoerd naar land.
Ook de olie-achtige stoffen die achterblijven in de verschillende (verzamel)tanks
worden afgevoerd naar land.
Naast het spoel- en regenwater dat verontreinigd is met olie, wordt nog het
koelwater en het huishoudelijk water onderscheiden. Het koelwater, dat meestal
ook verontreinigd is, wordt op het hefeiland gebruikt in een gesloten systeem
waarin het circuleert. Het huishoudelijk afualwater, uit bijvoorbeeld de keuken en
de toiletten, worden opgevangen en behandeld in een biologische zuiveringsunit.
Het gaat in totaal om ongeveer 100 m3 water per maand, Zowel het koelwater
als het huishoudelijk water wordt afgevoerd naar land.

b. overige reststoffen
Het grootste deel van het afval bestaat uit boorgruis en boorspoeling. Het overige
bestaat onder andere uit huishoudelijk afual, koelwater en bezinksel.
ln figuur 6.27 en tabel 6.29 is een algemeen beeld geschetst van de verwachte
hoeveelheden afval. Het uitgangspunt daarvoor is een putlengte van 5700 meter.
De putlengte verschilt echter per locatie, waardoor ook de hoeveelheid afual die
vrijkomt verschillend zal zijn. Het gaat dan vooral om de hoeveelheid boorgruis
en afgewerkte boorspoeling. Tabel 6.28 geeft per prospect een overzicht van de
putlengte en de bijbehorende hoeveelheid afval.

6.3.1.6 Chemicaliën

Omschrijving
Tijdens het uitvoeren van proefboringen worden verschillende chemicaliën gebruikt.
ln hoofdlijnen betreft het drie groepen, namelijk boorspoelingen, afwerkingschemicaliën
en chemicaliën ten behoeve van het cementeren.
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15503200 31 10B 1 100

1450291 0c 850 3000

4850 24203300 5000D

31 504300 6500 6300EMK

Jacobiparochie

1 7003500 3400c2 1 000

17403490D 1 200 3600

Hollum-Zuid

1 6501 400 3400 3300B2

1 7003500 3400c 1 500

Bli¡a-Noord

1 7503500A 1 600 3700

25202400 5200 50s0B

25205200 5050c 2400

Roode Hoofd

4220 2110A 1 500 4350

19001 000 4000 3800B1

21304400 4270B2 1 700

32505500 6750 6500

Simonszand

EMK

26705500 5350B 3400

1 840300 3800 3690

Rottumeroog 1

D

Tabel 6.28 Overzicht van de hoeveelheid reststoffen per prospect in relatie tot de putlengten'

Tabel 6.29 Overzicht van de af te voeren reststotfen en afvalwater, uitgaande van een putlengte van 5500

meter en een boortijd van drie maanden.

Milieubelasting
De mate waar¡n de gebruikte chemicaliën kunnen leiden tot een belasting van het

milieu hangt samen met de samenstelling van de chemicaliën en de toxiciteit van deze
stoffen.

a. Boorspoelingen
De boorspoeling vervult een belangrijke functie in het boorproces. ln de eerste
plaats zorgt de boorspoeling voor de afvoer van het vergruisde gesteente naar

zurverên20Water (verontreinigd met olie)

2.450 zutverenAfstromend hemelwater

200 zuiverenHuishoudelijk afualwater

lozen op zee2.600Boorgruis en boorspoeling (tophole)

1.750 graviteren, stortenBoorgruis (dieper)

zuivering, hergebruik1.000Boorspoeling (dieper)

1 vernietigenKoelwater

90 stort, hergebruikBezinksel

hergebruik, verbranden10Chemisch atual (olie)

6 storten, verbrandenOverig afual

150



de oppervlakte. Het handhaven van voldoende druk in het boorgat tegen vloeistof
of gas uit de aangeboorde formaties is een tweede belangrijke functie. Tenslotte
zorgt de boorspoeling voor koeling van de boorbeitel en vermindering van de
wrijving tussen de boorstang en de wand van het boorgat.

Om de boorspoeling de eigenschappen te geven die het voor deze functies nodig
heeft, worden aan een basisvloeistof verschillende chemicaliën toegevoegd. De
chemicaliën die worden gebruikt en de concentratie daarvan hangt af van de aard
en samenstelling van de formatie waarin wordt geboord. Daarnaast is de samen-
stelling van boorspoelingen ook afhankelijk van nieuwe technologische ontwikke-
lingen.
De stoffen, die aan de basisvloeistof zullen worden toegevoegd, worden allen
beschouwd als bestanddelen van standaard boorspoelingen, de zogenaamde
'Generic Muds'. Alleen in specifieke situaties kan het nodig zijn andere stoffen,
additieven, toe te voegen. Dergelijke toevoegingen kunnen alleen plaatsvinden
na de toestemming van het Staatstoezicht op de Mijnen.
Het samenstellen van de gewenste boorspoeling gebeurt op het hefeiland, door
aan de circulerende vloeistof stoffen toe te voegen. ln enkele gevallen zal kant
en klare boorspoeling met schepen worden aangevoerd.
Het gaat dan om spoelingen die bijvoorbeeld een lange tijd nodig hebben om
goed te mengen (conditioneren).

Op dit moment worden er door de initiatiefnemer drie verschillende soorten boor-
spoelingen onderscheiden. Het gaat om spoeling op waterbasis (water Based
Mud), spoeling op synthetische basis (synthetic Based Mud) en om spoeling op
oliebasis (Oil Based Mud). De proefboringen in dit MER zullen in principe met
boorspoeling op waterbasis worden uitgevoerd. Eventueel zal bij sterk gedevieer-
de boringen of bijproefboringen door problematische geologische secties gebruik
worden gemaakt van boorspoeling op synthetische basis. Boorspoelingen op
oliebasis zullen bij proefboringen in de waddenzee niet worden gebruikt.

Zoals gezegd hangt de samenstelling van de boorspoeling voor een belangrijk
deel af van de aard en opbouw van de formaties, die worden doorboord. ln het
waddengebied bestaat de ondergrond in algemene termen voor de eerste
duizend tot tweeduizend meter uit dezelfde alluviale zanden en kleipakketten als
waar ook de gronden aan de oppervlakte uit bestaan .Dezeworden gevolgd door
kalkachtige afzettingen, waaronder zich zoutlagen, zanden, kleien en kalken
bevinden.

voor het boren en het gebruik van boorspoelingen in deze gebieden kan in
hoofdlijnen het beeld worden geschetst dat in figuur 6.30 is weergegeven. De
figuur laat de relatie zien tussen het schema van de verbuizing, de samenstelling
van de boorspoeling en de reservoirdiepte. Tevens is hetverschil gegeven tussen
een verticale boring en een sterk gedevieerde boring.

Normaliter wordt het eerste deel van de verbuizing gezet in de Northsea Group
of op de grens met de Chalk Group op een diepte van circa 1000 tot 1500 meter.
Om deze diepte te bereiken wordt spud-mud gebruikt. Globaal wordt de diepte
in drie dagen boren bereikt. Het tweede deel van de verbuizing wordt veelal in
de Trias op de top van het Zechstein-zout gezet op zo'n 2000 tot 2s00 meter
diepte. De boorspoeling voor dit traject betreft meestal een kaliumzouVgipsmeng-
sel
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Figuur 6.30 Relatie tussen verbu¡zing, boorspoeling en reservoirdiepte.

Bij sterk gedevieerde boringen zal in deze lagen een spoeling op synthetische
basis worden gebruikt. Het derde deel van de verbuizing wordt gezet in de

onderkant van het Zechstein-zout net boven de doelformatie op een diepte van

ongeveer 3000 tot 4000 meter. Hiervoor wordt als boorspoeling veelal een

zoutverzadigde (omdat door het zout wordt geboord) en/of verwarmde kaliumzout

spoeling benut. Het laatste deel van de verbuizing is ongeveer 400 meter lang

en loopt vanaf de onderkant van het Zechstein-zout, door het reservoir, tot in de

bovenkant van de Limburg Group. De spoeling voor dit traject is weer een
kaliumzout/gipsmengsel. De boortijd wordt grotendeels bepaald door het laatste

deel van het traject.
Bij sterk gedevieerde boringen moet in veel gevallen een extra verbuizing worden
gezet. Omdat de verbuizing van onderaf wordt ontworpen, betekent dit dat de

omvang van de verbuizing aan het oppervlak groter is en er daardoor meer afval
vrijkomt.

Het schema van de verbuizing en de boorspoeling moet als algemeen toepas-
baar worden gezien. De exacte invulling van de chemicaliën en de diepte van

de verschillende verbuizingen kan op dit moment nog niet plaatsvinden. De

belangrijkste reden hiervoor is de onzekerheid over de diepte van de geologische

formaties en eventuele technologische ontwikkelingen. Ook kan de informatie van

voorgaande boringen leiden tot aanpassingen van de verbuizingen en de chemi-
caliën.

1. Boorspoelingen op waterbasis

Samenstelling
De samenstelling van de generieke boorspoelingen op waterbasis is weergege-
ven in tabel 6.31. De zuurtegraad (pH) van deze boorspoelingen ligt gewoonlijk
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tussen I en 11 en de dichtheid kan variëren tussen 1,0 en 2,4 kilogram per liter.
Alle gebruikte stoffen komen voor op de internationaal erkende lijst van niet-
schadelijke stoffen voor het mariene milieu, die is opgesteld door de Parijse
Commissie (PARCOM, zie bijlage D).
Bij deze schets van de generieke samenstelling past een kanttekening, die van
invloed kan zijn op de uiteindelijke samenstelling van de boorspoeling.
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden, kunnen namelijk incidenteel
andere stoffen worden toegevoegd aan de boorspoeling, de zogenaamde
additieven. Deze additieven hebben tot doel bepaalde eigenschappen van de
boorspoeling te versterken dan wel toe te voegen. De additieven die voor de
proefboringen relevant zijn, zijn weergegeven in tabel 6.32.

Tabel 6.31 Generiekeboorvloeistotfen

1 Buitendiameterverbuizingen
' Bovengenoemde stoffen worden betrokken van diverse leveranciers, die deze stoffen onder verschillen-

de handelsnamen op de markt brengen. Het is op dit moment niet aan te geven welke handelsnamen
dit zijn, omdat dit mede afhankelijk is van de marktsituatie.

3 Het gaat om Trias of Zechstein met magnesium en/of kalium houdende zouflagen.

De zogenaamde 'lost circulation materials'zijn stoffen die worden toegevoegd
om het ongecontroleerde weglopen van boorspoeling in doorboorde poreuze
formaties te voorkomen. Ontschuimingsmiddelen moeten soms worden toegepast
om schuimvorming van de spoeling tijdens het boren tegen te gaan. Dit is een
maatregel om verwaaiing van boorspoeling in zee te voorkomen. lJzeroxide
(roest) wordt soms om veiligheidsredenen toegevoegd om het eventueelaanwezi-
ge, zeer giftige zwavelwaterstof, te binden.

Samenvattend dient te worden vastgesteld dat de exacte samenstelling van de
boorspoeling en de additieven zal variëren, afhankelijk van de verschillende
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functies van de spoeling in relatie tot de diepte en de deviatie van het boorgat
en de karakteristieken van de formaties. De samenstelling blijft echter binnen het
geschetste raamwerk.

Tabel 6.32 Overzicht van relevante additieven.

Toxiciteit
ln het kader van het zogenaamde doelgroepoverleg tussen de rijksoverheid en
de mijnbouwmaatschappijen is de samenstelling en toxiciteit van de generieke
samenstellingen en additieven geÏnventariseerd. Deze inventarisatie is vastgelegd
in het rapport 'Het gebruik van generieke boorspoelingen op het Nederlands
Continentaal Plat'(NOGEPA, 1992). ln deze inventarisatie worden de verkregen
gegevens vergeleken met de toxiciteits classificaties, die worden gehanteerd door
het US National lnstitute for Occupational Safety and Health en de Joint Group
Experts on Scientific Aspects of Marine Pollution.
De conclusie van deze vergelijking is dat de meeste bestanddelen van boorspoe-
lingen 'insignificant toxic' zijn voor mariene en estuariene organismen. Slechts
natriumhydroxide, kaliumhydroxide en calciumhydroxide en de zogenaamde
alifatische sulfonaten blijken 'slightly toxic'. De toxische effecten van deze stoffen
hangen samen met de afwijkende zuurtegraad, die zich onder natuurlijke omstan-
digheden niet voordoet. De toxiciteit van sulfonaten betrett de chemische toxici-
teit. Alifatische sulfonaten zullen bij de onderhavige proefboringen echter niet
worden gebruikt.
Hoewel bariet en klei niet toxisch zijn, kunnen grote hoeveelheden van deze
stoffen effecten teweeg brengen. Door de slechte oplosbaarheids gedraagt bariet
zich als een fijnverdeelde inerte stof. De aanwezigheid van deeltjes klei kan,
samen met het uitgeboorde kalk, onder andere leiden tot vermindering van de
lichtdoorlatendheid van het water.

Daarnaast zijn de bestanddelen van boorspoelingen en additieven, die in 1991
op het Nederlands Continentaal Plat zijn gebruikt, ook vergeleken met chemical-
iën en produkten waarvan (uit eruaringen met het gebruik) kan worden aangeno-
men dat ze relatief weinig bedreigend zijn voor het mariene milieu. Op grond van
deze toetsing wordt geconcludeerd dat de samenstelling van generieke waterba-
sisboorspoelingen als niet giftig in het mariene milieu kan worden gekwalificeerd.
Deze algemene conclusie is echter niet te trekken voor additieven, die niet vallen

t De oceanen zijn bariumsulfaat verzadigd. ln zee komt het barium-ion dus slechts in lage en vrilwel constante
concentrat¡es voor.

notendoppen

cellofaan

calciumcarbonaat

aluminiumsilicaten (mica)

gehakseld vlasvezelstro

Lost circulation materials

turf

vooral oppervlakte actieve verbindingen (stearaten) opgelost in koolwater-
stoffen

Ontschu¡mingsmiddelen

HrS scavengers ijzeroxide
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onder de bestanddelen van generieke boorspoelingen. De samenstelling van
deze bestanddelen is vaak complex van aard en de milieurisico's zullen van
produkt tot produkt worden bekeken, als om boortechnische redenen van de
generieke stoffen wordt afgeweken. Bij milieukundige twijfelworden deze stoffen
niet voor de proefboringen in de Waddenzee niet gebruikt.

2. Boorspoelingen op oliebasis

Bijsterk gedevieerde boringen en in geologisch problematische secties heeft het
gebruik van OBM belangrijke voordelen boven het gebruik van WBM. Het gebrui
van WBM voor dergelijke boringen kan resulteren in een instabiel boorgat
waardoor de boorstang vast kan komen te zitten en er vertragingen kunnen
optreden. Het gebruik van OBM kan het risico op zulke vertragingen sterk
verminderen.

Het nadeel van OBM is dat olie in het mariene milieu slechts uiterst langzaam
afbreekt. Subtiele effecten van lozingen zijn al waar te nemen bij een concentra-
tie olie in de zeebodem van ongeveer 10 tot 25 milligram per kilogram sediment.
Goed meetbare effecten kunnen direct na de lozing optreden tot op meer dan
2.000 meter van het lozingspunt. Vele jaren na de lozing kunnen nog effecten
worden gemeten tot op ruim 250 meter van dit punt. Dit betekent een duurzame,
zij het plaatselijke, aantasting van het leven op de zeebodem. Om die reden is
het lozen van met olie verontreinigd boorgruis sinds 1993 uiteindelijk verboden
in het Nederlandse, Deense en Noorse deel van de Noordzee.

Voor wat betreft het gebruik van OBM in Nederland heeft de initiatiefnemer dan
ook sinds 1991 gekozen voor de ontwikkeling van een zoveel mogelijk gesloten
systeem. De basisolie wordt in dit systeem voor gB procent uit het boorgruis en
de afgewerkte boorspoeling teruggewonnen en hergebruikt. Het resterende
boorgruis wordt, dankzij het hoge kleigehalte, gebruikt als waterwerende afdek-
laag op stortplaatsen. ln de afgelopen jaren is dit systeem, samen met het bedrijf
dat de olie terugwint, geperfectioneerd en wordt het ook door andere maatschap-
pijen gebruikt.
De internationale zorg om het milieu heeft geleid tot de ontwikkeling van nieuwe
synthetische boorspoelingen met vergelijkbare eigenschappen als de OBM.
omdat in het Plan van Aanpak is vastgelegd dat er geen oBM gebruikt zal
worden voor de proefboringen in de Waddenzee, vormen deze synthetische
boorspoelingen een reëel alternatief voor het gebruik van OBM bij sterk gede-
vieerde boringen en bij boringen in geologisch problematische secties.

3. Boorspoelingen op synthetische basis

Samenstelling
De ontwikkeling van nieuwe synthetische boorspoelingen heeft zich met name
gericht op afbreekbare en minder toxische basisvloeistoffen, die net als OBM
hydrofoob, ofwel waterafstotend, zijn. De ontwikkeling van deze vloeistoffen is
gericht op het gebruik van boorspoelingen in open systemen. ln deze systemen
blijven lozingen plaatsvinden, maar treden geen effecten op of zijn de effecten
gering en tijdelijk van aard.
De basisvloeistof voor deze alternatieve spoelingen kan bestaan uit esters,
ethers, poly-alpha-oleofinen of lineaire-alpha-oleofinen. Deze vloeistof vormt 60
procent van de boorspoeling en bepaalt dus in hoge mate de eventuele toxiciteit.
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Belangrijke toevoegingen aan de basisvloeistof zijn klei en mineralen als bariet
of dolomiet. Tot slot wordt een reeks zeer verschillende overige stotfen in kleine
hoeveelheden (variërend van 0,1 tot 5,0 procent) aan de vloeistof toegevoegd.
Deze stoffen dienen de stabiliteit van het mengsel (de emulsie) te handhaven
onder de verschillende condities in het boorgat.

Toxiciteit
ln 1993 heeft de initiatiefnemer (de toxiciteit van) de boorspoeling Petrofree
beproefd (NIOZ, 1995). Dit is een boorspoeling op basis van ester. Uit oogpunt
van milieu heeft deze boorspoeling het voordeel van een lage toxiciteit en een
goede en volledige afbreekbaarheid.
De initiatiefnemer heeft deze proef uitgevoerd om in kwetsbare gebieden te
kunnen boren en het risico op milieu-effecten zoveel mogelijk te reduceren. De
proef vond plaats op een locatie op zee, waarbij de boorvloeistof en het boorgruis
(zoals overal elders in de Noordzee) werden geloosd.

Uit de proef blijkt dat het technisch gebruik van Petrofree enerzijds beperkt is
door de instabiliteit van de boorspoeling bij hoge temperaturen en anderzijds door
de onmogelijkheid de basisvloeistof terug te winnen. De proeven in het veld
hebben verder uitgewezen dat het effect op de zeebodem aanzienlijk is (tot 2000
meter). Dit is het gevolg van het hoge verbruik van zuurstof van het sediment
vanwege de zeer snelle afbraak. Een jaar na de lozing is een goed herstel van
de zeebodem vast te stellen.
Naar aanleiding van de resultaten van deze proef heeft de initiatiefnemer defini-
tief gekozen voor gesloten systemen als veruangers van OBM, tenzij bewezen
is dat het produkt even onschuldig is als WBM.

De behoefte aan een goed alternatief voor OBM bleef niettemin bestaan. Uit
voorzorg voor het mariene milieu is het verdere onderzoek van dergelijke alterna-
tieve boorspoelingen echter beperkt tot locaties op land. Dit onderzoek richtte
zich op twee basisvloeistoffen, die aan een uitgebreid milieutechnisch onderzoek
zijn onderworpen. Het betreft Ultidrill (op basis van een lineaire-alpha-oleofine)
en Novasol (op basis van een poly-alpha-oleofine). Deze twee alternatieven zijn
uitgekozen voor het verdere onderzoek op basis van gegevens van de verschil-
lende leveranciers én op basis van gegevens uit literatuuronderzoek. Van de
beide alternatieven waren goede gegevens voorhanden en bestonden goede
boortechnische verwachtingen. Tenslotte leek het mogelijk de beide produkten
na het gebruik terug te winnen.

Tabel 6.33 geeft een overzicht op hoofdlijnen van de milieukenmerken van
Ultidrill en Novasol. ln de tabel zijn tevens de milieukenmerken opgenomen van
ester, de basisvloeistof voor de boorspoeling Petrofree.

Tabel 6.33 Vergel¡¡king van de milieukenmerken van basisvloeistoffen voor boorspoeling op synthetische

basis.

niveau 1 benthisch matig hoog laag

84o/" 70To 81o/"aërobe biodegradatie

anaërobe biodegradatie 41o/" 46o/" 83%

niveâu 2

niveau3 bio-accumulatie > 6,43 13,66 1,96
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Het aanvullende onderzoek naar de toxiciteit en afbreekbaarheid van Ultidrill,
Novadrill en Petrofree is uitgevoerd door het Noors lnstituut voor Wateronderzoek
in Oslo. Gedurende meer dan 100 dagen zijn proeven genomen met natuurlijke
sedimenten in een groot semi-veld laboratorium. Van Ultidrill werd de boorspoe-
ling en het boorgruis onderzocht, van Novadrillen Petrofree alleen het boorgruis.
De resultaten bevestigen de zuurstofarme condities die ontstaan door de snelle
afbraak van Petrofree en tonen een trage afbraak van Novadrill. Bovendien bleek
het terugwinnen van Novasol, de basisvloeistof van Novadrill, economisch niet
haalbaar. De initiatiefnemer heeft daarom uiteindelijk gekozen voor het gebruik
van Ultidrill als alternatief voor OBM.

ln tabel 6.34 is het resultaat opgenomen van een proef waarbij levensgemeen-
schappen, die van nature in het sediment aanwezig zijn, 100 dagen zijn blootge-
steld aan realistische concentraties Ultidrill. Het betreft hier zowel de boorspoeling
als het daarmee'verontreinigde' boorgruis (Schaanning, 1995).

Uit de tabel blijkt duidelijk dat Ultidrill geen significante invloed heeft op het aantal
diersoorten in het sediment, maar wel hun groei stimuleert (in aantallen en
gewicht). Ultidrill werkt dus als extra voedsel en vergroot zodoende de biomassa.
Uit dit experiment met Ultidrill blijkt bovendien dat de halfwaarde tijd (de tijd
waarin 50 procent van de boorspoeling en het boorgruis afbreekt) 40 dagen
bedraagt. op het moment van beëindiging van het experiment was tussen de
drie en tien procent actieve stof aanwezig.

Tabel 6.34 Aantal d¡ersoorten en individuen in het sediment na 100 dagen blootstelling aan Ultidrill, alsmede
het natgewicht van Nerels d ive rsicolo r (Zagørs).

De conclusie is dat morsingen tijdens overslag en tijdens het uitvoeren van een
boring met Ultidrill geen risico vormen voor benthische leefgemeenschappen. Na
ruim 100 dagen is de basisvloeistof vrijwelvolledig verdwenen. Een geringe aantals-
en gewichtsvermeerdering van soorten die de waddenzee eigen zijn, zou het

enig meetbare gevolg kunnen zijn. Bij een eventuele morsing moet een eventueel
monitoringprogramma zich met name op dit specifieke aspect richten.
Het vastlopen van gedevieerde boringen kan met Ultidrill vrijwel worden uitgeslo-
ten. Daardoor kan de zekerheid worden geboden dat de proefboringen ook
binnen de gestelde perioden kunnen worden uitgevoerd.

Èeferentie 1 I 99 7 18 10

Referentie 2 6 268 4 19 12

Referentie 3 I 244 6 21 16

Referentie 4

Sediment 5

7

6

34

20

381

439

5

4 19

31

Sediment 6 7 446 5 23 24

Sediment 7 6 412 4 20 27

Sediment I 7 155 5 25 21
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De afgewerkte boorspoeling en het boorgruis, dat met Ultidrill in aanraking is
geweest, zullen naar land worden afgevoerd om de basisvloeistof terug te
winnen.

b. Cement chemicaliën
Om te voorkomen dat het boorgat instort, wordt het boren een aantal keren
onderbroken om stalen bekledingsbuizen in het boorgat aan te brengen. Deze
buizen worden met cement aan de boorgatwand bevestigd. Een goede verbui-
zing, die volledig gecementeerd is aan de formaties, is essentieel om controle
te houden over de boorput.
Het cement heeft in hoofdlijnen drie functies. ln de eerste plaats moet het cement
zorgen voor steun aan de verbuizing en zo voorkomen dat het boorgat instort.
Een tweede functie van het cement is de bescherming van de verbuizing tegen
corrosie. ln de derde en laatste plaats moet het cement verhinderen dat vloeistof-
fen en gassen tussen de formaties of naar de oppervlakte gaan stromen.
Voor een goede werking van het cement en de boorspoeling is het van belang
dat beide soorten chemicaliën niet met elkaar in contact komen. Om dit te
voorkomen wordt een zogenaamde 'spacer' gebruikt. Deze spacer bestaat
meestal uit zeewater vermengd met verschillende stoffen. Zowel de spacer als
het cement zullen niet worden geloosd.

Samenstelling
Cement wordt bereid door een mengsel van gemalen kalksteen te sinteren met
alkalische bestanddelen. Soms wordt vliegas toegevoegd. Na afkoeling wordt de
verkregen steenslag gemalen en wordt een kleine hoeveelheid gips toegevoegd.
De basismengsels die gebonden zijn in cement betreffen tricalcium silicaat,
dicalcium silicaat, tricalcium aluminaat en tetracalcium aluminoferriet.
Bij het cementeren van de buizen zullen tijdens de proefboringen verschillende
cementtypen worden gebruikt, omdat niet één type geschikt kan worden gemaakt
voor alle variaties in temperatuur en druk. Momenteel wordt slag(slakken)cement
gebruikt voor de eerste sectie ên G-cement voor de onderliggende secties.

Toxiciteit
De toxiciteit van cement chemicaliën is vergelijkbaar met de toxiciteit van chemi-
caliën in boorspoelingen op waterbasis.

Afwerki n gschem ical iën
Bij het tijdelijk verlaten van de boorput worden 'brines'gebruikt. Hiermee worden
de stijgbuis en de open delen van de verbuizing geheel gevuld en zo afgesloten.
Het soortelijke gewicht van deze brines is aangepast aan de formatiedruk die is
aangetroffen. ln tabel 6.35 is een overzicht gegeven van de meest gebruikte
zouten en de specifieke toxiciteit.
ln de tabel is af te lezen wat de toxiciteit is van de gebruikte zouten voor zoog-
dieren (inclusief de mens) bij orale opname. De toxiciteitswaarden komen
overeen met de dosis die voor 50 procent van de dieren na een blootstelling van
ongeveer 100 uur dodelijk is (LD50). De dosis is uitgedrukt in het aantal milligram
zout in relatie tot het aantal kilogram lichaamsgewicht. ln de tabel is tevens
aangegeven wat de toxiciteit is van de zouten voor zoetwaterorganismen. De
toxiciteitswaarden voor waterorganismen komen overeen met de concentratie
die voor 50 procent van de dieren na een blootstelling van ongeveer 100 uur
dodelijk is (LC50). De concentraties zijn uitgedrukt in het aantal milligram zout

c
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per liter water. Deze waarden zijn overigens alleen van belang bij verwerking of
bewerking van afwerkingschemicalïen op land.
De gebruikte zoutmengsels zullen, conform de afspraken in het Plan van Aanpak
over het lozen van stoffen in de waddenzee, naar land worden afgevoerd.

Tabel 6.35 Samenstelling en toxiciteit van brines.

6.3.2 Ponton

De milieubelasting van een proefboring met een ponton is sterk vergelijkbaar met die
van een proefboring met een hefeiland. ln het vervolg van deze paragraaf zal de
omvang en aard van de milieubelasting voor het ponton worden bepaald. Door de
grote overeenkomsten zal regelmatig naar het hefeiland worden verwezen.

6.3.2.1 Aanwezigheid

Voor het bepalen van de belasting van het milieu door de aanwezigheid van de
verschillende elementen en activiteiten van de proefboring is onderscheid gemaakt
naar de zichtbare aanwezigheid en de fysieke aanwezigheid.

Voor het bepalen van de zichtbare aanwezigheidvan het ponton is uitgegaan van de
gegevens die gelden voor het hefeiland, omdat de afmetingen, kleurstelling en vorm
van beide boorinstallaties in hoofdlijnen overeenkomen. Het feit dat het platform van
een hefeiland op poten boven het water'zweeft' en een ponton als een min of meer
drijvend platform in (ondiep) water staat, is niet van wezenlijk belang voor het bepalen
van de zichtbaarheid van de installaties.
Voor het bepalen van de zichtbare aanwezigheid van een proefboring met een ponton
zijn verder de incidentele activiteiten van werknemers op de plaat, waar het ponton
op of bij staat van belang. Als de waterdiepte dat toelaat zullen werknemers zich
incidenteel op de plaat begeven om bakens te zetten en het nulonderzoek uit te
voeren. De werknemers blijven echter in de directe omgeving van het ponton. Voor
het voorspellen van de effecten is de aanwezigheid van de werknemers buiten
beschouwing gelaten.
Voor het overige is de zichtbare aanwezigheid van de fakkel, de schepen en de
markeringen bij een proefboring met een ponton gelijk aan die bijeen proefboring met
een hefeiland.

De fysieke aanwezigheid van het ponton is eveneens sterk vergelijkbaar met de
fysieke aanwezigheid van het hefeiland. Het belangrijkste verschii heeft betrekking
op het directe ruimtebeslag van het ponton. De ruimte die twee afgezonken pontons
op de bodem innemen is ongeveer 5.000 vierkante meter. Rond het ponton zullen,
net als rond de poten van een hefeiland, grindzakken worden aangebracht om erosie

Natriumchloride (NaCl) 3000 2430

Calciumchloride (CaCl2) 1 000 649

Kaliumchloride (KCl) 2600 142

Amoniumchloride (NH4Cl) 1 650 0,32s

Calciumbromide (CaBr2) 4000 140
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6.3.2.2

te voorkomen. Het totale ruimtebeslag van het ponton komt hiermee op maximaal

6.500 vierkante meter.

Geluid

Omschriiving
Oe getuiOimmissie vanwege een proefboring vanaf een ponton is in hoofdlijnen

OezeltOe als vanwege een proefboring vanaf een hefeiland. Het belangrijkste verschil

tussen beide is dá opsteiling en aard van de verschillende installaties. Voor de

geluidimmissie boven water zijn daarom aanvullende geluidberekeningen uitgevoerd.

óeze berekeningen hanteren, voor zover van toepassing, dezelfde uitgangspunten

als de geluidberekeningen voor een hefeiland.

Milieubelasting
Voor de opstelling van de installaties op een ponton is uitgegaan van de opstelling

van een soortgelijke installatie, die bij boringen in het Duitse deelvan de Waddenzee

is gebruikt. Dèze boringen werden uitgevoerd vanaf twee geschakelde pontons met

eeñ totale afmeting van 90 bij 55 meter (zie figuur 6.8)'
Op deze pontonsìs, in de geluidberekeningen, een Deutag PT-28 boorinstallatie

opgesteld: Ook de andere machines en installaties staan op het dek van de pontons'

nan Oe boorinstallatie zijn geluidisolerende voorzieningen aangebracht in de vorm van

schermen om de boorvloer en omkastingen voor de generatoren. De injectiepompen

voor de boorspoeling staan echter in de open lucht'

De gegevens over het bronvermogenniveau van de topdrive van de boorinstallatie zijn

atkõmétig van metingen aan een dergelijke installatie bij een boring op land (NAM,

1gg4b). be bronvermogenniveaus van de overige installaties en machines zijn

gebasäerd op verschillende metingen die in 1993 en 1994 zijn uitgevoerd in opdracht

üan de initiatiefnemer. Tabel 6.36 geeft een overzicht van de belangrijkste geluidbron-

nen op het ponton met de bijbehorende bronsterkte, zoals die is gemeten tijdens

normale booractiviteiten.

100Topdrive (op ongeveer 60 procent vermogen)

88Ventilator koellucht voor de topdrive

88Torenventilatie

106Boortoren

92Waterbehandeling Swaco Geologgraph

104Generatoren voor de opwekking van elektriciteit

109Uitlaten van de generatoren

92Ventilatie van de elektrotrailer

107lniectiepompen voor de boorspoel¡ng

96Verzamelleidingen voor de boorspoeling

100Pomp voor meetinstrumenten

103Centrifuges voor de boorsPoeling

99Schudzeven

106Swaco centrifuges

105Mobiele kraan

6.36 Bronsterkte van diverse geluidbronnen op een ponton.
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Met deze gegevens is het gestandaardiseerde immissieniveau bepaald in de omgeving
van het ponton. Deze berekeningen zijn uitgevoerd volgens de 'Handleiding meten
en rekenen industrielawaai' (lCG-Publikatie, nr. lL-HR-13-01, Ministerie VOLMIL,
1981). De resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in tabel 6.37 en
figuur 6.38. Daaruit blijkt dat het gestandaardiseerde immissieniveau op een afstand
van 300 meter van het ponton ongeveer 55 tot 56 dB(A) bedraagt.

Tabel 6.37 Overzicht van de afstanden tot de boorinstallatie van de geluidcontouren van het gestandaardiseerd
immissieniveau vanwege booractiviteiten met een hefeiland en een ponton.

0 1kmF -- Ê
Figuur 6.38 Gestandaardiseerd immissieniveau L, in dB(A) ten opzichte van 20 pPa, berekend voor de

Deutag PT-28 op een ponton tijdens het gelijktijdig boren en in bedrijf zijn van een kraan.

Activiteit lnstallatie Straal geluidcontour (in meters)
voor het gestandaardiseerd immissieniveau Lo, (dB(A))

40 45 50 60

Boren en kraan hefeiland 2050 1 350 800 250

Boren en kraan ponton 1 650 1 000 600 175
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6.3.2.3 Hitte

6.3.2.4 Lucht

6.3.2.5 Bodem

6.3.2.6 Water

De omvang van de hittecontouren is hetzelfde als voor het hefeiland. Beide alternatie-
ven maken immers gebruik van vergelijkbare boor- en testinstallaties. Het verschil met
een hefeiland is dat de testinstallatie bij een proefboring met een ponton apart van
de boorinstallatie wordt opgebouwd, zoals ook b'rj een proefboring op land gebruikelijk
is. Door het affakkelen te beperken tot de perioden dat de platen (voldoende) onder
water staan kan worden voorkomen dat de flora en fauna op de wadplaten wordt
verhit.

De emissie van stoffen naar de lucht vanwege een proefboring met een ponton zijn
hetzelfde als vanwege een proefboring met een hefeiland, omdat de gebruikte
machines en installaties vergelijkbaar zijn. Uit het MER 'Proefboringen naar aardgas
in de Noordzeekustzone en op Ameland' blijkt dat de van toepassing zijnde luchtkwali-
teitsnormen niet worden overschreden door de emissies van stoffen naar de lucht als
gevolg van de booractiviteiten en produktietesten met machines en installaties, zoals
die bij proefboringen op land worden gebruikt.

De veranderingen van de bodem die relevant zijn in het kader van het MER, vragen
bij een proefboring met een ponton, in vergelijking met een proefboring met een
hefeiland, op drie punten om een specifieke toelichting. Dit betreft de ontgrondingskui-
len rond de hoeken van het ponton, de veranderingen van stroomsnelheden rond het
ponton en de dynamiek van de plaat waar het ponton is opgesteld.
Het meest opvallend bij een proefboring met een ponton zijn de lokale ontgrondings-
kuilen rond de hoeken van het ponton, als daar geen bodembescherming is aange-
bracht. ln verband met gevaar voor instabiliteit van het ponton zal deze ontgronding
echter worden tegengegaan door het aanbrengen van bodembescherming, zodat extra
turbiditeit in het water wordt voorkomen. De bodembescherming bestaat uit zakken
met grind rond het gehele ponton (WL, 1995a).
De aanwezigheid van een ponton op een plaat zal naar verwachting geen invloed
hebben op de natuurlijke dynamiek van een plaat. De dynamiek van een plaat wordt
namelijk niet door de plaat bepaald, maar door het dynamische gedrag van de geulen.
Een locatie op een plaat moet daarom zover van een migrerende geul liggen, dat de
geul deze locatie niet binnen de periode van de proefboring kan bereiken en zo de
stabiliteit van het ponton in gevaar kan brengen (WL, 1995a).
Op de plaat zelf zijn de stroomsnelheden zeer gering. Op enige afstand van het
ponton zal het stroombeeld en het niveau van de plaat nauwelijks worden beinvloed
(WL, 1995a).

Bij het bepalen van de belasting van het water door een proefboring is onderscheid
gemaakt tussen de emissie van stoffen naar het water enerzijds en de vertroebeling
van het water anderzijds.
De aard en omvang van zowel de emissies van stoffen naar het water als de vertroe-
beling van het water bij een proefboring met een ponton komen in hoofdlijnen overeen
met die van het hefeiland. Dit betekent dat een proefboring met een ponton niet leidt
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) tot vervuiling of vertroebeling van het water, die van belang is voor het voorspellen
van de milieu-effecten van een proefboring.

ln vergelijking met de proefboring met een hefeiland zijn er twee aspecten die in dit
verband om een nadere toelichting vragen. Het eerste aspect betreft het afzinken van
het ponton. Bij het afzinken moet het ponton bij voorkeur op een vlakke ondergrond
terecht komen. Het zou daarom in principe nodig kunnen zijn om de bodem te
egaliseren, wat in ernstige gevallen kan leiden tot verontreiniging en vertroebeling van
het water. De hellingshoek van de bodem zal echter in het algemeen zo licht zijn dat
het ponton door het eigen gewicht voldoende vlak komt te liggen, zonder dat graven
of baggeren nodig is. De resultaten van het nulonderzoek, dat aan de proefboring
vooraf gaat, kunnen een reden zijn om de definitieve locatie van het ponton aan te
passen, als de hellingshoek op de locatie te groot blijkt te zijn.
Op het moment van afzinken van het ponton zal een wolk van sediment ontstaan.
Door het afzinken echter uit te voeren bij kentering van het tij is de stroming van het
water minimaal enzal de verspreiding van deze wolk eveneens minimaal zijn. Gezien
het eenmalige en kortstondige karakter van de wolk en de relevante normen (zie
paragraaf 6.3.1.6) zal de vertroebeling en veruuiling door het afzinken verder buiten
beschouwing kunnen blijven.
Het tweede aspect betreft het baggeren. Hoewel het ponton in ondiep water komt te
liggen, is het voor het plaatsen en bevoorraden niet nodig om te baggeren, vanwege
de richtlijnen die gesteld zijn aan de alternatieve locaties en transportroutes.

6.3.2.7 Alval

De aard en omvang van het afval bij een ponton is hetzelfde als bij een proefboring
met een hefeiland. Ook de afvoer en verwerking van de reststoff en zal niet verschillen.

6.3.2.8 Chemicaliën

Het gebruik en de samenstelling van boorspoeling, cementchemicaliën en afwerkings-
chemicaliën verschilt bij een proefboring met een ponton niet van een proefboring met
een hefeiland.

t 6.4 Overzicht milieubelastingen

Bij het voorspellen van de milieu-effecten spelen de belastingen die voortvloeien uit
de voorgenomen activiteit een centrale rol. ln de voorgaande paragrafen is aangege-
ven op welke belastingen bij een proefboring gerekend moet worden en hoe groot
deze belastingen zijn. Ook is in enkele gevallen een verantwoording gegeven van de
wijze waarop met name de omvang van de belastingen is bepaald. Het blijkt dat de
aard en omvang van de milieubelasting van een proefboring met een hefeiland en een
ponton vergelijkbaar is. Op het totaal van de milieubelastingen is er alleen ten aanzien
van het ruimtebeslag een verschil dat relevant is voor het bepalen van de milieu-
effecten. Het ruimtebeslag is bij een ponton namelijk groter dan bij een hefeiland.

De milieubelasting richt zich in de eerste plaats op het geluid. Vooral door het boren
zal in de omgeving van de boorinstallatie geluidhinder kunnen optreden. Ook het
geluid van het transport met bevoorradingsschepen naar de boorinstallatie is van
belang voor het bepalen van de milieu-effecten. De aanwezigheid van de boorinstalla-
tie, de fakkelinstallatie, mensen en schepen is een tweede element dat van belang
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is voor de milieu-effectvoorspelling. Met name de boorinstallatie zelf en de fakkel zijn
over grote afstand zichtbaar.
De emissies naar de lucht, die naar verwachting zullen optreden, leiden volgens de
berekeningen niet tot overschrijdingen van gestelde normen. Een proefboring zal
verder in principe niet leiden tot noemenswaardige veranderingen van de bodem. De

erosie en depositie die optreedt blijkt zeer tijdelijk van karakter en niet uit te stijgen
boven de natuurlijke fluctuaties. Naar het zich laat aanzien zullen de emissies naar
het water zodanig klein zijn dat deze belastingen verwaarloosbaar zijn. De keuze van
de initiatiefnemer om baggerwerken te voorkomen en om geen afval in de Waddenzee
te lozen, zijn daar belangrijke redenen voor. De omvang van de berekende hittecon-
touren is, in relatie tot de te treffen maatregelen, tenslotte gering te noemen.
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7. TECHNISCHE MAATREGELEN

7.1 Algemeen

De aard en omvang van de milieubelasting van een proefboring, die in het voorgaande
hoofdstuk is geschetst, kan worden beperkt door bepaalde technische maatregelen
te treffen. Deze maatregelen zijner met name op gericht de eventuele milieu-effecten,
die het gevolg zijn van de belasting van het milieu, te beperken en zo mogelijk te
voorkomen. Er is dan sprake van het gebruik van 'de best beschikbare technieken'
en 'mitigerende maatregelen'. Zowel het Plan van Aanpak (Ministerie van Economi-
sche Zaken, 1995) als de richtlijnen voor dit MER vragen om een beschrijving van
deze technieken, voorzover die redelijkerwijs kunnen worden toegepast bij het
uituoeren van de proefboringen.

Het hoofdstuk vangt aan met een overzicht van algemene maatregelen, die de milieu-
effecten van de proefboringen beperken. Aansluitend bij de acht onderscheiden
milieubelastingen geeft het vervolg van het hoofdstuk een overzicht van de meest
relevante technische maatregelen die kunnen worden toegepast bij het uitvoeren van
de proefboringen. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die reeds
standaard worden toegepast door de initiatiefnemer en maatregelen die eventueel
aanvullend kunnen worden genomen. Bij het vaststellen van het meest milieuvriende-
lijk alternatief, in hoofdstuk 12, zal worden aangegeven welke van de aanvullende
maatregelen bij de uitvoering van de proefboringen daadwerkelijk zullen worden
toegepast.

Uit de beschrijving van relevante maatregelen blijkt dat er een groot scala aan
maatregelen voorhanden is om de milieubelasting en eventuele milieu-effecten te
voorkomen of te reduceren. Afhankelijk van de boorconfiguratie zijn die maatregelen
beschreven, die effectief zijn op het moment en de plaats van uitvoering van de
proefboring.

Het hoofdstuk sluit af met een meer uitgebreide beschrijving en verantwoording van
een van de belangrijkste maatregelen, namelijk het lozen van het boorgruis en de
boorspoeling uit de tophole in de Noordzee.

7.2 Algemenemaatregelen

De maatregelen die worden getroffen om de milieu-effecten van de proefboringen te
beperken beslaan een breed scala. ln de eerste plaats zijn dat de technische maatre-
gelen, die zich vooral richten op het'hoe'van de proefboring. ln de tweede plaats zijn
dat ook maatregelen, die zich meer in het algemeen richten op de uitvoering van de
proefboring en van belang zijn voor het'waar'en'wanneer'van de activiteiten. ln deze
paragraaf worden de belangrijkste van deze algemene maatregelen kort op een rij
gezet.

Niet lozen in de Waddenzee
Conform het Plan van Aanpak zal de initiatiefnemer geen stoffen lozen in de
Waddenzee. Met deze algemene maatregelwordt, zoals in hoofdstuk 6'Milieube-
lastingen' is toegelicht, de eventuele verontreiniging van bodem en water in de

a.
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Waddenzee voorkomen. Tevens wordt zo voldaan aan de afspraken uit het Plan

van Aanpak.
De rest- en afvalstoffen worden in principe afgevoerd naar land voor verwerking
of hergebruik. Een uitzondering vormt de boorspoeling en het boorgruis uit de
tophole. De initiatiefnemer overweegt om deze af te voeren naar de Noordzee
en daar te lozen. De laatste paragraaf van dit hoofdstuk gaat dieper op deze
maatregel in.

Boren van verticale Putten
De keuze voor locaties waar het prospect met een verticale boring kan worden
bereikt, is in principe vanuit het oogpunt van milieu een aantrekkelijke optie. Ten

eerste leidt het verticale boren tot een aanzienlijke reductie van de duur van de
boring. ln sommige gevallen kan de benodigde tijd van zes naar drie maanden
worden teruggebracht. Daarmee wordt de duur van de eventuele belasting van
het milieu (aanwezigheid, geluid, lucht) korter en is ook de inpassing in de
seizoenen in ecologisch opzicht eenvoudiger. Ten tweede kan het verticale boren
leiden tot een reductie van de hoeveelheid afval van meer dan 40 procent.
Tenslotte zijn de risico's op vertragingen van het boorproces door tijdrovende
zijwaartse boringen (zie hoofdstuk 5 'Voorgenomen activiteit en alternatieven')
aanzienlijk geringer.

Uitsluiten van baggerwerken
Het uitgangspunt van de initiatiefnemer is dat er geen baggerwerkzaamheden
zullen worden uitgevoerd in het kader van de proefboringen. Dit uitgangspunt is

in het MER beschouwd als een belangrijke maatregel om de milieu-effecten van
de proefboringen zoveel mogelijk te beperken.
ln technisch opzicht houdt deze maatregel in dat er enerzijds eisen zijn gesteld

aan de diepte en breedte van de locatie en de vaarroute en anderzijds aan de
diepgang van schepen en de boorinstallaties. Deze eisen zijn besproken in
hoofdstuk 6'Milieubelastingen'.

Treffen van veiligheids-, bestriidings- en risico-reducerende maatregelen
Om incidenten te voorkomen zalde initiatiefnemerverschillende risico-reduceren-
de en veiligheidsmaatregelen nemen. Deze worden behandeld in hoofdstuk 11,

dat de risico-analyse van incidenten bij een proefboring belicht. ln dat hoofdstuk
worden ook de contouren geschetst van bestrijdingsmaatregelen, die worden
ondergebracht in het op te stellen calamiteitenplan voor een proefboring.

Uitvoeren van een monitoringprogramma
Ook het uitvoeren van een monitoringprogramma kan worden beschouwd als een
maatregelom de mogelijke milieu-effecten van proefboringen te beperken. Naar
aanleiding van de resultaten van het monitoringprogramma van de eerste
proefboringen kunnen aanvullende maatregelen worden getrotfen om milieu-
effecten van latere proefboringen te verminderen. ln hoofdstuk 13'Leemten in

kennis en aanzet monitoringprogramma'is een aanzet gegeven voor het monito-
ringprogramma.

Uitvoeren van een nulonderzoek
Voordat de proefboringen worden uitgevoerd zal op de boorlocatie een nulonder-
zoek worden uitgevoerd. Dit nulonderzoek omvat onderzoek naar de hydrografi-
sche, milieukundige en geotechnische situatie ter plaatse. Naar aanleiding van
de resultaten van dit onderzoek kan de initiatiefnemer beslissen de locatie enkele

d

c.

e.

f

166



7.3

7.3.1

honderden meters te verschuiven. Dit zou bijvoorbeeld kunnen gebeuren als het
hefeiland boven op een scheepswrak of bij een schelpenbank zou komen te
staan. Tþnslotte is het onderzoek van belang als referentie voor het bepalen van
eventuele milieu-effecten in het monitoringprogramma. Het nulonderzoek is zo
mede te beschouwen als een van de maatregelen die wordt getroffen om de
milieu-effecten van de proefboringen te beperken.

g. Registreren van de aan- en afuoer van stoffen en materialen
ïjdens de uitvoering van de proefboring zullen alle aan- en afgevoerde stoffen
en materialen worden geregistreerd. Deze registratie is onder andere van belang
voor het bestrijden van eventuele incidenten en het minimaliseren van de milieu-
effecten.

h. Gebruiken van geregistreerde chemicaliën
Bij de uitvoering van de proefboringen zullen alleen chemicaliën worden gebruikt,
die door de initiatiefnemer zijn geregistreerd. Deze registratie bevat alle relevante,
toepassingsgerichte informatie voor het inschatten van het gevaar van deze
chemicaliën voor de veiligheid, de gezondheid en het milieu. Ook deze maatregel
is onder andere van belang voor het bestrijden van eventuele incidenten en het
minimaliseren van de milieu-effecten.

Voorlichten van personeel
Alle medewerkers die betrokken zullen worden bij het transport naar de boorin-
stallatie en bij het boren zullen een gerichte voorlichting krijgen. Deze voorlichting
zal zich enerzijds richten op het vergroten van het inzicht van de medewerkers
in de gevoeligheid van de natuur en het milieu van de Waddenzee en anderzijds
op de eisen die dit stelt aan het werk.

Tech nische maatregelen

Aanwezigheid

Maatregelen om de belasting van het milieu door de aanwezigheid van de boorinstallatie, schepen en
de fakkel te beperken.

)

Alleen overdag fakkelen aanvullend aanvullend

Minimaliseren van boortijd aanvullend aanvullend

Afschermen van lampen aanvullend aanvullend

lnstrueren van personeel standaard standaard

lnkorten van poten aanvullend n.v.t.

Gebruiken van korte masten aanvullend aanvullend

Minimaliseren van markeringen aanvullend aanvullend

Bevoorraden rond hoogwater aanvullend aanvullend

Overnachten op ponton n.v.t. aanvullend

Positioneren van boorinstallatie aanvullend aanvullend

Tabel 7.1
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De (fysieke of zichtbare) aanwezigheid van de boorinstallatie, de scheepvaart en de
fakkel kan in principe leiden tot verstoring van mens en dier (zie hoofdstuk 6'Milieube-
lastingen'). De belangrijkste maatregelen om deze verstoring te beperken staan in

tabel 7.1.

Een maatregel om de zichtbaarheid van een hefeiland te verminderen is het inkorten
van poten en masten. De hoogte van de poten zal daarom worden beperkt van ruim
g0 meter tot maximaal 75 meter boven NAP. Van een verdere inkorting van de poten

is om veiligheidstechnische en economische overwegingen afgezien. ln het gebruik
van korte masten is niet voorzien, omdat dan slechts met pijplengten van twintig in

plaats van dertig meter kan worden gewerkt. Dit zal de duur van de proefboring
evenredig verlengen, terwijl het rendement van deze maatregel discutabel is.

De duur van de aanwezigheid van de boorinstallatie kan worden beperkt door de
boortijd te minimaliseren, De keuze voor een boorlocatie met een kort boortraject, voor
de juiste boorvloeistof en voor de juiste boortechnieken verkleint enerzijds het risico
op vertragingen van het boorproces en leidt anderzijds tot een vermindering van de
duur van de aanwezigheid van de boorinstallatie, die kan oplopen tot enkele weken.
De keuze voor een locatie met een kort boortraject leidt eveneens tot een beperking
van het transport.

De zichtbaarheid van het fakkelen kan sterk worden gereduceerd door alleen overdag
te fakkelen. De duur van de aanwezigheid van de installatie zal hierdoor wel worden
verlengd. De zichtbaarheid van de zijwaartse fakkel van een boorinstallatie kan
worden verminderd door de installatie zo te positioneren dat de installatie tussen de
fakkel en de zichtgevoelige objecten staat. De uitvoering van deze maatregel is

evenwel afhankelijk van de ruimte om te manoeuvreren op de boorlocatie. Een andere
maatregel om de zichtbaarheid van het affakkelen te beperken is het afblazen van
het gas. Het (onzichtbare) afblazen draagt echter tientallen malen meer bij aan het
broeikaseffect dan de koolstofdioxide, die vrijkomt bij het affakkelen eruan. Het is
overigens ook om veiligheidsredenen noodzakelijk dat tijdens het boren het vrijkomen-
de gas zal worden verbrand.

Het afschermen van lampen is een maatregel gericht op het verminderen van hinderlij-
ke verblinding van mensen en vogels, maar vermindert de zichtbaarheid van de
installatie slechts in beperkte mate. Dit laatste geldt ook voor het minimaliseren van
markeringen, hoeweleen markering van de poten van het hefeiland een noodzakelijke
veiligheidsmaatregel is voor helikopters die bij een noodsituatie ingezet kunnen
worden.

Een maatregel om de eventuele hinder door de aanwezigheid van bevoorradings- en
transportschepen te beperken betreft het tijdstip van de bevoorrading. Door de
bevoorrading van de boorinstallatie zoveel mogelijk rond hoogwater uit te voeren kan
met name de hinder voor de garnalen- en mosselvisserij worden beperkt. Vissers-
schepen hebben bij hoogwater meer ruimte om de boorinstallatie te passeren, zonder
de netten te hoeven innemen. Deze maatregel is overigens beter uit te voeren bij een
proefboring met een hefeiland (met één transport per dag) dan met een ponton (met
drie transporten per dag).

Het aantal transporten bij een proefboring met een ponton kan worden verminderd
door een extra ponton of boot aan te meren met accommodatie voor het overnachten
van het personeel. ln plaats van drie transporten per dag, die nodig zijn voor het
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ophalen en wegbrengen van personeel, kan dan worden volstaan met één transport.
Dit transport is nodig voor de reguliere bevoorrading van het ponton.

De gedragsinstructie van het personeel kan tenslotte bijdragen aan het beperken van
de verstoring van vogels en zoogdieren door de aanwezigheid en bewegingen van
mensen.

7.3.2 Geluid

label 7.2 Maatregelen om de geluidimmissie te beperken.

Er zijn verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om de geluidimmissie
vanwege een proefboring te verminderen. De belangrijkste van deze maatregelen
staan in tabel 7.2.

De belangrijkste geluidproducerende activiteit, zo blijkt uit hoofdstuk 6 'Milieube-
lastingen', is het boren zelf. Voor een proefboring met een ponton recht boven het
ondergrondse doel kan voor het boren gebruik worden gemaakt van een boorinstallatie
met een zogenaamde table-drive. De boormotor bevindt zich dan onder de boorvloer.
Door de afschermende werking van het scherm onder de boorvloer wordt de geluidim-
missie met vijf tot tien dB(A) verlaagd. Deze methode wordt echter steeds minder
gebruikt. De boortijd is ongeveer twintig procent langer door de kortere streng boorpij-
pen, die bij deze methode voor het boren wordt gebruikt. Bovendien kan tijdens het
ophalen van de boorstang geen boorspoeling circuleren. Dit kan, door de opeenhoping
van boorgruis achter de boorkop, desastreuze gevolgen hebben bij het boren van
schuine putten, zoals die in dit MER aan de orde zijn.

De geluidimmissie vanwege het affakkelen kan door het gebruik van dubbele fakkelpij-
pen met een grotere diameter aanzienlijk worden gereduceerd. De fakkelpijpen kunnen
zo worden uitgevoerd dat de geluidcontour van 50 dB(A) op maximaal 1100 meter
van de installatie zal liggen. Een andere aanvullende maatregelom de geluidimmissie
van het fakkelen op zee te beperken is het zodanig positioneren van de boorinstallatie
dat de (zijwaarts uitstekende) fakkelpijp van geluidgevoelige objecten is afgekeerd.
Door de relatief hoge positie van de geluidbron leidt dit echter slechts tot een margina-
le reductie van de geluidimmissie.

Gebruiken van table drive aanvullend aanvullend

Beperken van geluid bij fakkelen aanvullend aanvullend

Plaatsen van geluiddemp€rs ¡n ventilatiesysteem aanvullend

Omkasten van koelwaterpompen aanvullend

Plaatsen van geluiddempers in motor€n van luchtkoeling aanvullend

Maatregelen aan de boordkraan aanvullend

Omkasten boortoren aanvullend aanvullend

Sperren toerental topdrive aanvullend

Positioneren boorinstallatie aanvullend

Starten van geluidverhogende activiteiten rond hoogwater aanvullend aanvullend

Automatiseren van pijphandeling standaard standaard

lnstrueren van personeel aanvullend aanvullend
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Geluidbeperkende maatregelen zijn, mede met het oog op de bescherming en het
welzijn van het personeel, met name bij hefeilanden al getroffen. Verschillende
geluidbronnen, waaronder pompen voor de boorspoeling en schudzeven voor het

scheiden van het boorgruis, zijn benedendeks opgesteld. Het dek schermt het geluid

van deze installatie dan af. Bovendien zijn verschillende machines en installaties
standaard uitgerust met geluiddempers.

Nader onderzoek naar geluidbeperkende maatregelen (NAM, 1995c) wijst uit dat
enkele aanvullende maatregelen kunnen worden getroffen, die tot een verdere reductie
van de geluidimmissie vanwege een proefboring met een hefeiland kunnen leiden.
Het betreft het omkasten van de koelwaterpompen van het hijswerk, het plaatsen van
geluiddempers op de aanzuig- en uitblaasopeningen van de ventilatoren ten behoeve
van de luchtkoeling van de motoren voor het hijswerk, het installeren van dempers
op de boordkraan en het plaatsen van geluiddempers in het ventilatiesysteem om de
geluiduitstraling via openingen en roosters te dempen. Als al deze maatregelen
worden getroffen zal de 50 dB(A) contourvoor het gestandaardiseerde immissieniveau
vanwege het gelijktijdig boren en in bedrijf zijn van een boordkraan op ongeveer 300
meter van het hefeiland liggen, in plaats van op 800 meter.

Ook het bekleden of omkasten van de boortoren kan de geluidimmissie reduceren,
hoewel dit een zeer kostbare maatregel is. Het lijkt effectiever om het toerental van
de topdrive, die zich in de boortoren bevindt, te sperren. Tabel 7.3 laat zien dat, als
de bovenstaande maatregelen uit het nader onderzoek worden uitgevoerd, de topdrive
bij een toerental van ongeveer 75 procent van het maximum duidelijk meer geluid
produceert dan bij hogere en lagere toerentallen. Het sperren van het toerental van
de topdrive is dus een mitigerende maatregel.

Tabel 7.3 Het gestandaardiseerde immiss¡eniveau in dB(A) op 300 meter van het hefeiland bij verschillende
vermogens van de topdrive en bij wel en niet loepassen van de maatregelên (exclusief het omkasten
van de boortoren) uit het nader onderzoek.

Aanvullende maatregelen voor het beperken van de geluidimmissie vanwege een
proefboring met een ponton vallen buiten het uitgevoerde, nadere onderzoek. De

initiatiefnemer verwacht echter dat ook voor een proefboring met een ponton de 50
dB(A) contour van het gestandaardiseerde immissieniveau zonodig teruggebracht kan

worden tot een afstand van ongeveer 300 meter tot het ponton, in plaats van 600
meter.

Het geluid van het boren en het gebruik van de kranen heeft een min of meer continu
geluidsniveau. Er kunnen echter activiteiten worden uitgevoerd die leiden tot een
tijdelijke verhoging van het geluidsniveau. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik
van de boordkranen, bij het cementeren en bij het affakkelen. De verstoring van met
name vogels door deze verhoging van het geluidsniveau kan worden voorkomen door

58,7 50,3100

58,7 53,976

49,257,749

57,9 50,517

57,5 47,39
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dergelijke activiteiten aan te vangen rond het moment van hoogwater. De meeste
vogels bevinden zich dan op grotere afstand van de boorlocaties dan bij laagwater.

ïjdelijke verhogingen van het geluidsniveau kunnen ook het gevolg zijn van het
hanteren van materialen en van de wind. Voorbeelden daarvan zijn het geluid van het
klapperen van pijpen in de wind, het slaan van kabels en kettingen en het stoten van
pijpen tegen elkaar tijdens de 'pipe-handling'. Pieken in het geluidsniveau door de wind
kunnen deels worden voorkomen door disciplinaire maatregelen, die bijvoorbeeld
loshangende kabels moeten voorkomen. Het isoleren of omkasten van de toren is een
maatregel die geluidpieken vanwege ondermeer de'pipe-handling'kan beperken. De
mate waarin deze maatregel de pieken in het geluid kunnen reduceren is het onder-
werp van aanvullend onderzoek (HASKONING, 1996).

De standaard instructie van het personeel betreft hier vooral het voorkómen van
plotselinge geluiden tijdens laden, lossen en aandragen van materiaal. Bovendien zal
speciaal gewezen worden op de specifieke gevoeligheid van vogels en zeehonden
voor geluid.

7.3.3 Hitte

Tabel 7.4 Maatregelen om de mogelijke effecten van hitte te beperken.

De maatregelen die kunnen worden getroffen om de eventuele effecten op het milieu
van de hitte van de fakkel te beperken staan in tabel 7.4.

Een algemene en effectieve maatregel is het koelen van de omgeving en de installatie
met water. Deze maatregel kan bij de proefboringen in de Waddenzee echter niet
worden toegepast, in verband met de afspraken in het Plan van Aanpak om geen
koelwater te lozen. Een alternatieve maatregel om het verhitten van de flora en fauna
op wadplaten te voorkomen is het beperken van het affakkelen tot de perioden dat
de platen (voldoende) onder water staan. Deze maatregel is met name van belang
voor het affakkelen bij een proefboring met een ponton. De boorlocaties voor een
ponton liggen op of aan de rand van platen die bij laagwater droog kunnen vallen. Dit
in tegenstelling tot de locaties voor een proefboring met een hefeiland, die meestal
op ruime afstand van droogvallende platen liggen.

De overige maatregelen zijn vooral bedoeld om te voorkomen dat vogels worden
aangetrokken door de fakkel en het risico lopen te verbranden. De belangrijkste
maatregel is dan het beperken van het fakkelen tot de dagperiode. Het risico op
verbranding kan ook goed worden weggenomen door een vogelwachter aan te stellen
met een volmacht om het fakkelen tussentijds te beëindigen. Het fakkelen geeft veel
licht, waardoor aanvliegende vogels ook bij onvoldoende daglicht goed zichtbaar zi¡n.
Het fakkelen kan daarmee ruim op tijd worden beëindigd, zoals blijkt uit onderzoek
van de initiatiefnemer naar het gedrag van vogels tijdens het affakkelen (Van der Laar,
1994). Een laatste maatregel in dit verband betreft het voornemen van de initiatiefne-

Alleen overdag fakkelen aanvullend aanvullend

Alleen bij (hoog)water fakkelen n.v.t. aanvullend

Minimaliseren van fakkelen aanvullend aanvullend

Aanstellen van vogelwachter aanvullend aanvullend
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mer om af te zien van langdurig fakkelen en het fakkelen te beperken tot perioden
van ongeveer acht uur.

7.3.4 Lucht

7.3.5 Bodem

Tabel 7.5 Maatregelen om de luchtemissies te beperken.

Hoewel uit hoofdstuk 6'Milieubelastingen' blijkt dat de omvang van de luchtemissies
ruim onder de gestelde normen blijft, streeft de initiatiefnemer een verdere afname
van deze emissies na. Verschillende maatregelen die daartoe kunnen worden geno-
men staan in tabel 7.5.

De belangrijkste algemene maatregelom luchtemissies te beperken is de keuze voor
een boorlocatie met een kort of verticaal boortraject. Een kort boortraject betekent een
korte boortijd en zodoende een lagere uitstoot van stoffen.

Bij het boren op land wordt al enige tijd zwavelarme diesel gebruikt. Nu er ook
(speciale) zwavelarme diesel beschikbaar is voor het boren op zee wordt deze door
de initiatiefnemer vanaf begin 1995 toegepast.

De luchtemissies door de produktietesten kunnen op twee manieren worden beperkt.
De eerste maatregel betreft het vermijden van een carry-over tijdens het testen. Een
carry-over is een ongewenste uitstroming van vloeistof (water en condensaat) tijdens
het fakkelen. Dit wordt met name voorkomen door de produktietesten binnen de
specificaties van de testinstallatie uit te voeren. De tweede maatregel betreft het afzien
van langdurige testen, zoals bij de maatregelen om de etfecten van hitte te beperken
is beschreven.

Tabel 7.6 Maatregelen om momentane erosie en sedimentatie te beperken.

Eventuele veranderingen van de bodem door momentane erosie en depositie zullen
bij proefboringen op zee met name het gevolg zijn veranderingen van de stromingen
rond het ponton en rond de poten van het hefeiland (zie hoofdstuk 6 'Milieubelastin-
gen'). Maatregelen om deze effecten te beperken zijn opgenomen in tabel 7.6.

De eerste hefeilanden die zijn gebruikt, werden met holle poten geconstrueerd. Deze
poten hadden een relatief kleine diameter (minderdan vier meter) en drongen relatief

Boren van verticale putten aanvullend aanvullend

Minimaliseren van fakkelen aanvullend aanvullend

Gebruik van zwavelarme diesel standaard standaard

Vermijden van carry-over standaard standaard

Afschermen van schudzeven aanvullend aanvullend

Gebruiken van hefeiland met vakwerkpoten aanvullend n.v.t.

Gebruiken van zakken met grind aanvullend aanvullend
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ver in de bodem (tien tot vijftien meter). Daardoor had erosie rond de poten minder
effect op de stabiliteit van het hefeiland. Dergelijke hefeilanden zijn echter verouderd
en momenteel bijna niet meer op de markt. Het type hefeiland dat op dit moment bij
de initiatiefnemer in gebruik is, heeft poten met een open structuur. Onderaan deze
poten zijn schotelvormige steunplaten aangebracht, waar het hefeiland op rust. Door
het gewicht van het hefeiland zakken de poten en de steunplaten in de grond. Om
uitschuring van de bodem rond de poten te voorkomen worden om de poten heen
zakken of matten gevuld met grind aangebracht.
Op vergelijkbare wijze kan met name rond de hoeken van een ponton uitschuring van
de bodem optreden. Hoewel de stroomsnelheden op de plaat in het algemeen niet
zo groot zijn, zullen ook rond het ponton grindzakken worden gelegd om deze
uitschuring zoveel mogelijk te voorkomen. Na afloop van de proefboring worden de
aangebrachte zakken met grind weer verwijderd.

7.3.6 Water

Maatregelen om de belasting van het water te beperken richten zich enerzijds op de
verontreiniging van het water en anderzijds op de vertroebeling van het water. Tabel
7.7 respectievelijk 7.8 geven een overzicht van deze maatregelen.

Tabel 7.7 Maatregelen om verontreiniging van het water te beperken.

De eventuele verontreinigingvan hetwatervan de Waddenzee kan met name worden
voorkomen door geen stoffen te lozen, conform de afspraken in het Plan van Aanpak,
maar deze af te voeren naar land (zie hoofdstuk 6 'Milieubelastingen').
Een uitzondering vormen echter de boorspoelingen op basis van zetmeelprodukten
die worden gebruikt voor het boren van de tophole. Voor deze, met zout water
aangemaakte boorspoelingen, blijkt dat het transporteren naar en lozen in de Noord-
zee milieukundig de voorkeur heett boven het transport naar en over land en de
verwerking of stort aldaar (zie paragraaÍ 7.4).
Een eerste voorwaarde voor het lozen van dergelijke boorspoelingen is dat ze geen
schadelijke stoffen bevatten, ofwel uitsluitend uit stoffen bestaan die voorkomen op

Niet lozen in de Waddenzee aanvullend aanvullend

Lozen van boorspoeling en boorgruis in de Noordzee aanvullend aanvullend

standaardGebruiken van gesloten drainagesysteem standaard

Volgen van 'Permit to work' procedure voor overslag aanvullend aanvullend

Reini gen van boorinstallatie voor binnenvaren aanvullend aanvullend

aanvullend aanvullendReinigen van tanks

Reinigen van boorpijpen en buizen op de boorinstallatie aanvullend aanvullend

Afuoeren van huishoudelilk afualwater aanvullend aanvullend

Afuoeren van verontreinigd regenwater aanvullend aanvullend

standaard standaardlnstruerên van personeel

Gebruiken van duurzame materialen standaard standaard

Gebruiken van vloeistofdichte vloeren standaard standaard

Gebruiken van drijvende aanlegsteiger aanvullend aanvullend

Beschermen van de bodem met grindzakken aanvullend aanvullend
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'lijst A'van de Parijse Commissie (Parcom). Dat zijn stoffen waarvan 'het lozen vanaf
offshore installaties niet streng gereguleerd hoeftte worden, omdat de Oslo en Parijse
Commissie, op basis van eruaringsgevens, concluderen dat ze niet of nauwelijks
schadelijk zijn voor het milieu' (zie bijlage C). Een tweede voorwaarde is dat deze
spoelingen onder maximale verdunning worden geloosd om het verstikken van
bodemdieren te voorkomen en de afbraak van de zetmeelcomponent te bevorderen.
Het voorkómen van deze lozingen in de Noordzee tijdens de kentering van het tij
levert geen aantoonbaar voordeel op voor het milieu (NIOZ, 1993a en b).

Aanvullende maatregelen gericht op het reinigen en schoonmaken van materialen
leveren eveneens een bijdrage aan het voorkomen van de verontreiniging van water.
Het reinigen van onder andere tanks voor de opslag van boorspoeling voorkomt dat
eventuele milieu-onvriendelijke resten van boorspoeling op synthetische basis zich
vermengen met boorspoelingen op waterbasis. Boorpijpen zullen op het hefeiland of
het ponton worden gereinigd om eventuele morsingen tijdens overslag en transport
te voorkomen. En voordat de boorinstallatie wordt binnengevaren zal het grondig
worden gereinigd ('schoon schip maken').

Om verontreiniging van het water te voorkomen zal verder standaard een gesloten
drainagesysteem worden aangelegd. Op het hefeiland en het ponton maken vloeistof-
dichte vloeren en lekgoten deel uit van dit drainagesysteem. De vloeistoffen, die met
het drainagesysteem worden opgevangen, worden afgevoerd naar de scheidingstanks
voor verdere behandeling. Het mogelijk verontreinigde regenwater, dat eveneens met
een drainagesysteem zal worden opgevangen, en het huishoudelijk afualwater zal net
als de andere reststoffen naar land wordt gebracht voor verdere verwerking.

Een andere maatregel om verontreiniging van het water door incidenten bij het
aanmeren en bij de overslag te beperken is het gebruik van een drijvende ponton als
aanlegsteiger. Bevoorradingsschepen kunnen aan dit ponton afmeren en kwetsbaar
materieel kan dan vrijwel gelijkvloers worden overgeslagen. Ook het personeel zal
dan eenvoudig van en aan boord kunnen gaan.

De instructie van personeel zal speciaal ingaan op de gevoeligheid van onder andere
bodemfauna en vissen voor verontreinigingen van het water.

Tabel 7.8 Maatreg€len om vertroebeling van het water te beperken

De eventuele vertroebeling van het water kan met name het gevolg zijn van scheep-
vaart (zie hoofdstuk 6'Milieubelastingen'). Hoewel is vastgesteld dat de verhoging van
de sliblast door de scheepvaart de natuurlijk fluctuaties niet overstijgt zijn er verschil-
lende maatregelen te treffen die eventuele vefiroebeling van het water verder kunnen
beperken.

Niet baggeren of graven aanvullend aanvullend

Vermijden van ondiepe routes aanvullend aanvullend

Minimaal één meter water onder schroef aanvullend aanvullend

Gebruiken van sleepboten met kleine diepgang aanvullend aanvullend

Transporteren van 'leeg' hefeiland en ponton aanvullend aanvullend
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Deze maatregelen richten zich in de eerste plaats op de keuze van de transportroute.
Ðeze zal zoveel mogelijk door de diepere geulen in de Waddenzee worden gekozen,
zodat er geen baggerwerken nodig zijn. Dat wil zeggen dat de transportroutes zo diep
zijn, dat er overal minimaal één meter water aanwezig is tussen de schroef van de
schepen en de bodem van de zee. Om deze reden kan het nodig zijn om het hefei-
land en het ponton zo leeg mogelijk te transporteren.
Om vertroebeling te voorkomen kan in de tweede plaats het gebruik van sleepboten
met een kleine diepgang worden overuogen.

7.3.7 Afval

Tabel 7.9 Maatregelen om de hoeveelheid afual te beperken.

Het afual dat bij een proefboring vrijkomt bestaat met name uit boorgruis, boorspoeling
en afstromend regenwater (zie hoofdstuk 6 'Milieubelastingen'). Tabel 7.9 laat de
maatregelen zien die de aard en omvang van met name dit afual beperken.

De belangrijkste algemene maatregel om de hoeveelheid afual te verminderen, is de
keuze voor een boorlocatie met een kort boortraject. Een kort boortraject betekent een
kleinere inhoud van het boorgat en een korte boortijd. Beide factoren zijn direct van
invloed op de hoeveelheid boorgruis, boorspoeling en water dat vrijkomt tijdens de
proefboring.

Een andere algemene maatregel om de omvang van de stroom afval te beperken is
het optimaliseren van het hergebruik van materialen. Het hergebruik draagt bij aan
het verminderen van de totale hoeveelheid afval, die moet worden gestort. ln dit
opzicht kan boorgruis, door het hoge gehalte aan klei, optimaal worden toegepast als
afdeklaag op stortplaatsen. Bij het gebruik van boorspoeling op synthetische basis
(Ultidrill) kan ongeveer 98 procent van de basisvloeistof uit het verontreinigde boor-
gruis en de afgewerkte boorspoeling terug worden gewonnen voor hergebruik.
Voorzover stoffen, zoals boorspoeling en afvalwater, opnieuw op de boorinstallatie
worden gebruikt, levert dit hergebruik ook een bijdrage aan het verminderen van het
transport. Zo wordt verontreinigd regenwater in toenemende mate gebruikt als spoel-
en waswater en bij de aanmaak van boorspoelingen.

ln het kader van de provinciale milieuverordeningen van de provincies Friesland en
Groningen is het verplicht de aan- en afvoer van gevaarlijke stoffen en van bedrijfsaf-
val te registreren. Deze registratie vindt onder andere plaats via de begeleidingsformu-
lieren, die bij elk afvaltransport aanwezig dienen te zijn. De registratieplicht geldt ook
voor het afuoeren van boorspoeling en boorgruis uit de tophole naar de Noordzee.
Door middel van de registratie van de aan- en afuoer van materialen kan dan ook een
goed inzicht worden gegeven in de aard en omvang van de afvalstromen en in de
effectiviteit van de genomen maatregelen.

aanvullendBoren van verticale putten aanvullend

Terugwinnen van basisvloeistof uit SBM standaard standaard

standaard standaardMaximaliseren van hergebruik

standaard standaardNuttig gebruiken van afualwater en boorgruis

standaard standaardRegistreren van aan- en afuoer van stoffen
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7.3.8 Chemicaliën

Tabel 7.10 Maatregelen om eventuele effecten van chemische stoffen ts beperken.

Om de risico's voor het milieu door het gebruik van chemicaliën te beperken zijn de
maatregelen in tabel. 7.10 van belang.

Deze maatregelen richten zich met name op de aard van de te gebruiken
chemicaliën. Dit blijkt uit de maatregelen die het gebruik van onschadelijke en biolo-
gisch afbreekbare stoffen voorschrijven, die uitgaan van de aanvoer van pasklare
produkten en die het gebruik van boorspoeling op oliebasis afwijzen.
Over de schadelijkheid en onschadelijkheid van mijnbouwhulpstoffen bestaat middels
de Oslo en Parijse Commissie (internationale) overeenstemming. Deelnemende landen
(waaronder Nederland) zijn het er over eens dat het lozen van de stoffen, die voorko-
men op de lijst A van deze commissie, niet schadelijk is voor het mariene milieu.
Het optimaliseren van het gebruik van natuurlijke mineralen en van produkten die
biotogisch goed afbreekbaar zijn, is een maatregel die de initiatiefnemer inmiddels
standaard neemt bij boringen.
Door tenslotte zoveel mogelijk pasklare produkten aan te voeren wordt het gebruik
van verpakkingsmaterialen teruggebracht en wordt de kans op morsingen met pure
produkten geminimaliseerd.
Van het gebruik van boorspoeling op oliebasis ziet de initiatiefnemer af, overeenkom-
stig de afspraken in het Plan van Aanpak. ln plaats daarvan komt boorspoeling op
synthetische basis in aanmerking (zie hoofdstuk 6'Milieubelastingen'). Met name op
geologisch problematische en op schuine trajecten is dit een maatregel, die de
eventuele milieu-effecten kan reduceren. Op deze trajecten is de kans groot dat de
boorstang vast komt te zitten, waardoor de duur van de proefboring met enkele weken
kan toenemen en vervolgens niet meer binnen de tijd van het ecologische venster
past. Bovendien kan het dan noodzakelijk zijn om (gedeeltelijk) een nieuw gat te boren
dat extra boorgruis en boorspoeling met zich mee brengt.

Andere maatregelen om de risico's van incidenten met chemicaliën te beperken
betreffen het opslaan, etiketteren en registreren van chemicaliën: bij proefboringen
worden chemicaliën apart opgeslagen en voorzien van duidelijke etiketten. De
initiatiefnemer registreert alle te gebruiken chemicaliën en vermeldt op de registratie-
kaart onder andere de relevante gegevens voor het milieu.

standaardstandaardGebruiken van stoffen met bekende milieu-eigenschappen

aanvullend aanvullendGebruiken van onschadeliike hulpstoffen

standaard standaardAanvoeren van pasklare produkten

aanvullendaanvullendGeen gebruik van boorspoeling op oliebasis

aanvullend aanvullendGebruiken van synthetische boorspoeling

standaard standaardRegistreren van aan- en afuoer van chemicaliðn

standaardstandaardGebruiken van biologisch afbreekbare produkten

standaard standaardApart opslaan en et¡ketteren van chemicaliën
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7.4 Afvoeren van boorspoeling en boorgruis

Een van de maatregelen die kan worden genomen om het milieu te ontzien is het naar
land afuoeren van boorspoeling en boorgruis uit boorsecties die met boorspoelingen
op zetmeelbasis zijn geboord. Het gaat dan met name om de boorsecties in de North
Sea en Chalk Groups. Deze secties staan bekend als de tophole. Het materiaal uit
de tophole bestaat uit een mengsel van ongeveer 2.000 ton boorgruis en 600 ton
boorspoeling. Het boorgruis bestaat uit zand, kalkafzettingen, klei en kleisteen. De
boorspoeling is voornamelijk samengesteld uit zeewater, klei, mineralen en verdik-
kingsmiddelen. Zowel het boorgruis als de boorspoeling uit de tophole bevatten geen
milieu-onvriendelijke verbindingen.
Om het boorgruis en de boorspoeling op te vangen en af te voeren, wordt bij de
boorinstallaties een stortkoker aangelegd die uitmondt in een transportbak. Een
dergelijke transportbak, die bijvoorbeeld ook wordt gebruikt in de baggerindustrie,
wordt afgemeerd op de boorlocatie en heeft een laadvermogen van ongeveer 1500
mt. Dit is groot genoeg om het boorgruis en de boorspoeling per sectie zoveel
mogelijk gescheiden te kunnen opvangen. Om de totale hoeveelheid boorspoeling en
boorgruis af te voeren, zijn ongeveer vier transporten per proefboring noodzakelijk.

Het afvoeren naar land is één van de alternatieven om de boorspoeling en het
boorgruis uit de eerste secties te verwijderen. Alternatieven zijn het afvoeren en lozen
van de tophole in de Noordzee en het terugvoeren van de tophole in de ondergrond.
De vraag is welke van deze alternatieven vanuit oogpunt van milieu de beste oplos-
sing is.

Afvoeren naar land
Om de tophole naar land te kunnen afvoeren is allereerst transport nodig vanaf de
boorlocatie naar de haven. Dit gebeurt met transportbakken, waarin het boorgruis en
de boorspoeling uit de verschillende boorsecties gescheiden wordt vervoerd in
verband met de verschillende behandeling op land. ln de haven vindt dan overslag
plaats naar vrachtauto's die het materiaal vervolgens afvoeren naar de VAM in Wijster.
De overslag van zandig materiaal uit een transportbak naar een vrachtauto is een
normale handeling, waarvoor in veel havens faciliteiten beschikbaar zijn. De havens
in Harlingen, Velsen, Eemshaven en Delfzijl beschikken over deze faciliteiten en
komen daarom in aanmerking voor de overslag van de tophole. Overslag uit een
transportbak in vrachtauto's is niet mogelijk aan de steiger van Holwerd en waarschijn-
lijk ook niet in Lauwersoog.

ln tabel 7.11 is globaal uitgerekend hoeveel transport er nodig is voor het afuoeren
van de tophole naar de VAM in Wijster. De berekening gaat uit van de extra afstand
die bij het afuoeren naar land moet worden afgelegd ten opzichte van het lozen in de
Noordzee. Er is derhalve rekening gehouden met het transport vanaf een eventuele
locatie voor het storten in de Noordzee naar de haven. Het aantal transporten over
land is verschillend, omdat de hoeveelheid boorgruis en boorspoeling afhankelijk is
van de specifieke kenmerken van elke proefboring. De berekeningen gaan tenslotte
uit van transport met transportbakken met een laadvermogen van 1500 m3 en van
vrachtwagens met een laadvermogen van 30 ton.
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binnen Waddenzee 't 00 20.000Jacobiparochie-West Harlingen

100 50.000Hollum-Zuid Velsen 800

Blija-Noord Velsen 800 150 75.000

Delfzijl 280 125 25.000Roode Hoofd

220 't20 24.000Simonszand Delfzill

40.000Rottumeroog 1 Delfzijl 200 200

Tabel 7.11 Extra transport bij afuoer van de tophole naar land.

De tabel laat zien dat voor het afuoeren van de tophole naar land in totaal bijna 800
vrachtwagens ruim 230.000 kilometer afleggen. Dit extra transport is een belangrijk
nadeel van het afuoeren van de tophole naar land. Bovendien blijkt dat het boorgruis
en de boorspoeling, en met name het zoute water, op land niet verwerkt of nuttig
toegepast kan worden. Dit wordt veroorzaakt door het zandige karakter van het
materiaal en de verzad¡ging met zout water.

Bij elke proefboring komt ongeveer 190 ton zout vrij. De hoeveelheid zout die vrijkomt
bij het boren van de tophole, bedraagt ongeveer 50 tot 60 ton. Dit zout is vermengd
met de aangeboorde zand- en kleipakketten en is een restant van de gebruikte
boorspoeling. Het zoute boorgruis kan worden gebruikt als afdeklaag voor dijken en
vuilstorten. Het zout uit deze afdeklaag zal u¡teindelijk uitlogen naar het grond- en
oppervlaktewater. De VAM te Wijster (VDM) beschikt over een zuiveringssysteem (op
basis van het zogenaamde'reverse osmosis'-principe) om deze uitgeloogde zouten
uit het water te verwijderen, voordat het water wordt geloosd op het oppervlaktewater.
Het geconcentreerde zout (de 'brine') wordt in dat geval afgevoerd naar de rioolwater-
zuiveringsinstallatie in Zwolle.
Naast het zout uit de tophole blijft 50 tot 60 ton zout aanwezig in afgewerkte restanten
van de boorspoeling. Deze spoel¡ngsrestanten worden ookafgevoerd naarde rioolwa-
terzuiveringsinstallatie in Zwolle. Het zout passeert daar de zuivering en bereikt via
de lJssel en het lJsselmeer weer de Waddenzee.
Het overige zout dat vrijkomt bij een proefboring ontstaat bij het doorboren van het
diepere Zechstein. Dit zout, dat met zand en klei is vermengd, kan niet worden
verwerkt. Daarom wordt het gestort, onder de zogenaamde |BC-criteria (lsoleren,
Beheren en Controleren).
Het vervoeren naar en het storten van de tophole op land leidt zo uiteindelijk tot een
grotere behoefte aan stortcapaciteit, energie en hogere emissies. Het is bovendien
een van de factoren die bijdraagt aan de verzilting van grond- en oppervlaktewater.
Het afvoeren van de tophole naar land vormt in deze opzichten een extra belasting
voor het milieu.

Terugvoeren in de ondergrond
Een andere, algemene mogelijkheid voor het verwijderen van boorgruis met de
aangehechte boorspoeling is het terugvoeren in de ondergrond (injecteren). Deze
methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor het stimuleren van de produktie in'dichtge-
slibde' putten. Hierbij wordt onder hoge druk het gesteente tussen lagen gespleten
(zoals in leisteen) en de ruimte gevuld met grof zand. Via dergelijke spleten kan het
gas vervolgens weer met weinig weerstand toestromen naar de put. Deze methode,
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het zogenaamde 'fraccen', wordt wereldwijd en ook in Nederland algemeen toegepast
in de aardgaswinning.
De toepassing bij de verwerking van boorgruis bestaat hieruit dat het boorgruis eerst
wordt vermalen en als vloeistof in de vorm van een suspensie wordt teruggevoerd in
de ondergrond. De technische voorbereiding is een standaard methode en dezelfde
als bij het'fraccen' ten behoeve van produktieverbetering.

Voor deze methode zijn twee vormen van uitvoering te onderscheiden. De eerste
vorm, waarbij een aparte put wordt geboord, vindt plaats bij produktieboringen. Via
deze aparte put, wordt met name olieverontreinigd boorgruis van andere putten
teruggevoerd in de ondergrond (de tophole wordt in het algemeen geloosd). De
tweede vorm bestaat uit het terugvoeren van boorgruis via de put die wordt geboord.
Het verontreinigde boorgruis uit lager gelegen formaties wordt dan in hoger gelegen
formaties teruggevoerd. Deze aanpak kan echter niet worden gevolgd voor het
boorgruis en de boorspoeling uit de tophole. Het gat, waarlangs de tophole kan
worden teruggevoerd, moet immers nog geboord worden en er zijn meestal nog geen
geschikte formaties doorboord, waarin het afual kan worden teruggevoerd.
Het toepassen van deze methode is derhalve voor de tophole niet mogelijk. Ook voor
het verontreinigde boorgruis uit de diepere boorsecties wordt het terugvoeren niet
overwogen: het afuoeren van dit boorgruis naar land wordt, gezien de relatief korte
afstanden en geringe hoeveelheden, geprefereerd. Bovendien wordt de voorkeur
gegeven aan het terugwinnen van de basisvloeistof uit het boorgruis. Het eventuele
terugvoeren van het gereinigde boorgruis biedt geen milieuhygiënische of technische
voordelen.

Een laatste optie bestaat uit het terugvoeren van het uitgeboorde steenzout in de
zoutkoepels die ontstaan door zoutwinning uit de Zechstein formatie. Hiervoor is door
de initiatiefnemer in 1986 samen met een ander bedrijf (Billiton) een m.e.r.-procedure
gestart. Vanwege de politieke en maatschappelijke oppositie is de procedure en het
MER echter nooit voltooid. Noodgedwongen is de duurzame opslag van het uitgeboor-
de steenzout bij de VAM onder |BC-criteria en de lozing van zout in de lJssel geconti-
nueerd.

Afvoeren naar en lozen in de Noordzee
Een derde alternatief voor het afvoeren naar land is het lozen van de tophole in de
Noordzee. Bij het lozen is vooral het boorgruis van belang. De belasting van het milieu
door het lozen van de boorspoeling is klein, omdat er geen milieu-onvriendelijke
stoffen zullen worden gebruikt. De beschrijving van dit derde alternatief richt zich
daarom vooral op de milieu-effecten van het geloosde boorgruis. Daarnaast is hier
de vraag van belang of het uit oogpunt van milieu de voorkeur heeft om op één locatie
meerdere keren te lozen of op meerdere locaties steeds één keer te lozen.

Voor het afvoeren van de tophole naar de Noordzee komen dezelfde routes in
aanmerking die de boorinstallaties volgen bij het invaren naar de boodocaties. Dit
vervoer van de tophole zal met zogenaamde 'onderlossers' plaatsvinden. Met dit soort
transportbakken kan de vertroebeling van het water door het lozen tot een minimum
worden beperkt. Het gebruik van onderlossers betekent wel dat de bodem van de zee
over een oppervlakte van ongeveer 10 bij 50 meter momentaan zal worden bedekt
met een laag boorgruis van één tot drie meter. Door deze fysieke bedekking zal voor
de meeste soorten bodemfauna de kans op overleven zeer klein zijn. Uit onderzoek
van Rijkswaterstaat is echter gebleken dat het herstel van bodemfauna binnen één
tot drie weken aanvangt (Van Dalfsen en Duijts, 1994; Tydeman, 1994). Dit onderzoek
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richtte zich op de effecten van zandsuppletie, waarbijvrijwel momentaan een laag van
één tot twee meter werd aangebracht over een oppervlakte van tienduizenden
vierkante meters.

Berekeningen en metingen van het daadwerkelijke effect van het lozen van boorgruis
en boorspoeling op waterbasis bevestigen dit beeld. Zo is uit berekeningen in het
kader van boringen in de kustzones van ïêrschelling en Vlieland destijds de conclusie
getrokken dat er geen milieu-effecten waren te verwachten van het lozen van boor-
gruis en boorspoeling (conform het advies van de Planologische Werkcommissie).
Voorwaarden voor deze lozingen waren dat er geloosd zou worden onder maximale
verdunning, hoog in de waterkolom en bij stroomsnelheden boven de twintig centime-
ter per seconde. Deze laatste voorwaarde werd later verlaagd.
De aanname dat dergelijke lozingen geen effect hebben op het milieu is definitief
bevestigd door metingen in het kader van het monitoringonderzoek (voor lange en
korte termijn) in het Friese Front (NIOZ, 1993a). Het Friese Front is eenzeer gevoelig
zeegebied ten noorden van de waddeneilanden. Bij boringen in dit gebied zijn álle
secties, die met boorspoelingen op waterbasis zijn geboord, onder minimale verdun-
ning in zee geloosd. Dit levert een direct bewijs voor de onschadelijkheid van dergelij-
ke lozingen voor het milieu.

Deze onderzoeken leveren drie conclusies. Ten eerste dattwee maanden na het lozen
geen effecten op de benthische levensgemeenschap kunnen worden aangetoond. Ten
tweede dat één jaar na het lozen, op 25 meter van het punt van de lozing, geen
effecten op (dezelfde) benthische levensgemeenschappen kunnen worden aange-
toond. En ten derde wijzen de resultaten van deze onderzoeken er op dat het lozen
van boorgruis, met een samenstelling zoals tabel 7.12 en 7.13 geeft, geen meetbare
effecten heeft op de samenstelling van de bodemfauna.

Tabel 7 .12 Samenstelling van het boorgruis, geloosd op de onderzoeksboring (NIOZ, 1993a en b)

Tabel 7.13 Samenstelling van de boorspoeling, geloosd op de onderzoeksboring (NIOZ, 1993a en b).

zand
kleisteen
kalk (calciumcarbonaat)
anhydriet (calciumsulfaat)
zout
boorspoeling op waterbasis

354
447

13
6

35
1607 m3 ofwel 749 ton

bariet (mineraal)
bentoniet (klei)
zetmeel
loog (NaOH)
zout (NaCl)
ijzer-lignosulfaat
suikers
polyanionisch cellulose polymeer
zeepprodukt
acrylamide/natrium acrylaat polymeer (PHPA)
anionisch oplosmiddel (isopropyl alcohol)
ammonium bisulfiet
houtsnippers

470
88
18
4

163
0,525

1,5
3,3

0,1 68
0,1 45
0,042
0,1 16

0,5
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Over de verspreiding van het geloosde boorgruis vanuit de Noordzeekustzone is
eveneens onderzoek beschikbaar (Ridderinkhof, 1992). ln dit onderzoekzijn modellen
gemaakt voor de verspreiding van de lozingen van boorgruis vanaf twee locaties
enkele kilometers ten noorden van Terschellinga. ln hoofdlijnen zijn de resultaten van
dit onderzoek ook van toepassing op lozingen in de Noordzee.
Ter illustratie van dit onderzoek is de verplaatsing van deeltjes binnen een getijperiode
vanaf een van de onderzochte locaties gegeven in figuur 7.14.|n deze figuur is het
centrum van de deeltjes met een tijdsintervalvan 30 minuten en de gehele deeltjes-
groep met een tijdsinterval van 150 minuten aangegeven. Twee verschillende fasen
van het get'rj zijn gebruikt als lozingtijdstip, namelijk kentering voor vloedstroom (KvV)
en kentering voor ebstroom (KvE). Het blijkt dat de simulatie met als lozingtijdstip KvE
leidt tot een grotere zeewaartse verplaatsing en dat de deeltjes niet via het nabij
gelegen zeegat van Vlie in de Waddenzee belanden.

Uit het onderzoek blijkt dat de verplaatsing van de deeltjes op langere termijn niet
wezenlijk afwijkt van de verplaatsing bij een jaargemiddelde wind. Het enige verschil
is dat het centrum van de deeltjes zich in de winter sneller en in de zomer langzamer
verplaatst. Ook blijkt dat een toename van de dispersie niet veel invloed heeft. De
invloed van sedimentatie op de verplaatsing van de deeltjes is bestudeerd door de
deeltjes bij een stroomsnelheid van 25 centimeter per seconde niet meer te verplaat-
sen. Ook dit leidt slechts tot kleine verschillen, behalve dat een groter percentage van
de deeltjes in de Waddenzee belandt. Volgens de berekeningen uit het onderzoek
kan maximaal twintig procents van de deeltjes van de tophole in de Waddenzee
belanden. Deze berekeningen gaan echter uit van een lozing op ongeveer één mijl
uit de kust.
Voor het lozen van tophole in de Noordzee wordt daarom uitgegaan van een locatie
op meer dan tien mijl uit de kust, op een diepte van meer dan twintig meter. Volgens
de huidige inzichten kan bij dergelijke omstandigheden de kans op transport van
bezonken boorgruis tot in de Waddenzee worden uitgesloten (Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, 1995). Het transport van opgeloste deeltjes kan praktisch worden
uitgesloten door de lozingen uit te voeren met onderlossers: met onderlossers wordt
het suspenderen van geloosde stoffen zoveel mogelijk voorkomen.

Voor het beantwoorden van de vraag of het uit oogpunt van milieu de voorkeur heeft
om op één locatie meerdere keren te lozen of op meerdere locaties steeds één keer
te lozen zijn de onderzoeken in het Friese Front (NlOZ, 1993a) en van Rijkswaterstaat
(Van Dalfsen en Duijts, 1994; Tydeman, 1994) van belang. Uit het onderzoek in het
Friese Front blijkt dat effecten van het storten van boorgruis in zee al na twee maan-
den niet waarneembaar zijn. Ook het onderzoek van Rijkswaterstaat naar het storten
van zand wijst uit dat de lokale ecologie zich zeer snel herstelt. Om die redenen kan
worden aangenomen dat er geen risico bestaat voor een cumulatie van effecten op
het bodemmilieu bij herhaalde stortingen op één en dezelfde locatie. Op basis van

ln het onderzoek is de verplaatsing van deeltjes gesimuleerd op basis van snelheidsvelden die berekend zijn met een
tweedimensionaal, verticaal gemiddeld model van de westelijke Waddenzee en de aangrenzende kuststrook
(Ridderinkhof 1990). Voor de modelberekeningen is onder andere gebruik gemaakt van WAQUA, dat ontwikkeld is
bij Rijkswaterstaat en lClM (Stelling, 1984).

Dit percentage is een schatting, die geen rekening houdt met de invloed van driedimensionale stromingen. Onder
andere de invlood van een kustgerichte stroming bij de bodem is daardoor niet in de berekeningen verwerkt.
Aangenomen is echter dat het percentage een redeliike schatting ls.

5
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deze gegevens kan daarom geen voorkeur worden uitgesproken voor het hanteren
van één of meerdere stortlocaties.

Figuur 7.14 Simulatie van de verplaatsing van boorgruis na lozing.

Gelet op de ontwikkelingen in het maatschappelijk denken over het lozen van stoffen
in zee, stelt de initiatiefnemer echter voor om te kiezen voor één centrale locatie op

de twintig meter dieptelijn, ter hoogte van het produktieplatform bij Ameland. Deze
keuze maakt het uitvoeren van een monitoringprogramma namelijk effectiever omdat
voor een goed traceerbare locatie een logische en consequente tijdreeks van waarne-
mingen kan worden opgebouwd. Naast de reeds uitgevoerde onderzoeken kan een
monitoring nogmaals zichtbaar maken dat het lozen van boorgruis en boorspoeling
uit de tophole geen schade veroorzaakt aan het ecosysteem.

Lozen in de Noordzee of afvoeren naar land?
De overwegingen die een rol spelen bij de keuze voor het afvoeren naar en lozen van
de tophole in de Noordzee of voor het afvoeren en verwerken van de tophole naar
land zijn in tabel 7.15 samengevat. ln het vervolg van deze paragraaf zullen de
belangrijkste technische overwegingen verder worden uitgewerkt. De uitwerking vindt
plaats aan de hand van de proefboring voor het prospect Pinkegat, die behandeld is
in het MER 'Proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland'.
De uitwerking voor deze proefboring is te beschouwen als een algemeen geldend
voorbeeld voor de lozingen van de tophole in de Noordzeekustzone.

Hoeveelheid en kosten
Om de afweging tussen lozen op zee en afvoeren naar land beter te kunnen maken,
is inzicht noodzakelijk in de hoeveelheid boorgruis en boorspoeling en in de logistiek
van de afvoer.

I
a

. r! I ) tJ''j -'"'

Or
t

Terschelling

:

Massacentrum (l) na O, .25t, 1.25t,2.251, ... tijcycli
Wolk (.) na 0, .25t, 4.251,8.25t,... tûcycli
Lozingspunt (r)
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ja, 2.600 ton
ja, 2.600 ton
ja, van Waddenzee naar Noordzee
ja, overslag moe¡li¡k bij slecht weer
nee
nee
ja, maximaal vsrdund lozen bij uitgaand til
positief

nee
nee
ja, van boorlocatie naar haven
ja, overslag moeilijk bij slecht weer
ja, stort zout gruis op zoet land
ja, transport haven naar VAM
nee
negat¡ef

Vertroebeling water
Bedekking bodem
Extra transport op zêe
Kans op vertraging
Verplaatsing probleem
Extra verkeer op land
Extra maatregelen
Mil¡eurendement

Tabel 7.15 Lozen op zee of afuoer naar land?

Hoeveelheid
De (tophole) secties die worden geboord met boorspoeling op zetmeelbasis
(North Sea en Chalk) gaan tot een diepte van ongeveer 1500 meter. Uit deze
secties zal naar verwacht¡ng ongeveer 2.000 ton gesteente en 600 ton boorspoe-
ling aan de oppervlakte worden gebracht.
De boorspoeling, die hier zal worden gebruikt, bestaat uit zeewater en CMC
(Carboxy Methyl Cellulose (stijfsel)). Het gesteente bestaat voornamelijk uit zand
en klei en is vermalen tot modder. Door de grote hoeveelheid gesteente en de
opgeloste klei wordt de boorspoeling snel dik. Om de boorspoeling rond te
kunnen pompen wordt de boorspoeling daarom voortdurend verdund met zeewa-
ter. Tegelijk wordt de overtollige boorspoeling en het vermalen gesteente ge-
loosd.

Logistiek
Het afuoeren van zulke grote hoeveelheden boorspoeling en gesteente is com-
plex. Enerzijds omdat aan boord van de boorinstallatie onvoldoende ruimte is om
deze hoeveelheden tijdelijk op te slaan. Anderzijds omdat het totale gewicht op
de installatie aan een maximum is gebonden. Deze beperking is met name van
belang aan het begin van het boorproces, als de boorinstallatie zwaar beladen
is. Juist dan vindt ook het boren in de tophole plaats.
Als de boorspoeling en het gesteente op het hefeiland worden opgeslagen, moet
het boorproces regelmatig worden onderbroken, totdat het gesteente afgevoerd
is.

Conclusie
Het storten van de tophole in de Noordzee ls voor de proefboringen in de Waddenzee
in milieukundig opzicht het meest aantrekkelijke alternatief, mits er geen milieu-
onvriendelijke chemicaliën worden gebruikt in de boorspoeling. De initiatiefnemer
overweegt om deze reden, en conform de vraag naar het meest milieuvriendelijke
alternatief in het Plan van Aanpak, om een ontheffing aan te vragen van de Wet
verontreiniging zeewateren voor het storten van de tophole in de Noordzee. Als de
initiatiefnemer daarbij echter op zwaarwegende bezwaren stuit, zal alsnog worden
gekozen voor het milieukundig minder aantrekkelijke afvoeren naar land.
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8. BESTAANDE SITUATIE EN AUTONOME ONTWIKKELING

8.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft de bestaande situatie van het milieu en het huidige ruimtege-
bruik in de gebieden waarin de proefboringen zijn gepland. Daarnaast wordt aandacht
besteed aan de ontwikkelingen die verwacht worden als de proefboringen niet zullen
worden uitgevoerd. Deze beschrijving van de bestaande situatie en de autonome
ontwikkelingen is bedoeld als referentiekader voor de beschrijving van de mogelijke
effecten van de voorgenomen activiteit.

Centraal in de beschrijving staan die aspecten die kenmerkend zijn voor het gebied
en die mogelijk beTnvloed kunnen worden door de uitvoering van de proefboringen.
Deze gebiedskenmerkende aspecten zijn vastgelegd in de verschillende beheers-
plannen voor de Waddenzee. ln algemene zin wordt in dit hoofdstuk onderscheid
gemaakt tussen abiotische, biotische en maatschappelijke aspecten. De beschrijving
concentreert zich op die onderdelen van deze aspecten, die relevant zijn voor het
beantwoorden van de drie centrale vragen in dit MER: waarkunnen de voorgenomen
proefboringen het best worden uitgevoerd, wanneer (in welke periode) kunnen de
voorgenomen proefboringen het best worden uitgevoerd, en hoe kunnen de voorgeno-
men proefboringen het best worden uitgevoerd.

De gebiedsbeschrijving in dit hoofdstuk start met een terugblik op de ontstaansge-
schiedenis van de Waddenzee en de Noordzeekustzone als geheel (paragraaf 8.2).
Vervolgens wordt dieper ingegaan op de bestaande processen en relaties binnen dit
gebied. Deze samenhang tussen het abiotisch en biotisch milieu in dit gebied wordt
verduidelijkt in paragraaf 8.3. De bestaande situatie van de Waddenzee wordt vervol-
gens beschreven aan de hand van een aantal relevante doelvariabelen (indicatoren)
voor de aanwezige natuurwaarden en functies (paragraaf 8.5). De keuze van de
doelvariabelen wordt onderbouwd in paragraat 8.4. Per doelvariabele zijn de gegevens
zoveel mogelijk gekwantificeerd en op kaart weergegeven in de "Atlas proefboringen
naar aardgas in de Noordzeekustzone, op Ameland en in de Waddenzee".

De voor de gebiedsbeschrijving gebruikte gegevens zijn hoofdzakelijk ontleend aan
specifieke studies over de Waddenzee en de Noordzeekustzone, die zijn uitgevoerd
door het lnstituut voor Bos- en Natuuronderzoek (lBN, 1995a), het Nederlands lnstituut
voor onderzoek der Zee (Nloz, 1994a) en het Dlo-Staringcentrum (19g5). De
genoemde studies bevatten de meest recente gegevens. Daarnaast zijn ook ongepu-
bliceerde gegevens van het NIOZ gebruikt.
Wat betreft de locatiespecifieke aspecten is gebruik gemaakt van in het kader van het
MER verrichte studies van het Waterloopkundig laboratorium (1994b) en van het IBN
(1995b). De gegevens van deze studies zijn aangevuld met de resultaten van een
vaartocht van deskundigen langs de diverse locaties in de zomer van 1994 (NIOZ,
1994b en NIOZIBN, 1994). Tijdens deze tocht zijn aanvullende gegevens verzameld
over abiotische en biotische aspecten die lokaal sterk kunnen verschillen en daarom
relevant zijn voor het beantwoorden van de vraag'waar'de voorgenomen proefborin-
gen het best kunnen worden uitgevoerd.
Een overzicht van de studies, die zijn verricht naar de bestaande situatie en de
autonome ontwikkeling van de Noordzeekustzone en de Waddenzee, is opgenomen
in bijlage A van dit MER.
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8.2 Ontstaansgeschiedenis

ln het begin van het Holoceen, ongeveer 6.000 jaar geleden is het huidige waddenge-
bied ontstaan. Toen smolten grote delen van het landijs en steeg de zeespiegel
voortdurend. Bovendien werden grote hoeveelheden sediment door de rivieren en de
zee aangevoerd naar het waddengebied. De wisselwerking tussen de processen van
erosie en sedimentatie enerzijds en het proces van zeespiegelstijging anderzijds leidde
tot een grote dynamiek in de kustzone van Nederland.

Als gevolg van erosie en sedimentatie werden langs de gehele Nederlandse kust
strandwallen opgebouwd. Deze strandwallen werden opgehoogd door de vorming van
oude duinen (ongeveer 3000 jaar geleden) en jonge duinen (ongeveer 800 jaar
geleden). De strandwallen en duinen van Noord-Nederland werden hoofdzakelijk
opgebouwd met zand van de Noordzeebodem, dat grotendeels afkomstig was van
een hooggelegen gebied ten westen van het huidige Texel.
Tijdens het Holoceen wisselden perioden met een snelle relatieve zeespiegelstijging
(transgressie) en een langzame relatieve zeespiegeldaling (regressie) elkaar voortdu-
rend af. Tijdens een transgressieperiode werd het strandwallensysteem op een aantal
plaatsen doorbroken en drong de zee het land binnen. Zo ontstond een gebied van
wadden en kwelders waarin zand en klei door de zee werden afgezet. Strandwallen
werden in deze periode soms landinwaarts verplaatst.
Tijdens een periode van regressie consolideerde de kustlijn zich of breidde zich zelfs
zeewaarts uit. De zeegaten tussen de strandwallen verzandde waardoor het strandwal-
lensysteem meer en meer gesloten werd. Achter de strandwallen en duinen ontstond
een lagune-milieu, waarin de verlanding plaatsvond en veen tot ontwikkeling kwam.

ln de holocene afzettingen van het waddengebied kunnen ongeveer negen trans-
g ressieperioden worden onderscheiden, die werden afgewisseld door regressieperio-
den (Terlingen en Teune, 1982). De afwisseling tussen transgressie- en regressieperi-
oden heeft zich tijdens het Holoceen in het hele noordelijke kustgebied algemeen
voorgedaan. Een meer gedetailleerde beschouwing leert echter dat verschillende
gebieden zich op hun eigen, karakteristieke wijze hebben ontwikkeld. ln dit verband
kan onderscheid worden gemaakt tussen de ontwikkeling van het westelijke (van Texel
tot Terschelling) en oostelijke waddengebied.

Westelij ke waddengebied
Gedurende de Romeinse tijd en de vroege Middeleeuwen was de kustlijn van Noord-
Holland tot aan het Vlie (de monding van de lJssel tussen Vlieland en Terschelling)
één gesloten kustlijn. Grote delen van de tegenwoordige westelijke Waddenzee
bestonden uit veengebieden en bossen. ln de daarop volgende eeuwen werden grote
delen van de kustlijn geërodeerd en werd het achterliggende land door de zee
overstroomd omdat de zeespiegel bleef stijgen en tegelijk de gebieden daalden. De
daling van de gebieden is waarschijnlijk sterk bevorderd door de exploitatie van het
land achter de kuststrook.Zo werden greppels en kanalen aangelegd om het laaglig-
gende land te draineren. Bovendien werd veen gewonnen om als brandstof te dienen
en om zout te winnen. Afgravingen, klink en oxydatie veroorzaakten een daling van
het drassige gebied, waardoor het gebied steeds kwetsbaarder werd voor overstro-
mingen.

Vanaf ongeveer 1000 na Christus werd getracht het landverlies tegen te gaan door
bedijking. ln de Middeleeuwen overtrof het landverlies echter de inpoldering. Dit
proces werd geleidelijk omgekeerd toen vanaf de vroege zeventiende eeuw steeds
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grotere stukken land werden ingepolderd. De landaanwinning bereikte zijn hoogtepunt
in de 19e en 20e eeuw met onder andere de afsluiting van de Zuiderzee.

Oostelijke waddengebied
ln het oostelijke waddengebied lag het pleistocene oppervlak lager. Er mondden
diverse kleine riviertjes in uit, zoals bijvoorbeeld in de Boorne en de Hunze vallei. De
zee drong daar dan ook al vóór 5000 voor Christus het land binnen. Daarbij werden
eilanden, zeegaten, wadden en lagunes gevormd. Door een tekort aan sediment-
aanvoer in combinatie met de doorgaande, relatief langzame zeespiegelstijging waren
de oostelijke waddeneilanden niet in staat om hun positie te handhaven. Het sediment
dat nodig was om het eiland en het achterliggende waddengebied op te hogen,
erodeerde aan de Noordzeekust van de eilanden. Als gevolg van deze ontwikkelingen
werden de eilanden landwaarts verplaatst. Zo verschoof Ameland in een periode van
ongeveer 5000 jaar over een afstand van tenminste elf kilometer in zuidelijke richting.
ln het geval van Schiermonnikoog bedroeg de afstand ongeveer vijftien kilometer.
Aan de zeegalatzettingen is te zien dat de eilanden en de zeegaten zich niet alleen
kustwaarts terugtrokken, maar ook in oostwaartse richting opschoven. Voor de kust
van Ameland liggen bijvoorbeeld zo'n zes tot zeven, naar de kust steeds jonger
wordende, geulafzettingen. Hieruit kan worden afgeleid dat sinds het ontstaan van de
waddeneilanden een eiland in een periode van gemiddeld 700 tot lOOO jaar over een
afstand gelijk aan zijn eigen lengte naar het oosten kan opschuiven. Aangenomen
wordt dat dit mede werd veroorzaak| doordat de netto kustparallelle stroming leidt tot
een netto transport van sediment in oostwaartse richting.

ln de periode van 800 tot 1300 na Christus werden grote gebieden als de Middelzee,
de Lauwerszee en de Dollard geleidelijk overstroomd. Dit was grotendeels het gevolg
van de aanleg van drainagewerken en de afgraving van veen, vergelijkbaar met de
situatie in de westelijke Waddenzee.
Na een aanvankelijke periode van terpenbouw werd vanaf ongeveer 1000 na Christus
de bouw van dijken steeds belangrijker. Aanvankelijk was dit vooral bedoeld om het
gebied te beschermen, later om land in te polderen.Zo werd vanaf 1300 de Lauwers-
zee geleidelijk ingepolderd. Samen met de werken in de westelijke Waddenzee
raakten zo grote delen van het wad ingepolderd. Door de inpolderingen werd niet
alleen het waddengebied kleiner, maar werden ook de zeegaten ondieper. Daarnaast
werd de vorming van nieuwe doorbraakgeulen beperkt door beplanting en fixatie van
de duinen op de eilanden. Vanaf 1500 na Christus is dan ook sprake van een duidelij-
ke afname van de kustwaartse migratie van de eilanden.

Noordzeekustzone
Voornoemde ontwikkelingen waren uiteraard ook direct van invloed op de Noordzee-
kustzone, die de verschuivingen in de Waddenzee envan de waddeneilanden volgde.

8.3 Samenhang binnen het ecosysteem

lnternationaal en nationaal wordt het gebied van de Waddenzee en aangrenzende
Noordzeekustzone gezien als een bijzonder waardevol ecosysteem.

Elk ecosysteem kenmerkt zich door een unieke samenhang tussen de in het gebied
voorkomende organismen (biotisch milieu) en de elementen van de niet levende
natuur (abiotisch milieu). ln deze paragraaf wordt de unieke samenhang binnen het
ecosysteem van de Waddenzee en Noordzeekustzone beschreven.
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Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie vormen van samenhang:

a. Samenhang tussen de elementen van de niet levende natuur: het abiotisch
milieu;

b. Samenhang tussen de organismen: het biotisch milieu;
c. Samenhang tussen het abiotisch en biotisch milieu.

a. Samenhang binnen het abiotisch milieu
Het kustgebied van Noord-Nederland, Duitsland en Denemarken wordt geken-
merkt door een bijzonder type kustlandschap, dat zich ongeveer uitstrekt van Den
Helder tot de Ho Bogt in Denemarken. ln dit bijzondere kustgebied gaat de
Noordzee over in een ondiepe kustzee met een grote getijdeninvloed. Bij eb
vallen grote oppervlakten droog, die bij vloed weer onder water lopen. Voortdu-
rend wisselen processen van erosie, transport en sedimentatie elkaar af. Onder
invloed van deze natuurlijke processen kunnen in dit kustgebied de volgende
elementen worden onderscheiden.

Noordzee
De Noordzee vormt een belangrijke 'voedingsbron' voor de Waddenzee. De
relatie tussen beide zeeen wordt tot stand gebracht door twee typen stromen,
te weten 'getijstromen' (eb- en vloedstromen) en 'reststromen'. ln het kustgebied
van Nederland worden twee verschillende getijstromen onderscheiden. Zuidwest-
en West-Nederland hebben te maken met een vloedstroom die via het Nauw van
Calais de zuidelijke Noordzee bereikt. Noord-Nederland heeft naast deze zuidelij-
ke vloedstroom ook nog te maken met een vloedstroom vanuit de meer open
noordelijke Noordzee. Deze laatste vloedstroom heeft een overheersende richting
van west naar oost.
Reststromen ontstaan onder invloed van de asymmetrie van de vloed- en
ebstroom en de wind. De reststroom over een bepaalde periode is kleiner dan
de getijstroom. Bij een sterke wind en in ondiep water kan de reststroom echter
overheersen. Gemiddeld over een langere periode (seizoen of jaar) komt langs
de gehele Nederlandse kust een reststroom voor in noordelijke richting.

Door de getijstromen en de reststromen vindt materiaaltransport plaats naar het
waddengebied. Sediment (zand, silt, klei) en allerleiandere stoffen, zoals minera-
le voedingsstoffen en organische stoffen, worden aangevoerd. Kleideeltjes zijn
voor een groot deel afkomstig van de afbraak van de Vlaamse banken en worden
daarnaast ook door de grote rivieren geleverd. Slib van vooral de Rijn en in
mindere mate van de Maas en de Schelde bereikt, via de zuid-noord gerichte
getij- en reststromen, na ongeveer een maand de Waddenzee. Oostelijk van
Ameland is een directe toevoer van slib merkbaar van de rivieren de Eems, de
Weser en de Elbe. Ook vanuit het lJsselmeer en het Lauwersmeer bereikt slib
de Waddenzee. Het grootste gedeelte van het sediment in het waddengebied
bestaat echter uit zand, dat grotendeels afkomstig is van de zandige bodem van
de Noordzee. Het zandige bodemmateriaal wordt door de golfslag steeds op-
nieuw losgewoeld en vervolgens in de richting van de kust verplaatst.

Strandwallen met duinen
De Waddenzee wordt van de Noordzee afgeschermd door de waddeneilanden.
De waddeneilanden zijn ontstaan uit gedeelten van de strandwallen, die later
door duinvorming zijn opgehoogd.
Strandwallen ontstaan onder invloed van de golfoploop op de ondiepe kust.
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Figuur 8.1 De getijstromen (vloedstromen) in de Noordzee.

Hierdoor wordt zandig materiaal uit de zeebodem losgewoeld en op het strand
gedeponeerd. Door de wind kan het tijdens laagwater gedroogde zand vervolgens
landinwaarts verplaatst worden en zo buiten het bereik van de teruglopende golven
komen. Zodra de overstromingsfrequentie is afgenomen en er zoet grondwater is
gevormd kunnen zich zoutresistente gewassen (helmgras, biestanruegras) vestigen
en ontwikkelt zich een duinenlandschap. Duinenrijen worden op sommige plaatsen
doorbroken door ondiepe geulen, de zogenaamde 'wash-overs', waardoor tijdens
storm, water en zand vanuit de Noordzee naar de achterliggende Waddenzee wordt
vervoerd. Aan de randen van de waddeneilanden vinden voortdurend erosie en
sedimentatie plaats onder invloed van de getij- en reststromen en de golfwerking. Dit
is mede van invloed op het ontstaan van buitendelta's.

Buitendelta's
Vóór de zeegaten, in de Noordzee, liggen de buitendelta's. Buitendelta's zijn
ondiepe, zandige platen die worden doorsneden door geulen. Onderscheid kan
worden gemaakt tussen zogenaamde vloed- en ebgedomineerde geulen. De
laatste zijn meestal dieper. De vloedstroom gaat over een breed front door de
zeegaten de Waddenzee binnen tenruijl de ebstroom voornamelijk via de hoofd-
geul naar buiten gaat.
Zeegaten

Tussen de eilanden liggen de zeegaten waardoor het getijdewater heen en weer
stroomt van en naar het achterliggende waddengebied. De zeegaten bestaan
uit één of meerdere hoofdgeulen die van elkaar gescheiden zijn door ondiepe
zandplaten. De platen en geulen vertonen een grote dynamiek. Elk zeegat is
verantwoordelijk voor de vulling van een bepaald stroomgebied of 'komber-
gingsgebied'. Daarbij geldt hoe groter het kombergingsgebied hoe breder of
dieper het zeegat. De stroomsnelheden in de hoofdgeulen van de zeegaten
kunnen, onder normale weersomstandigheden, oplopen tot 1,5 meter per secon-
de. Bij stormen komen hogere snelheden voor.
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Wadden en wadgeulen
Vanuit de zeegaten verspreidt het water, met de daarin aanwezige stoffen, zich
via geulen over het kombergingsgebied. De hoofdgeulen in de zeegaten gaan

in het waddengebied over in de kleinere wadgeulen. De wadgeulen zijn de aan-
en afvoergeulen van het water in het waddengebied. De wadden zijn de platen

tussen de wadgeulen, die bij laagwater droogvallen.
Wadgeulen liggen beneden gemiddeld laagwater, waardoor er altijd water in

staat. Doorgaans zijn de wadgeulen twee tot tien meter diep. De diepte kan
echter oplopen tot meer dan 30 meter. Hun breedte kan variëren van enkele
tientallen meters tot enkele kilometers. De stroomsnelheid in de wadgeulen kan
oplopen tot één meter per seconde. Bij storm kunnen nog hogere snelheden
optreden.
De wadden bestaan overuegend uit fijnzandige afzettingen. Hoewel de stroom-
snelheden op de platen veel lager zijn (tot 40 centimeter per seconde), ziin ze
op de meeste plaatsen nog te hoog om de fijne deeltjes te laten bezinken. Alleen
op de ver van de wadgeulen gelegen plaatsen wordt slib afgezet en is het wad

slibrijk. Ook Mosselen bevorderen de bezinking doorfijn materiaal in hun kieuwen
te filtreren en de onverteerbare deeltjes in samengeklitte vorm weer uit te
scheiden. Waar de uitlopers van de wadgeulen, de zogenaamde 'prielen', Van

twee opeenvolgende zeegaten elkaar naderen of ontmoeten, ontstaat een iets
hoger gelegen gebied. Dit hooggelegen gebied wordt het'wantij'genoemd. Het
wantij vormt de grens tussen twee kombergingsgebieden. ln de gebieden van
het wantij, rondom uitlopers van de geulen en in de nabijheid van de kust is het
wad het meest slibrijk. Het wad bevat hier veel minerale en organische voedings-
stoffen.

Kwelders
Kwelders zijn begroeide, meestal kleirijke gebieden, gelegen boven gemiddeld
hoog water. Alleen bij hoogwater rond springtij overstromen ze, waarbij slib wordt
afgezet. ln een natuurlijke situatie zijn de kwelders doorsneden door grote en
kleine kreken die zorgen voor de aan- en afuoer van water en slib.
Natuurlijke kwelders zijn nog te vinden op de waddeneilanden. Het noordelijk deel
van Friesland en Groningen bestaat uit ingedijkte, voorheen natuurlijke kwelders.
Recentel'rjk gevormde kwelders zijn meestal niet op natuurlijke wijze ontstaan en
komen voor langs de zeedijken van Groningen en Friesland.

b. Samenhang binnen het biotisch milieu
Naastsamenhang tussen de abiotische elementen als bijvoorbeeld strandwallen,
zeegaten en wadden bestaat er ook een sterke onderlinge samenhang tussen
de in een gebied voorkomende organismen. De samenhang tussen de organis-
men kan worden bestudeerd aan de hand van de voedselketen.

Aan de basis van de voedselketen staan de plantaardige organismen en sommi-
ge bacteriën. Alleen dezezrln in staat om met behulp van zonne-energie organi-
sche verbindingen op te bouwen uit koolzuurgas, minerale voedingsstoffen en
water. Dit proces staat bekend onder de term 'fotosynthese'. ln de Waddenzee
worden de plantaardige organische stoffen voornamelijk opgebouwd door algen
die op de platen en in het water voorkomen. Met laagwater is er hier optimaal
licht en met hoogwater een ruime aanvoer van voedingsstoffen. Op de kwelders
vervullen hogere planten deze functie.
De aanmaak van plantaardige organische stoffen wordt de primaire produktie
genoemd, omdat het de produktie is in het eerste niveau van de voedselketen.
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c.

ln het waddengebied zijn de omstandigheden in de maanden mei, juni, juli en
augustus gunstig voor een hoge primaire produktie. Dit wordt veroorzaakt door
de grote hoeveelheid zonnestraling in de zomer, de hoge lucht- en watertempe-
raturen en het overvloedig aanwezig zijn van fosfaten, nitraten en silicaten. Water
en koolzuurgas zijn bovendien in voldoende mate aanwezig.

De plantaardige organische stof uit het eerste niveau van de voedselketen vormt
het voedselvoor vertegenwoordigers van het volgende niveau, die een deelvan
het plantaardige organische materiaal omzetten in dierlijk organisch materiaal.
Deze omzetting wordt de secundaire produktie genoemd.

Het tweede niveau van de voedselketen in de Waddenzee bestaat vooral uit
bodemdieren, maar ook uit vissen en vogels die plantaardig voedsel consumeren
(de primaire consumenten). Zo wordt bijvoorbeeld Kweldergras gegeten door
rotganzen en worden algen verorberd door roeipootkreeftjes. De verspreiding van
de bodemdieren is niet regelmatig. Arm aan bodemdieren zijn bijvoorbeeld de
geulen, waar de stroming te sterk is. Op andere plaatsen daarentegen is de
hoeveelheid bodemdieren aanzienlijk. Deze hoeveelheid is niet alleen te danken
aan de hoge primaire produktie in de Waddenzee, maar ook aan de toevoer van
organisch materiaal, waaronder plankton, uit de Noordzee. Zo vinden we bijvoor-
beeld veel Mosselbanken en Kokkels langs de geulen en op de platen. Ze
profiteren op deze manier niet alleen van de lokale produktie, en de via de
getijstromen aangevoerde organische stoffen, maar hebben bovendien relatief
weinig last van te hoge stroomsnelheden.

De overvloed aan bodemdieren vormt de basis voor het derde niveau in de
voedselketen. Dit hogere niveau wordt gevormd door vogels en vissen die dierlijk
organisch materiaal consumeren (de secundaire consumenten). ln het derde
niveau komen met name die soorten voor die voor hun voedselvoorziening
afhankelijk zijn van de aanwezige bodemfauna, Zo zijn vele vogelsoorten tijdens
hun trek afhankelijk van het voedsel dat in de vorm van bijvoorbeeld wormen,
schelpdieren en kreeftachtigen of schaaldieren in de Waddenzee voorkomt.

ln het vierde niveau vinden we tenslotte ook de viseters. Dit zijn zeehonden,
bepaalde vogelsoorten en enkele grotere vissoorten (de tertiaire consumenten).
Al deze organismen hebben gemeen dat hun bestaan afhankelijk is van de
omvang en de kwaliteit van de secundaire produktie en daarmee indirect dus ook
van de primaire produktie. Een bedreiging van de lagere niveaus in de Wadden-
zee of in de Noordzeekustzone heeft dan ook gevolgen voor de organismen in
de hogere niveaus in de voedselketen. De kwetsbaarheid van de Waddenzee
is dan ook met name gelegen in haar rol als voedselproducent voor vissen,
vogels en zeehonden. Met name de voedselspecialisten met een laag reproduk-
tiepotentieelen een grotere gebiedsafhankelijkheid, zoals trekvogels, vormen een
kwetsbare groep.

Samenhang tussen het abiotisch en biotisch milieu
Naast de samenhang binnen het abiotisch en biotisch milieu afzonderlijk bestaat
er ook nog een belangrijke samenhang tussen beide milieus. Organismen die
in een ecosysteem voorkomen zijn immers afhankelijk van de aard van de niet-
levende natuur. Welke organismen op welke plaatsen binnen het ecosysteem
voorkomen wordt met name bepaald door drie factoren.
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De eerste en belangrijkste factor is het milieu waarin de organismen voorkomen.
Op land komen vanzelfsprekend andere soorten voor dan in of in de nabijheid
van water. Vervolgens hangt het voorkomen van organismen samen met een
aantal belangrijke eigenschappen van het milieu in de directe omgeving, zoals
de hoeveelheid voedingsstoffen, de lichtintensiteit, de temperatuur en het zout-
en zuurstofgehalte. Tenslotte is ook de tijd waarin veranderingen in het milieu
kunnen optreden van belang. Ook de grootte van de veranderingen speelt hierbij
een belangrijke rol. Bepaalde soorten zijn namelijk niet in staat om grote, snel
verlopende veranderingen te overleven. Naast veranderingen in de loop van de
tijd, kunnen zich ook variaties voordoen in het ruimtelijke patroon van het wad-
dengebied. Wadgeulen kunnen zich verleggen, waardoor plaatsen die eerst
periodiek droogvallen in een later stadium permanent onder water kunnen komen
te staan. Dit heeft weer gevolgen voor de specifieke milieukenmerken die op die
plaatsen gelden. Zokan de temperatuur van het sedimentoppervlak variëren van
-20o Celsius tot +40o Celsius en staat het zoutgehalte op de platen sterk onder
invloed van de hoeveelheid regen en overspoeling. Deze veranderingen in tijd
en ruimte worden wel aangeduid met de term 'dynamiek'.

ln het kustgebied komen ecosystemen voor met uiteenlopende milieukenmerken
en een verschillende dynamiek. Aan de ene kant de Waddenzee als een watere-
cosysteem met een zeer grote dynamiek en aan de andere kant de Noordzee-
kustzone als ecosysteem met een relatief geringe dynamiek.
ln de Waddenzee komen soorten voor die zich hebben aangepast aan de sterk
wisselende omstandigheden. Ze hebben allerlei mechanismen ontwikkeld om te
kunnen overleven. Er zijn bijvoorbeeld een groot aantal soorten, met name op
lagere niveaus, die voor veel nakomelingen zorgen om het risico van uitsterven
te beperken. Andere soorten trekken in een bepaalde levensfase naar andere
delen van de Waddenzee of zelfs naar andere gebieden. Ze maken tijdelijk
gebruik van de gunstige omstandigheden van het natuurlijk milieu elders. Garna-
len, krabben en bepaalde vissen en met name vogels zijn voorbeelden van deze
soorten. Tenslotte zijn er ook soorten die zich alleen vestigen in de meer stabiele
delen van het milieu. Dat kan bijvoorbeeld het water in de geulen zijn, dat minder
temperatuuruerschillen vertoont dan de omgeving, of het wadzand waarin wisse-
lingen in de milieu-omstandigheden ook niet ver doordringen. Vanuit deze
stabielere delen kunnen organismen als ingegraven levende bodemdieren gebruik
maken van hun leefomgeving.
Het ecosysteem in de Noordzeekustzone is van een geheelandere aard dan dat
op de wadden. ln de Noordzeekustzone is de dynamiek veel geringer doordat
minder schommelingen voorkomen in de temperatuur en het zoutgehalte van het
water en sediment en door het ontbreken van een regelmatige afwisseling in
droge en natte perioden. ln plaats daarvan bestaat in de Noordzeekustzone een
min of meer vast patroon van abiotische omstandigheden, dat ook in de loop van
de tijd weinig verandering ondergaat. De soorten die zich in deze omstandighe-
den vestigen hoeven dan ook geen rekening te houden met grote wisselingen
in hun natuurlijk milieu.

8.4 Onderbouwing doelvariabelen

De Waddenzee is een ondiepe kustzee met een oppervlak van circa 8000 vierkante
kilometer, die zich uitstrekt langs de kust van Noord-Nederland tot en met Denemar-
ken. Het gebied vormt daarmee het grootste aaneengesloten 'wetland'van Europa.
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Het waddengebied bestaat uit een complex van ondiep water met zand- en slibban-
ken, waaruan grote delen bij laag water droogvallen en andere delen permanent onder
water staan. Langs het vaste land en de eilanden ligt een reeks van kweldergebieden.
Door het ontbreken van hoog opgaande begroeiing en objecten wordt het waddenge-
bied gekenmerkt door een wijds landschapsbeeld. Het gebied behoort tot de minst
door de mens beïnvloedde natuurgebieden van Nederland. Kleine delen van het
gebied zijn op basis van de huidige regelgeving dan ook niet toegankelijk voor
mensen.

Om de verschillende waarden van de Waddenzee tot uiting te laten komen wordt voor
de gebiedsbeschrijving een systematisch aanpak gevolgd. De onderbouwing van deze
aanpak vormt het onderwerp van deze paragraaf. Centraal in de aanpak staat de
selectie van relevante milieu-aspecten en doelvariabelen aan de hand waarvan de
waarden van de Waddenzee zullen worden beschreven. Gezien de directe relatie met
Waddenzee is voor de gebiedsbeschrijving en de effectvoorspelling voor de Noordzee-
kustzone dezelfde aanpak gevolgd.

; 8.4.1 Natuunruaarde centraal

Voor het bepalen van de milieu-aspecten van de Waddenzee en de Noordzeekust-
zone, die van belang zijn voor het beschrijven van de bestaande toestand van het
milieu en het voorspellen van de milieu-effecten, vormt de Planologische Kernbeslis-
sing (pkb) Waddenzee in eerste instantie het uitgangspunt. Aansluitend bij de hoofd-
doelstelling van de pkb, te weten de duurzame bescherming van de Waddenzee als
natuurgebied, is de natuurwaardevan de Waddenzee als richtinggevend aangemerkt
voor de te onderzoeken milieu-aspecten. Menselijke activiteiten, zoals de geplande
proefboringen naar aardgas, moeten worden bezien in het licht van deze doelstelling.

Om richting te geven aan de gebiedsbeschrijving en de voorspelling van effecten is
een nadere concretisering nodig van de natuurwaarde die aan de Waddenzee is
toegekend. De pkb-Waddenzee verschaft hiervoor slechts ten dele de benodigde
informatie. ln de toelichting op de aanwijzing van het StaatsnatuurmonumentWadden-
zee in het kader van de natuurbeschermingswet, is wel een nadere omschrijving van
enkele aspecten van de natuurwaarde gegeven. Concreet gaat het om de 'natuurwe-
tenschappelijke betekenis' en de'landschappelijke schoonheid' (natuurschoon), die
samen de kern vormen van de natuurwaarde van de Waddenzee.

De 'natuunryetenschappelijke betekenis' laat zich vertalen in de 'unieke hydrografie
en geomorfologie' van het waddengebied en de 'unieke ecologie' van het ecosysteem
in het waddengebied, die daarmee samenhangt. ln zijn poging de waarde van de
Waddenzee te kwantificeren noemt De Groot (1992) in zijn proefschrift ook nog de
'duurzame exploitatie van de natuur' en de 'recreatieve waarde van de natuur' als
aspecten waarin de natuurwaarde van de Waddenzee kan worden uitgedrukt.
Op grond van de hoofddoelstelling van de pkb-Waddenzee, de uitwerking hiervan in
de aanwijzing Staatsnatuurmonument en de aanvulling van De Groot is de natuurwaar-
de van de Waddenzee uitgedrukt in een vijftal milieu-aspecten, te weten: natuur-
schoon, unieke hydrografie en geomorfologie, unieke ecologie, duurzame exploitatie
van de natuur en recreatieve waarde van de natuur. Voor elk van deze vijf milieu-
aspecten zijn uit de genoemde documenten enkele concrete en toetsbare'doelvariabe-
len' afgeleid, die kunnen worden opgevat als belangrijke indicatoren van de verschil-
lende milieu-aspecten.
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8.4.2 Milieu-aspecten

Natuurschoon
Overeenkomstig de omschrijving in de aanwijzing Staatsnatuurmonument wordt hier
voor de Waddenzee de unieke landschappelijke schoonheid mee bedoeld. De
landschappelijke schoonheid wordt ondermeer bepaald door de rustieke sfee¡ het
ongeschonden karakter en de weidse en open horizont. Deze drie aspecten worden
dan ook als afzonderlijke doelvariabelen aangemerkt, zowel voor de Waddenzee als
voor de Noordzeekustzone. Bij de doelvariabele weidse en open horizont is een
verband gelegd met de beleving van de landschappelijke schoonheid door mensen:
te weten door inwoners en recreanten van het waddengebied.

Unieke hydrografie en geomorfologie
Overeenkomstig de omschrijving in de aanwijzing Staatsnatuurmonument wordt hier
de karakteristiek van een ondiepe randzee van de Noordzee mee bedoeld. Deze
karakteristiek is voor de Waddenzee vertaald in vier doelvariabelen. De eerste
doelvariabele betreft de werking van de getijden, waardoor grote delen van de
Waddenzee bij eb droogvallen. De tweede doelvariabele verwijst naar de dynamiek
van het geulen- en platensysteem, die vorm krijgt door de erosie en depositie van
sedimenten. De derde doelvariabele heeft betrekking op de landaanwinning in de vorm
van kweldervorming aan de eilanden en aan de kust van het vasteland. De vierde en
laatste doelvariabele betreft de aanwezigheid van jonge duin formaties.
Voor de Noordzeekustzone wordt de karakteristiek van een strandkustzone aangehou-
den als leidraad voor de gebiedsbeschrijving. Deze karakteristiek is te beschrijven in
één doelvariabele, te weten de sedimentdynamiek.

Unieke ecologie
ln toelichting op de aanwijzing van de Waddenzee tot Staatsnatuurmonument wordt
dit element van de natuurwaarde zeer uitgebreid omschreven (Ministerie van LNV,
1993a). Samengevat kan worden gesteld dat de ecologische waarde van de Wadden-
zee vooral samenhangt met een hoge produktie van bodemdieren (voornamelijk
schelpen en wormen) en dierlijk plankton. De bodemdieren dienen tot voedsel voor
vogels, terwijl het zoöplankton voedsel is voor jonge vissen. De Waddenzee is
daardoor in de eerste plaats een belangrijk foerageergebied voor broed- en trekvogels,
en een kraamkamer voor verschillende vissoorten. Bovendien is de Waddenzee een
gebied waar zeehonden voorkomen, die aan het hoofd van de voedselketen staan.
Op grond van deze overwegingen kan de unieke ecologie van de Waddenzee in es-
sentie worden uitgedrukt in de volgende doelvariabelen:

a. Vogelsoorten;
b. Bodemfauna en vissen;
c. Zoogdieren;
d. Opgroeigebiedvissen;
e. Mariene vegetatie.

Met uitzondering van mariene vegetatie, zijn voor de Noordzeekustzone dezelfde
doelvariabelen tot uitgangspunt genomen. Binnen deze doelvariabelen is, zowel voor
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de Waddenzee als de Noordzeekustzone, een selectie gemaakt van diersoorten6 die
kenmerkend zijn voor een van de bovengenoemde doelvariabelen. Deze'kensoorten'
vormen een representatieve doorsnede van diverse biotooptypen en seizoenen.

a. Vogelsoorten
Bij de keuze van de vogelsoorten die als kensoorten kunnen worden aangemerkt,
is uitgegaan van een drietal zaken. Ten eerste de rol die de tijd van het jaar
speelt in de aanwezigheid van vogels. Er is onderscheid gemaakt tussen vogels
die het gehele jaar, alleen de winter of de zomer of tijdens de trek in het wadden-
gebied verblijven.
Ten tweede zijn de functies die het gebied heeft voor vogels bepalend voor de
keuze van de kensoorten. Voor de vogels die gedurende een bepaalde periode
aanwezig zijn, heeft het gebied een belangrijke functie als respectievelijk leefge-
bied, overwinteringsgebied, broedgebied en pleisterplaats.
Ten derde is het belang van de verschillende biotopen in het gebied voor vogels
van invloed op de selectie van de kensoorten. De biotopen die in de Waddenzee
kunnen worden onderscheiden zijn getijdegeulen en prielen, droogvallende
wadplaten, zeegrasvelden, Mosselbanken, kwelders en jonge duinformaties.

De tabellen 8.2 en 8.3 geven een overzicht van de vogelsoorten die represen-
tatief zijn voor respectievelijk de Waddenzee en de Noordzeekustzone. De
tabellen geven tevens de criteria weer waarop de soorten zijn geselecteerd.

Tabel 8.2 Kensoorten van de Waddenzee en hun verdeling over de selectiecriteria.

q = geul
p = plaat
Pz= zandige plaat
Ps= slikkige plaat

Z = ze€grasveld
M = Mosselbank
K = kwelder
D = ionge duinformatie

6 
Overeenkomstig de methodiek om de ecologische waarde van (mariene) ecosystemen te toetsen aan
kensoorten, zoals bijvoorbeeld de'AMOEBE'-soorten en de natuurdoelvariabelen. Deze methodiek wordt
gehanteerd door zowel Rijkswaterstaat als het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Lepelaar DKMG

Scholekster KPM KPM DKPM

Kluut KPsM DKPsM KPsM

Zilverplevier KPz KPz

Bonte Strandloper KPS KPs

Rosse Grutto KPz KPz

Wulp KPM DKPM KPM

Bergeend P P DKPM

Eidereend MG MG DMG

Rotgans KZP t<zP

Zilvermeeuw KGPM KGPM DKGPM

Grote Stern KG DG
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Grote Stern KG DGN

Zwarle zeeèend N

NRoodkeelduiker

NKleine Mantelmeeuw

Jân van Gent N

Zilvermeeuw KGPM N KGPM DKGPM

Tabel 8.3 Kensoorten van de Noordzeekustzone en hun verdeling over de selectiecriteria.

6 = geul
p = plaat
Pz= zandige plaat
Ps= slikkige plaat

Z = zeegrasveld
M = Mosselbank
K = kwelder
D = jonge duinformatie

b Bodemfauna en vissen
Bij de keuze van de bodemdieren, die als kensoorten voor het waddengebied
kunnen worden aangemerkt, is vooral gelet op het aandeel van de bodemdier-
soorten in de totale biomassa en dichtheid, en op de betekenis van de bodem-
diersoorten als prooidier voor de verschillende vogelsoorten. Op basis van deze
overwegingen is voor de Waddenzee de selectie gemaakt van kensoorten, die
in tabel 8.4 is opgenomen.

Tabel 8.4 Overzicht van kensoorten en overwegingen bij de selectie van de kensoorten

Voor de Noordzeekustzone zijn de Strandschelp, de Zandspiering, de Grondel,
en kleine haringachtigen geselecteerd als kensoort. De selectie van de Strand-
schelp is ingegeven door het belang van de Strandschelp als voedselbron voor
zee- en duikeenden zoals de Zwarle Zeeëend, de Eidereend en de Toppereend.

voedsel voor zeelduikeenden (Zwarte Zeeéend, Eidereend, Toppereend), meeuwen
(Zilvermeeuw) en enkele steltlopers (Scholekster, Kanoetstrandloper);

Mossel

Kokkel voedsel voor zeelduikeenden (Zwarte Zeeëend, Eidereend, Toppereend), meeuwen
(Zilvermeeuw) en enkele steltlopers (Scholekster, Kanoetstrandloper);

Nonnetje voedsel voor Grondeliduikeenden (Bergeend, Toppereend), meeuwen (Zilvermeeuw)
en steltlopers (Scholekster, Kanoetstrandloper);

Wadpier voedsel voor de grotere steltlopers (Scholeksters, Wulpen, Rosse Grutto's);

Zeeduizendpoot voedsel voor vele steltlopers en meeuwen (ZilveriKol</Stormmeeuw);

Wadpier voedsel voor Grondeleenden (Bergeend) en de kleinere steltlopers (Bontbekplevier,
Bonte Strandloper);

Slijkgarnaal voedsel voor vele middelgrote steltlopers (Ruiters, Kluut);

Krabben voedsel voor duikeenden (Eidereend), middelgrote tot grote steltlopers (Tureluur, Ros-
se Grutlo, Wulp) en meeuwen (Zilvermeeuw);

Zandçpiering voedsel voor alle soorten sterns
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c. Zoogdieren
De Waddenzee vervult een unieke betekenis voor zeehonden. Vooral tijdens de
geboorte-, zoog- en de daarop volgende verharingsperiode is het voor zeehonden
van belang om op de platen in de Waddenzee te kunnen liggen. Vanwege de
afhankelijkheid van de Waddenzee is de zeehond geselecteerd als doelvariabele.
ln de Waddenzee komen twee soorten voor: de Gewone Zeehond en de Grijze
Zeehond. Kenmerkend voor de Gewone Zeehond is het verblijf op de droogval-
lende platen in de Waddenzee. De Grijze Zeehond is een typische kustsoort en
is afhankelijk van stranden en niet onderlopende platen. Beide soorten zijn als
relevante kensoorten onderscheiden.

ln de Noordzeekustzone komen vooral in de winter zeezoogdieren voor. Belang-
rijke soorten die dan in relatief grote aantallen worden waargenomen zijn de
Gewone Zeehond en de Bruinvis. Beide soorten zijn dan ook als doelvariabele
geselecteerd. Andere soorten die ook kunnen voorkomen, zoals de Witsnuit-
dolfijn, blijven in de regel verder uit de kust waardoor ze veel minder vaak in dit
gebied worden waargenomen.

Opgroeigebied vissen
De Waddenzee en omliggende kustwateren zijn rijk aan vissoorten. Het ondiepe,
relatief warme en voedselrijke water rond de waddeneilanden vormt een belang-
rijk gebied voor de jonge vissen van onder andere Kabeljauw, Schol, Tong, Schar
en Haring. De verblijftijd in deze ondiepe wateren kan per vissoort aanzienlijk
verschillen. Zowel de Waddenzee als de Noordzeekustzone blijkt voor jonge
Schol relatief lang een functie te vervullen als opgroeigebied. Daarom is jonge
Schol voor beide gebieden geselecteerd als doelvariabele.

Mariene Vegetatie
Op de droogvallende platen in de Waddenzee komen twee soorten zeegras voor:
Klein Zeegras en Groot Zeegras. Beide soorten zeegras zijn gevoelig voor
wijzigingen in de lichtinval en troebelheid van het water en voor wijzigingen in
de samenstelling en stabiliteit van het sediment. Daarnaast zijn zeegrasvelden
direct van belang voor het voorkomen van de Trompetterzeenaald. Hoewel de
Trompetterzeenaald al sinds de dertiger jaren uit de Waddenzee is verdwenen,
vormen de zeegrasvelden in potentie een zeer geschikt habitat. Om deze
redenen is zeegras geselecteerd als doelvariabele voor de Waddenzee.

Duurzame exploitatie van de natuur
Aanvullend op de aanwijzing tot Staatsnatuurmonument is de duurzame exploitatie
van natuurlijke grondstoffen als element van de natuunruaarde meegenomen. De
essentie van deze exploitatie is voor de Waddenzee, op basis van draagkracht, be-
perkt tot drie bedrijfstakken van de visserij, namelijk de garnalen-, Kokkel- en Mossel-
visserij. Deze drie activiteiten zijn aangemerkt als doelvariabelen voor de Waddenzee.

Voor de Noordzeekustzone is de essentie van de duurzame exploitatie van natuurlijke
grondstoffen, op basis van draagkracht, eveneens beperkt tot drie bedrijfstakken van
de visserij, namelijk de garnalen-, Strandschelp- en Scholvisserij. Deze vormen van
visserij zijn dan ook aangemerkt als doelvariabelen voor de Noordzeekustzone.

Recreatieve waarde van de natuur
Eveneens aanvullend op de aanwijzing Staatsnatuurmonument wordt de aan de natuur
gekoppelde recreatie als element van de natuurwaarde meegenomen. Het gaat dan

e
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1.1 Rustieke sfeer

1.2 Ongeschondenkarakter

1. Natuurschoon

1.3 Weidse en open horizont

2.1 Getijden

2.2 Sediment dynamiek

2.3 Kweldenverken

2. Unieke hydrografie en geomorfologie

2.4 Jonge duinformatie

3.1 Vogels

Bonte Strandloper

Rosse Grutto

Wulp

Scholekster

Zilverplevier

Kluut

Eidereend

Bergeend

Rotgans

Grote Stern

Lepelaar

Zilvermeeuw

3.2 Bodemfauna en vissen

Zeepi er lZeedui ze ndpoot

Kokkel

Mossel

Nonnetje

Wadslakje

Slijkgarnaal

Strandkrabben

Zandspiering

Kleine haringachti gen (Sprot)

Puitaal

Grondel

Bot

3.3 Zoogdieren

Zeehond

3.4 Opgroeigebiedvissen

Jonge Schol

3.5 Mariene vegetat¡e

3. Unieke ecologie

Zeegras

4.1 Garnalenvisserij

4.2 Kokkelvisserij

4. Duurzame exploitatie van de natuur

4.3 Mosselvisserij

5.1 Wadlopen

5.2 Sportvisserij

5.3 Pleziervaart

5. Recreatieve waarde van de natuur

5.4 Vogelobservatie

Tabel 8.5 Overzicht van milieu-aspecten ên doelvariabelen voor de Waddenzee
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vooral om de recreatie in het waddengebied zelf en niet om het toerisme op de
eilanden. De vormen van recreatie die kenmerkend zijn voor het waddengebied en
daarom van belang zijn voor het inzicht in de effecten van de proefboringen op het
natuurlijk milieu zijn wadlopen, sportvissen, pleziervaart en vogelobservatie. Deze
vormen de vier doelvariabelen voor de Waddenzee.

De vormen van recreatie die kenmerkend zijn voor de Noordzeekustzone zijn de
sportvisserij en de pleziervaart. Daarnaast behoort ook het strandbezoek tot de
karakteristieke vormen van recreatie in de Noordzeekustzone. Deze drie recreatie-
vormen zijn dan ook geselecteerd als doelvariabelen voor de Noordzeekustzone.

8.4.3 Overzichtdoelvariabelen

ln het voorgaande zijn voor elk van de vijf milieu-aspecten doelvariabelen vastgesteld,
die kenmerkend zijn voor het betreffende milieu-aspect. Daarbij is onderscheid
gemaakt tussen de Waddenzee en de Noordzeekustzone. Op basis van de venryachte
effecten op deze doelvariabelen is, zo is verondersteld, een uitspraak mogelijk over
de effecten die in het algemeen kunnen optreden als gevolg van de proefboringen.
Een volledig overzicht van de voor de Waddenzee en Noordzeekustzone onderkende
milieu-aspecten met bijbehorende doelvariabelen is weergegeven in respectievelijk
tabel 8.5 en 8.6.

8.5 Gebiedsbeschrijving Waddenzee

Aan de hand van de geselecteerde doelvariabelen zal nu een beschrijving worden
gegeven van de bestaande situatie en autonome ontwikkeling van het milieu en het
ruimtegebruik in de Waddenzee. De beschrijving richt zich op twee niveaus. Eerst
wordt de bestaande situatie en autonome ontwikkeling van de Waddenzee als geheel
beschreven. Vervolgens wordt gedetailleerder ingegaan op de situatie op en in de
directe omgeving van de zes zoekgebieden in de Waddenzee.

De beschrijving van de bestaande situatie en autonome ontwikkeling van de Wadden-
zee richt zich in dit hoofdstuk vooral op het Nederlandse deel van de Waddenzee,
zoals dat is begrensd in de pkb-Waddenzee van 1993. Voor zover relevant zullen in
deze beschrijving ook relaties aan de orde komen met gebieden, die buiten de
Waddenzee liggen.

8.5.1 Bestaande situatie

1. Natuurschoon

1.1 Rustieke sfeer en 1.2 Ongeschonden karakter
Overeenkomstig de beschrijving van de Waddenzee in de aanwijzing Staatsnatuur-
monumenten wordt met natuurschoon in de eerste plaats de unieke landschappelijke
schoonheid bedoeld. Deze wordt onder meer bepaald door de rustieke sfeer die er
heerst en het ongeschonden karakter van het gebied.
Hoewelde aanwijzing beoogt om deze waarden in de gehele Waddenzee te bescher-
men blijkt in de praktijk dat deze waarden in verschillende delen van het gebied meer
of minder zijn verstoord. Daarbij valt te denken aan vliegroutes of activiteiten rond de
havens. Voor het in kaart brengen van de rustieke sfeer en het ongeschonden
karakter van de Waddenzee is daarom aansluiting gezocht bij het lntegraal Beleids

199



1.1 Rustieke sfeer

1.2 Ongeschondenkarakter

1. Natuurschoon

1.3 Weidse en open horizont

2. Unieke hydrografie en geomorfologie 2.1 Sediment dynamiek

3.1 Vogels

Eidereend

Grote Stern

Zwarte Zeeëend

Roodkeelduiker

Kleine Mantelmeeuw

Jan van Gent

Zilvermeeuw

3.2 Bodemfauna en vissen

Grondel

Zandspiering

Kleine haringachtigen

Strandschelp

3.3 Zoogdieren

Zeehond

Bruinvis

3.4 Opgroeigebiedvissen

3. Unieke ecologie

Jonge Schol

4.1 Garnalenvisserij

4.2 Scholvisserij

4. Duurzame explo¡tatie van de natuur

4.3 Strandschelpvisseril

5.1 Sportvisserij

5.2 Pleziervaart

5. Recreatieve waarde van de natuur

5.3 Strandbezoek

Tabel 8.6 Overzicht van mil¡eu-aspecten en doelvariabelen voor de Noordzeekustzone.

plan Waddenzeegebied. Dit plan neemt, bij het aanw¡jzen van milieubeschermingsge-
bieden, impliciet de aanwijzing van stiltegebieden in de Waddenzee over. Juist bij het
vaststellen van deze stiltegebieden én de uitzonderingen daarop, is rekening gehou-
den met de bedrijvigheid die in somm¡ge delen van de Waddenzee plaatsvindt.
Daarom zijn de voormalige stiltegebieden tot uitgangspunt genomen bij de bepaling
van de gebieden waar een rustieke sfeer heerst en het karakter van de Waddenzee
relatief ongeschonden is.

1.3 Weidse en open horizont
De waarde van een landschap is afhankelijk van de esthetische, ecologische en
economisch-functionele kwaliteiten die aan een landschap worden toegekend (Ministe-
rie van LNV, 1992). Voor de beleving van een landschap is vooral de esthetische
kwaliteit belangrijk. Deze heeft betrekking op de wijze waarop mensen het landschap
ervaren en er een bijzondere betekenis aan toekennen. Een unieke identiteit, goede
oriëntatiemogelijkheden en de ervaring van schoonheid spelen hierbij een belangrijke
rol. Hoewel het hier gaat om een subjectieve waardetoekenning, mag worden aange-
nomen dat het open, weidse karakter van de Waddenzee, in combinatie met de
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geledende werking van de eilanden, een belangríjk onderdeel vormt van de estheti-
sche kwaliteit, en daarmee ook van de belevingswaarde van het landschap in het
waddengebied.
Het gaat daarbij vooral om de beleving van de mensen die het meest van het wadden-
gebied gebruík maken: inwoners en recreanten. Wat recreanten betreft is het zinvol
onderscheid te maken tussen watergebonden recreanten (watersporters en wadlopers)
en landgebonden recreanten (verblijfsrecreanten). Om de belevingswaarde van het
landschap in het waddengebied tot uitdrukking te kunnen brengen, is het dan ook van
belang te bepalen waaren wanneerinwoners en recreanten in het gebied voorkomen.
Op kaart 34 van de Atlas is de spreiding van de inwoners over het gebied weergege-
ven. De kaarten 35 tot en met 37 in de Atlas laten vervolgens het gebruik van het
waddengebied door recreanten zien.
Het aantal mensen in het waddengebied is niet gedurende het hele jaar gelijk. Ten
behoeve van de effectvoorspelling is daarom gekeken naar de spreiding van het
aantal watersporters, wadlopers en verblijfsrecreanten over het jaar (het aantal
inwoners is immers constant). Andere factoren die gedurende het jaar variëren zijn
het aantal uren daglicht en de zichtafstand onder invloed van de weersgesteldheid.
Een analyse van deze drie factoren laat zien dat met name in de periode van novem-
ber tot februari de recreatiedruk relatief laag is, het aantal uren daglicht beperkt is en
de zichtafstanden kort zijn.

Tabel 8.7 Het aantal uren daglicht, het deel daarvan met een zicht minder dan vijf kilometer en de verdeling van
recreanten over het jaar.
('= aantal watersporters is afgeleid van de sluispassages van Lauwersoog in 1993).

2. Unieke hydrografie en geomorfologie

2.1 Getijden
De Nederlandse Waddenzee is een ondiepe kustzee die van de Noordzee wordt
gescheiden door een strandwal bestaande uit acht eilanden met duinen en zes
hooggelegen zandplaten. Onder invloed van de wind en de getijden (amplitude van
een tot drie meter) stroomt het zeewater door een tiental zeegaten de Waddenzee
in en uit. Tweemaal per etmaal, tijdens eb, valt ongeveer de helft van de Waddenzee
droog, waarna het gebied tijdens vloed weer onderloopt. De voortdurende afwisseling
tussen eb en vloed gaat gepaard met sterke getijstromen. De getijstromen bepalen

januari - maart 819 29,9 0,4 10,8

lebruari - april 984 24,9 1,2 15,8

maart - me¡ 1 198 17,1 12,6 25,5

apr¡l - juni 1 355 11,3 31,5 35,6

mei - juli 1434 7,8 56,3 43,3

¡uni - augustus 1 389 7,3 /.t,.t 45,1

juli - september 1240 8,3 64,9 39,9

augustus - oktober 1 060 12,6 41,8 30,8

september - november 874 18,7 13,8 19,8

oktober - december 738 24,1 3,2 13,7

november - januari 675 28,1 0,6 10,1

december - februari 691 30,4 0,3 9,6
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de geomorfologie van de Waddenzee door de aan- en afvoer van sediment. ln

gebieden waar de stroomsnelheid laag is en de inwerking van golven op de bodem
gering, vindt afzetting van sediment plaats (sedimentatie). Daarentegen kunnen hoge

ðtroomsnelheden en grote golven het sediment opwervelen en afvoeren (erosie). De

stroomsnelheid en de inwerking van golven is het grootst nabij de zeegaten en beide

nemen binnen de Waddenzee at van west naar oost.

De getijgolf loopt van west naar oost langs de Noordzeekust. De werking van de

getijden komt het best tot uitdrukking in de verschillen tussen Gemiddeld Hoogwater

èn gemiddeld laagwater. Deze 'gemiddelde getijverschillen' in de Waddenzee zijn

weergegeven in figuur 8.8. Het getijverschil is het grootst op de grootste afstand van

het zogenaamde amfidromisch punt, in de Duitse Bocht (meer dan 3 meter) en in de

estuaria, waar de getijdegolf samengeperst wordt door de trechtervormige kust. De

kleinste getijverschillen komen voor in Den Helder (1,4 meter). Het getijverschil in de

Waddenzee loopt in oostelijke richting op en bedraagt 1,8 meter bij Terschelling en

2,3 meter bij Schiermonnikoog.

De sterke toename van het getijverschil in een kombergingsgebied is het gevolg van

de bodemwrijving en opstuwing bij oevers en wantijen, waardoor de getijgolf wordt

vervormd. Hierdoor zijn de getijverschillen langs de Friese en Groningse kust onge-

veer 15 tot 25 procent groter dan in de zeegaten tussen de eilanden.
Naast de getijstromen genereren de overheersende westenwinden een kustparallelle,

oostwaartse reststroming welke de getijstroom versterkt. Over korte perioden (dag)

varieert de reststroming sterk in
seconde). Over langere Perioden
langs de kust met een gemiddel

richting en snelheid (tot meer dan 0,23 meter per
(jaar) beweegt de reststroom in oostwaartse richting

de snelheid van 0,04 meter per seconde.

Figuur B.B Gemiddelde getijverschillen in de Waddenzee.

2.2 Sediment dynamiek
Getijstromen en reststromen zorgen voor het transport van sediment naar en binnen

de Waddenzee. Hierbij treedt een sortering op van het meegevoerde materiaal in de

richting van de stroming: langs de kust neemt de korrelgrootte van west naar oost

geleidelijk af. Ongeveer 85 procent van het sediment dat in de Waddenzee wordt

áfgezet bestaat uit zand en grote schelpresten. De rest is fijnkorreliger materiaal. Het

zand bestaat voornamelijk uit kwarts (meer dan 80 procent) met enig veldspaat, kalk

(vooral schelpfragmenten) en mica. De fijnkorrelige f ractie bestaat vooral uit kleimine-

ralen, organisch materiaal en kalk. Het zand en de kleifractie, die in de Waddenzee

worden afgezet, worden onttrokken aan het Noordzeegebied. Het grootste deel is
afkomstig van de Noordzeekustzone, van de duinen van de eilanden en waarschijnlijk
ook van de diepere delen van de Noordzee. Het zand in de Waddenzee is iets

fijnkorreliger dan de zanden langs de Noordzeekust. Het grofkorrelige zand komt dus
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in mindere mate door de zeegaten naar binnen. Het slib dat wordt aangevoerd is
oorspronkel'rjk afkomstig van de rivieren (onder andere de Rijn), het Kanaal, de
Vlaamse Banken en de Noordzeebodem. De schattingen van de totale hoeveelheid
slib die tot afzetting komt in de Nederlandse Waddenzee variëren sterk en lopen
uiteen van 1,2 tot 3 miljoen ton (drooggewicht) per jaar.

Ïjdens vloed verspreidt het Noordzeewater zich vanuit de zeegaten via een steeds
fijner wordend netwerk van geulen en prielen over bepaalde gedeelten van de
Waddenzee, de zogenaamde'kombergingsgebieden'. De invloed van de golven die
vanaf de Noordzee de Waddenzee binnendringen neemt snel af als gevolg van de
sterk afnemende waterdiepte in de buitendelta's en in de Waddenzee. lets voorbij de
hals van het zeegat is dit al merkbaar. Golfwerking, opgewekt binnen de Waddenzee,
speelt desondanks vooral op de platen en kwelders nog een rol van betekenis.

Door de morfologie van het waddengebied, met name door de aanwezigheid van
geulen en platen, is het getij in het kombergingsgebied asymmetrisch: eb duurt langer
dan vloed. De vloedstroom is onder normale omstandigheden sterker en voert meer
sediment aan. Daarnaast is de stroomsnelheid die nodig is om een deeltje op te
nemen groter dan de stroomsnelheid waarbij een deeltje bezinkt. Het bezinken van
kleine deeltjes in de Waddenzee wordt nog versterkt doordat diatomeeën het sediment
vastleggen. Het resultaat van al deze processen is dat er per saldo meer sediment
de Waddenzee wordt ingevoerd dan er bij eb weer wordt uitgevoerd. De Waddenzee
werkt daarbij als een sorteermachine: door de grote verschillen in maximale stroom-
snelheden, in combinatie met de eb- en vloedbewegingen, en de invloed van de
golfwerking treedt een sterke sortering op van het sediment als functie van de
'vervoerbaarheid'van het materiaal. De vervoerbaarheid is daarbijvooral afhankelijk
van de korrelgrootte en de vorm.

De westelijke Waddenzee wordt gekenmerkt door veel grote geulen en een klein
oppervlak droogvallende wadplaten (ongeveer 500 vierkante kilometer = 30 tot 35
procent van het oppervlak). Er komt dan ook veel grof zand en weinig slik voor. ln de
oostelijke Waddenzee en het Eems-Dollard estuarium liggen minder grote geulen en
de oppervlakte droogvallende platen is er relatief groot (ongeveer 850 vierkante
kilometer of 65 tot 70 procent van het oppervlak). Het zand is daardoor fijner en er
ligt meer slik.

ln figuur 8.9 wordt de sedimentdynamiek in de Waddenzee en de buitendelta's in
beeld gebracht. De kaart toont de hoeveelheden sediment die verplaatst zijn onder
invloed van de processen van erosie en sedimentatie. Duidelijk is te zien dat door de
morfologie van het waddengebied de erosieve krachten overheersen in de Noordzee-
kustzone, terwijl in de kombergingsgebieden de sedimentatie overheerst.

2.3 Kweldenryerken
Kwelders of 'schorren'zijn begroeide gebieden, gelegen boven gemiddeld hoog water
op de grens van land en zee. Omdat kwelders binnen het bereik van het getij liggen,
en dus bij springtij onder water lopen, vinden er afwisselend processen van erosie
en sedimentatie plaats. De bodem is er dan ook relatief nat, zout en slecht doorlucht.
Kwelders vervullen onder andere een belangrijke functie als foerageergebied, broedge-
bied en hoogwatervluchtplaats voor veel wad- en watervogels. Door de natuurlijke
gevormde kwelders met dijken te beschermen, heeft na 1000 jaar na Christus de
eerste landaanwinning plaats gevonden. Tegen de jongste dijken vond opnieuw
aanslibbing plaats, waardoor telkens weer nieuwe kwelders zijn ontstaan.
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Figuur 8.9 Erosie en sedimenlatie in de Nederlandse Waddenzee.

Kwelders komen het best tot ontwikkeling in gebieden met een geleidelijk oplopende
kust, weinig golfslag en voldoende aanvoer van sediment (Dijkema, 1993). Nadat een
wadplaat door sedimentatie in hoogte is toegenomen kunnen er vervolgens, afhanke-
lijk van de stevigheid van het sediment, zich spontaan pionierplanten op vestigen.
Pionierplanten bevorderen de sedimentatie, wat het begin betekent van de kweldervor-
ming. Omdat de kwelders door toenemende sedimentatie geleidelijk aan steeds hoger
komen te liggen, treden er voortdurend veranderingen op in f requentie en duur van
de overstromingen, zoutgehalte van het water en geomorfologische ontwikkeling.

overvloedingsf requentie (aantal/jaar) zeedijk

400 300 200 100 0

+1.0m

GWH

l3h

1.0

pionier lage
kwelder

midden
kwelderwad zone zone

Zostera
Diatomeeen

Salicornia Puccinellia
Halimione

Festuca
Juncus12.4h .-2.0 Spartina

overvloedin gsduur (uren/tij)

Figuur 8.10 Zonering van kwelders in relatie tot overstromingsduur en frequentie (naar Ehringer, 1985).

Als gevolg van de hoogteverschillen kunnen er op de kwelders verschillende planten-
gemeenschappen worden onderscheiden, die voorkomen in duidelijk waarneembare
zones (Dijkema, 1987 en 1991). ln de laagst gelegen begroeiingszone, die nog bijna
dagelijks door de zee wordt overstroomd, komen voornamelijk pionierplanten voor als
Engels Slijkgras enZeek@al. Bij een toenemende hoogteligging en dichtheid van de
vegetatie verschijnen er ook andere plantesoorten zoals Schorrekruid en Zeeaster,
en uiteindelijk ook Gewoon Kweldergras. Kweldergras markeert de ondergrens van
de 'lage kwelder' die nog enkele honderden malen per jaar door de zee wordt over-
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stroomd. Belangrijke plantesoorten op de lage kwelder zijnZeeaster, Gewone Zout-
melde, Zeeweegbree, Spiesmelde, Gerande Schijnspurrie en Engels Lepelblad.
Op de hoger gelegen'midden kwelder' neemt het aantal overstromingen verder af en
wordt het Kweldergras geleidelijk veruangen door soorten als Rood Zwenkgras,
Fioringras, Strandkweek en, vooral op de eilanden, door Zilte Rus. Veel van de
kruiden op de lage kwelder staan ook op de midden kwelder. Daarnaast komen op
de midden kwelder ook nog specifieke soorten voor als Zeealsem, Melkkruid en,
vooral op de eilanden, Engels Gras.
Op de 'hoge kwelder' komen tenslotte plantesoorten voor die ook op de binnendijkse
graslanden te vinden zijn. Voorbeelden hiervan zijn Engels Raaigras, Herfstleeu-
wentand en Zilverschoon.

De biomassa van de bovengrondse vegetatie op de kwelders kan van jaar tot jaar en
per planten-gemeenschap in de verschillende zones, sterk variëren. Ook de primaire
produktie schommelt sterk en wel tussen de 350 tot meer dan 1500 gram per vierkan-
te meter. Op basis van een geomorfologische indeling vallen de kwelders van de
Waddenzee onder het allochtone 'Mariene Sedimentaire Kusttype' (Dijkema, 1987).
Binnen dit kusttype worden een viertal kweldertypen onderscheiden, waarvan er drie
in de Waddenzee te vinden zijn. Tabel 8.11 laat zien op welke plaatsen en in welke
omvang de verschillende kweldertypen in de Waddenzee voorkomen.

Strandwal type
- duineilanden

(2800 hectare)

groene stranden
(300 hectare)

Mok (Texel)

De Schorren (Texel)

Volharding (Texel)

Kroonspolders (Vlieland)
Westerveld (Vlieland)
Griend (Terschelling)
Midsland (Terschelling)
De Grieen (Terschelling)
De Groede (Terschelling)
De Bosplaat (Terschelling)
Westergrie (Ameland)
Neerlandsreid (Ameland)
De Oerd (Ameland)
De Hon (Ameland)
Westerkwelder (Schiermonnikoog)
Oosterkwelder (Schiermonnikoog)
De Kwelder (Rottumerplaat)
De Kwelder (Rottumeroog)
De Kwelder (Zuiderduintjes)

De Noordvaarder (Terschelling)
Slufter (Texel)

25
60

3
17
3

10
10

100
400

1 100
30

400

100
10

700
100
40

onbekend

onbekend
onbekend

Lagune type

Vasteland type Balgzand
Den Oever
Kwelderwerken van Friesland
(pionierszone)
Zomerpolders van Friesland
Kwelderwerken van Groningen
(pionierszone)

20
5

1535
(830)
1 175
600

(600)

Estuarium type Dollard
Punt van Reide (Hallig)

8't5
43

Tabel 8.11 lndeling kweldefipen, omvang en locat¡es in de Waddenzee (Dijkema, 1987).

205



Natuurlijke vastelandkwelders zijn in de Waddenzee bijna helemaal verdwenen omdat
inpoldering de natuurlijke aanwas heeft overtroffen. De huidige vastelandkwelders van
Friesland en Groningen zijn het resultaat van het stimuleren van de sedimentatiepro-
cessen door middelvan kwelderwerken, Ook het aantaleilandkwelders in de westelij-
ke Waddenzee is door de inpolderingen teruglopen. Daarentegen zijn er momenteel
in de oostelijke Waddenzee door de aanleg van stuifdijken meer eilandkwelders dan
er in de natuurlijke situatie geweest zouden zijn.

Tegenwoordig bedraagt de totale oppervlakte aan kwelders in de Nederlandse
Waddenzee, inclusief de zomerpolders en pioniervelden, circa 8800 hectare. Hiervan
ligt 5620 hectare langs het vaste land en 3180 hectare, exclusief Slufter en Noordvaar-
der, op de waddeneilanden. ln de periode van 1960 tot 1985 is het kwelderopperulak
langs de kust van Friesland en Groningen toegenomen met respectievelijk circa acht
meter en vijf meter per jaar. Eind jaren 80 is de oppervlakte aan kwelders weer
afgenomen, waarschijnlijk als gevolg van het relatief hoge niveau van 'Gemiddeld
Hoogwater' in die periode (Dijkema et a\.,1990; Bakker et a\.,1993).

Kaart 3 in de Atlas geeft de huidige ligging van het kwelderareaal in de Waddenzee
aan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de verschillende zones die bij kwelders
kunnen worden onderscheiden.

2.4 Jonge duinformatie
Door de continue dynamiek in het waddengebied is er sprake van ontwikkeling van
jonge duinformaties. De jonge duinformaties bevinden zich met name aan de uiteinden
van de waddeneilanden. Binnen het concessiegebied komen jonge duinformaties voor
op de oostelijke punt van Ameland en Schiermonnikoog en op Rottumerplaat en
Rottumeroog. Ook op Engelsmanplaat komen enkele jonge duinformaties voor. Jonge
duinformaties worden gekenmerkt door een pioniersvegetatie bestaande uit Biestar-
wegras en helm.

3. Unieke ecologie

3.1 Vogels
Het aantal wad- en watervogels dat in de loop van het jaar in de Nederlandse Wad-
denzee aanwezig is, varieert sterk: in de winter tussen 0,6 en 0,7 miljoen, in het
voorjaar tussen 0,5 en 0,6 miljoen en in het najaar tussen 1,0 en 1,2 miljoen vogels.
ln de zomer bedraagt het minimum aantalwad- en watervogels 0,25 miljoen exempla-
ren (Meltofte ef al., 1994) (zie tabel 8.12). Voor al deze wadvogels, waaronder
steltlopers, eenden, ganzen, meeuwen en sterns heeft het waddengebied een belang-
rijke functie als rust-, foerageer-, rui- of broedgebied. Vooral de ruimte, de rust en het
hoge voedselaanbod zorgen ervoor dat de Waddenzee deze functies kan vervullen.

Niet alle vogelsoorten maken overigens gebruik van dezelfde functies in het wadden-
gebied. Ook de periode waarin het gebied een bepaalde functie vervult is niet voor
alle vogels hetzelfde. Voor standvogels (vogels die het gebied niet verlaten) is het
waddengebied het gehele jaar door van belang. Voor trekvogels, die er pleisteren
tijdens de trek naar de noordelijke broedgebieden of de zuidelijke overwinteringsge-
bieden, is het gebied met name in het voor- en najaar van grote betekenis terwijlvoor
trekvogels, die er overwinteren of broeden, het gebied vooral gedurende de winter en
de zomer een belangrijke rol speelt. Voor zowel stand- als trekvogels is het gebied
ook van belang tijdens de rui die doorgaans plaatsvindt in de zomer en vroege herfst.

De scheiding tussen stand- en trekvogels is overigens niet strikt, maar bestaat uit een
heel scala aan overgangsvormen. Zo vertonen Zilvermeeuwen, als voorbeeld van een
standvogel, ook min of meer een bepaald trekgedrag. Tijdens de broedtijd houden
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ze zicn voornamelijk op in de omgeving van de kolonie. Na de broedtijd kunnen ze
uitzwermen tot op een afstand van zo'n 150 tot 200 kilometer van het broedgebied.

De vraag waar, welke vogelsoorten in welke aantallen in de Waddenzee voorkomen,
kan worden beantwoord door dieper in te gaan op de verschillende functies van de
Waddenzee. Achtereenvolgens wordt daarom nu stilgestaan bij de spreiding van de
rust-, foerageer-, rui- en broedgebieden in de Waddenzee. Voor zover mogelijk zal
daarbii worden aangegeven in welke periode van het jaar de verschillende vogelsoor-
ten in deze gebieden verblijven.

Tabel 8.12 Geschatte aantal individuen per seizoen en de aanwezighe¡d per maand van verschillende vogelsoorten
in de Nederlandse Waddenzee.
(x = aanwezig; - = niet aanwezig; ¡ = periode waarin eenden niet kunnen vliegen als gevolg van de
(slagpen)rui; * =zêêt grove schatting)

D J F M A M J J A s o N

trekvogels
- broeders
- doortrekkers
- oveM¡nteraars

Steltlopers
standvogels x

x

x

X

x

x

x
x
X

X

x
x

x

x
x

x x

x x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x x

x

trekvogels
- broeders
- doortrekkers
- overwinteraars

Grondeleenden
standvogels x

x

x

x

x

x
x

X

x
x

x

x
x

x x

x

xr

x

xr

xr

xr

xr
xr x

xr

xr

x
x

x

x
x

x

Zeelduikeenden
standvogels

trekvogels
- broeders
- doortrekkers
- overwinteraars

x

x

X

x

x

x

x
x
X

x

x
X

x

x
x

x xr

x

xr

xf

xr

xr

xr

xr
xr
XT

x
xr

x

X

x

X

trekvogels
- broeders
- doortrekkers
- overw¡nteraars

Ganzen
strandvogels

x x x
x
x

x x X x

trekvogels
- broeders
- doortrekkers
- overwinteraars

Meeuwen
standvogels X

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x x

x x
x

x

x
X

x x

x

X

X

x

x

x
x

trekvogels
- broeders
- doortrekkers
- overwinteraars

Sterns
standvogels

x x
x
x

x x
x X x x
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Rustgebieden
De belangrijkste rustgebieden voor wad- en watervogels in het waddengebied bestaan
enerzijds uit de zogenaamde 'hoogwatervluchtplaatsen' en anderzijds uit het open
water van de Waddenzee zelf .

Rustgebieden : hoogwatervluchtplaatsen
Steltlopers, meeuwen en sterns gebruiken tijdens hoogwater en 's nachts de hoogwa-
tervluchtplaatsen om te rusten. De hoogwatervluchtplaatsen kunnen zowel buitendijks
als binnendijks liggen. Kwelders, jonge duinformaties en hooggelegen zandplaten zijn
geschikte buitendijkse rustplaatsen, omdat ze tijdens hoogwater niet of nauwelijks
onder water lopen en dankzij hun afgelegen ligging relatief weinig worden verstoord.
Binnendijkse rustplaatsen zijn minder talrijk en worden soms permanent, maar ook
periodiek - bijvoorbeeld tijdens perioden met extreem hoge waterstanden - gebruikt.
ln figuur 8.13 zijn de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee weerge-
geven. ln tabel 8.14 is vervolgens aangegeven door welke vogelsoorten in welke tijd
van het jaar de belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen worden gebruikt.

Figuur 8.13 De belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee.
(Platteeuw, 1 986, ongepubliceerd).

Rustgebieden: open water Waddenzee
Vogelsoorten als duikers, Fuuten, Zaagbekken, ganzen, eenden en zeeëenden, die
sterk aan het water gebonden zijn, komen niet aan land om te rusten. Zij gebruiken,
vooral 's nachts, het open water van de Waddenzee om te rusten, waarschijnlijk in

hetzelfde gebied waat ze overdag hun voedsel zoeken. Voor de meeste soorten zijn
dat de geulen en Mosselpercelen in de westelijke Waddenzee.
Een uitzondering hierop vormen ganzen en grondeleenden die hun voedsel op de
kwelders of de droogvallende wadplaten zoeken. Mosseletende duikeenden, zoals
de Toppereend, die soms's nachts foerageren, gebruiken ook overdag het open water
als rustplaats.

Osvor

1. Balgzand
2. Schoren. Texel
3. Vll€hors. Vlisland
4. Poslhuiswad, Vlieland
5. Rlch€l
6. Griênd
7. Noordvaardêr, Terschelling
L Bosplaat, Terschelliñg
9. Fdêsê fuêldêrs

12.
13.
14.
15.
16.
17.
14.

Eng€lsmanplaal
Weslpunt, Schiermonnikoog
Oostê¡kweldêr, Sch¡€rmonnikoog

a Noorderhaaks, slaapplaals voor meeuwen en slerns

10. Wesl"Ameland
1 1. Hon, Amelând

Simonszând
Rottumêrplaat
Rotlumêroog
Gtoninger kweldêß

I
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Balgzand
Noord-Hollandse
kust

steltlopers vooral Kanoet Strandloper/Krombek Strandloper/
TureluurZwarte Ruiter
stems inclusief Zwarte Stern

voorjaar/najaar
vooriaar/zomeilnaiaar

Schorren
Texel

steltlopers vooral Wulp/Rosse Grutto/Scholekster
meeuwen
slerns
Rotgans
Aalscholver

voorjaar/najaar/winter
hele jaar
v ooriaar I zomer / n ajaar
voorjaar/najaar
zomer,naiaar

Vliehors/
Kroonspolders
Vlieland

meeuwen
sterns
Rotgans

steltlopers vooral strandlopers voorjaar/najaar
hele jaar
v oorlaar I zomer I nd¡aar
voorjaar/najaar

Richel steltlopers vooral Kanoet-/Drieteen Strandloper/Rosse Grutto
meeuwen
slerns
Eidereend

voorjaarinajaar
hele jaar
voorjaar/zomer/najaar
najaar/winter

Griend steltlopers vooral Kanoet-/Bonte Strandloperllll/ulp/ Scholek-
ster/Rosse Grutto
meeuwen
sterns
Aalscholver

voorjaar/najaar

hele jaar
v oorjaar I zomer I najaar
zomør/naiaar

Noordvaarder
Terschelling

steltlopers met name Drieteen Strandloper
mesuwên

voorjaar/najaar/winter
hele jaar

Bosplaat
Terschelling

steltlopers vooral Wulp/Rosse Grutto/Bonte Strandloper/
Scholekster
meeuwen
sterns
Rotgans

voorjaar/najaar/winte r
hele jaar
v oorjaar I zom er / naiaar
voorjaar/najaar

West-Ameland steltlopers vooral Scholekster/Bonte Strandloper/Zilverple-
vier/ Wulp
Rotgans

voorjaar/najaar/winte r
voorlaar/najaar

OosþAmeland steltlopers vooral Scholekster/VVulp/Bonte Strandloper/Ture-
luur/ Zilverplevier
meeuwen
sterns
Rotgans

voorjaar/najaar/winter
hele jaar
vooriaar2omer/najaar
voorjaar/najaar

Rif/Engelsman-
plaat

steltlopers vooral Wulp/Drieteen-/Kanoet Strandloper
sterns
Eidereend
Aalscholver

voorjaar/nalaar/winter
voorjaar2omer/najaar
najaar/w¡nter
zomerlnaiaar

Westerkwelder
Schiermonnikoog

steltlopers vooral Scholekster/Bonte Strandloper/Strandple-
vier

voorjaar/najaar/winter

Oosterkwelder
Schiermonnikoog

steltlopers vooral strandlopers/ScholeksterÂl1/ulp/
Tureluur/ Groenpoot Ruiter
meeuwen
sterns
Rotgans

voorjaar/najaar/winter
hele jaar
voorjaar/zomer/nalaar
voorlaar/naiaar

Simonszand steltlopers vooral strandlopers/Scholekster/Rosse Grutlo
meeuwên

voorjaar/najaar/winte r
hele jaar

)
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Rottumerplaat steltlopers vooral Scholekster/VVulp/Kanoet Strandloper
meeuwen
sterns
Eidereend/Bergeend

voorjaar/najaar/winter
hele jaar
voorjaar2omerlnajaar
nalaar/winter

Rottumeroog steltlopers vooral ScholeksterÂll/ulp/Bonte StrandloperZil-
verplevier
slerns
Eidereend/Bergeend

voorjaar/najaar/winte r
voo rjaarlzome r I najaar
najaar/winter

Friese Kwelders steltlopers vooral Wulp/Bonte Strandlopeil'l weluurlZwarle
Ruiter
Rotgans/Brandgans
Bergeend/Smient

voorjaar/nalaar/winte r
voorjaar/najaar
nalaar/winter

voorjaar/najaar/winte r
najaar/winter
voorjaar/nalaar

Groninger Kwel-
ders

steltlopers vooral Zwarte Ruiter/Groenpoot Ruiter/Scholek-
ster/ Bonte Strandloper
Bergeenden/SmienVPijlstaart
Rotgans/Brandgans

Dollard - steltlopers vooral Ruiters/KluutMulp/Bonte Strandloper
- Grondeleenden
- Brandgans

voorjaar/najaar/winte r
najaar/winter
voorjaar/najaar

Tabel 8.14 Verblijfvanvogelsoortenperhoogwatervluchtplaatsgedurendehetiaar(Platteeuw, l9S6ongepubliceerd;
Meltofte et al., 1994).

Foerageergebieden
Tjdens laagwater foerageren Steltlopers, grondeleenden, ganzen en meeuwen op de
droogvallende wadplaten terwijl duikeenden, Zaagbekken, Futen en Aalscholvers er
tijdens hoogwater voedsel verzamelen. De gebieden waar wad- en wateruogels
foerageren kunnen dan ook worden onderverdeeld in hoogwater- en laagwater-foe-
rageergebieden. De ligging van deze gebieden wordt bepaald door de verspreiding
van de planten en prooidieren die worden gegeten.

Foerageergebieden tijdens hoogwater
Tjdens hoogwater foerageren Rotganzen en Smienten op de kwelders waar ze
voornamelijk Zeekraal, Kweldergras, Fioringras, Roodzwenkgras en Zeeweegbree
begrazen. Voor vogelsoorten die tijdens hoogwater zwemmend (duikers, Futen,
zaagbekken, duikeenden, zeeëenden en Aalscholvers) of duikend (sterns en meeu-
wen) hun prooien vangen, zijn vissen, schaaldieren en schelpdieren de belangrijkste
prooidieren.
De foerageergebieden van vogels die schelpdieren als Kokkels of Mosselen eten, zijn
meer plaatsgebonden dan de foerageergebieden van vogels die mobiele prooid¡eren
als schaaldieren (garnalen en krabben) en v¡ssen eten. Eidereenden, Toppereenden,
lJseenden, Zwarte Zeeëenden en Grote Zeeëenden eten voornamelijk schelpdieren
en met name Mosselen, Kokkels en Spisula's. De ligging van hun foerageergebieden
komt dan ook in grote lijnen overeen met de verspreiding van de schelpdierbanken.
Duikeenden en eiders eten onder andere schaaldieren die ze zowel tijdens hoog- als
tijdens laagwater kunnen vangen. De ligging van hun foerageergebied wordt dan ook
mede bepaald door de verspre¡ding van deze dieren tijdens hoogwater.
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Scholekster Schelpdieren: Mossel, Kokkel, Non, (Strandgaper, Slijkschelp)
Borstelwormen: Wadpier, Zeeduizendpoot, Zêerups, Gemshoornworm
Schaaldieren: Vlokreeft, Garnaal

Kluut Borstelwormen : Zeeduizendpoot
Schaaldieren: Vlokreeft

Bontbekplevier Slakken: Wadslak
Borstelwormen: Zeeduizendpoot
Schaaldieren: Shandkrab

Zilverplevier Schelpdieren: vele voornamelijk Kokkel
Borstelwormen: Zeeduizendpoot, Wapenworm
Schaaldieren: Strandkrab

Kanoet Strandloper Schelpdieren: Non, Mossel, Kokkel, Wadslak
Schaaldieren: Garnaal, Vlokreeft

Bonte Strandloper Schelpdieren: Wadslak, Siphons
Borslelwormen : Zeeduizendpoot
Schaaldieren: Vlokreeft, Strandkrab

Rosse Grutto Schelpdieren: Non
Borstelwormen: Zeeduizendpoot, Wadpier, Draadworm, Wapenworm, Schelp-
kokerworm
Schaaldieren: Strandkrab, Garnaal

Wulp Schelpdieren: ïweekleppigen
Borstelwormen: Zeeduizendpoot, Wadpier, Schelpkokerworm
Schaaldieren: Strandkrab

Tureluur Schelpdieren: Non, Wadslak
Borstelwormen: Zeeduizendpoot
Schaaldieren: Vlokreeft, (Slijk)Garnaal, Standkrab

Steenloper Schaaldieren: Vlokreeft, Zeepissebed, Strandkrab

Aalscholver Vissen: Spiering, Platvis, Puitaal

Bergeend Schelpdieren: Kokkel, Wadslak, Non, Strandgaper
Schaaldieren, kiezelwieren, Algen

Eidereend Schelpdieren: Kokkel, Mossel, Alikruik, Non
Schaaldieren: Strandkrab, (Slijk)Garnaal
Stekelhuidigen: Zeester

Rotgans Zeesla, Darmwier, Zeegras, Kwelderplanten

Kokmeeuw Wormen: Borstelwormen
Schaaldieren: Garnaal
Vissen: Spiering, Sprot, Haring

Zilvermeeuw Schelpdieren: Mossel, Kokkel, Strandgaper, Alikruik
Borstelwormen : Zeeduizendpoot
Schaaldieren: Garnaal, Krab,
Z€êsterren en Vissen

Dwerg Stern Schaaldieren: Garnaal, Krab
Vissen: Zandspiering, Schol

Noordse SternAr'isdief Borstelwormen: Wadpier, Zeeduizendpoot
Schaaldieren: Garnaal, Krab
Vissen : Haring, Sprot, Schol, Meun

Grote Stern Vissen: Zandspiering, Haring, Sprot

Tabel 8.15 De belangrijkste wadvogelsoorten en hun prooidieren (Smit, 1980; Platteeuw, 1986, ongepubliceerd)
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Omdat meeuwen en sterns niet diep kunnen duiken is hun foerageergebied, voor wat
de schaaldieren betreft, beperkt tot de ondiepe geulen, prielen en poelen op het wad
tijdens laagwater. Zowel het aantal geschikte geulen, prielen en poelen als de dichthe-
den van de schaaldieren is dan hoger, waardoor ze makkelijker kunnen worden
gevangen. Visetende vogels als meeuwen, sterns, duikers, Futen, zaagbekken en
Aalscholvers eten in de Waddenzee tijdens hoogwater vooral kleinere vissoorten en
de jongste jaarklassen van grotere soorten. De ligging van hun foerageergebieden
kan in de loop van het jaar en over de jaren sterk veranderen vanwege variaties in
het dichthedenpatroon van de vissen. Op kaart 16 tot en met 28 in de Atlas zijn de
verspreidingsgebieden aangegeven van de voedselsoorten die het meest frequent
door vis- en schaaldieretende vogels worden gegeten.

Foerageergebieden tijdens laagwater
Tijdens laagwater bedraagt de oppervlakte droogvallend wad in de Nederlandse
Waddenzee ongeveer 1330 vierkante kilometer. Het droogvallende wad en de ondiepe
delen van de geulen en prielen worden gebruikt als foerageergebied door onder
andere Steltlopers, meeuwen, Grondeleenden en ganzen. Over het algemeen is de
biomassa aan prooidieren (het macrobenthos) in de Waddenzee het hoogst in die
gebieden waar gemiddelde leefomstandigheden heersen.

Op wadplaten die meer dan de helft van de laagwaterperiode droog liggen (ongeveer
25 procent), is het voedselaanbod relatief laag. Dit geldt bijvoorbeeld voor de relatief
hoge zandige wadplaten van de Vlakte van Kerken en de Hengst (tussen Texel en
Vlieland), het wad rondom Griend en Richel, het wad ten zuiden van Terschelling en
Ameland, het Rif en de Engelsmanplaat, het wad ten zuiden van Schiermonnikoog,
het Brakzand en Roode Hoofd onder Schiermonnikoog, het wad nabij Simonszand,
Rottumerplaat, Rottumeroog en Zuiderduintjes en de hoge slikkige wadplaten van de
kust langs Noord-Holland (Balgzand), Friesland en Groningen.

Aan de hand van de verspreiding van prooidieren kan de ligging van de foerageer-
gebieden worden bepaald. Voor prooidieren zoals borstelwormen, die vrij algemeen
voorkomen en door veel verschillende vogelsoorten worden gegeten, is de relatie
tussen het verspreidingsgebied en het foerageergebied niet eenduidig. Daarentegen
is aan de hand van de verspreidingsgebieden van prooidieren als Mosselen en
Kokkels, die geclusterd voorkomen en specifieke predatoren kennen, de ligging van
belangrijke foerageergebieden van de verschillende vogelsoorten wel te bepalen (zie
tabel 8.15).

Voor wad- en watervogels bestaat het voedsel grotendeels uit schelpdieren, schaaldie-
ren, borstelwormen en vissen. Voor vrijwel alle vogelsoorten, en met name voor
Scholeksters, Kanoet Strandlopers, Eidereenden en duikeenden, zijn schelpdieren de
belangrijkste voedselbron. Ongeveer 72 procent van het voedsel dat door wadvogels
aan de wadbodem wordt onttrokken bestaat uit schelpdieren. Het aandeeldat schelp-
dieren hebben in de totale biomassa aan bodemdieren ligt in dezelfde orde van
grootte. De belangrijkste prooidiersoorten zijn Mosselen, Kokkels en Nonnetjes. De
verspreiding van deze drie prooidieren is weergegeven op de kaarten 18 tot en met
20 in de Atlas. Daarnaast worden regelmatig ook jonge Strandgapers, Slijkgapers en
Wadslakjes gegeten. Het verband tussen de aanwezigheid van prooidieren in een
bepaald gebied en het aantal vogels dat in het betreffende gebied foerageert, blijkt
bijvoorbeeld uit figuur 8.16. Het aantal Scholeksters dat in een vijftiental deelgebieden
van de Waddenzee foerageert vertoont een positieve samenhang met het oppervlak
aan Mosselbanken dat in de deelgebieden voorkomt.
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Figuur 8.16 Verband tussen oppervlakte aan mosselbanken en het aantal foeragerende scholeksters.

Ongeveer twaalf procent van het voedsel van wadvogels bestaaluil schaaldieren,wal

relatief veel is, gezien het feit dat schaaldieren minder dan één procent uitmaken van

de totale biomassa aan bodemdieren. De belangrijkste prooidiersoorten zijn krabben

en garnalen die voOral dOor Wulpen, TureluurS, meeuwen, Sterns en Lepelaars Worden

geglten. Daarnaast worden door Kluten en Strandlopers ook Vlokreeften en Slijkgar-

ñaten geconsumeerd. De verspreiding van garnalen en Strandkrabben per seizoen

is weergegeven op de kaarten 23 en 22 in de Atlas.

Tijdensãb-trekken veel krabben en garnalen met het van de platen afstromend water

náar de ondiepe geulen, prielen en poelen zodat, vooral in gebieden met hoge

dichtheden , deze piekken belangrijk zijn als foerageergebied. Tijdens laag water blijft

ook een groot aantal jonge krabben en Vlokreeften achter op de platen.

Vlokreeften houden zich óp onder algen en schelpresten;jonge krabben graven zich

in het sediment.
Droogvallende zandige wadplaten worden als foerageergebied gebruikt door Steenlo-

pers, plevieren en meeuwen.

Borstelwormen worden door bijna alle steltlopers en meeuwen gegeten en maken

ongeveer zes procent uit van het voedsel van wadvogels. Gezien het feit dat wormen

onleueer 30 procent uitmaken van de totale biomassa aan bodemdieren, is het

peicentage dat door vogels wordt geconsumeerd relatief laag. ln tegenstelling tot de

verspreidìng van Mosselen en Kokkels is de verspreiding van borstelwormen niet sterk

geconcentréerd in een bepaald gebied of op een specifieke locatie'

óveral in de Waddenzee, waar de omgevingsfactoren niet al te extreem zijn, komen

borstelwormen voor (Dankers en Beukema, 1981). Alleen in een één kilometer brede

strook langs de kust van het vaste land en de eilanden is de dichtheid van zeedui-

zendpoten hoger dan elders (tot 4000 individuen per vierkante meter, terwijl de

dichti-¡eid van úadpieren er juist relatief laag is. Daarentegen is het aantal Wadpieren

pervierkante meter het hoogst (tot 150 individuen pervierkante meter in de minder

slikkige overgangszone die licfr uitstrekt van één tot drie kilometer uit de kust (De

Wilde en Farke, 1981).

Tijdens laagwater foerageren sterns, Lepelaars, Reigers en Kokmeeuwen in geulen,

prieten en [oelen waar-onder andere vissen worden gevangen. Vissen maken zo'n

ii"n pro..nt van het voedsel uit dat door wadvogels wordt geconsumeerd. Vooral

kleinere soorten als Zandspiering en Sprot en de jongste jaarklassen van grotere

soorten als Haring, Schol en Meun worden door visetende wadvogels geconsumeerd.
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Vegetarische wad- en watervogels als Pijlstaarten, Smienten en Rotganzen eten algen
en zeegrassen die op het wad voorkomen. De ligging van hun foerageergebied wordt

dan ook bepaald door de concentraties van algemeen voorkomende algen en spora-
disch voorkomende zeegrassen.

72% Schaa/dieren

72olo Schelpdieren

Figuur 8.17 Samenstelling voedselpakket wad- en watervogels (Swennen, 1976).

Het aantal vogels dat foerageert in de ondiepe geulen en prielen en op de droogval-
lende platen, varieert overigens sterk in de loop van het jaar. Tijdens de trek is het

aantal vogels in het waddengebied ruim twee maal zo hoog als tijdens het broedsei-
zoen. Op de Kaarten 4 tot en met 15 in de Atlas is voor de belangrijkste vogelsoorten
het aantal individuen per seizoen weergegeven dat in de verschillende deelgebieden
foerageert.

Ruigebieden
Als vogels ruien, kunnen ze slecht vliegen en is de voedselbehoefte hoog vanwege
de verminderde warmte-isolatie en de aanleg van een nieuw verenkleed. Steltlopers
en meeuwen verliezen slechts een beperkt gedeelte van hun vliegvermogen omdat
ze pen voor pen ruien. Eenden en Futen daarentegen wisselen alle slagpennen
tegelijk en kunnen dan helemaal niet meer vliegen. Overzichtelijke en rustige ruiplaat-

sen, vrij van roofdieren en op korte afstand van voedselrijke gebieden zijn in deze
periode voor vogels van groot belang. Veel vogels trekken in de zomer en de vroege
herfst dan ook naar het waddengebied om er te ruien. ln de Duitse Waddenzee tussen
de mondingen van de Weser en de Eider verzamelen zich op de wadplaten van het

Grosse Knechtsand vanaf eind juni tot in augustus meer dan 150.000 Bergeenden

om er te ruien. Ondanks het feit dat een dergelijk ruigebied in de Nederlandse
Waddenzee niet aanwezig is, is de Nederlandse Waddenzee als ruigebied toch

belangrijk. Dit geldt vooral voor zowel stand- als trekvogels die tijdens hun verblijf in

het waddengebied een gedeelte van hun verenkleed wisselen.
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Broedgebieden
De hoge zand- en schelpbanken, kwelders en duinen, die door wad- en watervogels
worden gebruikt als hoogwatervluchtplaatsen, vormen ook het broedgebied van een
klein aantal soorten. De soorten die er broeden, broeden er echter wel in grote
aantallen. Omdat de wind in het waddengebied vaak hard en veranderlijk is, is de
golfslag onregelmatig en de waterhoogte onvoorspelbaar. Door hun open verbinding
met zee en relatief lage ligging lopen de gebieden dan ook het risico om onder te
stromen bij hoge waterstanden. Meeuwen, sterns en plevieren, die vaak net boven
de hoogwaterlijn broeden, kunnen daardoor hun broedsel verliezen. Tjdens de
broedtijd spelen de nabij gelegen voedselrijke foerageergebieden van het
waddengebied een belangrijke rol voor deze broedende wadvogelpopulatie.

Jaarcyclus
De meeste wad- en watervogelsoorten die tijdens de trek in de Nederlandse Wadden-
zee worden waargenomen, broeden niet in het gebied zelf. Hun broedgebieden
strekken zich uit van het eiland Ellesmere in Canada in het westen tot het Taimyr
schiereiland in Centraal Siberië in het oosten. De overwinteringsgebieden van deze
wad- en wateruogels liggen verspreid langs de WesþEuropese en West-Afrikaanse
kust en strekken zich uit van Groot-Brittannië en de Waddenzee via Mauretanië en
Guinea-Bissau tot in Zuid-Afrika. Tweemaal per jaar, in voorjaar en najaar, vliegen
de vogels de afstand tussen het broedgebied en overwinteringsgebied waarbij de
meeste de Waddenzee aandoen om er te rusten, te ruien, weer op krachten te komen
en genoeg energie te verzamelen om verder te kunnen vliegen ('opvetten'). De ruitijd
in voor- en najaar valt dan ook voor een groot gedeelte samen met de trektijd.
Zowel de broedvogel- als de overwinteringspopulatie van het Nederlandse wadden-
gebied bestaat uit standvogels en trekvogels. Standvogels zoals bijvoorbeeldZilver-
meeuwen zijn het hele jaar in het waddengebied aanwezig. Trekvogels die in het
gebied broeden, zoals bijvoorbeeld sterns, komen pas in april en mei in het gebied
aan en vertrekken weer na de broedtijd omstreeks augustus en september. Rotganzen
daarentegen die ten dele in het gebied ovenruinteren, bereiken in het voorjaar hun
grootste aantallen en vertrekken weer eind mei om in september en oktober, na de
broedtijd, weer terug te komen. Na beëindiging van de voorjaarstrek blijven ongeveer
0,4 miljoen vogels in het gebied achter waarvan het merendeel broedvogels zijn. Na
het einde van de najaarstrek en afhankelijk van de strengheid van de winter ligt het
aantal vogels dat in de Waddenzee blijft overwinteren tussen de 0,6 en 0,7 miljoen.
Tabel 8.18a geeft een overzicht van vogelsoorten waaruan in internationaal opzicht
belangrijke aantallen in de Nederlandse Waddenzee voorkomen.

Rotgans 64.200 38 procent

Bergeend 70.900 28 procent

Scholekster 266.300 31 procent

Wulp 95.000 27 Wocenl

Kluut 15.00 22 procent

Zilverplevier 29.800 18 procent

Kanoet Strandloper 90.800 10 procent

Bonte Strandloper 207.100 15 procent

Rosse Grutto 96.300 14 procent

Tabel 8.18a Vogelsoorten die in internationaal belangrijke aantallen in de Waddenzee voorkomen
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Op basis van bovenstaande beschrijving van de verschillende vogelsoorten mag
worden geconcludeerd dat het hele waddengebied van grote betekenis is als rust-,
foerageer-, rui- en broedgebied voor tal van wad- en watervogels. Welke deelgebieden
in welke periode van het jaar van belang zijn voor de verschillende functies verschilt
sterk per vogelsoort. Onder andere het onderscheid tussen stand- en trekvogels speelt
hierbij een belangrijke rol.

Tabel 8.18b Het belang van de Waddenzee voor vogels door hetjaar heen

ln tabel 8.18b is aangegeven in welke periode de Waddenzee het meest van belang
is voor trekvogels, ruivogels en broedvogels. Uit de tabel blijkt dat dit met name het
voorjaar, de zomer en het vroege najaar is. De bereikbaarheid en de groei van het
voedsel is dan het grootst. Hoewel de verschillende trek- en standvogels in de
Waddenzee met name deze periode gebruiken om te fourageren, te broeden en te
ruien, is de kwetsbaarheid van vogels het grootst aan het einde van een strenge
winter. ln strenge winters vindt er namelijk weinig produktie plaats van nieuw voedsel,
terwijl de bestaande voedselvoorraad in de voorafgaande periode reeds voor een
belangrijk deel is geconsumeerd. Bovendien wordt het voedsel bij een strenge winter
minder bereikbaar doordat schaaldieren en borstelwormen steeds dieper in de wadbo-
dem wegkruipen. Ook de voorraad aan schelpdieren op de bodem is in deze periode
beperkt als gevolg van de visserij. Door strenge en voortdurende kou neemt de
energiebehoefte van vogels echter toe.
Vogels die door deze samenloop van omstandigheden uit hun voedselgebied worden
gedreven, zijn daardoor dan extra kwetsbaar. De beste plekken om te fourageren zijn
dan reeds door anderen bezet.
De aanleg van de getijde-dam in de Oosterschelde brak veel Scholeksters bijvoor-
beeld op. Met de aanleg verkleinde het getijen nam de beschikbaarheid van voedsel
sterk af. Voor Scholeksters, die uitweken naar de Westerschelde, was het moeilijk om
daar een nieuw territorium te vinden, omdat alle voedselgebieden er inmiddels waren
bezet. De extreem strenge wintermaanden van februari 1986 en januari 1987 werd
veel van deze vogels zo noodlottig (Lambeck, 1991).

3.2 Bodemfauna en vissen
Bodemfauna en vissen vormen een belangrijk onderdeel van het ecosysteem in de
Waddenzee. Tot bodemfauna worden alle dierlijke organismen gerekend die op of in
de zeebodem leven. Voor bodemfauna en vissen richt de beschrijving zich op de
kensoorten die als doelvariabelen zijn geselecteerd.

Bodemfauna
De prooidieren die als kensoorten voor de bodemfauna zijn aangemerkt, zijn de
Zeepier of de Zeeduizendpoot, de Kokkel, de Mossel, het Nonnetje, het Wadslakje,

bereikbaarheid
voedsel

+ + ++ +++ +++ +++ ++ + +

groei voedsel + ++ +++ +++ +++ +++ ++ +

trekvogels + ++ ++ + ++ +++ ++ +

ruiende vogels ++ ++

broedvogels ++ ++ +
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de Slijkgarnaal en de krabben. Voor een overzicht van de verspreiding van deze
kensooften in de Waddenzee per seizoen zijn in de Atlas kaarten opgenomen. Bij de
voorgaande beschrijving van de vogels in de Waddenzee is aandacht besteed aan
de meeste van deze prooidieren in relatie tot de gebieden waar vogels foerageren.
Gezien het grote aandeel van schelpdieren in het voedselpakket wordt in deze
beschrijving van de bestaande situatie specifiek ingegaan op Mosselen en Kokkels.

De verspreiding van Mosselen in de Waddenzee is niet gelijkmatig maar sterk
gegroepeerd op de zogenaamde'Mosselbanken'. Mosselbanken kunnen zich geduren-
de vele jaren in één en hetzelfde gebied handhaven, waarbij van jaar tot jaar lokaal
verschuivingen kunnen optreden in de ligging. Op grond van hun ligging en de wijze
waarop ze zijn ontstaan wordt onderscheid gemaakt tussen drie typen:

- droogvallende Mosselbanken hoog op de platen;
- droogvallende Mosselbanken op de randen van geulen en prielen;
- niet-droogvallende Mosselbanken.

De meeste natuurlijke Mosselbanken liggen op platen of op de randen van geulen en
behoren dus tot het eerste en tweede type. Wadplaten die boven NAP liggen zijn
minder geschikt voor Mosselen vanwege de lange droogvaltijd (meer dan de helft van
de tijd). Afhankelijk van de hydraulische omstandigheden en de bodemgesteldheid
vestigen Mossellarven zich in de zomer op plaatsen met een geschikt substraat. Als
substraat kunnen oude Mossel- en Kokkelbanken, bedden van schelpkokerwormen
of algen dienen, maar ook stenen, touwen, dijkglooiingen en andere kunstmatige
bouwwerken waar de predatiedruk door krabben lager is. Mossellarven die zich
vestigen op de byssus-draden van oude Mosselen hebben een grotere overlevings-
kans. ln jaren met een zeer goede broedval vestigen larven zich ook hoger op de
plaat op plaatsen met een minder geschikt substraat, zoals zeegrasvelden, bedden
van kokerwormen of gewoon op het zand. Natuurlijke sterfte op de banken hoger op
de plaat is groter dan op de lager gelegen banken.
Droogvallende Mosselbanken kunnen zich in de loop van vele jaren ontwikkelen tot
stabiele, complexe ecosystemen bestaande uit Mosselen van verschillende jaarklassen
en een karakteristieke flora en fauna. Door voortdurende afzetting van slibdeeltjes en
het invangen van zand neemt de hoogte van Mosselbanken geleidelijk aan toe en
wordt de directe omgeving van de banken slikkiger. Naarmate Mosselbanken hoger
worden, neemt ook het risico van schade door stormen en ijsgang toe. ln het late
voorjaar en in het najaar mag op natuurlijke Mosselbanken worden gevist op Mossel-
zaad en halfwas Mosselen (40 tot 50 millimeter) ten behoeve van de Mosselcultuur.
De belangrijkste factoren die de leeftijd van banken bepalen zijn dan ook storm,
ijsgang, predatie en menselijke activiteiten.
Niet-droogvallende Mosselbanken zijn door de aanwezigheid van de vele Mosselcul-
tuurpercelen talrijker geworden. Brokken Mosselen, die bijvoorbeeld door een storm
van de percelen zijn weggespoeld, vormen een zeer geschikt substraat voor de vele,
ook van de percelen afkomstige Mossellaruen. De onderwater liggende Mosselbanken
lijken niet oud te worden. Waarschijnlijk is de predatiedruk en het stormrisico te hoog.
Mosselcultuurpercelen liggen meestal in de geulen zelf op een diepte van twee tot
vier meter en vallen onder de niet-droogvallende Mosselbanken. Het Mosselzaad van
de natuurlijke banken wordt uitgezaaid op de percelen waar het binnen twee jaar
opgroeit tot consumptie-mosselen met een lengte van 55 tot 60 millimeter. De Mosse-
len op de percelen zijn een bron van voedsel voor Zeesterren, krabben en duikeen-
den. Vanaf juli tot in de wintermaanden worden de consumptie-mosselen uit de
Waddenzee verwijderd. Vanwege de voortdurende ingrepen ten behoeve van de
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mosselcultuur ontw¡kkelen de banken op de percelen zich echter niet tot stabiele
ecosystemen.

Het aantal mosselen en de dichtheid waarin zij voorkomen kunnen sterk variëren
zowel in ruimte als in tijd. Als gevolg van strenge winters met ijsgang en stormen kan
het aantal Mosselen en Mosselbanken aanzienlijk teruglopen. Ook het uitblijven van
een goede broedval, bijvoorbeeld als gevolg van één of meerdere zachte winters, in
combinatie met intensieve Mosselzaadvisserij of een hoge natuurlijke sterfte kan de
Mosselpopulatie sterk reduceren. Daarentegen kan dankzij de grote voortplantingsca-
paciteit van Mosselen het aantal Mosselen ook weer snel toenemen. Groei van
Mosselen vindt voornamelijk plaats van april tot augustus. ln deze periode groeit
Mosselzaad met een lengte van twintig millimeter uit tot halfwas-mosselen van 40 tot
45 millimeter, waarna er een vertraging in de groei optreed tot minder dan een
millimeter per maand. Vanaf begin september tot in december neemt het gewicht van
de Mosselen sterk af als gevolg van een tekort aan voedsel. Het gewichtsverlies in
deze periode kan oplopen tot 50 procent van het augustus-gewicht. Vanaf december
neemt het gewicht van de Mosselen weer toe zodat ze in april weer ongeveer even
zwaat zijn als in de maand augustus van het voorafgaande jaar. ln april kan het
gewicht weer tijdelijk afnemen door de vorming van geslachtsprodukten. Mosselen
kunnen in zulke hoge dichtheden voorkomen dat in theorie al het water van de
Waddenzee in enkele dagen tijds hun kieuwen passeert waarbij grote hoeveelheden
zwevend, organisch materiaal en slib uit het water worden verwijderd. Mosselbanken
produceren nutriënten die de primaire produktie kunnen stimuleren en leggen de
slibfractie in het water vast door het produceren van pseudofaeces. Afhankelijk van
hun talrijkheid kan de invloed van Mosselen op het ecosysteem dan ook groot zijn.
Binnen het ecosysteem van de Waddenzee vormen Mosselbanken een belangrijk
biotoop waarin veel andere diersoorten leven en foerageren.

Op kaart 18 is de verspreiding van Mosselbanken in de Waddenzee weergegeven
voor de peiljaren 1984 en 1987.

De verspreiding van Kokkels in de Waddenzee is niet homogeen. Op sommige
plaatsen komen ze massaal voor in zogenaamde'Kokkelbanken'. De verspreiding van
Kokkels hangt waarschijnlijk sterk samen met factoren als stroming en sediment-
samenstelling. Omdat Kokkels enkele centimeters diep in sediment leven zijnze alleen
goed te zien als de bovengrond wordt omgewoeld. De dichtheid van Kokkels op de
banken varieert van enkele honderden tot soms meer dan 1000 exemplaren per
vierkante meter. Bij dergelijke dichtheden kunnen Kokkels alleen groeien als door
stedte de'bewegingsruimte'toeneemt en wordt de kans op een succesvolle broedval
vanwege de hoge predatiedruk sterk gereduceerd. Kokkelbanken bestaan dan ook
meestal uit Kokkels van een bepaalde jaarklasse. ln de loop van een aantal jaren
neemt door sterfte de dichtheid van levende Kokkels in de bank geleidelijk af tot
enkele tientallen exemplaren per vierkante meter. Lege schelpen worden door de
stroming verwijderd of begraven in het sediment zodat er na verloop van tijd geen
sprake meer is van een Kokkelbank. Op de lege schelpen van Kokkels die niet worden
weggespoeld kunnen zich Mossellarven en algen hechten waardoor de wadbodem
een 'rommelige' structuur krijgt die kenmerkend is voor een oude Kokkelbank. ln
tegenstelling tot Mosselbanken groeien Kokkelbanken niet uit tot stabiele ecosystemen
met een kenmerkende flora en fauna. Daarentegen produceren Kokkelbanken evenals
Mosselbanken veel nutriënten en een aanzienlijke biomassa in de vorm van eieren,
larven, vlees en schelpen.
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Succesvolle vestiging van Kokkellarven (broedval) is afhankelijk van het weer, de
aanwezigheid van voedsel en de predatie ter plaatse. ln de zomer volgend op een
strenge winter vindt vaak een goede broedval plaats. Dit kan het gevolg zijn van een
sterk gereduceerd aantal volwassen Kokkels waardoor de predatie geringer is, een
verlate terugkeer op het wad van of hogere sterfte onder andere predatoren of een
relatief goede conditie van de Kokkels door de lage metabolische actíviteit gedurende
de winter.
Blijft een goede broedval een aantal jaren uit dan neemt de biomassa van Kokkels
in de Waddenzee geleidelijk aan af omdat de biomassatoename door groei niet
opweegt tegen het verlies als gevolg van predatie en natuurlijke sterfte.
Jonge Kokkels kunnen voorkomen in dichtheden van enkele duizenden tot tienduizen-
den per vierkante meter en vormen een belangrijke voedselbron voor garnalen,
krabben, vissen en vogels. Omdat ze snel groeien en daarbij een stevige schelp
vormen, kunnen ze al na een paar maanden niet meer door garnalen, krabben en
kleine vissen worden geconsumeerd. ïjdens het tweede groeiseizoen bereiken de
Kokkels een formaat groter dan twee centimeter, waardoor ze alleen nog door grotere
predatoren als Scholeksters en Eidereenden kunnen worden verorberd.
Van de totale biomassa die aanwezig is in de wadbodem bestaat gemiddeld zo'n 30
tot 40 procent uit Kokkels van één jaar of ouder. Kokkels kunnen zo'n vijf jaar oud
worden. Zijzijn dan ongeveer drie centimeter lang (schelplengte) en hebben een vers
vleesgewicht van twee à drie gram. Oudere, minder vitale Kokkels worden gegeten
door wormen en kreeftachtigen; de schelpen vormen een geschikt substraat voor de
aanhechting van groenwieren, zeepokken en Mosselzaad.

Op kaart 19 in de Atlas is het areaal Kokkels in de Waddenzee weergegeven.

Vissen
De analyse van de huidige situatie van de vissen in de Waddenzee gaat in eerste
instantie in op de verschillende vissoorten die er voorkomen en op het versprei-
dingspatroon van de belangrijkste soorten. Vervolgens richt de beschrijving zich op
de vissen die als kensooften zijn geselecteerd.

Een groot aantal commerciële vissoorten, waaronder Haring, Wijting, Kabeljauw, Schol
en Tong, gebruikt de Waddenzee en omliggende kustwateren als opgroeigebied. De
verblijftijd in deze opgroeigebieden kan per vissoort aanzienlijk verschillen. Haring (drie
tot negen maanden) en Kabeljauw (één jaar) blijven vrij kort in de opgroeigebieden,
terwijl Schol en Tong gemiddeld drie jaar in deze gebieden verblijven voordat zijzich
aansluiten bij hun populatie in de Noordzee. Circa 80 procent van alle Schol en 50
procent van alle Tong die in de Noordzee gevangen wordt groeit op in de Waddenzee.
De meeste vissoorten verlaten de Waddenzee en ondiepe kustwateren in de herfst
en keren in de lente weer terug.

De verschillende vissoorten die in de Waddenzee voorkomen, zijn in te delen in
typische bodemvissen en pelagische vissen. Bodemvissen als Tong en Schol, en in
mindere mate Kabeljauw en Wijting, leven op of net boven de zeebodem. Pelagische
vissen daarentegen, zoals Haring en makreel, komen hoofdzakelijk voor in Scholen
in de waterkolom.

De verspreiding van de verschillende vissoorten wordt in meer of mindere mate
beinvloed door zes factoren. Deze factoren hangen in veel gevallen met elkaar samen,
waardoor bijna nooit één bepaalde factor de verspreiding van de vissoorten
volledig kan verklaren.
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De factoren zijn:
a. ligging van paai- en opgroeigebieden
b. leeftijd
c. seizoen
d. ritmiek van het getij en van dag en nacht
e. voorkomen van voedsel
f. zoutgehalte en sediment

a. Ligging van paai- en opgroeigebieden
De verspreiding van jonge vissen is grotendeels afhankelijk van de ligging van
de paai- en opgroeigebieden. Vislarven die met de (rest)stroom worden meege-
voerd kennen bij een grote afstand tussen paai- en opgroeigebied ook een
relatief grote verspreiding. Ook de lengte van de periode dat vissen als ei of larve
doormaken is overigens van invloed op de verspreiding. Voor Kabeljauw en Schol
is deze fase relatief lang (drie tot vier maanden), waardoor deze vissoorten een
vrij groot verspreidingsgebied kennen.
Aangezien lengte en tijdstip van de paaiperiode per vissoort aanzienlijk kunnen
verschillen, is het voorkomen van larven niet tot een korte periode van het jaar
beperkt. Paaien kan zich bijvoorbeeld over een periode van enkele maanden
binnen een gebied voordoen (bijvoorbeeld bij Wijting, Schar en Sprot), of over
een veel kortere periode zoals bij sommige platvissen (bijvoorbeeld tarbot, griet
en Tong).

b. Leeftijd
Verspreiding wordt bij sommige vissoorten ook door leeftijd bepaald (leeftijdsmi-
gratie). Schar, tarbot, Wijting, Scholen Haring zijn vissen die, naarmate ze ouder
worden, in steeds dieper water voorkomen. Het ondiepe, relatief warme en
voedselrijke water rond de waddeneilanden is daarentegen juist een belangrijk
gebied voor de jonge vissen van onder andere Kabeljauw, Schol, Tong, Schar
en Haring. De verblijftijd in de opgroeigebieden rond de waddeneilanden kan per
vissoortaanzienlijkverschillen. Schar, Haring en Kabeljauw blijven vrij kort, terwijl
Schol en Tong gemiddeld drie jaar in deze opgroeigebieden verblijven voordat
zij zich aansluiten bij de populatie in de Noordzee.

Seizoen
De meeste vissoorten verlaten de Waddenzee en het ondiepe kustwater in de
herfst om te ovenruinteren in dieper, warmer Noordzeewater en keren weer terug
in de lente (seizoensmigratie). Bepaalde vissooften, zoals bijvoorbeeld Kabel-
jauw, keren juist terug naar het relatief koude Noordzeewater als het kustwater
in de zomer te warm wordt.

Ritmiek van getij en van dag en nacht
De verspreiding van veelvissoorten hangt ook samen met een 'activiteitsritmiek'
onder invloed van daglicht of getij. Tong, Bot en Zandspiering zijn 's nachts meer
actief dan overdag. Bij horsmakreel kan gedurende de dag uitgebreide schoolvor-
ming voorkomen, terwijl de vissen in de nacht verspreid en dichtbij de bodem
voorkomen. Veeljonge vissoofien, zoals Schol en glasaaltjes, verplaatsen zich
met behulp van het getijdoor zich met de vloedstroom landwaarts te verplaatsen
en zich tijdens eb in het sediment in te graven (getijde migratie).

c

d
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e Voedsel
Ook het voorkomen van voedsel is van invloed op het verspreidingspatroon van
vissen. ln het algemeen zorgen de hoge produktie van algen en eerste orde
consumenten, zoals wormen, schelpdieren en kreeftachtigen, ervoor dat ondiepe
kustwateren bij uitstek geschikt zijn voor kleine vissoorten en de opgroei van
jongen van grotere vissoorten. De meeste vissoorten in de Waddenzee zijn
carnivoor. Zijzijn weinig selectief in hun voedselkeuze enzijn meestal afhankelijk
van het aanbod, waarbijwormen, garnalen en vis vaak een belangrijk onderdeel
van het dieet vormen. Vissen vormen op hun beurt een belangrijke voedselbron
voor onder meer andere vissen, zeevogels en zeezoogdieren. Grondels komen
in hoge dichtheden in de Waddenzee en Noordzeekustzone voor en vormen een
belangrijke voedselbron voor onder andere platvis, Wijting en vogels. Haring is
een belangrijke voedselbron voor makreel, en Zandspiering voor onder andere
makreel en verschillende vogels.

Zoutgehalte en sediment
Deze beide factoren zijn tenslotte ook van belang voor de verspreiding van
vissoorten. De gebieden waar Bot opgroeit kenmerken zich bijvoorbeeld door een
laag zoutgehalte, een slibachtige bodem en een geringe waterdiepte.

Op basis van de bovenstaande beschrijving mag worden geconcludeerd dat het
verspreidingspatroon van de belangrijkste vissoorten wordt bepaald door vele,
onderling sterk samenhangende factoren. Leeftijdsmigratie, seizoensmigratie en getijde
migratie kunnen aanzienlijke verschillen vertonen per vissoort.

Vissoorten die als doelvariabele zijn geselecteerd voor de Waddenzeezijn de Grondel,
de kleine haringachtigen, de Puitaal, de Bot en de Zandspiering. Voor al deze vissoor-
ten zijn in de Atlas kaarten opgenomen die de dichtheden per seizoen en het versprei-
dingspatroon in de Waddenzee laten zien. Vanwege hun specifieke belang als
voedselbron zal nu in het bijzonder worden ingegaan op het voorkomen van Grondels
en kleine haringachtigen in de Waddenzee.

Grondels zijn een belangrijke voedselbron voor Platvis, Kabeljauw, Wijting en vogels.
Van de verschillende Grondelsoorten komen vooral het dikkopje (P.minutus) en de
brakwatergrondel (P.microps) zeer algemeen in de Waddenzee voor. De beschrijving
richt zich dan ook uitsluitend op deze twee soorten.

Dikkopjes komen voor langs de Atlantische kusten van Europa vanaf Noorwegen tot
aan Spanje en in de Oostzee tot in de Bormische Golf. Het deel van de populatie dat
in de Waddenzee verblijft vertoont een duidelijk migratiepatroon dat door temperatuur,
paaigedrag en de getijden wordt bepaald.
Omstreeks mei worden de eieren vastgehecht aan veelal lege schelpen die zich op
de bodem van de Noordzee bevinden. Na enkele weken komen de eieren uit en
worden de pelagische laruen door de reststroom in de richting van de Waddenzee
gevoerd. Vanaf juli-augustus verschijnt deze O-groep in de Waddenzee, waar in
oktober maxímale dichtheden worden bereikt. Wanneer de watertemperatuur beneden
de 2,5o Celsius daalt, migreren de Grondels in november-december naar de warme
Noordzee en trekken als adulten in het voorjaar de Waddenzee weer binnen bij
temperaturen boven de 3 à 4o Celsius. lndien de watertemperatuur's winters niet
beneden de 2,5o Celsius daalt, treedt geen wintermigratie op. ln mei bij 8o Celsius
komt een migratie naar de Noordzee op gang, waar de eieren worden afgezet; slechts
weinigen paaien in de diepere geulen in de Waddenzee. Na het paaien overleeft
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slechts één à twee procent van de l-groep Grondels en geringe aantallen keren naar
de Waddenzee terug.
ln de Waddenzee vertonen de Grondels, voor zovet zij zich op de met laagwater
droogvallende platen verspreiden, ook een getijdenmigratie. Het grootste gedeelte van
de totale populatie zal zich echter ook met hoogwater in de geulen bevinden. Dit
gedeelte wordt op 80 procent van de populatie geschat (Van Beek, 1976).

Brakwatergrondels komen uitsluitend voor in ondiepe kustwateren en estuaria tot op
een diepte van ongeveer twee meter. Ze migreren niet naar de Noordzee om te
paaien of te overwinteren. ln de Waddenzee vertonen de brakwatergrondels alleen
geringe migratiebewegingen binnen het estuarium, waarbij ook hier de lage watertem-
peratuur, het paaigedrag en de getijden bepalend zijn. Strenge winters, waarbij de
watertemperatuur daalt tot beneden 0o Celsius, eisen een zwate tol en kunnen de
populatie totaal doen uitsterven. Brakwatergrondels verblijven bij voorkeur op de 20
centimeter tot twee meter diepe platen die liggen boven de gemiddelde laagwater lijn.
ln juni en augustus worden de eieren gehecht aan schelpen zowel op de platen als
in de diepere geulen van de Waddenzee. De pelagische larven vestigen zich vanaf
augustus, bij een lengte van vijftien millimeter, op de platen en bereiken maximale
dichtheden in oktober. lndien de watertemperatuur zakt beneden de 5 à 7o Celsius
vindt een migratie tot waterdiepten van tien meter plaats. lndien de watertemperatuur
boven de 7o Celsius blijft treedt deze wintermigratie niet op. ln het voorjaar versprei-
den de adulte grondels zich bij stijgende watertemperaturen weer over de platen. Na
het paaien in de vroege zomer sterven de meeste grondels. Slechts één à twee
procent paait het volgende jaar nogmaals (Fonds,1971,1974).

Kaart 27 in de Atlas geeft een indicatie van de verdeling van de populatie Grondels
over de Waddenzee.

Kleine haringachtigen kennen een groot verspreidingsgebied. Dit wordt veroorzaakt
door de relatief grote afstand tussen hun paai- en opgroeigebieden. De meeste
paaigebieden liggen ten noorden en oosten van Groot-Brittanië. Vanuit deze paaige-
bieden worden de vislarven door de reststromen passief meegevoerd naar de kustwa-
teren van Groot-Brittanië, Nederland, Duitsland en Denemarken. Deze ondiepe
kustwateren, waarvan de Nederlandse Noordzeekustzone en Waddenzee deel
uitmaken, functioneren als belangrijk opgroeigebied voor de Haringen. De jonge
Haringen verblijven hier zo'n drie tot negen maanden voor zij zich aansluiten b'rj de
populatie in de Noordzee.
Wat de seizoensmigratie betreft verlaten de juvenielen (O-groep) in oktober en
november de ondiepe kustwateren om in februari en maart weer terug te keren vanuit
de diepere gedeelten van de Noordzee. De andere vissen verlaten de Waddenzee
en Noordzeekustzone al in juni en keren in april weer terug.

Op basis van specifieke leeftijds- en seizoensmigratie van Haringen kan worden
geconcludeerd dat de Waddenzee en de Noordzeekustzone voor de kleine haringach-
tigen vooral van belang zijn als opgroeigebied. Aangezien dit geldt voor de gehele
Noordzeekustzone is het hele gebied tussen de hoogwaterlijn en de twintig meter
d¡eptel¡jn aangemerkt als verspreidingsgebied van deze doelvariabele. Kaart 25 in de
Atlas geeft dit gebied weer.

3.3 Zoogdieren
ln de Nederlandse Waddenzee komen twee soorten zeehonden voor: de Gewone
Zeehond (Phoca vitulina) en de Grijze Zeehond (Halichoerus grypus).
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De populatie van de Gewone Zeehond is door het uitbreken van een virus-epidemie
in 1988 teruggelopen van ongeveer 1.050 individuen in 1987 tot ongeveer 540
individuen in 1989. Nadien heeft de populatie zich goed hersteld; met name in 1991
en 1992 is het aantal zeehonden sterk toegenomen. ln 1994 werd het aantal Gewone
Zeehonden in de Nederlandse Waddenzee geschat op zo'n 1.230 individuen. Dit
aantal is een minimum schatting en bovendien een fractie van de 14.000 dieren die
in het gebied zouden kunnen leven (Wintermans et a\.1994). De Grijze Zeehonden
hebben zich aan het einde van de zeventiger jaren weer in de Nederlandse Wadden-
zee gevestigd, na vanaf de Middeleeuwen vrijwel afwezig te zijn geweest (Reijnders
et al. 1994). Rond 1980 is er pas echt sprake van een kolonie. ln de twintig jaar
voorafgaande aan 1980 zijn wel regelmatig solitaire dieren in de Waddenzee gezien
(van Haaften, 1974). De kolonie Grijze Zeehonden vestigde zich in eerste instantie
op Engelschhoek, tussen Vlieland en Terschelling. De eerste dieren die zich hier
vestigden kwamen waarschijnlijk van de Farne-Eilanden in Groot Brittannië. Later
verhuisde de kolonie naar de Richel. Hoewel de vestiging van nieuwe individuen uit
Groot Brittannië de voornaamste reden blijft van de toename van de kolonie, worden
er sinds 1985 ook jongen in de Waddenzee geboren. ln de wintervan 1993/1994
werden op de Richel 220 dieren geteld, waaronder 25 jongen. Ook hier moet men
ervan uitgaan dat het minimumschaüingen zijn. Sporadisch worden in de Waddenzee
Grijze Zeehonden tussen Gewone Zeehonden waargenomen zoals in de grote
groepen op de Jacobsruggen onder Terschelling.

Kennis overde verspreiding varizowel Gewone als Grijze Zeehonden is voornamelijk
gebaseerd op vliegtuig- en boottellingen. De tellingen worden uitgevoerd tijdens
laagwater wanneer de zeehonden op de zandplaten liggen. Het liggen op de platen
wordt'haul-out gedrag' genoemd. Omdat niet alle zeehonden tegelijkertijd op de platen
liggen is het aantal zeehonden dat in een bepaald telgebied aanwezig is altijd hoger
dan het aantal getelde dieren op de platen. Van de verspreiding van zeehonden in
het water zijn vrijwel geen gegevens voorhanden. Het gebruik van de verschillende
ligplaatsen is dan ook het belangrijkste instrument waarmee kan worden vastgesteld
hoe de Nederlandse Waddenzee door zeehonden wordt benut.
Het aantal zeehonden dat op de platen ligt wordt onder andere bepaald door factoren
als het getij, de weersgesteldheid, de aanwezigheid van andere zeehonden en de
optredende verstoring. De belangrijkste verklarende factor betreft echter de periode
waarin biologische processen in de jaarcyclus van de zeehonden zich afspelen (Pauli
& Terhune, 1987; Thompson et al. 1989, 1994).

Tabel 8.19 Ovezicht van de maanden van het jaar waarin de Nederlandse Waddenzee door de Gewone - en Grijze
Zeehond wordt gebruiK als rust-, zoog-, verharings- en foerageergebied.

Vooral tijdens de geboorte-, zoog- en de daarop volgende verharingsperiode is het
voor alle soorten zeehonden van belang om op de platen te kunnen liggen. Bij de
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Gewone Zeehond vallen deze perioden in de maanden mei tot en met september (zie

tabel 8.19). Het haul-out gedrag van de GewoneZeehond is echterdoorgaans niet

tot deze perioden beperkt. Uit figuur 8.20 blijkt dat vanaf begin juni tot en met eind
september het grootste aantal Gewone Zeehonden op de platen wordt aangetroffen.
Afhankelijk van externe factoren zoals het weer, maar ook de samenstelling van de
populatie, kan het maximum van het aantal getelde dieren variëren.
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Figuur 8.20 Percentage Gewone Zeehonden geteld op de platen ten opzichte van het maximum aantal zeehonden

in dat jaar (1978-1980) en tweewekelijkse gemiddelde over de jaren 1991-1993.

De meeste geboorten van Gewone Zeehonden vinden plaats in juni. Gewone Zeehon-
den zogen hun jongen gedurende ruim vier weken. Daarna worden ze gespeend
(Reijnders, 1980). Het aantal zogende jongen dat tijdens de tellingen wordt waargeno-
men vertoont een piek rond eind juni, begin juli. Dit aantal neemt echter weer vrij snel
door de hoge sterfte onder de jongen en gedeeltelijk ook door het wegtrekken van
gespeende jongen (Reijnders, 1978). Tijdens de zoogperiode bouwen de jongen

reserves op. Deze reserves hebben ze nodig tijdens de periode waarin ze voor
zichzelf moeten leren zorgen. Ziin er te weinig reserves aangelegd, dan lopen ze het
risico ziek te worden of te verhongeren.

De periode waarin dieren verharen wordt bepaald door de leeftijd en sekse (Thompson

& Rothery, 1987, Thompson et al., 1989). Pups verharen niet in het eerste jaar.

Onvolwassen zeehonden verharen tussen mei en augustus. Na de zoogperiode en

de paringstijd breekt voor de volwassen zeehonden de verharings-periode aan,

doorgaans in de maanden juli tot en met september. Vrouwtjes beginnen het eerst,
maar vergeleken bij de mannetjes verharen ze langzaam. Dit kan worden verklaard
door het feit dat vrouwtjes veel energie moeten steken in het foerageren om de
reserves weer op te bouwen die ze tijdens het zogen zijn kwijtgeraakt. Bovendien
brengen de vrouwtjes door de toegenomen foerageer-activiteit relatief meer tijd in het
water door, terwijljuist buiten het water de haargroei sneller verloopt. Mannetjes, die
wat later beginnen met verharen, liggen gedurende de verharing veel vaker op de
zandplaten, wat tot een snellere verharing leidt. Gemiddeld duurt het verharen drie
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tot vijf weken (Thompson & Rothery, 1987, Thompson et a\.,1989; Thompson, 1989).
Na deze periode neemt het aantal zeehonden dat op de zandplaten ligt af. De platen
worden dan gebruikt voor de zogenaamde'comforthandelingen' (onderhoudsgedra-
gingen). Naar het zich laat aanzien trekken zeehonden in de loop van de winter vaker
naar de Noordzee om daar te foerageren. ln deze periode maken ze minder gebruik
van de beschikbare zandplaten in de Waddenzee. Het aantal waargenomen dieren
is dan circa de helft van het aantal in de zomer (zie figuur 8.20).

ln tegenstelling tot de Gewone Zeehond valt de geboorte- en zoogperiode van de
Grijze Zeehond in de winter, met een geboortepiek in januari (Reijnders et a\.,1994).
Na de geboorte is het voor de jongen van deze soort belangrijk om op het droge te
kunnen blijven. Hun witte vacht kan veel vocht opnemen waardoor ze sterk onderkoeld
kunnen raken en/of te zwaat kunnen worden om te zwemmen. Omdat de Richel, hun
geboorteplaats, tijdens stormtijen onder water kan lopen, lopen de jongen een zeker
risico. Net als bij Gewone Zeehonden vindt de paring direct na de zoogperiode plaats,
gevolgd door de verharingsperiode. Rond maart-april worden de maximale aantallen
geteld.

Figuur 8.2 1 Jaarlijkse maximum aantallen Grijze Zeehonden op de Richel en de Jacobsruggen respectievelijk tussen
Vlieland en Terschelling en onder Terschelling (Reijnders et al., 1994).

ln de Waddenzee worden zeehonden veelal op dezelfde ligplaatsen waargenomen.
Zowel op de korte termijn (weken tot enkele maanden) als op de lange termijn fiaren)
is er overigens wel enige variatie in de keuze van de ligplaatsen (zie figuur 8.22 en
8.23). Mede als gevolg van de grote geomorfologische dynamiek in het gebied kunnen
de specifieke eigenschappen van platen immers snel veranderen. Per ligplaats kan
het aantal aanwezige zeehonden variëren van jaar tot jaar en soms zelfs van seizoen
tot seizoen. Tijdens de zoog- en verharingsperiode is het aantal ligplaatsen dat door
de zeehonden wordt gebruikt het hoogst. ln augustus en september worden ondanks
een toename van het aantal zeehonden, minder ligplaatsen gebruikt, maar neemt de
concentratie van zeehonden op de betreffende plekken toe. Verwacht wordt dat
sociale factoren, samenhangend met bijvoorbeeld de paring, hierin een rol spelen.
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Naast recente gegevens zijn voor de beschrijving in dit hoofdstuk ook oudere gege-
vens (1978-1980) gebruikt, omdat die informatie verschaffen over bijna alle maanden
van het jaar, terwijl van de jaren 1991-1993 alleen gegevens over de maanden juni
tot en met september beschikbaar zijn. Opvallend hierbij is dat ondanks de verdubbe-
ling van het aantal zeehonden tussen 1978-1980 en 1990-1993, het aantal ligplaatsen
dat t'rjdens de zoogperiode wordt gebruikt niet in gelijke mate is toegenomen. Een
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat zeehonden er de voorkeur aan geven om bij
elkaar te liggen of dat het aantal geschikte en beschikbare plekken beperkt is. Over
de factoren die bijde ligplaatskeuze een rolspelen is nog te weinig bekend zodat een
sluitende verklaring hiervoor niet kan worden gegeven.

ln figuur 8.24is voor de periode 1989 tot en met 1993 het maximale aantal Gewone
Zeehonden op de ligplaatsen per stroomgebied weergegeven. Hieruit blijkt de sterke
toename van de populatie en daarmee het herstel na de virus-epidemie in 1988.
Ondanks de vrije uitwisselingsmogel'rjkheden is er overigens een groot verschil in
toename tussen de stroomgebieden. Dit kan betekenen dat zeehonden een voorkeur
hebben voor bepaalde gebieden. Aanwijzingen hiervoor zijn ook te vinden in de
verdeling van de ligplaatsen waar jongen worden geboren. ln de ligging van deze
specifieke plekken is nauwelijks iets veranderd. Ook het aantal jongen dat in de
stroomgebieden wordt geboren is verschillend. ln 1993 bedroeg de verdeling over de
stroomgebieden 1 tot en met 5 van alle jongen geboren in de Nederlandse Wadden-
zee respectievelijk 1, 8, 6, 55 en 12 procent. De verschillen in toename van het aantal
zeehonden voor de vijf stroomgebieden worden hierdoor maar gedeeltelijk verklaard.
De grootste toename heeft plaatsgevonden in gebied 4 in 1992. ln gebied 1 en 2 vond
de grootste toename een jaar eerder plaats.
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Figuur 8.22 Gemiddeld aantal groepen zeehonden (a), groepsgrootte (b) en totale aantallen in de periode van 1978
tot en met 1980.
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Figuur 8.24 Aantalsveranderingen van de Gewone Zeehond in de vijf stroomgebieden in de jaren 1989 tot en met
1993.

Op basis van bovenstaande beschrijving van de zeehonden mag worden geconclu-
deerd dat van de beide zeehondensoorten de Gewone Zeehond in grotere aantallen
en meer verspre¡d in de Waddenzee voorkomt (zie kaart 29a en b in de Atlas). Grijze
Zeehonden komen hoofdzakelijk tussen Vlieland en Terschelling voor. Voor beide
soorten geldt dat ze het meest kwetsbaar zijn tijdens de geboorte-, zoog- en verha-
ringsperiode. ln deze perioden is het voor de zeehonden vooral van belang om op
de platen te kunnen liggen. Voor de Gewone Zeehond vallen deze perioden in de
maanden mei tot en met september; voor de Grijze Zeehond in de maanden novem-
ber tot en met maart.

3.4 Opgroeigebied vissen
De Waddenzee, bezien als opgroeigebied voor vissen, past binnen de algemene
beschrijving van de betekenis van het gebied voor vissen (zie 3.2 Bodemfauna en
vissen). Binnen dit algemene kader blijkt het gebied vooral voor de jonge Schol een
belangrijke functie te vervullen als opgroeigebied.

Het verspreidingsgebied van de Schol (Pleuronectes Platess L.) strekt zich uit van
het lberische schiereiland in het zuiden tot lJsland en de Barentszee in het noorden.
De belangrijkste bestanden komen voor in de Noordzee, in Faxabay (lJsland) en in
de Barentszee. ln de Noordzee blijft Schol in het zuidelijke en centrale gedeelte tot
op een diepte van maximaal 100 meter (NIOZ, 1994a en b).
De belangrijkste paaigebieden liggen in de zuidelijke en zuidoostelijke Noordzee,
inclusief het oostelijk deel van Het Kanaal op een diepte van meer dan twintig meter.
Langs de oostkust van Engeland en Schotland wordt lokaal gepaaid. De paaitijd loopt
van december tot eind maart met een piek die verschuift van begin januari in het
oostelijk deel van Het Kanaal tot half februari in de Duitse Bocht. Een Schol kan
enkele honderdduizenden eieren leggen.

Eieren en larven van Schol zijn pelagisch; dat wil zeggen onafhankelijkvan de bodem.
Ze zweven gedurende een periode van ongeveer twee maanden passief in zee rond.
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ln maart en april trekken ze de estuaria binnen. De belangrijkste opgroeigebieden van
nul- en één jaar oude Schol (kleiner dan achttien centimeter) liggen in het waddenge-
bied, langs de continentale kust ten noorden van de waddeneilanden, in de Duitse
Bocht en langs de kust van Jutland.
De Schol is voor haar eerste twee levensjaren afhankelijk van de ondiepe en droogval-
lende platen van de Waddenzee en van het strand en de zwinnen langs de Noordzee-
kust. De relatief hoge temperaturen in de zomer en de hoge produktie algen en eerste
orde consumenten (zoals wormen, schelpdieren en kreeftachtigen) maken dat deze
gebieden bij uitstek geschikt zijn voor kleine vissoofien of de opgroei van jongen van
grotere soorten. Circa 80 procent van alle Schol die in de Noordzee gevangen wordt
groeit dan ook hier op. ln de winter wijkt de populatie uit naar diepere geulen en naar
de kustzone. Aan het einde van de zomer in hettweede levensjaartrekt de Schol naar
dieper water en voegt zich bij de paaipopulatie in de Noordzee.

Naarmate Schol ouder wordt verspreidt ze zich over de gehele zuidelijke en centrale
Noordzee. ln de herfst trekt ze zuidwaarts naar de paaigronden, waarbij ze gebruik
maakt van de getijdestromen. Een omgekeerde trek naar de voedselgronden vindt
in het voorjaar plaats. Mannelijke Schol wordt op twee- of driejarige leeftijd geslachts-
rijp bij een lengte van 20 lot 24 centimeter; vrouwtjes op vier- tot vijfjarige leeftijd bij
een lengte van 30 tot 35 centimeter. De Schol kan een leeftijd van 15 tot 25 jaar
bereiken.

Op kaart 30 in de Atlas is het opgroeigebied voor Scholweergegeven. Daarbij is een
overigens gering onderscheid gemaakt tussen de verspreiding in het voorjaar en in
het najaar.

3.5 Mariene vegetaties
Op enkele droogvallende wadplaten van de Waddenzee komen twee soorten zeegras
voor: Klein Zeegras (Zostera noltii) en Groot Zeegras (Zostera marina). Vóór 1930
kwam in de Waddenzee het Groot Zeegras het meest algemeen voor, zowel in het
ondiepe water van de geulen als op de wadplaten. Vanaf 1932 is de populatie sterk
afgenomen als gevolg van de zogenaamde 'wierziekte'. Vanaf dat jaar wordt in de
Waddenzee het Groot Zeegras alleen nog maar op wadplaten waargenomen en komt
het Klein Zeegras, dat geen last heeft gehad van de ziekte, het meest algemeen voor.
Tegenwoordig liggen de belangrijkste zeegrasvelden op de wadplaten van Terschelling
bij De Keeg/De Ans en Hoorn en in de sedimentatievelden die grenzen
aan de kwelderwerken van de Linthorst Homanpolder en de Emmapolder in de
provincie Groningen (zie kaart 31 in de Atlas). Al deze velden bestaan voornamelijk
uit Klein Zeegras. Alleen op de wadplaten bij Terschelling en bij Delfzijl (de Hond) en
in de sedimentatievelden van de Emmapolder komt hier en daar ook Groot Zeegras
voor. De dichtheid is hier echter lager dan één plant per tien vierkante meter.
Sinds begin jaren zeventig is de totale oppervlakte Klein Zeegras bij Terschelling
gemiddeld toegenomen. Bij De Keeg/De Ans nam de oppervlakte met meer dan 50
procent toe; bij Hoorn daarentegen nam de oppervlakte met bijna 30 procent af. ln
de periode van 1974 lot 1984 was de oppervlakte Klein Zeegras relatief laag. De
sterke toename heeft voornamelijk plaats gevonden tussen 1984 en 1988. Tegenwoor-
dig bedraagt de totale oppervlakte Klein Zeegras in de Waddenzee 2,6 vierkante
kilometer, hetgeen twee maal zo veel is als begin jaren zeventig. Deze toename wordt
voornamelijk veroorzaakt door de nieuwe zeegrasvelden die zijn ontstaan in de
sedimentatievelden van de kwelderwerken langs de kust van Groningen. Deze velden
zijn rond 1973 ontstaan en zijn de laatste tien jaar sterk in omvang toegenomen.
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De verspreiding van Klein Zeegras wordt beïnvloed door factoren als de mate van
lichtinval of troebelheid in het water, de duur van de droogvalperiode van de platen,
het soort sediment, de stabiliteit van het sediment en de geografische locatie. ln dit
verband speelt de aanwezigheid van algen op de bladeren en Wadpieren een belang-
rijke rolgezien hun invloed op de hoeveelheid lichtinvalen de omzetting van sediment.

Zeegrasvelden zijn direct van belang voor het voorkomen van de Trompetterzeenaald.
De Trompetterzeenaald is al sinds de dertiger jaren uit de Waddenzee verdwenen.
Het is niettemin een belangrijke soort waarvoor de Waddenzee en de zeegrasvelden
in potentie een geschikte habitat vormen.

4. Duurzame exploitatie van de natuur

ln deze paragraaf staat de visserijals economische activiteit centraal. De Waddenzee
is van grote betekenis als kraamkamer voor vissoorten als Schol, Tong, Bot, Haring,
Kabeljauw en Wijting. De meeste hiervan ziin er alleen jong aanwezig en worden op
volwassen leeftijd elders gevangen. ln directe zin is de Waddenzee voor de visserij
van belang vanwege de vangst van garnalen, Kokkels en Mosselen. Er houden zich
bijna 100 schepen bezig met de garnalen-, ongeveer g0 met de Mossel- en ongeveer
40 met de Kokkelvisserij. Er zijn daarnaast bijna 90 vergunningen verleend voor de
handKokkelvisserij. ln totaalzijn met de visserij in de Waddenzee ruim duizend directe
arbeidsplaatsen (inclusief verwerking) gemoeid.

4.1 Garnalenvisserij
Langs de Westeuropese kust komt de garnaal vr'rjwel overal en soms zeer talrijk voor.
Het totale verspreidingsgebied strekt zich uit van het zuiden van Noorwegen en de
westelijke Oostzee tot de Engelse westkust en de Atlantische kust van Marokko, de
Middellandse Zee en de ZwarleZee.Yoor de visserij is de garnaalvooralvan belang
langs de Noordzeekust van Jutland, Duitsland, Nederland en België, waar langs de
gehele kust wordt gevist. Binnen de Waddenzee komt de garnaal verspreid voor.
ln tabel 8.25 wordt een overzicht gegeven van de Nederlandse garnalenvisserij in
1987. Hieruit blijkt onder andere het belang van de garnalenvangst in de Waddenzee
als deel van de totale garnalenvisserij in Nederland. Ondanks de hoge absolute
aantallen wordt aangenomen dat het produktievermogen van de garnalenstand langs
de Nederlandse kust in de afgelopen vijftig jaar met ongeveer 35 procent is vermin-
derd (Boddeke, 1989). De halvering van het aantal bedrijfsweken dat mag worden
gevist speelt hierbij een belangrijke rol.

Op kaart 32 in de Atlas is de verspreiding van garnalen in de Waddenzee aangege-
ven. Om een indicatie te geven van het bevisbare areaal is op deze kaart het versprei-
dingsgebied aangegeven dat ligt beneden de laagwaterlijn.

Waddenzee 95 2776 4.147.300 1 8.018.000

kust ten noorden
van lJmuiden

1.933.000 8.732.000

kust ten zuiden
van lJmuiden

't 09 1 691
1.703.000 7.109.000

Totaal 204 4467 7.783.000 33.859.000

Tabel 8.25 Overzicht van de Nederlandse garnalenvisserij in 1987
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4.2 Kokkelvisserij
Kokkels zijn niet alleen van belang als meerjarig basisvoedsel voor vogels, maar ook
als inkomstenbron voor de visserij. Het merendeel van de Kokkelvisserij vindt plaats
op de droogvallende platen. De opgeviste Kokkels worden hetzij aan boord gekookt
op vastgestelde kookplaatsen, of vers aan wal gebracht. lndien op kookplaatsen wordt
gekookt, worden de lege schelpen overboord gezet. Kokkels uit de oostelijke Wadden-
zee worden aan land gezet in Harlingen, Holwerd, Lauwersoog en Eemshaven. Als
aan- en afuoerroutes wordt gebruik gemaakt van grote en kleine geulen.

Voor een lonende visserij moeten Kokkels aanwezig zijn in dichtheden van meer dan
50 per vierkante meter. ln jaren met een grote Kokkelstand (met meer dan 100.000
ton vleesgewicht) wordt maar een klein deel van de beschikbare banken bevist (zie
figuur 8.26). ln jaren met een kleine Kokkelstand is het voorgekomen dat alle banken
met een hoge dichtheid weggevist zijn. Het huidige beleid gaat ervan uit dat in de
zogenaamde arme jaren een hoeveelheid Kokkels moet blijven liggen die 60 procent
van de gemiddelde voedselbehoefte van de vogels bedraagt.

ln het najaar, van begin september tot eind december, mag op de natuurlijke Kokkel-
banken op Kokkels van twee centimeter of groter worden gevist. Jaarlijks wordt
gemiddeld zo'n 40 tot 50 vierkante kilometer van de wadbodem bevist door de
Kokkelvisserij. Dat is iets minder dan vier procent van de totale oppervlakte droogval-
lende platen. De dichtheid van de Kokkels op de banken wordt hierdoor gereduceerd
tot enkele tientallen exemplaren per vierkante meter. Afhankelijk van de intensiteit
waarmee is gevist neemt de sterfte onder de niet weggeviste Kokkels (en andere
soorten bodemfauna) toe. Voor Kokkelbroed en Kokkels ouder dan één winter kan
het sterftepercentage op de vislocaties oplopen tot respectievelijk 50 en 100 procent.
Ook tijdens strenge winters kunnen Kokkels door vorst massaal sterven. Sterfte vindt
echter meestal pas laat in de winter plaats direct na een vorstperiode. Tot 1990 was
in de Waddenzee gemiddeld aan vleesgewicht 50.000 ton Kokkels aanwezig, waarvan
minimaal eenderde deel op bevisbare banken voorkwam. Tussen 1950 en 1972is
jaarlijks gemiddeld ongeveer 1.000 ton Kokkels van deze banken weggevist. Vanaf
1972is dat gemiddelde sterk gestegen tot ongeveer 10.000 ton Kokkels in 1987. Om
deze vangst te kunnen halen is een populatie ter grootte van 30.000 ton nodig. De
biomassa van Kokkels kan echter van jaar tot jaar sterk verschillen. ln Kokkel-arme
jaren ligt minder dan 10.000 ton vleesgewicht op de platen tegen ongeveer 200.000
ton in Kokkel-rijke jaren. Tot 1982 is van de totale biomassa aan Kokkels door de
visserij minder dan 10 procent weggevangen. ln de daarop volgende jaren is dat
percentage toegenomen tot 25 à 35 procent. Omdat de Kokkelvisserij zich voorname-
lijk concentreert op Kokkelbanken met een hoge dichtheid betekent een wegvangper-
centage van 25 à 35 procent dat bijna alle bevisbare Kokkelbanken zijn weggevist.

ln 1991 is de visserij op Kokkels gesloten, omdat er door de intensieve bevissing en
het uitblijven van een succesvolle broedval nauwelijks nog Kokkels op de wadplaten
aanwezig waren. Zo lag er in de Waddenzee in 1991 nog slechts tussen de 3.000 en
4.500 ton Kokkels. ln 1992 en 1993 was de biomassa van de Kokkels weer toegeno-
men tot 25.000 à 47.000 ton vleesgewicht. De strenge vorst en het extreem lage water
van februari 1994 hebben het huidige bestand echter weer sterk gereduceerd.

Binnen de Waddenzee is een aantal gebieden gesloten voor de visserij op Kokkels.
De geulen in deze gebieden mogen niet bevist worden met vistuigen voorzien van
wekkerkettingen. ln de oostelijke Waddenzee bevinden de gesloten gebieden zich
onder Rottumerplaat en Rottumeroog, het gebied onder Terschelling tot de eerste
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Figuur 8.26 De Kokkelbiomassa (in miljoenen kilogram Kokkelvlees) in de Nederlandse Waddenzee in het najaar.

Aangegeven zijn de opgeviste hoeveelheden, de resterende biomassa in dichte Kokkelbanken (meer dan

50 Kokkels per vierkante metefl en de Kokkelbiomassa die voorkomt in dichtheden lager dan 50 Kokkels
per vierkante meter. De figuur is gebaseerd op informatie uit de rapporten van Dankers & de Vlas ('1992)

en van Stralen & Kesteloo-Hendrikse (1992) en overgenomen uit Dankers (1993).

geul, en de Piet Scheve plaat. Na evaluatie van het in 1993 ingevoerde nieuwe
visserijbeleid wordt in 1998 beslist of voor een efficiënt natuurbeheer de noodzaak
bestaat het areaal gesloten gebied uit te breiden. Deze potentiële uitbreiding van
het gesloten gebied bevindt zich onder Schiermonnikoog.
Omdat het voorkomen van Kokkelbanken en de plaats daarvan niet is te voorspellen
kan niet voorspeld worden waar in de toekomst visserij zal plaatsvinden. ln principe
kan gevist worden op de banken zoals aangegeven op kaart 19 van de Atlas. Op deze
kaart is de verspreiding van de Kokkelbanken in de Waddenzee aangegeven.

4.3 Mosselvisserij
Mosselen vormen niet alleen een belangrijke voedselbron voor veel diersoorten in de
Waddenzee, ook als inkomstenbron voor de visserij ziin ze van belang. Op de
Mosselcultuurpercelen worden jonge Mosselen (het Mosselzaad) uitgezaaid die aldan
niet na en¡ge verplaatsingen opgroeien tot consumptiemosselen. Tijdens het kweek-
proces worden op de percelen beheerswerkzaamheden uitgevoerd, zoals het opscho-
nen van percelen met slik, het bestrijden van Zeesterren en het verzaaien naar minder
stormgevoelige percelen. Het kweekproces is schematisch weergegeven in figuur 8.27.

De opbrengst van de Mosselcultuur is voor een groot gedeelte afhankelijk van de
weersomstandigheden tijdens het kweekproces. Door stormen kunnen de Mosselen
van de percelen spoelen. Ook predatie door Zeesterren en Eidereenden kan grote
sterfte veroorzaken. Het is moeilijk te voorspellen welke percelen een goede opbrengst
zullen hebben. Daarvoor zijn de fluctuaties tussen versch¡llende jaren te groot.

De Mosselzaadvisserij vindt plaats op basis van een vergunningenstelsel. Kwekers
krijgen toestemming, eventueel onder enige restricties, Mosselzaad te vissen op vrije
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Figuur 8.27 Schematische weergave van de mosselcultuur ¡n de Waddenzee.

gronden. De gesloten gebieden zijn dezelfde als genoemd onder de Kokkelvisserij.
Het merendeel van de zaadvisserij heeft in het verleden plaatsgevonden in de geulen
in de westelijke Waddenzee. Een deel (10 tot 25 procent) werd gevist op de droogval-
lende platen in de oostelijke Waddenzee.ln het door de sector opgestelde beheers-
plan wordt gesteld dat de sector bij het bevissen van de noodzakel¡jk geachte hoeveel-
heid van de droogvallende platen in eerste instantie de meer stormgevoelige banken
zal bevissen. Aan het begin van de visperiode (mei, juni en september, oktober) wordt
het te bevissen gebied in een visplan van de sector aangegeven. ln het begin van
1995 was er een grote hoeveelheid Mosselen aanwezig op de droogvallende banken.
Waar en wanneer in de toekomst zaad zal vallen is moeilijk te voorspellen, maar op
grond van ervaringen kan verwacht worden dat dit op of nabij de plaatsen zal zijn die
als Mosselbank staan aangegeven op de habitatkaart van 1978.
Uit de periode 1984 tot en met 1990 is redelijk goed bekend waar en hoeveel gevist
is op de droogvallende platen. Na 1990 zijn de laatste resten van de banken handma-
tig verwijderd, en heeft wegens gebrek aan droogvallende Mosselen daarop geen
visserij meer plaatsgevonden. Op kaart 33 van de Atlas is aangegeven waar op
Mosselen is gevist. Onderscheid is gemaakt tussen zaad (Mosselen variërend in
grootte van 10 tot 25 millimeter) halfwas (25 tot 50 millimeter) en consumptiemaat
(meer dan 50 millimeter).

ln de periode van 1970 tot en met 1974 bedroeg de biomassa van Mosselen op de
droogvallende Mosselbanken (type 1 en 2) in de Nederlandse Waddenzee ongeveer
148.800 ton versgewicht. Hiervan ligt ongeveer7.12A ton (vijf procent) in die per¡ode
in de westelijke Waddenzee. Eind jaren zeventig bedraagt de opperulakte van alle
droogvallende Mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee ongeveer 4.120 hectare
waarvan 1.240 hectare in de westelijke Waddenzee liggen.
ln het voorjaar van 1987, na drie strenge winters en grote visserijvangsten in 1986,
is de oppervlakte aan Mosselbanken in de Nederlandse Waddenzee sterk teruggelo-
pen van 4120 hectare naar 650 hectare; een afname van 85 procent. Ook de totale
biomassa is sterk teruggelopen naar 6740 ton versgewicht, waarvan 1 .160 ton in de
westelijke Waddenzee ligt; een afname van meer dan 90 procent. Na een goede
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broedval in de zomervan 1987 is in het najaar de biomassa in de westelijke Wadden-
zee weer met een factor vijf à zes toegenomen tot 6.340 ton. Ook onder Ameland,
waar op overeenkomstige wijze als in 1987 onderzoek is gedaan naar Mosselbanken,
blükt 1988 de biomassa te zijn toegenomen van 5.430 ton naar 16.6ss ton; een
toename met een factor drie à vier.
Van 1988 tot en met 1991 vindt geen goede broedval plaats en neemt het areaal
droogvallende Mosselbanken weer sterk af als gevolg van visserij-activiteiten op de
platen. Eind 1990 blijken er nog nauwelijks Mosselbanken in de Waddenzee aanwezig
te zijn. ln 1991 verdwijnen de laatste restanten van de Mosselbanken uit het intergetij-
de gebied doordefebruari-stormen. Pas in 1994 is in een deel van de Waddenzee
een herstel van de droogvallende Mosselbanken in de waddenzee te zien.

Begin tachtiger jaren wordt de biomassa van Mosselen op natuurlijke, niet droogval-
lende Mosselbanken (type 3) in de westelijke Waddenzee geschat op ongeveer
150.000 ton versgewicht. Omdat de spreiding erg groot is verschaffen deze getallen
weinig harde informatie.
De oppervlakte van de Mosselcultuurpercelen in de westelijke Waddenzee bedraagt
ruim 70 vierkante kilometer. Hiervan is onder normale omstandigheden ongeveer de
helft in gebruik als cultuurperceel. De biomassa op deze percelen blijkt in de periode
1 950-1989 te variëren tussen de 60.000 en 160.000 ton versgewicht. Na het uitblijven
van een goede broedval in de periode 1988-1991 en het wegvissen van de Mossel-
banken op de droogvallende platen nam ook de biomassa op de percelen sterk af tot
circa 16.000 ton in 1991. ln 1993 is de biomassa op de percelen weer toegenomen
tot zo'n 34.000 ton versgewicht, wat nog altijd minder is dan 30 procent van de
gemiddelde biomassa in de periode 1950-1989.

Op kaart 33 in de Atlas is de ligging van de Mosselpercelen, beviste Mosselzaad-
banken en beviste Mosselbanken in de Waddenzee aangegeven.

5. Recreatieve waarde van de natuur

Het waddengebied speelt een grote rol in de vrijetijdsbesteding. Het leent zich
bijzonder goed voor watersport-, verblijfs- en dagrecreatie-activiteiten. ln 1990 waren
er 4.500 ligplaatsen in jachthavens beschikbaar, met daarnaast 8.340 hotelbedden,
18.130 standplaatsen op kampeerterreinen, 6.680 bungalows en 9.830 andere
slaapplaatsen. Van deze gelegenheden is naar schatting 8.777.000 dagen gebruik
gemaakt, terwijl er daarnaast nog eens 1.323.000 dagtoeristische dagen zijn doorge-
bracht. Dit alles leverde 4.840 arbeidsjaren op, met een inkomen van globaal 355
miljoen gulden.

Sinds in de beleidsdoelstellingen op alle overheidsniveaus de betekenis van natuur
en landschap primair is gesteld, is voor recreatie en toerisme een daarop afgestemd
beleid ontwikkeld. Belangrijkste kenmerken daarvan zijn dat vrijetijdsactiviteiten en -
voorzieningen in het waddengebied niet langer onbeperkt kunnen groeien en dat deze
bovendien aan gebiedsdelen zijn gebonden. ln het lnterprovinciaal Beleidsplan
Waddenzeegebied is daarom in het beleid ten aanzien van recreatie een zonerings-
principe opgenomen waarbij zoveel mogelijk de voor verstoring gevoelige gebieden
worden ontzien. Deze zonering is weergegeven in figuur 8.28.

ln de zonering wordt onderscheid gemaakt tussen drie zones. Ten eerste de 'zone
recreatief medegebruik'. Tot deze zone behoren de gebieden waarin recreatieve
activiteiten in principe geen bedreiging vormen voor de ecologische functies. Deze
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Figuur B.2B Hoofdzonering van recreatieve functies in de Waddenzee.

gebieden, die onder meer zijn gesitueerd langs de kust, bieden plaats aan een

verscheidenheid aan recreatieve activiteiten, waaronder vormen van oever- en

landrecreatie. Ook de hoofdvaargeulen liggen in deze zone. Langs de kust sluiten

deze gebieden onder meer aan bij de bevolkingsconcentraties waarmee ze een

opvangfunctie hebben voor de recreatieve behoefte. Tot de tweede zone, de 'zone

beperkt recreatief medegebruik' behoren de gebieden die over belangrijke natuurlijke

waarden beschikken, maar nog wel toegankelijk zijn voor recreanten. Het gaat hier

vooral om gebieden die bij laagwater droog komen te staan. Gezien de natuurlijke

waarden rs hier een terughoudend beleid van kracht waarbij de recreatieve ontwikke-

ling niet ten koste mag gaan van de natuurlijke draagkracht.
ln de derde zone, de 'zone geen of nauwelijks recreatief medegebruik' vallen de

gebieden die samenvallen met de afgesloten gebieden binnen de beschermde

natuurmonumenten en Staatsnatuurmonumenten. Het betreft gebieden die vanwege

hun grote verstoringsgevoeligheid, op grond van artikel 17 Natuurbeschermingswet

of artit<et 416 Wetboek van Straf recht, een deel van het jaar of het gehele jaar voor

het pubtiek gesloten zijn. Deze gebieden zijn veelal niet of slechts tijdelijk toegankelijk

voor recreanten, voorzover geen verstoring op kan treden van onder andere hoogwa-

tervluchtplaatsen, rustgebieden, broedkolonies en gebieden met een betredingsgevoe-

lige vegetatie.

Met deze zonering als uitgangspunt is het interessant dieper in te gaan op enkele

vormen van recreatie die belangrijk zijn voor het waddengebied. Het gaat hier vooral

om wadlopen, sportvissen, pleziervaart en vogelobservatie en natuurbeleving. Per

recreatievo rm zal voor zover mogelijk een indicatie worden gegeven van de omvang,

geografische spreiding en periode waarin de recreatievorm voorkomt.

5.1 Wadlopen
Het wadlopen in het waddengebied is onderworpen aan de Wadloopverordening. Op

basis van deze verordening worden vergunningen verleend aan wadlooporganisaties,

waarin het maximum aantal deelnemers aan wadlooptochten is vastgelegd. Er is
overigens weinig betrouwbare informatie aanwezig over de aantallen wadlopers per

route per jaar. Om toch een indruk te krijgen van de omvang van deze recreatievorm

zijn in tabel8.29 de in 1994 geplande wadlooptochten van de drie grootste wadloopor-

ganisaties weergegeven met de maximum groepsgrootten per tocht.

Uit deze tabel kan het potentieel aantal wadlopers, dat in 1994 de verschillende

tochten zou kunnen lopen, worden afgeleid. Dit aantal bedraagt ruim 49.000 wadlo-

pers. Hoewel het werkelijke aantal wadlopers kan verschillen lijkt het totale aantalvan
4g.O0O wadlopers een goede indicatie te zijn wanneer het wordt vergeleken met

enquêtegegevens over het wadlopen in 1989 (Zwakenberg, 1991).
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Engelsmanplaat
Ameland
Schiermonnikoog
Simonszand
Terschelling
Pinkegattocht
Rottumeroog
Robbengat
Noordpolderzijl
zwerftochten

Totaal

32
29

2

::
99

160

37
24
14
2
1

90

79
63
52
28

1

12
24
24
22
oo

384

24
24
,:

134

10
10
18
26

2x70
2 x70
2x50

125
30

1x50
125

3x50
3x50
2x50

1 1.060
8.820
5.200
3.500

30
600

3.000
3.600
3.300
9.900

49.010

Tabel 8.29 Aantal geplandetochteninl994enmaximumaantal deelnemerspertochtvoordedrie'grote'wadloopor-
ganisaties Stichting Wadloopcentrum Pieterburen (WP), D¡jkstra's Wadlooptochten (DW) en Wadloopcen-
trum Friesland (WF),(bron: Folders WP, DW en WF, Waddenadviesraad, 1994).

Wat de geografische spreiding van het wadlopen betreft kan onderscheid worden
gemaakt tussen oversteektochten en zwerftochten. Oversteektochten worden georga-
niseerd naar de eilanden Ameland, Schiermonnikoog, Rottumeroog en Terschelling
en naar de zandplaten Engelsmanplaat en Simonszand. De tocht naar Terschelling
kan alleen onder uitzonderlijk gunstige weersomstandigheden worden gelopen,
meestal één of enkele keren per jaar. Verder zijn er zwerftochten zoals de Pinkegat-
tocht, de tochten naar Robbengat en Noordpolderzijl, de Spruteltocht vanaf Schiermon-
nikoog en op de kwelders langs de Groninger kust.
De vertrek- en aankomstplaatsen van de wadlooptochten kunnen nogalvar¡ëren, dat
geldt in het bijzonder voor de zwerftochten. De route naar Ameland begint meestal
op de veerdam bij Holwerd en e¡ndigt bij de kooiplaats op Ameland. De tocht
Engelsmanplaat (heen en terug) begint tussen Nes en Wierum. De tochten naar
Simonszand en Rottumeroog starten ten noorden van Pieterburen. Op kaart 35 van
de Atlas zijn de routes van de verschillende wadlooptochten globaal weergegeven,
waarbij een indicatie wordt gegeven van de capaciteit van de route en het gemiddeld
aantal wadlopers per kilometer.

Het wadlopen van de geplande tochten begint begin mei en eindigt halverwege
oktober. ln de wintermaanden wordt een beperkt aantal tochten georganiseerd
bijvoorbeeld langs de vloedlijn. De geplande tochten naar Schiermonnikoog, Ameland
en Engelsmanplaat vinden overwegend plaats op zaterdag en zondag en naar
Rottumeroog ook nog op vrijdag. Geplande zwerftochten worden ook op doordeweek-
se dagen (dinsdag en donderdag) georgan¡seerd. Het wadlopen is op alle dagen
gebonden aan de laagwaterper¡ode.

5.2 Sportvissen
Sportvisserij is een favoriete ontspanning van veelwaddenbezoekers. De Nederlandse
Vereniging van Sportvissersfederaties (NVVS) heeft becijferd dat van de ongeveer
één miljoen Nederlandse sportvissers er circa 400.000 aan zeehengelsport doen. Bij
die groep zijn de Zeeuwse wateren en de Waddenzeezee.r. in trek. De zeesportvissers
zijn volgens een recente publikatie van de NVVS het minst georganiseerd. Dat heeft
onderzoek naar deze groep bemoeilijkt. Duidelijk is dat de hengelaars zich concentre-
ren op goed bereikbare plaatsen waar bovendien de kans op beet hoog wordt inge-
schat. Zij die over een visbootje beschikken ankeren langs randen van geulen. Vissers
vanaf de oever verkiezen veelal een stek op de dijk tussen Den Oever en Harlingen.
Vanaf deze plaatsen wordt de sportvisserij gedurende het hele jaar beoefend. Om een
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indruk te krijgen van de intensiteiten en spreiding van vissersboten over de Wadden-
zee wordt verwezen naar de beschrijving van de pleziervaart.

5.3 Pleziervaart
Naast wadlopen en sportvissen vormt ook de watersport een belangrijk onderdeel van
de recreatie in de Waddenzee. Gegevens over deze vorm van recreatie kunnen
worden ontleend aan de resultaten van watersportonderzoek in 1980 en 1988 en aan
jaarlijkse inventarisaties van de sluispassages van de recreatievaart naar en van de
Waddenzee. Uit het watersportonderzoek blijkt dat in de jaren tachtig de zeiljachten
het grootste aandeel (ruim de helft) van het totaal uitmaken. De andere helft van de
watersportvloot bestaat uit rond- en platbodemjachten en charterschepen (30 procent),
naast de vrijwel constant gebleven aantallen motorjachten en sportvisschepen. Het
aantal plankzeilers op de Waddenzee is naar verhouding zeer gering. ln tabel 8.30
wordt een overzicht gegeven van de aantallen pleziervaartuigen die zijn waargenomen
op de Waddenzee op drie teldagen in 1988. Uit deze tabel valt af te leiden dat op de
teldagen in 1988 gemiddeld ruim 530 pleziervaartuigen per dag op de Waddenzee
aanwezig waren. Bij een gemiddelde bootbezetting van 3,7 komt dit neer op bijna
2000 watersporters. ln 1980 en 1982 bedroegen de gemiddelden respectievelijk 338
en 441 pleziervaartuigen per waarnemingsdag. Ervan uitgaande dat de waarnemings-
dagen een redelijk representatief beeld geven van het zomerseizoen, dan is van 1982
tot 1988 het gemiddeld aantal pleziervaartuigen, dat gelijktijdig buiten de jachthavens
in de Waddenzee is waargenomen, gegroeid met twintig procent. Dit komt overeen
met een gemiddelde jaarlijkse groei van drie procent.

Tabel 8.30 Aantallen waargenomen pleziervaartuigen op drie teldagen in 1988 op de Waddenzee, buiten de havens
(bron: Stuurgroep Waddenprovincies, 1989)

De groei, afgeleid van visuele waarnemingen op een beperkt aantal dagen, geeft een
onvoldoende betrouwbaar beeld van de ontwikkeling in de watersport. Een beter beeld
van de ontwikkeling kan worden verkregen uit de cijfers over het aantal sluispassages
van pleziervaartuigen van en naar de Waddenzee. Het totaal aantal passages van
de sluizen Delfzijl, Lauwersoog, Harlingen, Kornwerderzand, Den Oever en Den Helder
bedroeg in 1982 bijna 64.000 en in 1988 ruim 81 .000. De jaarlijkse groei was gemid-
deld ruim vijf procent. De sluizen van Kornwerderzand en Den Helder namen de
grootste toename voor hun rekening.

Verreweg het grootste deel van de pleziervaartuigenvloot die zich buiten de havens
bevindt, vaart. Slechts achttien procent ligt voor anker direct langs de vaarroute of ligt
droog op het wad. Uit het watersportonderzoek blijkt dat vrijwel alle varende plezier-
vaartuigen de routes van de betonde en bebakende geulen aanhouden. Om een beeld
te krijgen van de intensiteit van de vaartuigen in deze geulen zijn in de Waddenzee
29 tracés onderscheiden die weer zijn ondergebracht in zes zones, te weten: de
westelijke Waddenzee, het Friese Wad, het gebied tussen Engelsmanplaat, Lauwers-
oog en Schiermonnikoog, het Groninger Wad, de Eems en de Dollard. Tabel 8.31

Zeiljacht
Motorjacht
Platbodem
Sportvisschip
Visbootje
Charter

300
'14

50
39
32
50

284
37

'147

13
M
84

285
29
86

6
43
52

869
80

282
58

119
186

Totaal 485 608 501 1594
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)

geeft een overzicht van het gemiddelde aantal pleziervaartuigen per zone voor de
waarnemingen in 1988.

Tabel 8.31 lntensite¡t van pleziervaartuigen per zone gemiddeld over de drie waarnemingen in 1 988 (bron: Stuurgroep
Waddenprovincies, 1 989)

I de westelilke Waddenzee
ll het Friese Wad
lll het gebied tussen Engelsmanplaat, Lauwersoog en Schiermonnikoog
lV het Groninger Wad
V de Eems
Vl de Dollard

U¡t tabel 8.31 blijkt dat in de westelijke Waddenzee verreweg de meeste vaartuigen
worden aangetroffen (78 procent). ln de oostelijke delen van de Waddenzee is dit
aantal veel geringer, met uitzondering van het gebied tussen Engelsmanplaat,
Lauwersoog en Schiermonnikoog waar de intensiteit van vaartuigen relatief hoog is.
De geografische spre¡ding van de gemiddelde intensiteit van plezieruaartuigen over
de waarnemingen in 1988 is weergegeven op kaart 36 in de Atlas.

Het watersportseizoen loopt in het algemeen van april tot en met september. De
drukte op het water var¡eert sterk met de weersomstandigheden, de periode in het
seizoen, de dag in de week en het tijdstip op de dag. Afgaande op het aantal boten
dat in de jachthaven van Schiermonnikoog een ligplaats zoekt, zijn de maanden juli
en augustus de drukste maanden gevolgd doorde maand juni (Gemeente Schiermon-
nikoog, 1 993, ongepubliceerd).

5.4 Vogelobservatie
Vogelobservatie blijkt in het waddengebied een belangrijke vorm van natuurbeleving
te zijn. Door Staatsbosbeheer is een aantal vaste observatiepunten vastgelegd. Dè
intensiteit waarmee deze punten worden bezocht wordt primair bepaald door de
voorkomende vogeldichtheden en trekbewegingen door het jaar heen. Daarnaast is
ook de recreatiedichtheid een belangrijke maat voor de intensiteit van de natuurbele-
ving.

6. Overige aspecten

Archeologie
De bodemopbouw van de Waddenzee is redelijk bekend. Sinds het werk van Van
Straaten in de jaren '50 en '60 is veel onderzoek gevolgd. Op allerlei plaatsen bevin-
den zich verdronken en overslibde nederzettingsterreinen. Toch schuilt daarin niet de
uitzonderlijke archeologische waarde van het gebied. Deze waarde is pas de afgelo-
pen tien jaar gebleken, toen voor het eerst onderzoek werd gedaan naar restanten
in diepere geulafzettingen. Het gaat daarbij om scheepsresten die door de specifieke
fysische omstandigheden van de Waddenzee in een uitmuntende staat behouden zijn
gebleven. lngekapseld in de slappe sedimenten zijn schip, scheepsuitrusting, inventa-
ris en lading veelalcompleet bijeen gebleven en geheel afgesloten van de ðorrosieve
inwerking van zuurstof. De organische materialen waaruit romp en tuigage, maar ook

Vaarroutelengte in kilometers 389 129 37 81 90 21

Gemiddeld aantal pleziervaartuigen 415 46 39 16 11 4

Gemiddelde intensiteit van pleziervaartuigen per 10 km route 11 1 11 2 1 2
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prov¡and, toerusting en kleding van opvarenden grotendeels zijn opgebouwd blijken
in onvergelijkbaar goede conditie bewaard gebleven.
Het verspreidingspatroon van scheepsvondsten is slechts gedeeltelijk bepaald door

culturele factoren (vaarroutes). Het meest bepalend voor archeologie en monumen-

tenzorg blijken echter de milieufactoren te zijn die ertoe leiden dat een schip uiteen

slaat en het geheel tot niets vergaat of dat de integriteit behouden blijft.

De specifieke dynamiek van de geulen in de Waddenzee, die niet door hard substraat
in hun loop worden gehinderd, heeft het integraal behoud op ongekende wijze

bevorderd. Een gezonken schip hindert de waterloop en veroorzaakt daardoor als

vanzelf dat het onderslepen raakt en wegzakt of dat de geul een iets andere loop

zoekt. ln beide gevallen raken de restanten geheel ingekapseld.
Hoewel er nog slechts kort aandacht aan wordt besteed is in de binnendelta van het

zeegat van Texel en het Vlie een 80{al schepen uit de zestiende, zeventiende en

achttiende eeuw bekend geworden. Deze rijkdom is nog maar een f ractie van hetgeen

het gebied herbergt. De scheepswrakken in de binnendelta van het zeegat van

Ameland, dat aansluit op de voormalige Middelzee, moeten van oudere datum zijn.

Verder oostelijk, bij het Friesche Zeegal, de Lauwers en Eems, heeft in het geheel

nog geen onderzoek plaats gehad. Op grond van de thans voorliggende gegevens

is evenwel voorgesteld het westelijk gedeelte van de Waddenzee voor te dragen als

Wereld Erfgoed. Nader gepreciseerd gaat het om die delen waar de top van het

Pleistoceen (of het daarop afgezette Hollandveen) dieper ligt dan vijf à zes meter

beneden NAP en waar deze ondergrond bedekt is met geul- en/of plaatafzettingen.

Figuur 8.32 Archeologisch belangriike gebieden in de Waddenzee.

ln figuur 8.32 worden de uit archeologisch opzicht belangrijke gebieden in de Wadden-

zee aangegeven. De basis van deze kaart wordt gevormd door de laagwaterlijn en

de zes meter dieptelijn. ln Friesland is de begrenzing van de voormalige Middelzee

aangegeven (verspreiding Duinkerke lll afzettingen). Op grond van de aanwezigheid

@
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Grote concêntraties
archeologische scheepsresten
Bekende voorkomens van
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van Holocene geul- en plaatafzettingen, begrensd door de zes meter dieptelijn van
de top van Pleistoceen of het daarop aanwezige Hollandveen, is het gebied aangege-
ven waar zich de grote concentraties archeologische scheepsresten bevinden. ln een
dichtere arcering is aangegeven waar deze concentraties thans ontsloten zijn en door
onderzoek bekend. Het gaat daarbij begrijpelijkerwijs om archeologische afzettingen
die dagzomen in de grillige geuloevers van momenteel actieve erosiegeulen.

Militair gebruik
Door de grote uitgestrektheid van het gebied en het vrijwel ontbreken van obstakels
leent het waddengebied zich uit militair oogpunt goed voor het houden van militaire
oefeningen. Militaire activiteiten die in het waddengebied plaatsvinden betreffen het
compagniesoefenterrein Marnewaard, de schietranges Noordvaarder en Vliehors, het
schietemplacement Zeelronl en Breezanddijk, het cavalerieschietkamp Vlieland, de
marinehaven Den Helder, het amfibisch oefenkamp Korps Mariniers op Texel en de
laagvliegroute bij Schiermonnikoog.
Figuur 8.33 geeft een beeld van het huidige militaire gebruik van het waddengebied
en van de ruimtelijke consequenties die daaruit voortvloeien.

Borkum
Juist

o Memmert

Figuur 8.33 Militaire activiteiten in de Waddenzee en de Noordzeekustzone.

Kabels en leidingen
De Waddenzee wordt doorsneden door een veertigtal kabels en buisleidingen ten
behoeve van de nutsvoorzieningen voor de eilanden. De meeste leidingen zijn
aangelegd voor het telefoonverkeer, andere dienen voor gas, water, elektriciteit en
(recentelijk afgesloten) melk. Verder is er de Noord Gas Transport (NGT) leiding
aangelegd voor het transport van aardgas vanaf gaswinputten in de Noordzee naar
het vasteland. Er bestaat overigens geen vaste regel voor het te volgen tracé voor
de kabels of leidingen. Zo lopen de leidingen naar Ameland over de platen en naar
Schiermonnikoog in de geulen. De kabels en leidingen die zich in de Waddenzee
bevinden zijn weergegeven in figuur 8.34.

Zandwi nning en schelpenwinning
ln het verleden werd in de Waddenzee op grote schaal zand gewonnen. ln de periode
van 1970 tot en met 1987 bedroeg dat jaarlijks circa vijf miljoen mt. Op dit moment
bedraagt dit ruim twee miljoen mt per jaar, waarvan 1,5 miljoen mt per jaar als
'toelaatbaar' wordt aangemerkt.

Zandsuppleties in de Waddenzee werden uitgevoerd ten behoeve van het behoud en
uitbreiding van het eilandje Griend als vogelbroedgebied en ter bescherming van
duingebied (en natuur- en recreatie belangen) op ondermeer Texel en Ameland. ln
totaal is hiervoor in de periode van 1952 tot en met 1989 circa twaalf miljoen m3 zand

241



Lauwersoog

0
Borkum

M€mmert

JuistIV

I
I

Tâxel

.: GAS

- 
water

- 
Glycol - 

PKB begrenzing

l-l Leidingenskaat

Holwerd

Oéve¡

Figuur 8.34 Kabels en leidingen in de Waddenzee.

nodig geweest. Ter vergelijking: de totale 'zandhonger' door afsluiting van de Zuider'
zee en de Lauwerszetbedroeg in die periode circa 100 miljoen m3.

De schelpenwinning in de Waddenzee bedraagt in totaal circa 120.000 m3 per jaar,

gemiddeld over de periode 1970 tot 1987.

Bagger- en stortwerken
ln de Waddenzee worden bagger- en stortwerkzaamheden uitgevoerd om geulen en

havens open te houden, H¡eiOij worden jaarlijks miljoenen m3's sediment verzet.

8.5.2 Autonome.ontwikkelingen

ln de vorige paragraaf is de bestaande toestand van het milieu beschreven aan de

hand van doelvariabelen. Naast de bestaande toestand is het ten behoeve van de

effectvoorspelling ook van belang inzicht te hebben in de autonome ontwikkeling van

het milieu, Onder autonome ontwikkeling wordt de toekomstige ontwikkeling van een

gebied verstaan zonder dat het voornemen of één van de alternatieven wordt gereali-

seerd. Met het beschrijven van deze toekomstige ontwikkeling en de bestaande
situatie samen, ontstaat een referentiekader voor de vergelijking van het voornemen

en de alternatieven.

ln deze paragraaf wordt de autonome ontwikkeling van de Waddenzee in hoofdlijnen
geschetst. Deze wordt in hoofdzaak bepaald door twee factoren. De eerste factor
betreft de zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het ecosysteem van de Waddenzee.
Voor elk van de geselecteerde milieu-aspecten kan deze ontwikkeling in beeld worden
gebracht. De tweede factor hangt samen met de keuzen die in het beleid zijn vastge-

legd inzake de toelaatbaarheid van menselijke activiteiten in het waddengebied nu

en in de toekomst. op beide factoren zal nu nader worden ingegaan.

Natuurlijke ontwikkeling ecosysteem

Natuurschoon
De rustieke sfeer, het ongeschonden karakter en de weidse/open horizont van de

Waddenzee in relatie met de Noordzeekustzone worden voornamelijk bepaald door

menselijke activiteiten (VROM, 1993b).Verwacht mag worden dat de intensiteit van

menselijke activiteiten, vooral in de omgeving van de bestaande haven- en industrie-
gebieden en lucht- en scheepvaartroutes, zal toenemen, terwijl door delfstofwinning
en toerisme verspreid over het waddengebied nieuwe activiteiten zullen worden

ontplooid.
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Aanpassingen in de richting van de Waddenzee, landinwaartse uitbreidingen van
haven- en industriegebieden, de toename van verkeer en vervoer, delfstofwinning,
windexploitatie, recreatie en de voortgang van ontgrondingen zullen de rustieke sfeer,
het ongeschonden karakter en de weidse en open horizont van het gebied niet ten
goede komen. Verwacht mag worden dat het natuurschoon zal afnemen.

Unieke hydrologie en geomorfologie
ln een dynamisch systeem als de Waddenzee verplaatsen geulen, wad- en zandplaten
zich voortdurend. Daardoor treden er telkens lokale veranderingen op, in stroompatro-
nen, stroomsnelheden en getij-amplituden.
Zeespiegelstijging, bodemdaling en zandwinning kunnen de hydraulica veranderen
als de vergroting van het volume van het gebied niet wordt gecompenseerd door de
aanvoer van zand en slib. Het achterblijven van deze compensatie wordt echter niet
ven¡vacht. Als de in de laatste jaren geconstateerde toename van de getij-amplitude
doorzet, zal de stroomsnelheid toenemen waardoor de geomorfologie van de Wadden-
zee enigszins kan veranderen.
Bijeen grotere getij-amplitude hoorteen systeem van hogere platen en diepere geulen
(Dankers et al., 1990). Mogelijkerwijs treedt tijdelijk'verdieping'op vanwege de
traagheid waarmee het morfologische systeem zich aan volumeveranderingen
aanpast. Over het algemeen zal het hydraulische beeld van de Waddenzee echter
hetzelfde blijven.

De morfologie van de Waddenzee en de Noordzeekustzone is het resultaat van
(natuurlijke) erosie- en sedimentatie processen, die samenhangen met lange termijn
veranderingen en cyclische verschijnselen van enkele tientallen tot honderden jaren.
Langs de kust en in de zeegaten vindt veel zandtransport plaats. Zolang de hoge
platen en eilanden in de zandaanvoerroute liggen, blijven ze bestaan. Als ze eenmaal
buiten de aanvoerroute liggen dan begint het proces van afbraak en/of verplaatsing
(Dankers et a1.,1990). Dit proces speelt zich momenteel met name af bij de eilanden
Rottumerplaat, Rottumeroog en de zandplaten het Rif en Engelsmanplaat.
Zeespiegelstijging, zandhonger, zandwinning en bodemdaling kunnen het zandtrans-
port naar de Waddenzee doen toenemen waardoor ook de kusterosie toeneemt. Dit
zal ten koste gaan van de eilanden en de zandplaten. Verwacht mag worden dat de
eilanden via suppleties of andere civieltechnische ingrepen tegen erosie zullen worden
beschermd. Vanwege het netto sedimentverlies naar de Waddenzee kan 'versteiling'
van het kustprofiel van de Noordzeekustzone optreden (Oost& Dijkema, 1993). De
samenstelling van het sediment in de Waddenzee als gevolg van de toegenomen
sedimentatie zal echter niet veranderen, omdat het sedimentaanbod en de omgevings-
variabelen niet wezenlijk anders zullen zijn.
ln de pionierszone van kwelders langs de Friese kust, op Schiermonnikoog en op
Rottumerplaat kan in de toekomst tijdelijk een opslibbingstekort optreden. Dit kan
aanleiding geven tot kliferosie van de achtergelegen kwelders (Oost & Dijkema, 1993).
Als factoren, zoals zeespiegelstijging, windklimaat en sedimentaanbod niet noemens-
waardig veranderen en er geen kritische drempels naar een nieuw evenwicht worden
overschreden, mag worden verwacht dat de morfologie van de Waddenzee lokaal wel
walzal veranderen. Het karakteristieke systeem van geulen, platen, hoge zandbanken,
stranden en eilanden met een natuurlijke dynamiekzal echter blijven bestaan (Oost
& Dijkema, 1993).

Unieke ecologie
Als de eutrofiëring van de Nederlandse kustzone succesvol wordt teruggedrongen,
zal dat leiden tot verschuivingen in de dominantie van verschillende bodemdiersoorten.
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Daardoor zal het relatief grote aandeel van kleine borstelwormen en pipetteerders
(deposit-feeders) in de totale dichtheid afnemen. Zowel het aantal soorten als de
soortensamenstelling zal echter in grote lijnen gelijk blijven, ondanks het feit dat de
introductie van een of meer exoten mag worden verwacht. Schommelingen in de totale
dichtheid/biomassa en in de dichtheden/biomassa's van individuele soorten - met
name die welke gevoelig zijn voor strenge winters -zullen blijven bestaan. Bij een
stijging van de temperatuur door het broeikaseffect zalde biomassa van de bodemfau-
na een stabieler verloop vertonen en zal de soortenrijkdom toenemen. De soortensa-
menstelling zal dan meer overeenkomst gaan vertonen met die van de Franse estuaria
(Beukema, 1992; De Vooys 1990).

Het vóórkomen en de ontwikkeling van natuurlijke Mossel-, Kokkel- en Strandschelp-
banken wordt voornamelijk bepaald door het visserijbeleid. Een kwart van de droogval-
lende platen in de Waddenzee is in 1993 permanent gesloten voor de visserij. Alle
andere platen kunnen alleen tijdelijk en afhankelijk van het aanbod van schelpdieren
voor vogels door de overheid worden gesloten (VROM, 1993b). ln de permanent
gesloten gebieden zullen natuurlíjke Mossel- en Kokkelbanken tot ontwikkeling komen,
die de rest van het wad van laruen en broed kunnen voorzien. Afhankelijk van de
inspanning van de visserij kan ook in de niet permanent gesloten gebieden het aantal
banken toenemen. Bij een tekort aan Kokkels in de Waddenzee zullen de niet be-
schermde Strandschelpbanken in de ondiepe kustzone van de Noordzee worden
bevist, waardoor deze in aantal af zullen nemen.

Het bestand van mariene vissen (Wijting, Kabeljauw, Meun, Horsmakreel, Rode Poon,
Pitvis en Dwergbolk), estuarine vissen (Zeedonderpad, Botervis, Brakwatergrondel,
Puitaal, Slakdolf, Dikkopje en Kleine Zeenaald) en platvissen in de Waddenzee is
redelijk goed en gevarieerd (Hovenkamp & van der Veer, 1993). De stand van
estuarine soorten zal, onder invloed van de huidige antropogene ingrepen in het
ecosysteem niet verder achteruit gaan.
Voor vissoorten die vanuit zee de rivieren opzwemmen, zoals Zalm, Rivierprik,
Zeeprik, Elft, Houting en Steur, is de situatie slechter en zijn op korte termijn geen
verbeteringen te verwachten (Hovenkamp & van der Veer, 1993). Met name de
vervuiling en de kwaliteit van de achterliggende stroomgebieden en de beperkte
bereikbaarheid van die gebieden door de aanleg van kunstmatige barrières, zal een
spoedige terugkeer van de oorspronkelijk aanwezige soorten hinderen.
ln Noordzee en Waddenzee is door de intensieve visserij de stand van zowel de
commerciële vissen (voornamelijk mariene soorten en platvissen) als de meer zeldza-
me vissen ("bijvangst"-soorten) sterk teruggelopen (Camphuysen, 1990; Lozan et al.,
1994). Vooral de stand van Haring- en Kabeljauw is momenteel zorgwekkend. De
ontwikkeling van de bestanden van commerciële soorten zal voornamelijk worden
bepaald door het visserijbeleid dat de reductie van de visserij-intensiteit en van de
bijvangst nastreeft (Ministerie van LNV 1993c). lndien deze doelstelling wordt ge-
haald, mag worden verwacht dat de visstand zichzal herstellen. Visbestanden worden
echter naast de visserij ook gereguleerd door natuurlijke variabelen (Philippart, 1993),
zodat het niet zeker is dat herstel op korte termijn zal optreden.
Ook het beoogde herstel van zeegrasvelden, migratieroutes en het terugdringen van
verontreinigingen kunnen, indien gerealiseerd, de visstand in Waddenzee en Noord-
zeekustzone positief beinvloeden.

De laatste jaren is een toename geconstateerd van een aantal soorten met een meer
zuidelijke verspreiding zoals Sardien, Ansjovis, Glasgrondelen Koornaarsvis. Dit kan

244



het gevolg zijn van een (tijdelijke) verhoging van de gemiddelde watertemperatuur in
het voorjaar en de zomer. Of deze trend doorzet is onzeker.

Voor wat betreft de vogels kan de uitbreiding van de beschermingsmaatregelen leiden
tot een toename van het aantal broedende Eidereenden, Scholeksters, Strand- en
Bontbekplevieren, Lepelaars en sterns, ovenruinterende Rotganzen en ruiende Berg-
en Eidereenden (Dankers ef a/., 1990). Hetterugdringen van de eutrofiëring en het
kunstmatig hoge voedselaanbod, zoals bij open vuilnisbelten, zal leiden tot lagere
aantallen Zilvermeeuwen en Kokmeeuwen. Het aantal schelpdieretende vogels, en
met name Scholeksters, Kanoetstrandlopers en duik/zeeëenden, wordt bepaald door
het voorkomen van schelpdierbanken. De beschikbaarheid van deze banken wordt,
zoals reeds eerder is aangegeven, in belangrijke mate bepaald door hetvisserijbeleid.

Veranderingen in het visserijbeleid op de Noordzee, zoals reductie van de visserij-
intensiteit en de 'bijvangst,' kunnen leiden tot een verandering in het aantal en de
soortensamenstelling van aasetende vogels (meeuwen, stormvogels en jagers)
(Camphuysen & Leopold 1994). Een beperkte industrievisserij van pelagische vis
(Zandspiering, jonge Haring en Makreel) zal zeevogelsoorten als zeekoeten, alken,
Jan van Genten en duikers ten goede komen, daar overbevissing een potentiële
bedreiging vormt voor hun voedselbron (Camphuysen & Leopold 1994).

Van Grijze Zeehonden mag worden verwacht dat de populatie sterk zaltoenemen als
er voldoende rustgebieden en prooidieren beschikbaar zijn. De populatiegrootte van
de Gewone Zeehond wordt voornamelijk bepaald door het al dan niet optreden van
de virusziekte (Dankers et a\.,1990). Bij een regelmatige terugkeer van de virusziekte
zal de populatie uit niet meer dan 1.500 dieren bestaan. Als een nieuwe virusepidemie
uitblijft, kan de populatie toenemen tot 14.000 à 15.000 dieren, voorop gesteld dat er
geen ernstige verontreinigingen plaatsvinden en geen prooidieren worden overbevist.
De Bruinvispopulatie in de kustzone is de laatste jaren toegenomen. Als kustzone-
bewoners zijn Bruinvissen gevoelig voor vervuiling en verstoring (NIOZ, 1994a). Bij
een succesvolle bestrijding van de vervuiling en een beperkte intensiteit van de
scheepvaart kan de populatie verder toenemen.

Duurzame exploitatie van de natuur
ln de Waddenzee wordt voornamelijk gevist op schelpdieren (Mossel, Kokkel en
Strandschelp), garnalen en platvis (Bot, Schol en Tong), terwijl in de Noordzee-
kustzone vooral garnaal, platvis (Schol, Tong), industrievis (Zandspiering, jonge
Haring, Makreel en Sprot) en rondvis (Kabeljauw en Wijting) wordt gevangen.
Bij een succesvolle bestrijding van de eutrofiëring van de Nederlandse kustzone
kunnen de bestanden van platvis en garnalen enigszins teruglopen. Via vangstbe-
perkende maatregelen wordt getracht de intensiteit van de visserij in de Noordzee-
kustzone terug te brengen zodatnegatieve effecten van de visserijop de visbestanden
worden beperkt en de bestanden weer kunnen toenemen (Ministerie van LNV 1993c).
Daarbij moet worden opgemerkt dat er voor individuele vissers binnen het Gemeen-
schappelijk Visserijbeleid mogel'rjkheden liggen om de vangstrechten uit te breiden
(Ministerie van LNV, 1993c). Deze mogelijkheden zullen waarschijnlijk worden benut.
De intensiteit van de visserij kan ook door de werking van het marktmechanisme
tijdelijk afnemen. Er van uitgaande dat de intensiteit niet toeneemt of enigszins
afneemt, mag worden verwacht dat de bestanden van garnalen en platvissen respec-
tievelijk niet verder terug zullen lopen en mogelijk zelfs wat toe zullen nemen. Platvis-
bestanden worden echter naast de visserij ook gereguleerd door natuurlijke variabelen.
Het is daardoor niet zeker dat herstel op korte termijn zal optreden (Philippart, 1993).

245



Het Kabeljauwbestand bevindt zich momenteel beneden het zogenaamde 'veilig
biologisch minimum' en is opgebouwd uit een aantal slechte jaarklassen (Ministerie
van LNV 1993c). Hierdoor mag een spoedig herstel niet worden verwacht. Voor wat
de stand van Wijting betreft, worden geen problemen voorzien.
De laatste jaren neemt de aanvoer van Sprot en jonge Haring als industrievis af , terwijl
de aanvoer van Zandspiering gestaag stijgt (Philippart, 1993). Voor de visserij in de
Noordzeekustzone van de waddeneilanden is vooral de bevissing van Zandspiering
van belang. ln hoeverre de stand hierdoor wordt be'invloed is niet bekend, maar
gezien de omvang van deze vorm van visserij mag een reductie worden verondersteld.

ln de Waddenzee worden de vergunningen voor de Mosselzaad-, Kokkel- en garnalen-
visserij alsook het totale areaal Mosselpercelen niet uitgebreid. Zowel bij de Kokkel-
als bij de Mosselzaadvisserij wordt gestreefd naar een vermindering van de effecten
op de ecologie (Ministerie van VROM, 1993b). Een kwart van de droogvallende platen
in de Waddenzee is in 1993 permanent gesloten voor Mossel- en Kokkelvisserij en
voor de visserij met bodemvistuigen met wekkerkettingen. ln jaren van voedselproble-
men voor vogelpopulaties kunnen aanvullende maatregelen worden getroffen ter
beperking van de visserij op schelpdieren (Ministerie van VROM, 1993b). Hierdoor
zal een zekere mate van herstel van Mossel- en Kokkelbanken mogelijk zijn.
Voor de visserij vormen in Kokkelarme jaren de Strandschelpbanken in de Noordzee-
kustzone een niet door regelgeving beschermd alternatief. Afhankelijkvan het Kokkel-
bestand zal exploitatie van deze banken plaatsvinden. Bij een langdurig voor de
visserij ontoereikend Kokkelbestand in de Waddenzee zal uiteindelijk het Strand-
schelpbestand worden gereduceerd.

Recreatieve waarde van de natuur
Tol1972 heeft het wadlopen een sterke groei doorgemaakt. De wadloopverenigingen
en de Waddenvereniging hebben sindsdien door het afsluiten van een convenant de
groei weten te beperken. ln de jaren tachtig was zelfs sprake van een afname; in de
jaren negentig is de ontwikkeling in hetwadlopen gestabiliseerd. Wadloopverenigingen
en overheid werken momenteel aan het opstellen van een nieuw convenant waarin
stabilisering van de intensiteit op het huidige niveau wordt nagestreefd. Aangenomen
mag worden dat het wadlopen in de toekomst dan ook niet sterk zal toenemen. De
pleziervaart in de Waddenzee en de Noordzeekustzone zal hoogstwaarschijnlijk nog
ín omvang toenemen. Een uitbreiding van de waterrecreatie langs de Noordzeekust
is te verwachten door de introductie van nieuwe handzame vaartuigen, zoals bijvoor-
beeld jet-ski's (Brouwer, 1989; Stuurgroep Waddenprovincies, 1991). ln de pkb voor
de Waddenzee is een stabilisering van de huidige omvang en vaardruknormering over-
eengekomen, terwijl naar een zogenaamde 'recreatieve zonering'wordt gestreefd.
Alleen binnen de bestaande havens is een beperkte capaciteitsvergroting toegestaan
(Ministerie van VROM, 1993b). Er van uitgaande dat de beleidsdoelstellingen de
verwachte groei in zekere mate zullen afremmen, mag een beperkte toename van de
pleziervaart worden verwacht. Daarbij zal een concentratie van de activiteiten in de
vaarroutes en de'open zones' plaatsvinden.
De strandrecreatie is, voor wat het concessiegebied betreft, sterk gebonden aan de
dag- en verblijfsrecreatie op de waddeneilanden. Er wordt gestreefd naar een stabilise-
ring van de capaciteit (aantalovernachtingsplaatsen) op het huidige niveau (Ministerie
van VROM, 1993b). Omdat vanuit de toeristische sector enerzijds wordt gewerkt aan
seizoensverbreding (Bakker et a\.,1989) en slechtweervoorzieningen en omdat ander-
zijds de dagrecreatie lijkt toe te nemen, is het waarschijnlijk dat de recreatie in zijn
geheel nog zal groeien.
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De sportvisserijen vogelobseruatie zijn duidelijke groeimarkten waarbijde sportvisserij
in tegenstelling tot de vogelobservatie zich concentreert in het westelijke deel van de
Waddenzee.

Beleid Waddenzee

Het beleid voor de Waddenzee van Rijk en provincies is grotendeels neergelegd in
respectievelijk de pkb-Waddenzee en het lnterprovinciaal Beleidsplan Waddenzee-
gebied (zie hoofdstuk 3'Óverheidsbesluiten').

ln de pkb-Waddenzee is'de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Wadden-
zee als natuurgebied'vastgelegd als hoofddoelstelling van beleid. Têr concretisering
van de hoofddoelstelling is in de bijlage bij de pkb-Waddenzee een'streefbeeld voor
de Waddenzee'geformuleerd, dat moet dienen als hulpmiddel bij het realiseren van
deze beleidsdoelstelling. ln het streefbeeld wordt voor de Waddenzee een voor het
jaar 2010 na te streven situatie met menselijk medegebruik verwoord. Het gaat om
menselijk medegebruik dat inpasbaar is binnen en afgestemd is op de gewenste
ecologische ontwikkelingen van de Waddenzee. Het streefbeeld is als volgt geformu-
leerd.

"De Waddenzee is primair een natuurgebied. Er is ruimte voor menselijke activiteiten,
zoals visserij en recreatie, waar nodig beperkt naar ruimte en tijd. De overbemesting
van het kustwater is afgenomen, zodat algenbloeien van slijmalgen en groenwieren
een meer natuurlíjke intensiteit hebben. De effecten van milieuvreemde stoffen zijn
tot een verwaarloosbaar niveau teruggebracht.
De bodemfauna is rijk en gevarieerd, met dichtheden zoals die ook voor de periode
van eutrofiëring aanwezig waren. Het risico van zuurstofloze gebieden is daardoor
praktisch verdwenen. De effecten van de visserij op het ecosysteem zijn gering.
De zeezoogdieren, vissen, kreeftachtigen en de vele (trek)vogels die het gebied
bezoeken zijn duurzaam verzekerd van hun voedselbron. Bovendien is de verstoring
van de bodem zodanig beperkt, dat ongestoorde natuurlijke Mosselþanken en zee-
grasvelden kunnen voorkomen. Doortrekkende vissoorten komen weer algemeen voor.
De natuurlijke dynamiek van de eilanden en kustgebieden wordt zo min mogelijk
beperkt, zodat zich jonge duin- en kustgebieden kunnen ontwikkelen. Scheepvaart
en de aanwezige industrie hebben geen nadelige effecten op het ecosysteem."

De provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland leggen de voorgestane toekom-
stige ontwikkeling van de Waddenzee niet vast in een streefbeeld, maar in een
'natuuruisie'op het na te streven ecosysteem. Deze natuurvisie wordt verwoord in het
lnterprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied. Kern van deze visie is om bij de
ontwikkeling van de Waddenzee te streven naar een integratie van drie 'natuurcriteria',
te weten: autonomie (natuurlijke ontwikkeling), bioregime (samenhang tussen ecosys-
teem en natuurlijk storingsregime) en diversiteit (verscheidenheid aan soorten en
leefgebieden). Centraal in het beleid staat een zo natuurlijk mogelijke autonome
ontwikkeling van de Waddenzee. Dit kan door systeemvreemde invloeden op het
Waddenecosysteem te verminderen, met het doel een meer spontane, duurzame
ontwikkeling van het gebied veilig te stellen. Dit geldt wèl onder de aanvaarding van
de aanwezigheid van en het gebruik van het Waddenzeegebied door de mens.
Menselijke activiteiten met een economische en/of recreatieve betekenis zijn dan ook
mogelijk; voor zover passend binnen de hoofddoelstelling van beleid (= duurzame
bescherming en ontwikkeling van de Waddenzee, de Noordzee, en de Eems-Dollard
als natuurgebied). Vanuit deze invalshoek worden er in het beleidsplan van de
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prov¡ncies beperkingen gesteld aan de ontwikkeling van haven- en industriegebieden,
de verdere zandwinning en de visserij, worden de recreatieve mogelijkheden gezo-
neerd en wordt er gestreefd naar de afbouw van militaire activiteiten in het Wadden-
zeegebied. Functies die in het beleidsplan niet ter discussie staan hangen samen met
de veiligheid van de bewoners (kustuerdediging), de bereikbaarheid van havens en
eilanden en de aanwezigheid van direct met de bewoning samenhangende activiteiten.

8.5.3 Beschrijving van de zoekgebieden

ln de startnotitie is voor alle prospects, waaruoor de initiatiefnemer een proefboring
heeft voorgenomen, een zoekgebied afgebakend. De ligging en de omvang van de
zoekgebieden worden onder andere bepaald door de ligging en de diepte van de pros-
pects en de waterdiepten in de Waddenzee (zie kaarl2 in de Atlas en de hydro-
grafische kaart in bijlage F). Voor elk zoekgebied zal in deze paragraaf gedetailleerder
worden ingegaan op de bestaande situatie op en in de directe omgeving van het
zoekgebied.

Zoekgebied Sint Jacobiparochie-West
Het zoekgebied Sint Jacobiparochie-West ligt tussen Terschelling en de Friese kust.
De belangrijkste geulen zijn de Oost Meep en twee secondaire geulen, waaronder het
Vingegat, aan het einde van de Oost Meep. De Oost Meep is verbonden met het Vlie,
het zeegat tussen Vlieland en Têrschelling. De Oost Meep zorgt voor de wateraan-
en afvoer naar de wadden ten zuiden van Terschelling. Het zoekgebied kan bereikt
worden via het zeegal het Vlie. De ebdelta voor het zeegal wordt doorsneden door
de geul Zuider Stortemelk. Via de geulen Vliestroom, West Meep en Noord Meep of
Zuid Meep kan de Oost Meep worden bereikt.

Langs de gehele vaarroute is een minimale waterdiepte aanwezig van vijf meter. De
minimale breedte van de geulen langs de route is 250 meter. De waterdiepte in beide
secondaire geulen varieert tussen de twee en zes meter onder gemiddeld laag
laagwaterspring. Bij hoogwater bedraagt de waterdiepte tussen de vier en acht meter.
De breedte van beide geulen is circa 250 meter.

Hetverticale getijverschil in het gebied is ongeveer2,l meter. De getijgolf komt binnen
vanuit het noord-westen. De stroomsnelheden als gevolg van het getij kunnen oplopen
tot 0,85 meter per seconde bij eb. De stroming is in dat geval naar het westen gericht.
De maximale vloedstroom bedraagt 0,55 meter per seconde en is gericht naar het
oosten (Koninklijke Marine, 1987).
Golven worden lokaalopgewekt. Directe waarnemingen van golfhoogte en golfperiode
zijn niet voorhanden. Algemene waarnemingen in de Waddenzee geven aan dat de
golfhoogte in de geulen niet hoger is dan 0,45 meter in een periode van twee tot vier
seconden. De significante golfhoogte die 25 procent van de tijd wordt overschreden
is geschat op 0,3 meter met een bijbehorende periode van 2,3 seconden (Eysink,
1992). Deze golfhoogte geeft een goede indicatie van het golfklimaat in het zoekge-
bied Sint Jacobiparochie-West.

De zeebodem in het zoekgebied bestaat uit fijnzandig sediment dat relatief rijk is aan
organisch materiaal. De zeebodem kan als goed erodeerbaar worden gekenschetst.
De stroomsnelheden zijn groter dan de kritieke snelheid voor het bodemmateriaal,
waardoor transport van bodemmateriaal optreedt. Als gevolg van het sedimenttrans-
port kunnen de posities van de geulen in de tijd veranderen. De verwachte veranderin-
gen in een periode van drie maanden zijn echter gering (ongeveer een meter in
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horizontale zin). De huidige diepte en breedte van de geul zullen dan ook vrijwel
constant blijven.

De geulbodem is relatief rijk aan bodemfauna. De aanwezige soorten vormen een
geschikt dieet voor duikeenden. De visfauna is karakteristiek voor de Waddenzee,
zowel wat betreft de echte Waddenzeesoorten als de soorten die de Waddenzee als
kinderkamer gebruiken, zoals Schol en Tong.
De omgeving bestaat uit laag zandig wad met lokaal enkele plekken slikkig zand. Tot
voor kort lagen in het gebied nog enkele Mossel- en Kokkelbanken. De dichtheid van
Nonnetjes is er over het algemeen hoog en bedraagt meer dan 100 exemplaren per
vierkante meter. Momenteel lijken de Kokkelbanken zich te herstellen. ln het noord-
oostelijk deel van het zoekgebied hebben zich in 1994 nieuwe Mosselbanken geves-
tigd. De dichtheid aan Wadpieren is hoog. Delen van het gebied zijn ook rijk aan
kleine wormen en tweekleppigen.

Ïjdens laagwater foerageren er op het droogvallend wad gemiddeld 250 tot 750
steltlopers per vierkante kilometer per jaar. ln de winter is de dichtheid gemiddeld 300
steltlopers per vierkante kilometer wad. Tjdens hoog water foerageren of rusten er
in het gebied gemiddeld tien tot vijftig watervogels per vierkante kilometer. ln het
najaar (rui) en de winter is het aantal eenden (met name Smient, Wilde Eend, Berg-
eend en Eidereend) in het gebied relatief hoog. Vergeleken met andere telgebieden
in de Waddenzee is het aantal Scholeksters, Kluten, Zilverplevieren, Rosse Grutto's
(voorjaar), Wulpen, Tureluurs, Bergeenden en Rotganzen, dat van het wad en de
kwelders langs de Friese kust gebruikt maakt, hoog.
Op de oevers van de Oost Meep bevindt zich een aantal relatief nieuwe zeehonden-
ligplaatsen waarop tien tot veertien zeehonden zijn geteld. Op deze ligplaatsen zijn
nog geen geboortes waargenomen. De belangrijkste ligplaatsen in de geul liggen aan
het einde van de Oost Meep. De Richel en de Jacobsruggen langs de vaarroute zijn
de banken waarop de meeste Grijze Zeehonden liggen. Daarnaast worden jaarlijks
op de Jacobsruggen 50 tot 70 Gewone Zeehonden (waaronder eenmaal één jong)
geteld, waarbij de grootste groepen op de platen langs de Vliestroom liggen. Ook in
de Oude Zuid Meep zijn in de afgelopen jaren 30 tot 50 zeehonden, waaronder
gemiddeld één jong, geteld.

De platen ten oosten van het zoekgebied worden regelmatig gebruikt doorwadloopver-
enigingen en door de bruine vloot om op droog te vallen.

Zoe kgebied H ol I u m-Zui d
Het zoekgebied Hollum-Zuid heeft als belangrijkste geul het Borndiep, het zeegat
tussen Terschelling en Ameland. Via het Borndiep vult het getij de Waddenzee tussen
het wantij achter Terschelling en het wantij achter Ameland.
Het Borndiep kan worden bereikt door het Westgat waar een waterdiepte van minimaal
4,5 meter onder gemiddeld laag laagwaterspring aanwezig is of door het Akkepollegat
met een waterdiepte van minimaalvier meter onder gemiddeld laag laagwaterspring.
De waterdiepte in het Borndiep bedraagt meer dan tien meter. De breedte van de geul
varieert tussen de 750 en 1000 meter.

Het verticale getij in het Borndiep is ongeveer twee meter. De stroomsnelheden in het
Borndiep kunnen tijdens springtij oplopen tot 1,6 meter per seconde. De bijbehorende
stromingsrichting is zuidoostelijk gericht. Bij vloed kan de snelheid oplopen tot 1,5
meter per seconde. ïjdens doodtij bedragen de snelheden van de maximale eb

249



stroom en vloedstroom respectievelijk 1,2 en 1,1 meter per seconde (Koninklijke
Marine, 1987).

Golven uit de Noordzee kunnen het zoekgebied Hollum-Zuid bereiken. Echter door
de aanwezigheid van de ebdelta, met een gemiddelde diepte van twee meter onder
gemiddeld laag laagwaterspring, zullen hoge golven op de ebdelta breken. Golven
met een significante hoogte van een meter en een golfperiode van zes tot acht
seconden kunnen regelmatig voorkomen in het Borndiep. De significante golfhoogte
die 25 procent van de tijd wordt overschreden is geschat op 0,85 meter met een
golfperiode van vijf seconden (Eysink, 1992).

De zeebodem in het Borndiep bestaat uit grof zand.ln het zuidelijk deel komen ook
fijnere sedimenten voor. De mediane diameter ligt tussen de 170 en 200 micrometer.
Schelpenbanken kunnen voorkomen aan de westzijde van het Borndiep. ln deze
banken zaldoor de aanwezigheid van schelpen en schelpresten de mediane diameter
sterk oplopen. Als gevolg van het optredende sedimenttransport kunnen variaties in
de bodemligging optreden. Deze veranderingen zullen echter gering zijn gedurende
de boorperiode van drie maanden.

De omgeving bestaat voornamelijk uit laag en hoog zandig wad. Tot voor kort lagen
er in het gebied nog enkele Kokkelbanken. Tekenen van herstel zijn nog niet waarge-
nomen. Op de plaat tussen Kromme Balg en Vaarwater van de Zwarle Haan heeft
zich in 1994een zeergrote Mosselbankgevestigd. De platen in de noordelijke helft
van het gebied zijn relatief grofzandig. De bodemfauna bestaat daar hoofdzakelijk uit
kleine wormen en aan de randen ook uit kleine kreeftachtigen. Een groot gedeelte van
de droogvallende platen is in het kader van de Natuurbeschermingswet gesloten van
15 mei tot 1 september.

Het noordelijk deel van het zoekgebied wordt gebruikt als foerageergebied door kleine
aantallen steltlopers. Het gaat om minder dan 250 individuen per vierkante kilometer
(NlOZ, 1994a). Het betreft met name Drieteenstrandlopers, Zilverplevieren en Rosse
Grutto's. Op het wad in het zuidwesten van het zoekgebied foerageren daarentegen
tijdens laagwater gemiddeld 500 tot 1000 steltlopers per vierkante kilometer per jaar.
ln de winter is de dichtheid gemiddeld 300 steltlopers per vierkante kilometer wad.
Tijdens hoogwater foerageren of rusten er in het gebied gemiddeld 10 tot 25 watervo-
gels per vierkante kilometer. Het betreft met name Bergeenden en Eidereenden. ln
het najaar en de winter vormt de hoge zandige plaat in het zuiden van het zoekgebied
een geschikte rustplaats voor eenden (vooral Eidereenden). Vergeleken met andere
telgebieden in de Waddenzee is het aantal Scholeksters, Rosse Grutto's (najaar),
Aalscholvers, Eidereenden, Bergeenden (najaar), Rotganzen, Zilvermeeuwen en
Kokmeeuwen (najaar) in het gebied onder Terschelling hoog (lBN, 1995d). Ook het
gebied direct onder West-Ameland is belangrijk als foerageergebied. De kwelders van
Ameland (op ongeveer een kilometer afstand) en Terschelling (op ongeveer vijf
kilometer afstand) worden door steltlopers, meeuwen en sterns gebruikt als hoogwater-
vluchtplaats en broedplaats.
Door het platengebied loopt een kleine geul die het Borndiep met het Bosgat verbindt.
Aan deze geul ligt een aantal ligplaatsen waar 30 tot 40 zeehonden gebruik van
maken. ln 1993 werd in deze geul één jong geboren. ln 1993 verschoof de belangrijk-
ste ligplaats van het zuiden naar het noorden van de geul. Het Borndiep vormt de
doorgang naar de Noordzee voor zo'n 100 tot 150 zeehonden. ln het stroomgebied
werden in 1993 zes jongen geboren.
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ln het Borndiep wordt veel gevaren, zowel commercieel als recreatief. Vanuit Nes op
Ameland worden dagtochten in het gebied georganiseerd. Deze tochten richten zich
in hoofdzaak op de zeehondenligplaatsen. De schepen houden in het algemeen
voldoende afstand om verstoring te voorkomen.

Zoekgebied Blija-Noord
ln het zoekgebied Blija-Noord bevinden zich de getijgeulen naar Holwerd. Deze geulen
zijn verbonden met het Borndiep via het Kikkertgat, het Dantziggat en het Molengat.
Via deze geulen kan het zoekgebied worden bereikt. De breedte van de geulen is op
sommige plaatsen echter beperkt tot ongeveer 100 meter en ondiepten tot vijf meter
onder laag laagwaterspring komen voor in de geulen. ln het noordwesten wordt de
geul gebruikt door de veerdienst van Holwerd naar Ameland.

Het verticale getij in het zoekgebied is ongeveer 2,4 meter. De getijgolf bereikt het
zoekgebied vanuit het noordwesten. De stroomsnelheden als gevolg van het springtij
bedragen 0,8 meter per seconde voor de vloedstroom en 0,6 meter per seconde voor
de ebstroom. Tjdens doodtij zijn beide stroomsnelheden respectievelijk 0,6 en 0,4
meter per seconde (Koninklijke Marine, 1987).
Golven in het zoekgebied Blija-Noord worden lokaalopgewekt. Directe waarnemingen
van golfhoogte en golfperiode zijn niet voorhanden. Algemene waarnemingen in de
Waddenzee geven aan dat de golfhoogte in de geulen niet hoger is dan 0,45 meter
in een periode van twee tot vier seconden. De significante golfhoogte die 25 procent
van de tijd wordt overschreden, is geschat op 0,3 meter met een bijbehorende periode
van 2,3 seconden (Eysink, 1992).

De samenstelling van de zeebodem in het zoekgebied varieert van grof zand tot silt.
De bodem is goed erodeerbaar en transport van bodemmateriaal kan optreden als
gevolg van de getijstroming. Hierdoor kunnen ook de geulen zich verplaatsen. Deze
verplaatsing zal echter gering zijn in de periode die nodig is voor de proefboring. De
huidige afmetingen van de geul zullen vrijwel constant blijven.
ln de randen van de geul komen schelpenbanken voor, en op enkele plaatsen bestaat
de geulbodem uit losse schelpen. Het harde substraat van de schelpenbanken wordt
in de Waddenzee als zeerwaardevolgeclassificeerd, en komtvoorop de internationa-
le rode lijst als bedreigd habitat. De omgeving bestaat voornamelijk uit laag zandig
wad en enkele stukken laag slikkig zand. Tot voor kort lagen er in het gebied nog
enkele Mossel- en Kokkelbanken. De Kokkelbanken lijken zich enigszins te herstellen.
ln het najaar van 1994 was de ontwikkeling van Mosselbanken zeer goed. De banken
in het oostelijk deel van het gebied zijn opengesteld voor de visserij op Mossel en
Kokkel;de Piet Scheve plaat is gesloten voor de visserij. Op deze plaat bevinden zich
zogenaamde'ecoplots'van Rijkswaterstaat, waarmee de ontwikkeling van de bodem-
fauna kan worden gevolgd. Ook wordt op deze plaat de ontwikkeling van Mossel- en
Kokkelbanken gevolgd in het kader van de evaluatie van de Structuurnota Zee- en
kustvisserij. De dichtheid aan grote en kleine wormen is relatief hoog. Een deel van
het platengebied en de daarin liggende ondiepe geul is in de voor zeehonden gevoeli-
ge periode gesloten.

Het zoekgebied wordt zowel tijdens laagwater als tijdens hoogwater gebruikt als
foerageer- en rustgebied door wad- en watervogels. Tjdens laagwater foerageren op
het droogvallend wad gemiddeld 250 tot 750 steltlopers per vierkante kilometer per
jaar. ln de winter is de dichtheid gemiddeld 600 steltlopers per vierkante kilometer
wad. Ïjdens hoogwaterfoerageren of rusten er in het gebied gemiddeld 10 tot 50
watervogels per vierkante kilometer. Het gaat met name om Bergeenden en Eidereen-
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den. ln het najaar en de winter is het aantal eenden, vooral Eidereenden, Smienten
en Zwarte Zeeëenden en ganzen (Rotgans) in het gebied relatief hoog. Vergeleken
met andere telgebieden in de Waddenzee is het aantal Scholeksters, zilverplevieren,
Rosse Grutto's (voorjaar), wulpen, Tureluurs, bergeenden (najaar) en rotganzen, dat
van het wad onder Ameland en de kwelders langs de Friese kust gebruikt maakt, hoog
(lBN, 1995d). De landaanwinningswerken van Friesland, die zich op ongeveer drie
kilometer afstand bevinden, worden door steltlopers, meeuwen en sterns gebruikt als
hoogwatervluchtplaats en broedplaats.
ln het Dantziggat ligt een aantal zeehondenligplaatsen waarvan 15 tot 20 zeehonden
gebruik maken. Jaarlijks worden er drie tot vier jongen geboren.
De vaarroute in het zoekgebied is lang en loopt langs wadplaten waarop zich zeehon-
den bevinden. Langs de zuidkant van de vaarroute liggen de geulen de Blauwe Balg
met 30 tot 40, de Kromme Balg met 6 tot 26 zeehonden en de Hogewier met 75 tot
80 zeehonden. ln al deze geulen zijn één of meer jongen waargenomen. ln het
noorden van het zoekgebied ligt het ZuiderspruiVKikkertgat dat in 1993 als nieuwe
ligplaats in gebruik is genomen door drie zeehonden.

ln de noordelijke vaargeul vindt veel commerciële en recreatieve scheepvaart plaats
richting Lauwersoog. ln de geulen wordt gevist op garnalen.

Zoekgebied Roode Hoofd
Het zoekgebied Roode Hoofd is gesitueerd ten zuiden van Schiermonnikoog in of vlak
vóór de mond van het geultje Glinder ten westen van de plaat Roode Hoofd. Het
geultje verbindt de geulen Groote Siege en Gat van Schiermonnikoog met de Zout-
kamperlaag. Het geultje Glinder heeft het karakter van een vloedschaar en voedt het
waddengebied onder Schiermonnikoog. De toegang van zee naar de Zoutkamperlaag
loopt momenteel via het Plaatgat waar de waterdiepte beperkt is tot circa vier meter
onder gemiddeld laag laagwaterspring (circa 5,7 meter onder NAP). ln de Zoutkamper-
laag is langs de gehele route een vaarweg met een minimale breedte van 300 meter
en een minimale diepte van zes meter aanwezig. De geul Glinder is breed en ondiep.

Het verticale getijverschil in het zoekgebied bedraagt gemiddeld ongeveer 2,15 meter.
Gemiddeld Hoogwater varieert tussen 2,5 en 2,8 meter boven gemiddeld laag laagwa-
terspring. De maximale stroomsnelheden als gevolg van het getij kunnen in het
zoekgebied oplopen tot 1,15 meter per seconde in de Glinder. Dit geldt zowel voor
vloed als voor eb tijdens springtij (Koninklijke Marine, 1987).
Golven in het zoekgebied kunnen gedempt vanuit zee doordringen, maar worden in
sterke mate door de locale windcondities bepaald. Geschat wordt dat een significante
golfhoogte van 0,5 tot 0,75 meter hier gedurende 25 procent van de tijd wordt over-
schreden. Golven van 1,5 tot 2 meter zijn extreem. Hogere golven kunnen onder zeer
extreme omstandigheden echter voorkomen.

De bodem van de Zoutkamperlaag bestaat uit zand met een mediane diameter van
ongeveer 250 micrometer. ln de Glinder is het bodemsediment fijner en kan zelfs
sprake zijn van slikkig zand. Het slib- en kleigehalte in de bodem hangt mede af van
de aanwezigheid van Mosselbanken. De situatie daarvan kan van jaar tot jaar vari-
eren. De stroomsnelheden zijn voldoende sterk om de bodem te eroderen. Hierdoor
kan de positie van met name de Glinder aan verandering onderhevig zijn. Dit is echter
een normaal beeld binnen de dynamische ontwikkelingen in de Waddenzee.

Het zoekgebied wordt gebruikt als foerageergebied door kleine aantallen steltlopers.
Het gaat om minder dan 250 individuen per vierkante kilometer. Op het wad in het
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oosten van het zoekgebied foerageren daarentegen gemiddeld 750 tot 1000 steltlopers
per vierkante kilometer per jaar. ln de winter is de d¡chtheid gemiddeld 400 steltlopers
per vierkante kilometer wad. Tijdens hoogwater foerageren of rusten er in het gebied
gemiddeld 50 tot 100 watervogels per vierkante kilometer. Het betreft met name
Eidereenden, Bergeenden en Rotganzen. ln het najaar is het aantal eenden, vooral
Smienten, Eidereenden en ganzen (Rotgans) in het gebied relatief hoog. Vergeleken
met andere telgebieden in de Waddenzee is het aantal Scholeksters, zilverplevieren,
kanoetstrandlopers (najaar), Kokmeeuwen (najaar) en in mindere mate Rosse Grutto's
en rotganzen, dat van het wad onder Schiermonnikoog gebruikt maakt, hoog (lBN,
1995d). De landaanwinningswerken van Friesland, die op ongeveer drie kilometer
afstand liggen, het Lauwersmeer en de hoge zandplaten van Schiermonnikoog worden
door steltlopers, meeuwen en sterns gebruikt als hoogwatervluchtplaats en broed-
plaats. Op de oevers van de vaarroute, de Zoutkamperlaag, liggen geen zeehonden.
Sinds 1993 liggen in een zijgeul, de Moker, veertien zeehonden waaronder één jong.
Verder in de Zoutkamperlaag (aan de Schildknopen, Vierhuizergal en Poepegat) ligt
een aantal zeehondenligplaatsen waar 10 tot 25 zeehonden gebruik van maken. De
laatste jaren neemt het aantal zeehonden op deze ligplaatsen toe. ln 1993 zijn er voor
het eerst vier jongen geboren. Ten noorden van Brakzand aan de Kleine Siege (of
Brakzandstergat) liggen ook zeehondenligplaatsen die door20 tot 30 zeehonden, met
vier tot zes jongen, worden gebruikt. Vooral de ligplaatsen aan de zuidkant van het
Bragzandstergat zijn van belang.

Zoekgebied Simonszand
Het zoekgebied omvat een drietal relatief brede, ondiepe geulen, namelijk Spruit, Zuid-
Oost-Lauwers en Boschgat. De twee westelijke geulen zijn van het Boschgat geschei-
den door een ondiepe drempel. De geulen zijnzeer dynamisch waardoor de patronen
regelmatig veranderen. ln de geulen worden zowel fijn- als grofzandige sedimenten
aangetroffen. De grofste sedimenten komen voor in de meest oostelijke tak, het
Boschgat. De hoge zandplaat Simonszand scheidt de Lauwers van de westelijke
getijgeul Eilanderbalg. De Spruit is de getijgeul die de getijvoortplanting van en naar
het Hornhuizerwad en het Pieterburenwad verzorgt. De waterdiepte in de Spruit
varieert van vier tot zeven meter onder laag laagwaterspring. De breedte van de geul
is gemiddeld 500 meter. De geul is goed toegankelijk vanuit de Lauwers. Echter de
drêmpeltussen het Boschgat en de Spruit heeft een maximale waterdiepte van slechts
2,8 meter onder gemiddeld laag laagwaterspring. Het verticale getij in de Spruit zelf
bedraagt 2,4 mele¡ zodat de waterdiepte bij hoogwater ongeveer vijf meter is. De
stroomsnelheden in de Spruit tijdens springtij en doodtij bedragen voor de vloedstroom
in beide gevallen 0,9 meter per seconde en voor de ebstroom respectievelijk 0,9 en
0,75 meter per seconde. De stromingsrichting volgt de oriëntatie van de geul (Konink-
lijke Marine, 1987).
Golven in de Spruit worden lokaal opgewekt, golven opgewekt in de Noordzee zullen
breken op de ebdelta van de Lauwers. De kleine golven zullen als gevolg van diffrac-
tie, geulrefractie en wrijving worden gereduceerd tot enkele decimeters hoogte. Directe
golfmetingen in de Spruit zijn niet voorhanden, maar algemene waarnemingen van
golven in de Waddenzee geven aan dat lokaal opgewekte golven zelden hoger zijn
dan 0,45 meter in een periode tussen de twee en vier seconden. De significante
golfhoogte, welke 25 procent van de tijd wordt overschreden, bedraagt circa 0,3 meter
met een bijbehorende golfperiode van 2,3 seconden (Eysink, 1gg2).

De bodem van de Spruit bestaat uit matig fijn zand met een mediane diameter tussen
de 120en 140 micrometer. Ter plaatse zijn schelpenbanken aanwezig waarbij de
mediane diameter van het bodemsediment hoger is. Kleine hoeveelheden fijn sedi-
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ment (lutum kleiner dan 2 micrometer en slib tussen 2 en 63 micrometer) kunnen in
de bodem worden aangetroffen. Op oudere kaarten wordt melding gemaakt van
blootgespoelde keileemafzettingen. Het is niet bekend of deze afzettingen nog steeds
aan de oppervlakte liggen.

Het Boschgat wordt gekenmerkt door een typische Noordzeefauna. De Spruit wordt
gekenmerkt door een typische Waddenfauna. De westelijke tak van de Spruit is iets
rijker dan de oostelijke.
De omgeving bestaat voornamelijk uit laag zandig wad met alleen in het noorden
enkele platen hoog zandig wad. Tot voor kort lagen in het gebied nog enkele Mossel-
en Kokkelbanken. De Kokkelbanken lijken zich momenteel enigszins te herstellen. Op
de plaat tussen de Zuidoost-Lauwers en de Spruit hebben zich in 1994 twee Mossel-
banken gevestigd.

Het droogvallende gebied wordt gebruikt als foerageergebied door wad- en watervo-
gels. Tjdens laagwater foerageren op het droogvallend wad gemiddeld 500 tot 750
steltlopers per vierkante kilometer per jaar. ln de winter is de dichtheid gemiddeld 670
steltlopers per vierkante kilometer wad. ïjdens hoog water foerageren of rusten er
in het gebied gemiddeld 0 tot 25 watervogels per vierkante kilometer. Het betreft met
name Bergeenden en Eidereenden. Vooral in de winter maar ook in het najaar is het
aantal eenden en ganzen (Rotgans) in het gebied relatief hoog. Vergeleken met
andere telgebieden in de Waddenzee is het aantal Scholeksters, Kluten Zilverplevie-
ren, Wulpen, Tureluurs, Bergeenden, Kokmeeuwen en in mindere mate Rosse Grutto's
en Rotganzen, dat van het wad en de kwelders langs de Groningse kust gebruikt
maakt, hoog (lBN, 1995d). De landaanwinningswerken van Groningen, die zich op
ongeveer vier kilometer afstand bevinden, worden door steltlopers, meeuwen en sterns
gebruikt als hoogwatervluchtplaats en broedplaats.
Aan het uiteinde van de Spruit ligt een aantal ligplaatsen waarvan vier tot zeven
zeehonden, inclusief één of twee jongen, gebruik maken. Langs de gehele westkant
van de vaargeul bij Simonszand liggen enkele ligplaatsen die door 15 tot 25 zeehon-
den, inclusief één of twee jongen, worden gebruikt. Het hele gebied tussen de
Zuidoost Lauwers en Rottumeroog is rijk aan ligplaatsen die door een groot aantal
jonge zeehonden worden gebruikt. Dit gebied is een van de belangrijkste rustgebieden
voor zeehonden met jongen in de Nederlandse Waddenzee. Op de ligplaatsen in de
Zuidoost Lauwers, Lauwerswal en op het Boschwad werden 95 tot 175 zeehonden,
inclusief 33 tot 65 jongen, geteld. Ook in het verlengde van het Boschwad liggen
ligplaatsen die gebruikt worden door zeehonden. Tèn noordoosten van het zoekgebied
ligt de Eilanderbalg waar het aantal zeehonden de laatste jaren sterk is toegenomen
van ongeveer 60 naar 120 individuen, inclusief 10 tot 15 jongen.

Het gehele zoekgebied behoort momenteel tot het meest rustige stuk waddengebied
van de provincie Groningen. Het noordoostelijke deel is permanent gesloten. ln het
gebied ten oosten van het Boschgat is geen Mossel- of Kokkelvisserijtoegestaan. Het
voor de schelpdiervisserij gesloten gebied wordt in 1998 wellicht uitgebreid met het
gebied ten oosten van het zoekgebied. ln de geulen van het gebied wordt redelijk
intensief gevist op garnalen door vissers van Noordpolderzijl en Lauwersoog. De
platen ten noorden en oosten van het zoekgebied worden regelmatig gebruikt door
wadloopverenigingen en door de bruine vloot om op droog te vallen.

Zoekgebied Rottumeroog 1

Het zoekgebied Rottumeroog 1 is gesitueerd langs de westelijke oever van de Oude
Westereems en het Huibertgat. De Oude Westereems is goed bereikbaar vanuit de
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Westereems. De Westereems wordt gebruikt door de scheepvaart op weg naar de
Eemshaven en de havens van Delfzijl en Emden.

Het verticale getij in de Oude Westereems bedraagt 2,6 meter. De stroomsnelheden
langs de westelijke oever van de Oude Westereems kunnen tijdens springtij oplopen
tot 1,4 meter per seconde en zijn gelijk voor de vloed- en ebstroom (Koninklijke
Marine, 1986).
Een golfhoogte van 0,4 meter wordt in de Oude Westereems tien procent van de tijd
overschreden (Van Urk, 1983). D¡t komt overeen met de lokaal opgewekte golven in
de geulen van de Waddenzee. De significante golfhoogte die 25 procent van de tijd
wordt overschreden, is geschat op 0,3 meter met een bijbehorende periode van 2,5
seconden (Eysink, 1 992).

De zeebodem op de westelijke oever van de Oude Westereems bestaat uit middelfijn
zand met een mediane diametertussen de 12O en 140 micrometer. De bodem is goed
erodeerbaar en sediment-transporten treden op als gevolg van de getijstroming. Hier-
door is de bodem dynamisch en moet rekening worden gehouden met veranderingen
in de ligging van de geulranden. Vooral het gebied direct ten oosten van Rottumeroog
is bekend als zeer veranderlijk.

Het gebied in het zuiden en westen van het zoekgebied bestaat voornamelijk uit laag
zandig wad. Tot voor kort lagen in het gebied nog enkele Mossel- en Kokkelbanken.
De Kokkelbanken lijken zich momenteel enigszins te herstellen. ln het noordoosten
liggen twee geulen, de Oude Westereems en het Ranselgat. De scheepvaart maakt
voornamelijk gebruik van het Ranselgat terwijl in de Oude Westereems ten noorden
van de Eemshaven voornamelijk schepen voor anker liggen,

Het zoekgebied wordt gebruikt alsfoerageergebied doorwad- en watervogels. Tjdens
laagwater foerageren op het droogvallende wad gemiddeld 500 tot 750 steltlopers per
jaar. ln de winter is de dichtheid gemiddeld 250 steltlopers per vierkante kilometer
wad. Tijdens hoogwater foerageren of rusten er in het gebied gemiddeld 0 tot 10
watervogels per vierkante kilometer per jaar. ln het najaar en de winter is het aantal
eenden, vooral Eidereenden, bergeenden, Smienten, Wilde eenden en ganzen
(Rotgans) in het gebied relatief hoog. Vergeleken met andere telgebieden in de
Waddenzee is het aantal Scholeksters, kluten zilverplevieren, wulpen, Tureluurs,
bergeenden, Kokmeeuwen en in mindere mate Rosse Grutto's en rotganzen, dat van
het wad en de kwelders langs de Groningse kust gebruikt maakt, hoog (lBN, 1995d).
De landaanwinningswerken van Groningen, die op ongeveer vier kilometer afstand
liggen, worden door steltlopers, meeuwen en sterns gebruikt als hoogwatervluchtplaats
en broedplaats. Op de zeegrasvelden langs de rand van de landaanwinningswerken
foerageren voornamelijk Smienten en rotganzen.
Aan de Oude Westereems zelf liggen enkele zeehondenligplaatsen die worden
gebruikt door acht zeehonden, inclusief één of twee jongen. ln het Sparregat worden
jaarlijks 60 tot 85 zeehonden, inclusief 20 tot 24 jongen, geteld. Het gebied is geschei-
den van de Oude Westereems door het Horsbornzand. Vooral op de ligplaatsen aan
de westzijde van het Sparregat tegen Rottumeroog aan, bevinden zich veel zeehon-
den.

Het gebied behoort tot het meest rustige deel van het waddengebied van de provincie
Groningen. Het gebied in het noordwesten, en met name het Sparregat, is zeer
populair bij wadrecreanten.
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9. ECOLOGISCH MINST KWETSBAAR ALTERNATIEF

9.1 Algemeen

ln 1994 is in de Waddenzee en de Noordzeekustzone een ecologisch veldonderzoek
uitgevoerd. Dit onderzoek (lBN, 1995a; NIOZ, 1994a) had tot doel inzicht te verkrijgen
in de actuele ecologische situatie in en direct om de zoekgebieden van de voorgeno-
men proefboringen. Met deze nieuwe inzichten en de bestaande ecologische kennis
hebben deskundigent ti¡dens een workshop een antwoord geformuleerã op de vraag
'waar' en 'wanneer' de proefboringen vanuit ecologisch oogpunt het beste kunnen
worden uitgevoerd. Op deze wijze ztln het ecologisch minst kwetsbare gebied en de
ecologisch minst kwetsbare periode vastgesteld (NlOZlBN, 1994). Binnen het ecolo-
gisch minst kwetsbare gebied zijn vervolgens door de initiatiefnemer de ecologisch
minst kwetsbare locaties aangewezen.

Dit hoofdstuk is een integrale weergave van het verslag van de workshop (N|OZ!BN,
1994). Het geeft voor elk zoekgebied de resultaten, die leiden tot de keuze voor het
ecologisch minst kwetsbare seizoen en gebied. Daarbij is de ecologische situatie in
de Waddenzee en de aangrenzende Noordzeekustzone in eerste instantie in onderlin-
ge samenhang beschouwd. De keuze voor het ecologisch minst kwetsbare seizoen
en gebied is uiteindelijk voor de Waddenzee afzonderlijk gemaakt. Voor de proefborin-
gen in de Noordzeekustzone is deze keuze gemaakt in het MER'Proefboringen naar
aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland'. Als achtergrond bij de ecologische
ovenvegingen die aan de keuzen ten grondslag liggen volgt eerst een korte toelichting
op het veldonderzoek.

9.2 Het veldonderzoek

Het veldonderzoek is uitgevoerd in de laatste week van juni en de eerste week van
juli 1994 en betrof alle zoekgebieden in de Waddenzee en de Noordzeekustzone. ln
het onderzoek zijn op verschillende monsterstations binnen de zoekgebieden gege-
vens verzameld over bodemkarakteristieken, macrobenthos en vis. Figuur g.1 geeft
een overzicht van de zoekgebieden en de ligging van de stations binnen deze
gebieden. De actuele ecologische situatie in de zoekgebieden is vervolgens afgeleid
uit de gegevens van de stations.

De gegevens uit het veldonderzoek zijn, evenals andere faunistische gegevens die
bij het bepalen van het ecologisch minst kwetsbare alternatief zijn gebruikt, een
momentopname. lnzicht in de reikwijdte van de gebruikte faunistische gegevens is
derhalve van belang bij de interpretatie van de gegevens.

Macrofauna en vis
Voor het macrobenthos onder de laagwaterlijn en de vissen in de zoekgebieden zijn
de gebruikte gegevens hoofdzakelijk afkomstig uit het veldonderzoek, aangevuld met
meer algemene informatie over de verspreiding van deze organismen. Specifieke
gegevens uit andere seizoenen of jaren zijn voor de zoekgebieden nauwelijks voor-
handen of niet beschikbaar.

Een overzicht van de deelnemers aan deze workshop is opgenomen in bijlage A.
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Voor sessiele soorten, zoals schelpdieren, en weiníg migrerende soorten, zoals kleine
kreeftachtigen en wormen, geeft een momentopname van één enkele bemonstering
een redelijk betrouwbaar beeld dat representatief is voor een periode van enkele jaren.
Dit geldt vooral voor langlevende sessiele soorten, zoals het nonnetje, mits de
opeenvolgende winters niet te extreem zijn. Voor kortlevende sessiele dieren kunnen
de verspreidingspatronen en dichtheden echter jaarlijks, en zelfs binnen een jaarsterk
variëren.
Mobiele soorten, zoals krabben, garnalen en platvissen, met een duidelijke seizoens-
migratie trekken in de winter naar de diepere geulen (zachte winter) enlof de Noord-
zeekustzone (normale of strenge winter) om lage watertemperaturen te vermijden. Zij
keren pas in het voorjaar weer terug naar de voedselrijke ondiepe Waddenzee. Voor
deze soorten is het verspreidingspatroon uit het veldonderzoek alleen geldig voor een
beperkte periode rond het tijdstip van bemonstering: de periode van juni tot en met
augustus.
ln het algemeen kan worden gesteld dat het zomerbeeld uit het veldonderzoek zowel
voor de sessiele als mobiele soorten een indruk geeft van de ecologische potenties
van een gebied. ln verband met de grote dynamiek van de Waddenzee en Noordzee-
kustzone verdient het echter aanbeveling om in het nulonderzoek, dat kort voor de
aanvang van de proefboring wordt uitgevoerd, nogmaals een gerichte inventarisatie
uit te voeren.

Vogels
Om een beeld te krijgen van het belang van de wadplaten voor foeragerende vogels
is in het veldonderzoek de macrofauna (het voedselaanbod voor de vogels) op de
platen in het zoekgebied onderzocht. Deze gegevens zijn vergeleken met andere
gegevens over de macrofauna, en aangevuld met meer algemene informatie over de
verspreiding van vogels in de Waddenzee en Noordzeekustzone.

Zeehonden
Van zeehonden is alleen de verspreiding op de platen in de zoog- en verhaarperiode
goed bekend. De diepere geulen in de Waddenzee worden het gehele jaar door
zeehonden als trekroute gebruikt. Hoe de zeehonden zich in de winter verspreiden,
welke gebieden essentieel zijn en of booractiviteiten dan tot belangrijke verstoringen
kunnen leiden is onbekend. Bij gebrek aan betere gegevens is ervan uitgegaan dat
platen en geulen, die zomers intensief door zeehonden worden gebruikt, ook in de
winter van relatief groot belang kunnen zijn.

9.3 Het ecologisch minst kwetsbare seizoen

Víssen
De kinderkamerfunctie van de Waddenzee voorvis is tweeledig. Er is een settlement-
periode (maart tot en met juni, de intrek van larven) en een opgroeiperiode (mei tot
en met oktober). Gedurende de periode van maart tot en met oktober is jonge vis
extra gevoelig voor verstoring. ln de winter (november tot en met maart) concentreert
de jonge vis zich in de (diepere) geulen, zodat de platen in die periode arm zijn aan
vis. De vis is in deze periode weinig actief en relatief minder gevoelig voor verstoring.

Vogels
De maanden maart, april en mei zijn voor trekvogels (wintergasten, bijvoorbeeld
Rotgans en doortrekkers, bijvoorbeeld Bonte Strandloper) verstoringsgevoelige
maanden. Vooral de maand mei is in verband met het aanleggen van vetvoorraden
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voor de lange afstandstrekkers van groot belang. Tijdens de najaarstrek eind juli,

augustus en september zijn de vogels (zomergasten, bijvoorbeeld Stern en doortrek-
kers, bijvoorbeeld Bonte Strandloper)tijdens de rui relatief kwetsbaar. Ruiende stand-
vogels (bijvoorbeeld Eidereend) hebben een gevoelige periode in de maanden juli,

augustus en september. ln de winter zal de invloed van verstoring relatief beperkt zijn,

behalve bij een strenge winter als vogels een hoge energiebehoefte hebben en de

voedselvoorraden moeilijk bereikbaar zijn. ln de maanden juni en juli ziin er relatief
weinig vogels, en verblijven alleen standvogels en zomergasten in de Waddenzee.
Broedvogels (standvogels, bijvoorbeeld Scholekster en zomergasten, bijvoorbeeld
Lepelaar) zijn gevoelig voor verstoring in april, mei en juni, vooral in en nabij broedge-
bieden (kwelders, duinen, binnendijkse graslanden en hooggelegen zandplaten).

ln het gebied buiten de waddeneilanden (de Noordzeekustzone) zijn de vogels in de

zomer weinig kwetsbaar. Hier is het effect van verstoring groter in de winter, wanneer
de vogels (Duikeenden) foerageren op de schelpenbanken.

Zeehonden
De werp-, zoog- en verharingsperiode van de Gewone Zeehond loopt van half mei

tot oktober. ln deze periode is de soort zeer gevoelig voor verstoring, Voor de Grijze
Zeehond valt deze periode van decembertot juni. Grotere aantallen Grijze Zeehonden
worden op de Richel en de Jacobsruggen aangetroffen. De soort is na de middeleeu-
wen nagenoeg uit de Waddenzee verdwenen, maar de laatste tien jaar is er weer
sprake van een kolonie die in aantaltoeneemt. Omdat de Gewone Zeehond de keuze
voor een werpligplaats mogelijk eerder dan in mei maakt, kan een verstoring in
bijvoorbeeld februari of maart negatieve gevolgen hebben voor de acceptatie van
potentiële I igplaatsen.
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Figuur 9.2 Overzicht van de verstoringsgevoelige perioden voor vissen, vogels en zeehonden en de ecologisch minst

kwetsbare periode.

Conclusie
Voor wat betreft de Waddenzee valt de minst gevoelige periode in de maanden
oktober tot en met februari, waarbij oktober tot en met december (de eerste drie
maanden) de voorkeur verdienen. Lokaal dient rekening te worden gehouden met de
Grijze Zeehond. Bij strenge winters dient verstoring van vogels op de platen te worden
voorkomen.
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Voor wat betreft de Noordzeekustzone valt de minst gevoelige periode in verband met
foeragerende zeevogels juist in de maanden juni tot en met september (vier maan-
den).

9.4 De ecologisch minst kwetsbare locatie

Voor elk zoekgebied volgt een korte beschrijving van de ecologische situatie. Aan de
orde komen bodemkarakteristieken, macrofauna, ecologische functies, vogels en
zeehonden. De ecologische functies die zijn onderscheiden zijn opgroeigebied voor
platvis, leefgebied voor karakteristieke bodemvis en voedselgebied voor eenden.

9.4.1 SintJacobiparochie-West

Bodem karakte ristieken
De meeste stations hebben een fijnzandig sediment. Hiervan zijn de stations voor en
achter in de smalle geul (Vingegat) relatief rijk aan organisch koolstof. Het middelste
deel van deze geul is grofzandig met lage gehalten aan organisch koolstof.

Macrofauna
ln het algemeen zijn de stations, die liggen aan de rand van de geul, rijker aan
bodemfauna dan de stations in het midden van de geul. Dit beeld is voor de mobiele
soorten duidelijker dan voor de sessiele soorten.

Ecologische functies
Voor de drie ecologische functies is geen duidelijk patroon waar te nemen. Het
voorkomen van hoge potentiële voedselhoeveelheden voor Duikeenden op alle
stations is opvallend.

Vogels
Vooral in het westelijk deel van de geul komen in de winter veel duikeenden voor. Dit
hangt onder andere samen met de aanwezigheid van mosselpercelen in het noord-
westelijk deel van het zoekgebied. De slikkige landzijde is een intensief gebruikt
foerageergebied voor steltlopers, meeuwen en eenden. Het noordelijk gelegen deel
van de plaat is relatief voedselarm.

Zeehonden
Bij de ingang van de meest oostelijke geul verblijven 's zomers ongeveer tien tot
vijftien zeehonden (minder dan één procent van de totale Nederlandse zeehonden-
populatie).

Conclusie
Midden in de geul, zo westelijk mogelijk lijkt het ecologisch minst kwetsbare gebied.
Hierbij kan rekening worden gehouden met de concessiegrens. Het verdient verder
aanbeveling de duur van de proefboring zo kort mogelijk te houden.

9.4.2 Hollum-Zuid

Bodemkarakteristieken
De geulbodem bestaat hoofdzakelijk uit grofzandig sediment met lage gehaltes aan
organisch koolstof. lets fijnere sedimenten worden in het zuiden van het zoekgebied
aangetroffen, iets ten noorden van de vertakking van de geul.
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Macrofauna
De verspreiding van sessiele en mobiele macrofaunasoorten laat zien dat ook in dit
gebied de rijkere stations worden aangetroffen aan de rand van de geul.

Ecologische functies
De bijdrage van het gebied aan de kinderkamerfunctie van jonge platvis laat geen
duidelijk patroon zien. Als leefgebied voor karakteristieke bodemvis lijkt het zuidel'rjke
deel van het zoekgebied meer geschikt te zijn dan het noordelijke deel.

Vogels
De omliggende platen, met name het kweldertje ten zuiden van Hollum, zijn voor
vogels van belang als rustgebied en worden verder gebruikt tijdens de ruiperiode van
eidereenden (uli tot en met september). Het gebied ten zuiden van West-Ameland
is een intensief gebruikt foerageergebied voor vogels.

Zeehonden
Langs de zijgeul (Blauwe Balg) ten westen van de hoofdgeul (Borndiep) liggen
's zomers tien tot veertig zeehonden. De hoofdgeul is een doortrekroute voor de
zeehondenpopulatie in het achterliggende gebied.

Conclusie
Het ecologisch minst kwetsbare gebied is midden in de geul, zo noordelijk mogelijk.

9.4.3 Blija-Noord

Bodem ka rakteristieken
Het sediment van de geulbodem van Blija-Noord varieert van grof zand in zowel het
begin als het einde van de geul via fijn zand en silt in het midden.

Macrofauna
Hoewel de fauna achterin de geul enigszins rijker is dan voor in de geul, is voor de
sessiele en mobiele soorten geen duidelijke gradiënt in dit gebied te onderscheiden.

Ecologische functies
De drie ecologische functies geven, net als de macrofauna, een gelijkmatig beeld voor
het hele gebied.

Vogels
De lagere delen van de Piet Scheve Plaat zijn een geschikt voedselgebied voor
meeuwen, plevieren en steltlopers. De hogere delen, rond de oude mosselbanken,
zijn geschikt voor grotere steltlopers, meeuwen, ganzen en eenden. ln tegenstelling
tot het verleden is het oostelijke deel momenteel voedselrijker dan het noordwestelijke.

Zeehonden
Zeehonden komen in deze geuloveralvoor. Een belangrijk gebied voorde Nederland-
se zeehondenpopulatie bevindt zich ten westen van het zoekgebied.

Conclusie
Rekening houdend met potentiële foerageerplaatsen van vogels, HVP's en op grond
van het voorkomen van belangrijke zeehondenligplaatsen ten westen van het zoekge-
bied, lijkt het ecologische minst kwetsbare gebied te liggen in het meest noordelijke
deel van het zoekgebied, zo ver mogelijk in de grote geul. Het verdient verder
aanbeveling de duur van de proefboring zo kort mogelijk te houden.
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I 9.4.4 Roode Hoofd

Bodem karakteristieken
De noordkant van de bodem van de geul bestaat afwisselend uit fijn zand en silt met
respectievelijke lage en hogere gehalten organisch koolstof.

Macrofauna
De stations, die liggen aan de noordelijke rand van de geul hebben een relatief rijke
macrofauna door de aanwezigheid van een zandkokerwormbank. Het voorkomen van
de sessiele soorten en in mindere mate van de mobiele soorten is in dit gebied
homogeen verdeeld. ln het midden van de geul zijn geen monsters genomen, maar
het is te verwachten dat de macrofauna daar armer is (er is geen zandkokerwormen-
bank).

Ecologische functies
De bíjdrage van het gebied aan de kinderkamerfunctie en de dichtheden van de
karakteristieke bodemvis zijn gelijkmatig over de stations verdeeld.

Vogels
De bodemfauna op de plaat is zeer arm, waardoor dit gebied als foerageergebied voor
vogels minder belangrijk is. Ten zuiden van het zoekgebied liggen HVP's en broed-
plaatsen.

Zeehonden
ln dit gebied liggen weinig ligplaatsen voor zeehonden

Conclusie
Midden in de geul, zo veel mogelijk aan de westzijde van het zoekgebied, lijkt het
ecologisch minst kwetsbare gebied.

9.4.5 Simonszand

Bodem karakte ristieken
ln het geulenstelsel worden zowel fijn- als grofzandige stations aangetroffen, met de
grofste en organisch-koolstofarme sedimenten in de meest oostelijke tak.

Macrofauna
De zuidoostelijke tak van het zeegat (Boschgat) is een vloed-gedomineerde geul met
typische sessiele Noordzeefauna. De zuidwestelijke tak (Spruit) is eb-gedomineerd
en wordt gekenmerkt door een Waddenzeefauna. De sessiele fauna is relatief rijker
in de westelijke geultak. De stations bij de Gronden van Lauwers zijn voor wat betreft
de mobiele fauna rijker dan de overige stations.

Ecologische functies
ln de ecologische functies is geen duidelijk patroon waarneembaar. Alle stations lijken
even belangrijk.

Vogels
De platen rond Zuid Oost Lauwers zijn, in tegenstelling tot de platen aan de westkant
van het zoekgebied (Mothoek), niet zo rijk aan bodemdieren. Dit laatste gebied is als
voedselgebied geschikt voor bijna alle soorten steltlopers, ganzen, eenden en meeu-
wen. Alle hoger gelegen delen, de oostpunt van Schiermonnikoog, Simonszand en
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het zuidelijke deel van Rottumerplaat worden gebruikt als HVP. Het gebied tussen
Schiermonnikoog en Simonszand is een belangrijk ruigebied voor eidereenden.

Zeehonden
Van het totale aantal zeehonden, dat in het Nederlandse waddengebied wordt
geboren, wordt 50 procent geboren in het gebied oostelijk en zuidoostelijk van het
zoekgebied. Hier bevindt zich ook ongeveer 35 procent van de totale Nederlandse
zeehondenpopulatie. De zeehondentrek naar dieper water vindt onder andere plaats
door de oostelijke geul van het zoekgebied.

Conclusie
ln eerste instantie is in het zoekgebied voor het prospect Simonszand geen ecologisch
minst kwetsbaar gebied aan te wijzen. De redenen daarvoor zijn de rijkdom aan
bodemfauna in het westelijke deel van het gebied en het grote belang van het
zuidoostelijk gelegen geulengebied als trekroute voor de Nederlanse populatie
zeehonden. ln vergelijking met de andere onderzochte gebieden is dit gebied het
rijkste aan bodemdieren. Vanuit ecologisch oogpunt is een proefboring in dit gebied
daarom af te raden.

ln tweede instantie, als de proefboring toch zal worden uitgevoerd, is de noordelijke
ingang van de westelijke tak van de geul aan te wijzen als ecologisch minst kwetsbaar
gebied. Dit gebied is in faunistisch opzicht het minst ongunstig, maar ligt buiten het
zoekgebied en buiten het boorbereik van 3,5 kilometer. ln het zoekgebied zelf lijkt een
locatie in het midden van de geul de Spruit het ecologisch minst kwetsbaar, hoewel
het hele gebied rijk is aan bodemfauna.

9.4.6 Rottumeroog 1

Bodem karakteristieken
Het sediment in de westelijke geulrand van de Oude Westereems varieert van fijn-
tot grofzandig (vooral aan de monding van de kleine geultjes).

Macrofauna
Op de stations is een macrofauna aangetroffen die karakteristiek is voor een fijnzandi-
ge wadbodem. Er is voor zowel de sessiele als de mobiele soorten geen duidelijk
patroon in arme en/of rijke stations waargenomen.

Ecologische functies
De bijdrage aan de ecologische functies is homogeen over de stations verdeeld.
Opvallend is de relatief hoge potentiële hoeveelheid zeeëendenvoedsel op alle
stations in het zoekgebied.

Vogels
Het onderzochte deel van de wadplaat is voedselarm. Gezien de grote hoeveelheid
foeragerende vogels op de meer westelijke delen van de plaat zal dit gebied aanmer-
kelijk rijker aan bodemdieren zijn. Ten zuiden van het zoekgebied liggen HVP's en
broedplaatsen.

Zeehonden
ln het gebied komen kleine groepjes zeehonden voor. Verder ligt in dit gebied het
zeehondenreservaat het Sparregat (waar negen procent van de Nederlandse populatie
leeft en waar veertien procent van de jongen wordt geworpen).
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Conclusie
Het midden van de geul is het minst kwetsbare gebied: enerzijds omdat de geul hier
armer is aan macrofauna dan aan de rand alleen en anderzijds omdat een locatie hier
zo vet mogelijk van de plaat verwijderd is. Deze plaat is van belang voor zeehonden
en vogels.

9.5 Overzicht

Op basis van nieuwe en bestaande ecologische gegevens is voor alle zoekgebieden
de periode en het gebied vastgesteld, dat vanuit ecologisch oogpunt het minst
kwetsbaar is.
Binnen de ecologisch minst kwetsbare gebieden is door de initiatiefnemer vervolgens
een locatie voor de proefboring vastgesteld. Voor enkele zoekgebieden betekent dit,
dat een extra boorlocatie is toegevoegd aan de boorlocaties die aldoor de initiatiefne-
mer zijn onderscheiden. ln enkele andere zoekgebieden zijn de door de initiatiefnemer
voorgestelde locaties verschoven, zodat zij binnen de ecologisch minst kwetsbare
gebieden vallen. Tabel 9.3 en figuur 9.4 geven een overzicht van de ecologisch minst
kwetsbare gebieden en de ligging van de minst kwetsbare boorlocaties (EMK-locatie)
binnen deze gebieden.

Tabel 9.3 Overzicht van het ecologisch m¡nst kwetsbare alternatief.

Jacobiparochie oktober - februari nieuwe locatie zo westelijk mogelijk

Hollum-Zuid oktober - februari locatie D m¡dden in de geul, zo noordelijk mogelijk

Blija-Noord oktober - februari locatie C zo noordelijk mogelijk in de grote geul

Roode Hoofd oktober - februari locatie C westelijk, midden in de geul,

Simonszand oktober - februari nieuwe locatie noordelijke ingang westelilke tak van de geul

Rottumeroog'l oktober - februari localie B midden in de geul
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10. MILIEU-EFFECTENBIJREGULIEREBEDRIJFSVOERING

10.1 Algemeen

ln het voorgaande hoofdstuk is verslag gedaan van een kwalitatief veldonderzoek als
één van de invalshoeken voor de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke
alternatief voor de proefboringen. Op basis van de resultaten van dit onderzoek naar
de ecologische situatie van de Waddenzee en de Noordzeekustzone, hebben deskun-
digen een oordeel gegeven over welke locatie en welke periode ecologisch het minst
kwetsbaar zijn. ln het veldonderzoek is echter nog geen rekening gehouden met de
mogel'tjke belastingen van de natuurwaarde door het uitvoeren van de proefboringen.
Daarin voorziet het kwantitatieve onderzoek naar de milieu-effecten van de booractivi-
teiten. Dit onderzoek volgt het principe van de ecologische risico-analyse en is
onderverdeeld in een onderzoek naar milieu-effecten bij reguliere bedrijfsvoering en
milieu-effecten bij incidenten. Deze vormen de laatste invalshoeken in de ontwikkeling
van het MMA.

De centrale vraag van dit hoofdstuk is in hoeverre de reguliere bedrijfsvoeringschade-
lijke effecten heeft voor het milieu. De aanpak die is gevolgd om deze vraag te
beantwoorden is het ondenarerp van het eerste deel van dit hoofdstuk. ln dat kader
wordt de ecologische risico-analyse uitvoerig belicht: zowel in relatie tot de doelvaria-
belen en milieubelastingen die in de voorgaande hoofdstukken zijn behandeld, als in
relatie tot het daadwerkelijke kwantificeren en interpreteren van de milieu-effecten.
Een aparte paragraaf geeft de verantwoording van de gevoeligheidsgrenzen, die een
belangrijk onderdeel vormen van de ecologische risico-analyse. Gezien het eigen
karakter van het onderzoek naar zichthinder, dat is ondergebracht in de ecologische
risico-analyse, is ook aan dit onderwerp een aparte paragraaf besteed.
Het tweede deel van dit hoofdstuk beschrijft per prospect de deskundige interpretatie
van de resultaten van de ecologische risico-analyse in samenhang met het kwalitatie-
ve veldonderzoek en het expert-judgement. Aan de hand van deze interpretatie wordt
het meest milieuvriendelijke antwoord gegeven op het'waar' en 'wanneer'van de
proefboringen.

ln het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 11, komen de milieu-effecten van de belang-
rijkste potentiële incidenten apart aan de orde.

1O.2 Methode

Deze paragraaf behelst een nadere beschr'rjving van de ecologische risico-analyse,
de methode die is gevolgd voor het kwantitatieve onderzoek naar de milieu-effecten.
Het doel hiervan is om de reikwijdte van de conclusies over de milieu-effecten en het
meest milieuvriendelijke alternatief inzichtelijk te maken.

Het eerste deel van de paragraaf gaat in op de hoofdlijnen van het principe van de
ecologische risico-analyse. De ecologische risico-analyse in dit MER is uitgevoerd
volgens internationaal geldende principes (Schobben & Scholten, lggg). Daarnaast
komt de gehanteerde methode overeen met gebiedspecifieke, in Nederland ontwik-
kelde methoden voor een ecologische risico-analyse van menselijke activiteiten in het
marine milieu. Het gaat met name om het RAM (Schobben, 1992) en REFEREE
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(Schobben, Scholten & Asjes 1992), modellen die in opdracht van Rijkswaterstaat zijn
ontwikkeld.
Het tweede deel van deze paragraaf maakt duidelijk wat de positie van de ecologische
risico-analyse (hoofdstuk 10) is in de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke
alternatief en in het bijzonder ten opzichte van het ecologisch veldonderzoek (hoofd-
stuk 9) en de risico-analyse voor incidenten (hoofdstuk 11).

10.2.1 Hoofdlijnen van de ecologische risico-analyse

ln het milieu-effectonderzoek voor dit MER zijn twee belangrijke uitgangspunten te
onderscheiden. Het eerste uitgangspunt betreft een beschrijving van de activiteiten
tijdens het uitvoeren van de proefboringen (hoofdstuk 5 en 6). Deze beschrijving
mondt uit in een overzichtvan de mogelijke milieubelastingendie een proefboring met
zich meebrengt. Het tweede uitgangspunt betreft een beschrijving van de natuur-
waarde van het gebied waar de proefboringen plaatsvinden (hoofdstuk 8). De natuur-
waarde is daartoe ontleed in een aantal doelvariabelen.
Om te kunnen bepalen of de milieubelastingen ook daadwerkelijk de natuurwaarde
van de Waddenzee en de Noordzeekustzone aantasten, zijn ín dit hoofdstuk gevoelig-
heidsgrenzen vastgesteld. Deze grenzen geven aan bij welke omvang van de milieu-
belasting een doelvariabele er hinder van ondervindt. Bijvoorbeeld: de gevoeligheids-
grens van wadloperij (doelvariabele) voor geluid (milieubelasting) is gesteld op 50
dB(A) (gevoeligheidsgrens). Dit betekent dat wadlopers hinder ondervinden van het
geluid van een proefboring als de geluidimmissie op de wadlooproute hoger is dan
50 dB(A).
De analyse van de doelvariabelen, de milieubelastingen en de gevoeligheidsgrenzen
is de eerste stap van de ecologische risico-analyse. Uitgaande van deze drie elemen-
ten is in een tweede stap de verwachte kwantitatieve omvang van de verstoring van
de afzonderlijke doelvariabelen bepaald. De beschrijving van deze tweede stap is het
onderwerp van paragraaf 10.4.

Figuur 10.1 laat nogmaals de samenhang zien tussen de doelvariabelen, de milieu-
belastingen en de gevoeligheidsgrenzen. Aan de hand van deze figuur worden de
doelvariabelen en milieubelastingen, die in de voorgaande hoofdstukken uitvoerig zijn
belicht, hieronder kort samengevat. Ook de gevoeligheidsgrenzen worden kort
geschetst: in paragraaf 10.3 is een uitgebreide verantwoording van deze grenzen
opgenomen.

Doelvariabelen
Het eerste uitgangspunt van de ecologische risico-analyse betreft een analyse
en beschrijving van de natuurwaarde van de Waddenzee en de Noordzeekustzo-
ne. Het onderzoek naar de milieu-effecten van de proefboringen in de Wadden-
zee betreft namelijk niet alleen de milieu-effecten in de Waddenzee zelf, maar
ook de eventuele milieu-effecten in de Noordzeekustzone. ln het MER is daarom
ook de natuur- en milieuwaarde van dat gebied ontleed. Hoeweldezelfde milieu-
aspecten als voor de Waddenzee zijn onderscheiden, zijn de doelvariabelen
verschillend. De natuurwaarde van de Noordzeekustzone verschilt immers van
die van de Waddenzee.

2. Milieubelastingen
De mogelijke verstoring van de verschillende doelvariabelen hangt samen met
de activiteiten tijdens een proefboring, zoals het boren, het transport en de
produktietesten. ln hoofdstuk 6 zijn deze activiteiten ontleed in acht verschillende

1
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Figuur 10.1 De methodiek van het kwantitatieve milieu-effectonderzoek.

milieubelastingen, namelijk: 'aanwezigheid', 'geluid', 'hitte', 'lucht', 'bodem', 'water',
'afval' en 'chemicaliën'. Figuur 10.1 laat zien dat de milieubelastingen een tweede

uitgangspunt vormen voor het onderzoek naar de milieu-effecten.
ln de ecologische risico-analyse zijn de belastingen afval en chemicaliën niet
meegenomen.Zijvergroten weliswaar het inzicht in de mogelijke belastingen van
de proefboringen, maar leiden alleen indirect, via andere vormen van milieubelas-
ting tot milieu-effecten. Een voorbeeld daarvan is het lozen van afval dat het
water kan verontreinigen.
De zes milieubelastingen van de ecologische risico-analyse zijn weergegeven
in tabel 10.2. De omvang, ofwel intensiteit, van deze belastingen kan kwantitatief
worden uitgedrukt.

3. Gevoeligheidsgrenzen
Om te kunnen bepalen of de milieubelastingen ook daadwerkelijk de doelvaria-
belen aantasten, zijn voor alle doelvariabelen gevoeligheidsgrenzen vastgesteld.
Deze grenzen geven aan bij welke omvang van de milieubelasting een doelvari-
abele er hinder van ondervindt. Ter illustratie: de gevoeligheidsgrens van Eider-
eenden (doelvariabele) voor verontreiniging van het water met ol¡e (milieube-
lasting) is gesteld op een dikte van de film olie van 0,3 millimeter (gevoelig-
heidsgrens). Dit betekent dat Eidereenden hinder ondervinden van een oliever-
ontreiniging als de film olie dikker is dan 0,3 millimeter.
Zoals figuur 10.1 laat zien richt de ecologische risico-analyse zich vooral op de
doelvariabelen waarvan, op basis van de gevoel¡gheidsgrenzen, kan worden
geconcludeerd dat ze mogel¡jk verstoord zullen worden. Dat zijn de relevante
doelvariabelen. Een milieubelasting is alleen relevantvoor de ecologische risico-
analyse als de omvang van die belasting de gevoeligheidsgrenzen overschrijdt.
Door de ecologische risico-analyse te concentreren op de relevante doelvaria-
belen en relevante milieubelastingen kan beter een vergelijking worden gemaakt
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tussen de milieu-effecten van de verschillende locaties. ln paragraaf 10.3 wordt
een wetenschappelijke onderbouwing gegeven van de gevoeligheidsgrenzen.
Tevens wordt in die paragraaf geconcludeerd welke milieubelastingen en doelva-
riabelen relevant zijn voor de ecologische risico-analyse.

Tabel 10.2 Overzicht van de verschillende vormen van milieubelasting uit de ecologische risico-analyse

Kwantif i ce re n van m i I i e u -effecte n
Zoals hierboven duidelijk is gemaakt, kan aan de hand van de gevoeligheidsgrenzen
worden vastgesteld of een bepaalde doelvariabele verstoord zal worden door de
milieubelasting. Hiermee zijn de milieu-effecten echter nog niet bekend. Deze worden
in de tweede stap van de ecologische risico-analyse bepaald: eerst worden dan de
gebieden vastgesteld waar de (relevante) doelvariabelen voorkomen. Dan worden de
gebieden vastgesteld waarover de milieubelasting van een proefboring zich uitstrekt.
Door nu deze gebieden als het ware over elkaar heen te leggen kan tenslotte worden
uitgerekend welk deel van de doelvariabelen zal worden verstoord, ofwel wat de
kwantitatieve omvang van de milieu-effecten is. ln paragraaf 10.4 wordt verder
uitgewerkt hoe de milieu-effecten aan de hand van de ecologische risico-analyse zijn
te kwantificeren.

Volgens figuur 10.1 kunnen de resultaten van de ecologische risico-analyse worden
beoordeeld met behulp van 'bubbelgrammen' en 'staafdiagrammen', die in paragraaf
10.6 worden uitgelegd. Aan de grootte van de cirkels in een bubbelgram is af te lezen
hoe groot de zichthinder is bij proefboringen op verschillende boorlocaties en in
verschillende seizoenen. De staafdiagrammen geven per boorlocatie inzicht in de
aantasting van de natuurwaarde in zijn geheel. Alle doelvariabelen zijn dan namelijk
in één grafiek geintegreerd. Voor de beoordeling van de verstoring van vogels is
tenslotte gebruikt gemaakt van tabellen. ln paragraat 10.6 wordt uitgelegd hoe de
resultaten van de ecologische risico-analyse zijn beoordeeld.

1.a Afstand tot inslallat¡e m

l.b Afstand tot mensen m

l.c Afstand tot fakkel m

1. Aanwezigheid

1.d Afstand tot schepen m

2. Geluid 2.a Geluidimmissie dB(A)

3. Hitte 3.a Warmte-ontwikkeling kWm2

4.a NO, pg/m'

4.b co p.g/m'

4.c SO, pg/m'

4. Lucht

4.d c,H, pg/m'

5.a Momenlane erosie cm

cm

5. Bodem

5.b Momentanedepositie

6.a Koperconcentratie pg/l

6.b Olieconcentratie pg/l

6.c Concentratie PAK's pg/l

6.d Concentratie PCB's pglkg biota

6.e Drijffilm m2 respectievelijk mm

6.f Vertroebeling mg suspensie/l

6. Water
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De laatste stap in het kwantitatieve onderzoek naar de milieu-effecten is volgens figuur
'10.1 de ontwikkeling van de MMA-periode en MMA-locatie per prospect. ln paragraaf
10.7 zullen de venruachte milieu-effecten en het MMA per prospect worden gepresen-
teerd.

10.2.2 Belang van de ecologische risico-analyse

ln het voorgaande is in het kort uitgelegd hoe de ecologische risico-analyse is
uitgevoerd en hoe de resultaten moeten worden beoordeeld. De ecologische lisico-
analyse is echter niet de enige invalshoek voor de ontwikkeling van het MMA. Het
belang van de ecologische risico-analyse ten opzichte van andere invalshoeken, het
ecologisch veldonderzoek en de risico-analyse voor incidenten, is als volgt te schet-
sen.

Ecologisch veldonderzoek (en expert-judgement)
Voor het MER is een ecologisch veldonderzoek uitgevoerd op basis waarvan deskun-
digen voor elk prospect een ecologisch minst kwetsbaar gebied hebben aangewezen
(hoofdstuk 9). Op basis van dit veldonderzoek is door de initiatiefnemer voor elk
prospect een locatie aangewezen als de ecologisch minst kwetsbare tocatie (de EMK-
locatie). Deze locatie ligt dan in het ecologisch minst kwetsbare gebied uit het veldon-
derzoek. Voor de meeste prospects blükt dat één van de locaties van de initiatiefne-
mer al ligt in het ecologisch minst kwetsbare gebied. Voor twee prospects, Sint
Jacobiparochie-West en Simonszand,zijn echter nieuwe locaties voor de proefboring
aangewezen. Deze locaties zijn vervolgens meegenomen in de ecologische risico-
analyse.
Voor het bepalen van het meest milieuvriendelijke alternatief zijn de resultaten van
deze analyse beoordeeld in samenhang met het ecologisch veldonderzoek en het
oordeelvan deskundigen (expert-judgement). ln tegenstelling tot de ecologische risico-
analyse is het veldonderzoek kwalitatief uitgevoerd, is er geen rekening gehouden met
de milieubelastingen van de proefboringen en hebben alleen ecologische overwegin-
gen een rol gespeeld.

Risico-analyse voor incidenten
De ecologische risico-analyse richt zich op de milieu-effecten als gevolg van een
reguliere bedrijfsvoering van de proefboringen. Voor het bepalen van de milieu-
effecten als gevolg van incidenten is een aparte risico-analyse uitgevoerd (zie hoofd-
stuk 1 1). Een risico-analyse voor incidenten, uitgevoerd volgens het principe van de
ecologische risico-analyse, zou leiden tot een te grote verzameling van mogelijke
scenario's. Deze risico-analyse zou immers ook de kans dat een bepaalde omvang
van de milieubelasting optreedt in beschouwing moeten nemen. ln de risico-analysé
voor incidenten is daarom uitgegaan van de zogenaamde reguliere veiligheidsrisico-
analyse. Dat wil zeggen dat de 'kans op ongewenste gebeurtenissen' centraal staat.

De evaluatie van het MMA
ln hoofdstuk 12 zal worden samengevat op welke wijze het veldonderzoek, de
ecologische risico-analyse en de risico-analyse voor incidenten hebben bijgedragen
aan de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief voor het uitvoeren van
de proefboringen. Naast de drie besproken invalshoeken zullen daar, als vierde
invalshoek van het MMA, ook de technisch mitigerende maatregelen in worden
betrokken.
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10.3 Gevoeligheidsgrenzen

Zoals blijkt speelt de gevoeligheidsgrens een belangrijke rol in het milieu-effectonder-
zoek. Aan de hand van de gevoeligheidsgrenzen kan een selectie gemaakt worden
van milieubelastingen en doelvariabelen die relevant zijn voor de ecologische risico-
analyse. De gevoeligheidsgrenzen van de doelvariabelen zijn daarom uitgedrukt in
dezelfde eenheid als de omvang van de milieubelastingen. ln het voorbeeld van de
wadloperij is zowel de gevoeligheidsgrens van de wadlopers voor geluid als de
milieubelasting door geluid uitgedrukt in dB(A). Op dezelfde wijze is dit ook gedaan
voor de milieubelastingen hitte, bodem, water, enzovoort.
Voor elke doelvariabele is aan te geven bij welke omvang van de milieubelastingen
deze verstoordzal worden. De gevoeligheidsgrenzen voor alle doelvariabelen van de
Waddenzee en de Noordzeekustzone zijn weergegeven in tabel 10.3. Dit is de
gevoeligheidsmatrix. ln de gevoeligheidsmatrix zijn de gevoeligheidsgrenzen voor
aanwezigheid uitgedrukt in meters. Dat wil zeggen dat, als er zich b'tjvoorbeeld
Zilvermeeuwen bevinden binnen 300 metervan een boorinstallalie,ze zullen worden
verstoord door de aanwezigheid van de installatie.

De gevoeligheidsgrenzen in de gevoeligheidsmatrix zijn zo veilig gekozen, dat elke
vorm van aantasting van de doelvariabelen is meegenomen. Ook als de gevolgen
daarvan klein zijn, zoals bijvoorbeeld het ontvluchten van verstoorde plaatsen. Als een
doelvariabele zeker niet zal worden verstoord is dat in de matrix aangegeven door
de cel grijs te kleuren. De omvang van de milieubelasting is dan heel klein, of de
gevoeligheidsgrens van de doelvariabele is heel hoog. De doelvariabele is dan
ongevoelig voor de milieubelasting.
De milieubelastingen waarvan de omvang de gevoeligheidsgrenzen niet overschrijdt
zijn niet van direct belang voor de ecologische risico-analyse. Hetzelfde geldt ook voor
doelvariabelen die niet gevoelig zijn voor één of meer belastingen. Gezien het belang
van de gevoeligheidsgrenzen mag een wetenschappelijke onderbouwing van deze
grenzen daarom niet ontbreken.

Samen met de best beschikbare informatie uit wetenschappelijk onderzoek zijn in dit
MER de gevoeligheidsgrenzen ingevuld op basis van expert-judgement. Per milieube-
lasting wordt verslag gedaan van dit deskundigen-oordeel over de gevoeligheidsgren-
zen. Daarbij is uitgegaan van de milieubelastingen van een proefboring met een
hefeiland. De gevoeligheidsgrenzen van de doelvariabelen hebben echter ook betrek-
king op de milieubelastingen van een ponton. ln het hoofdstuk over de milieubelastin-
gen (hoofdstuk 6) is immers aangetoond dat de milieubelastingen van een ponton en
een hefeiland overeenkomen.

Op basis van de vastgestelde gevoeligheidsgrenzen zal tenslotte per milieubelasting
worden aangegeven of de omvang van de belasting zo hoog is, dat deze relevant is
voor de ecologische risico-analyse. De voorliggende paragraaf sluit af met een
overzicht van de relevante doelvariabelen en milieubelastingen waar de ecologische
risico-analyse zich verder op heeft gericht.

10.3.1 Aanwezigheid

Ve rantwo o rd i n g g evoe I i g h e i dsg re n ze n
De verantwoording van de gevoeligheidsgrenzen van de verschillende doelvariabelen
voor de milieubelasting aanwezigheid is de volgende:
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a Boorinstallatie
De boorinstallatie en de fakkel zullen de verschillende doelvariabelen, die aan
het milieu-aspect natuurschoon van de Waddenzee ende Noordzeekustzone zijn
gerelateerd, al op grote afstand beïnvloeden. Daarbij is onderscheid gemaakt
tussen de afstand waarbij het object nog net te zien is (de zichtbaarheidsâfstand)
en de afstand waarop zichthinder kan worden verwacht (de zichthinderafstand).
De zichtbaarheid van grote objecten voor mensen wordt op zee bepaald door
kenmerken van het object (zoals vorm en grootte), het contrast van het object
met de achtergrond, de kimduiking, de meteorologische omstandigheden, de
waarnemingshoogte en het waarnemingsvermogen van mensen. De zichtbaar-
heidsafstand voor mensen kan worden bepaald met de zogenaamde Tffany-
nomogrammen (Nicolai, 1971). Bij zeer goede weersomstandigheden kan een
hefeiland met een hoogte van 100 meter en een breedte van s0 meter op zee
overafstanden van 25 tot40 kilometerworden waargenomen. Bijdeze afstanden
is het aandeel van het object in het zichtveld zeer gering en is het object niet te
herkennen als een hefeiland.
De zichthinderafstand ligt aanzienlijk lager, omdat bij het optreden van hinder de
herkenning van het object als boorinstallatie een rol speelt. Over de afstand
waarop zichthinder van boorinstallaties kan optreden bij mensen is echter weinig
bekend.
Er is een afstand van 10 kilometer gekozen als gevoeligheidsgrens. op een
dergelijke afstand is een boorinstallatie op zee vaak nog goed waarneembaar
en herkenbaar. Bovendien is bijdeze afstand het onderscheidend vermogen van
de berekening van zichthinder tussen verschillende boorlocaties nog goed. Een
lagere zichtbaarheidsgrens doet geen recht aan het feit dat in het waddengebied
gedurende een groot deel van de tijd het meteorologisch zicht groter is dan vijf
kilometer. Uit gegevens van 1987 tot en met 1993 van het meetstation Têrschel-
ling blijkt dat in januari 68 procent van de tijd en in juli 94 procent van de tijd
(overdag) wordt ingenomen door zichtklassen boven de vijf kilometer.

De boorinstallatie zal door vogels en bruinvissen tot maximaal 300 respectievelijk
500 meter afstand worden gemeden. Voor de op platen rustende zeehond is een
waarde van 1000 meter vastgesteld (TNO/IBN, expert-judgement).
Voor doelvariabelen, die menselijke activiteiten betreffen, is de op zee gerespec-
teerde veiligheidsafstand van 500 meter aangehouden (artikel 27 van de Mijnwet
Continentaal Plat).
De gevoeligheidsgrens voor vogelobservatie is de som van de gevoeligheids-
grens van de meest gevoelige vogelsoort voor mensen (300 meter) en de
gevoeligheidsgrens van vogels voor een boorinstallatie (eveneens 300 meter).
De gevoeligheidsgrens voor vogelobservatie voor de boorinstallatie komt daar-
mee op 600 meter. Dit wil zeggen dat er geen enkele vogelsoort verstoord zal
worden, indien er een afstand in acht wordt gehouden tussen de boorinstallatie
en de vogelobservatiepost van 600 meter.
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b. Fakkel
Een fakkel is voor trekvogels een bijzonder zwate belasting. Desoriëntatie door
de aantrekkingskracht van de lichten zal tot op 5000 meter doorwerken (Van der
Laar, 1993). Dit geldt echter alleen voor (zang)vogels tijdens de najaarstrek, die
niet aangemerkt zijn als doelvariabele van de natuurwaarde van de Waddenzee
en de Noordzeekustzone. Voor de volledigheid zijn zij toch opgenomen in de
gevoeligheidsmatrix.

Schepen en mensen
Ook schepen en mensen zullen vogels en zoogdieren op een afstand houden.
De afstand die de diverse vogelsoorten zullen bewaren, is afgeleid van de
Kritische Vlucht Afstand (KVA; Davidson & Rothwell, 1993). Afhankelijk van de
gevoeligheid van de soort varieert de KVA van 50 tot 400 meter. Voor zeezoog-
dieren, waaronder de Bruinvis valt, zijn deze KVA's op 750 respectievelijk 1000
meter geschat (TNO/IBN, expert-judgement), en voor zeehonden op 1400
respectievelijk 600 meter (Brasseur & Reijnders, 1994). ln deze gevoeligheids-
grenzen (KVA's) is overigens ook rekening gehouden met de effecten van het
geluid en de beweging van mensen en schepen. Voor doelvariabelen die aan
scheepvaart en recreatie zijn gerelateerd, is een minimale veiligheidsafstand van
50 meter ten opzichte van andere schepen aangehouden.
De gevoeligheidsgrenzen van vogelobservatie voor de aanwezigheid van sche-
pen en mensen is op dezelfde manier vastgesteld als voor de aanwezigheid van
de boorinstallatie (zie a.)

Rel evantie ri sico-analyse
De aanwezigheid van de boorinstallatie, de fakkel, de schepen, en de mensen vormt
een eerste potentiële bron van verstoring voor de natuurwaarde van de Waddenzee
en de Noordzeekustzone. Met name de boorinstallatie en de fakkel zijn van grote
afstand zichtbaar, waarmee de aanwezigheid relevant kan worden genoemd voor de
ecologische risico-analyse. De omvang van deze milieubelasting is nader uitgewerkt
in hoofdstuk 6.

10.3.2 Geluid

Ve ra ntvvoo rdi n g gevoe I i g he i dsg re n ze n
Akoestische signalen worden door dieren gebruikt b'tj de identificatie van voedselbron-
nen, als alarmsignaal, bij sociaal gedrag, bij de herkenning van soortgenoten, bij
scholingsgedrag en bij voortplantingsgedrag. Met name het geluid dat boven water
wordt geproduceerd zal van invloed zijn op het gedrag van vogels en zeezoogdieren
(Schobben, TNO, persoonlijke mededeling). Naast het geluidsvolume is ook de
frequentie van het geluid van belang, vanwege de intederentie met het geluid dat
dieren produceren. Bovendien geldt dat geluid met lagere frequenties zich verder
voortplant dan geluid met hoge frequenties.

De waarnemingsdrempel voor geluid ligt bij de Bruinvis voor 4 kHz bij 50 dB en voor
3 Khz b¡j 80 dB. De zeehond kan lage frequenties tot 50 Hz waarnemen bij een
geluidintensiteit van 30 tot 70 dB (CATOÆNO, 1991). Genoemde waarnemings-
drempels gelden voor geluid onder water. Uit onderzoek is verder gebleken dat
walvisachtigen minder worden verstoord door continue geluid, zoals door een hefei-
land wordt geproduceerd, dan door plotselinge geluiden die door schepen en vliegtui-
gen worden veroorzaakt (Awbrey et al., 1988).
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Voor mensen is aangenomen dat ze hinder van geluid ondervinden vanaf 55 dB(A),
hoewel b¡j 50 dB(A) het geluid reeds als rustverstorend kan worden ervaren (RIVM,
1991). Voor het zeegebied is daarom 50 dB(A) als gevoeligheidsgrens voor mensen
aangehouden. Hetzelfde criterium is gehanteerd voor de zeezoogdieren. Het gehoor
van Bruinvissen is namelijk vergelijkbaar met het gehoor van mensen (Verboom,
1991). Aangenomen is dat dit ook voor de zeehond het geval is (verboom, TNo,
persoonlijke mededeling). Bij vogels is aangenomen dat sprake is van verstoring
boven 60 dB(A) (TNO/IBN, expert-judgement).

Geluidbelasting is niet alleen hinderlijk voor mensen en dieren, ook het milieu-aspect
natuurschoon kan door geluid worden belast. Als gevoeligheidsgrens voor natuur-
schoon is het maximale achtergrondniveau in landelijke stiltegebieden als uitgangspunt
genomen, welke 30 tot 35 dB (A) bedraagt (RIVM, 1991). ln het kadervan het beheer
van het stiltegebied Waddenzee is recentelijk voorgesteld een niveau van 45 dB(A)
te hanteren als gevoeligheidsgrens.Dezewaarde is mede gebaseerd op het hoorbaar-
heidscriterium (De Roo, 1993). Rekening houdend met het geruis van de zee, is in
dit MER de gevoeligheidsgrens echter op 40 dB(A) gesteld.

Gevoeligheidsgrenzen voor tijdelijke verhogingen van het geluidsniveau (fluctuaties
en pieken) blijken nauwelijks te kwantificeren. Voor mensen wordt in het algemeen
een verhoging (piek) van 10 dB(A) acceptabel geacht bij de verlening van vergun-
ningen. Voor vogels zullen plotselinge en kortstondige verstoringen door geluid, zoals
van een vallend voorwerp of een kanonschot, niet leiden tot vluchtgedrag of tot een
verandering in vogeldichtheden. Er ontstaat echter wel onrust, waarmee tijd om te
foerageren verloren gaat. Vooral voor de vogels die foerageren op de droogvallende
platen is deze tijd kostbaar. Door tijdelijke verhogingen van het geluidsniveau kunnen
vogels zich meermalen wel gedwongen voelen om op te vliegen en meer afstand te
bewaren tot de boorinstallatie (HASKONING, 1996). Met het opvliegen en zoeken van
een nieuwe plek verliezen de vogels energie en tijd om te foerageren.

Relevantie risico-analyse
De omvang van de geluidimmissies vanwege het boren en de schepen is nader
uitgewerkt in hoofdstuk 6. Gezien deze omvang en de hoogte van de gevoeligheids-
grenzen van mensen, dieren en natuurschoon, vormt het geluid een tweede potentiële
bron van verstoring. Naast aanwezigheid is daarom ook geluid relevant voor de
ecologische risico-analyse.

10.3.3 Hitte

Ve ra ntvvoo rd i n g gevoe I i g he i dsg re n s
Planten, dieren en mensen worden geacht pas bij een hitte groter dan 1 KMm' h¡nder
te ondervinden. Deze hitte-intensiteit komt overeen met een warme zomerdag.

Relevantie risico-analyse
Hoewelde gevoeligheidsgrens voor hitte lokaalwelwordt overschreden, is deze vorm
van milieubelasting niet verder uitgewerkt in de ecologische risico-analyse. ln hoofd-
stuk 6 en 7 van het MER is al betoogd dat het affakkelen, dat de bron is voor deze
vorm van milieubelasting, op een verantwoorde manier zal plaatsvinden. Aantasting
van de natuurwaarde door hitte kan daardoor op voorhand vrijwelworden uitgesloten.
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10.3.4 Lucht

10.3.5 Bodem

Ve rantwoo rdi n g gevoe I i g h e i dsg re nze n
Luchtkwaliteitsnormen gelden primair voor mensen en zijn vastgelegd in de Neder-
landse Emissie Richtlijnen. Voor NO, is deze norm vastgesteld op 135 pg/m" (de 98-
percentiel van één uursgemiddelden) en op 175 pg/mS (de 99,S-percentiel van één
uursgemiddelden). Voor SO, zijn deze normen vastgesteld op 75 Frøm3 (de 50-
percentiel van daggemiddeldèn),200 pg/mt 1de Ss-percentiel van daggemiddelden)
en 250 pg/mt (de 98-percentiel van daggemiddelden). Voor CO geldt een norm van
6.000 pg/m3 (de 98-percentiel van acht uursgemiddelden) en voor roet 40 pg/m3 (het
jaargemiddelde).

Relevantie risico-analyse
De emissie van verontreinigende stoffen naar de lucht treedt met name op bij het
boren en de produktietesten. Uit de berekeningen in hoofdstuk 6 blükt dat de immissie-
concentraties de luchtkwaliteitsnormen niet overschrijden.

Ve rantwoo rd i ng g evoel ig he idsg ren ze n
De verantwoording van de gevoeligheidsgrenzen van de verschillende doelvariabelen
voor de milieubelasting aanwezigheid is de volgende:

a. Erosie
Over de effecten van erosie op bodemdieren is weinig bekend. De effecten die
bodemdieren van een verwijdering van de bovenlaag van het sediment onder-
vinden zullen afhankelijk zijn van de diepte waarop zij in het sediment voorkomen
en de mogelijkheden om te vluchten. Deze mogelijkheden nu worden bepaald
door de mobiliteit van de dieren, ofwel het graaf- of zwemvermogen.
Het meest gevoelig voor erosie zijn die soorten die zich in of op de bovenlaag
van het sediment bevinden. Dit z'ljn onder andere de Kokkel, de Mossel, het
Wadslakje, de Slijkgarnaal en de Zandspiering. Voor deze gevoelige soorten is
een gevoeligheidsgrens van een plotselinge verwijdering van 1 centimeter
aangehouden. Het Nonnetje, de Strandschelp en de wormensoorten, zoals de
Zeepier en de Zeeduizendpoot, zitten dieper in het sediment en worden daardoor
ongevoeliger geacht. Wormen beschikken daarnaast over een beter graafuermo-
gen dan de tweekleppigen, zoals het Nonnetje en de Strandschelp.

Voor de tweekleppigen is een gevoeligheidsgrens van 3 centimeter aangehou-
den, voor de wormen 10 centimeter. Krabben kunnen ontvluchten door graaf-
of zwemgedrag. Ookvoor hen is de gevoeligheidsgrens op 10 centimeter gesteld.
De indirecte effecten van een veranderde bodemsamenstelling (verdeling van
de korrelgrootte) en het herstelvermogen zijn hier niet in beschouwing genomen.

b. Depositie
De effecten van de depositie van sediment op de bodemfauna worden bepaald
door de snelheid van de sedimentatie en de aard van het sediment dat uitzinkt
(de grootte van de deeltjes). De kwaliteit (samenstelling) van het sediment is hier
niet in beschouwing genomen. De eigenschappen van de bodemdieren zelf, zoals
graafgedrag en sedimentvoorkeur spelen wel een rol. Depositie is ook van
invloed op het zuurstofgehalte van de bodem. Dit is voor organismen met een
hoge zuurstofbehoefte, zoals de Kokkel, van cruciale betekenis is. Het directe
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effect van een snelle sedimentatie, zoals bijvoorbeeld een stort, is nauwelijks van
invloed op gravende dieren zoals wormen.

Polychaete wormen bewegen zich namelijk gemakkelijk in zachte bodems, zodat
zij bijsedimentatie gemakkelijk naar het nieuwe oppervlak kunnen bewegen. Zij
zullen dus alleen hinder ondervinden van een plotselinge sedimentatie van een
zeer dikke laag van meer dan 30 centimeter.
Mosselen en Kokkelsdaarentegenzr¡nzeer gevoelig vooreen (snelle) bedekking
van slechts enkele centimeters (Essink, 1993). De gevoeligheidsgrens voor deze
soorten is op 3 centimeter gesteld. Het Nonnetje is wat minder gevoelig doordat
het zich vrij gemakkelijk verticaal in het sediment beweegt. De gevoeligheid is
hoger voor slibrijk sediment dan voor zandig sediment. Als gevoeligheidsgrens
is 15 centimeter aangehouden. Het kleine Wadslakje, dat zich langzaam voort
beweegt, komt vooral voor op slikkige bodems en is slecht bestand tegen een
plotselinge bedekking met sediment van meer dan 1 centimeter dik. Het Wadslak-
je bereikt echter hoge dichtheden op slikkige platen waar van nature reeds hoge
depositie plaatsvindt. De slijkgarnaal kan zich over het algemeen goed omhoog
bewegen als de woongang bedekt wordt met een laag sediment. Voor deze
garnaal is daarom een gevoeligheidsgrens van 10 centimeter aangehouden. Zo
ook voor krabben, die zeer mobiel zijn, en weinig hinder van sedimentatie zullen
ondervinden. ook Strandschelpen z'rjn vrij mobiel. ze zijn minder gevoelig dan
Kokkels, maar waarschijnlijk gevoeliger dan Nonnetjes. Voor deze soort is een
gevoeligheidsgrens van 1 O centimeter aangehouden.

Relevantie ri sico-an alyse
ln principe kan op elke locatie in de Waddenzee de natuurlijke dynamiek of de
morfologie van het waddensysteem in meer of mindere mate worden beïnvloed door
baggerwerken, scheepvaart en de boorinstallatie. Deze kunnen leiden tot een lokale
verandering in de geometrie van de geul en een tijdelijke verhoging van de turbiditeit
in het water. ln hoofdstuk 6 is dieper ingegaan op deze activiteiten en de belasting
van het milieu, die er mee samenhangt. Er blijkt dat erosie of sedimentatie van meer
dan één centimeter niet waarschijnlijk is.

10.3.6 Water

Ve ra ntwo o rd i n g gevoe I i g he idsg re n ze n
ln het kader van het waterkwaliteitsbeheer zijn voor stoffen Maximaal Toelaatbare
Concentraties (MTC) afgeleid:

Tabel 10.4 Maximaal toelaatbare concentraties (voorgestelde waarden).

De MTC geldt evenwel voor het ecosysteem als geheel, waarbij het ecosysteem is
opgevat als een verzameling soorten. De MTC beoogt bescherming te bieden aan 95
procent van de soorten. Toepassing van de MTC op afzonderlijke soorten is daarom
strikt genomen niet juist.
ln dit MER is de gevoeligheidsgrens voor de afzonderlijke soorten op vergelijkbare

Koper 6,4 ¡tgll Jonkers & Everts, 1992

Olie 79 pg/ Scholten et al., 1993

PCB-1s3 146 pg/kg adw Mosselvlees Jonkers & Everts, 1992
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a.

wijze als de MTC bepaald, namelijk op basis van een selectie van toxiciteitsgegevens,
die voor de soorten relevant zijn. Daarvoor is het toxiciteitsbestand van MEDUSA's
Head (TNO, MARITOX, status september 1994) geraadpleegd. Omdatde beschikbaar-
heid van ECuo gegevens (dit is de concentratie, waarbij 50 procent van de populatie
effecten ondervindt) voor afzonderlijke soorten beperkt is, zijn in principe alle gege-
vens gebruikt van verwante soorten die tot dezelfde taxonomische groep behoren.
De toegepaste taxonomische groepsindeling is gebaseerd op systematische en
ecologische verwantschap. Uit het geometrisch gemiddelde voor een groep is een
specifieke No Effect Concentration (NEC) berekend. Daarbijwordt gecorrigeerd voor
het aantal gegevens en voor gevoeligheidsverschillen tussen de soorten (Karman et
al., 1995).

Figuur 10.5 Berekening van de No Effect Concentration

Koper
Voor koper zijn drie NEC-niveaus berekend, die allen lager zijn dan de algemeen
geldende MTC voor koper. Dit wordt vooral veroorzaakt door het gebruik van een
grotere veiligheidsmarge, omdat per diergroep minder toxiciteitsgegevens be-
schikbaar zijn dan voor alle biota samen. Voor alle ongewervelde dieren, met
uitzondering van het Wadslakje, en voor jonge en kleine vis is een NEC van 1

microgram per liter (pg/l) berekend. Grotere vissen blijken iets minder gevoelig
te zijn (3 pg/l), terwijl voor het Wadslakje een nog hogere tolerantiegrens van 5
pg/l is bepaald.

b. Olie
Voor olie in water zijn vier NEC niveaus berekend, die ook allen lager zijn dan
de algemeen geldende MTC. Voorfilterende schelpdieren, Slijkgarnalen en jonge
vis is een lage gevoeligheidsgrens van 1 pg/l berekend. Voor de overige schelp-
dieren en slakken geldt de iets hogere NEC van 5 pg/|. Voor wormen, krabben
en vissen is een NEC van 10 pg/l berekend, met uitzondering van Platvissen
waaryoor een gevoeligheidsgrens van 25 ¡rgll is bepaald.

PAK's
Voor individuele PAK's is het aantal beschikbare gegevens zeer beperkt. Deze
gegevens vertonen onderling een grote variatie, die samenhangt met het type
toxiciteitstoets. Daarom zijn alle ECuo -waarden voor twaalf PAK's samengeno-
men om een viertal NEC niveaus voor'PAK's' te berekenen. Voor kreeftachti-
gen is de laagste waarde van 0,5 pg/l bepaald, gevolgd door een waarde van
2 ¡tgll voor wormen. Voor vissen is de gevoeligheidsgrens op 5 pg/l bepaald, en
voor de weekdieren op 8 pg/|. Deze NEO-waarden zijn in het algemeen wat
hoger dan de algemeen geldende MTO-waarden. Deze zijn afgeleid van een
enkele, namelijk de laagste, toxiciteitswaarde voor afzonderlijke PAK's, die veel
kleiner zijn dan 0,1 pg/|.

c

NEC Geometrisch gemiddelde ECuo / (1000 / {n)

n-
1 000

het aantal soorten, waarvoor gegevens beschikbaar is

een genormeerde veiligheidsfactor voor de vertaling van de gegevens uit het
laboratorium naar het veld
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d. PCB's
De toxiciteit van PCB's geldt primair warmbloedige, gewervelde dieren zoals
vogels en zeezoogdieren. Deze toxiciteit wordt gekarakteriseerd door PCB-153,
uitgedrukt als gehalte in Mosselen. Er is een MTC-niveau berekend van 146
microgram per kilo (pg/kg) adw (asvrij droog gewicht) Mosselvlees (Jonkers &
Everts, 1992). Voor zeehonden blijkt de No Observed Effect Concentration
(NoEc) echter nog lager te liggen, namelijk bij 1s pøkg adw Mosselvtees. Dit
is ook voor de Bruinvis aangehouden. Toxiciteitsniveaus voor vogels zijn inge-
schat met behulp van experimentele gegevens betreffende Kuifeenden die
gevoed werden met (zoetwater) Driehoeksmosselen. Bij een concentratie in
Mosselen boven 500 pgikg adw Mosselvlees (NOEC) onderyonden kuifeenden
effecten van PCB's op de reproduktie (Scholten & Foekema, 1988a en b; Schol-
ten et al., 1994). Deze waarden zijn geëxtrapoleerd naar de overige vogelsoorten
met inachtneming van het type voedsel en de voedselbehoefte van de verschil-
lende vogelsoorten.

Drijffilm
Bij vogels, die besmeurd raken met een olievlek van 0,1 millimeter, is het veren-
kleed niet langer'waterproof', waardoor de isolerende werking verloren gaat. De
vogels sterven uiteindelijk, als gevolg van longontsteking of ondervoeding. Dit
is een gevolg van het verloren vermogen om te vliegen. De orale opname van
olie is relatief onbelangrijk. onder de condities die op zee gelden, kan een
olievlek met een minimale dikte van 0,3 millimeter voor langere tijd stabiel blijven
zonder volledig te dispergeren (Scholten et al., 1994). Deze dikte kan daarom
als gevoeligheidsgrens voor het optreden van effecten worden aangehouden.

Vertroebeling
De vertroebeling van het water door een verhoogde sliblast, leidt tot een beper-
king van het zicht voor oogjagers. Oogjagers zijn voornamelijk vogel-, vis- en
zoogdiersoorten. Bij hoge concentraties van de sliblast zullen kieuwen bij vissen
en filtrerende bodemdieren beschadigen. Daarnaast neemt ook de beschikbaar-
heid van zonlicht af voor primaire producenten, waardoor de produktie van het
systeem als geheel en hetvoedselaanbod voor bepaalde soorten in het bijzonder
kunnen afnemen.

Bodemdieren verschillen in gevoeligheid voor vertroebeling door de manier van
voedselvergaring. De zogenaamde suspension-feeders, die deeltjes uit hetwater
filtreren, zijn daarbij gevoeliger dan de deposit-feeders.
Polychaete wormen zijn voor een deel deposit-feeders, die weinig hinder hebben
van hoge slibconcentraties. Zeeduizendpoten, waaruan bekend is dat zij zich ook
via suspension-feeding voeden, zullen bij relatief hoge concentraties slib effecten
ondergaan. De Mossel, de Kokkel en de Strandschelp zijn suspension-feeders
en daardoor gevoeliger dan het Nonnetje, dat over kan schakelen op deposit-
feeding. Suspension-feeders kunnen zich mogelijk morfologisch aanpassen aan
verhoogde slibconcentraties waardoor effecten pas bij hogere concentraties
optreden. Dit fenomeen is in ieder geval voor de Mossel bekend (Essink, 1993).
Bij hogere concentraties, van 100 tot 200 milligram slib per liter, blijkt de filtratie-
snelheid echter toch af te nemen (widdows et al., 1979). Het wadslakje schraapt
voedsel van vaste deeltjes en is niet aangewezen op filtratie. Effecten zullen
daarom pas optreden bij hoge slibgehalten. Het Slijkgarnaaltje kan zich zowel
voeden via suspension-feeding als via deposit-feeding. Bij hoge slibgehalten
bestaat dus de mogelijkheid over te schakelen naar deposit-feeding, waardoor

f

281



pas bij relatief hoge slibconcentraties effecten op zullen treden. Krabben zijn voor
het zoeken naar voedseldieren weinig afhankelijk van het zicht. Zij benaderen
voedseldieren (wormen, schelpdieren en kreeftachtigen) van korte afstand. De
gevoeligheid van krabben voor vertroebeling lijkt daarom gering.
De effecten van vertroebeling op vissen ontstaan voornamelijk door een vermin-
derd zicht voor oogjagers en door verstopping en beschadiging van de kieuwen
(Baveco, 1988). Estuariene vissen blijken aanzienlijk minder gevoelig te zijn dan
vissen die gewoonlijk in open water verblijven. Vissen die op en in de bodem
leven zijn meestal aan slibrijke omstandigheden geadapteerd en beschikken
doorgaans over een hoge tolerantie voor slib. Van de vissoorten zullen vooral
Zeenaalden hinder onderuinden voor hoge slibconcentraties. Deze soort leeft
normaliter in zeegrasvelden in helder water. Vislarven zijn gevoeliger voor
vertroebeling dan volwassen vissen (Auld & Schubel, 1979). Effecten op larven
treden bij gevoelige soorten al op vanaf 100 milligram slib per liter, maar meestal
pas bij 500 milligram per liter. Onder volwassen vissen treedt sterfte bij een
concentratie boven 500 milligram per liter (Sherk et al., 1975) en bij de minder
gevoelige soorten boven 3000 milligram per liter.

De Gewone Zeehond is een oogjager die in de Waddenzee vooral leeft van
onder andere Bot. Als wordt aangenomen dat de vangstkans voor prooidieren
(vissen) bij zicht tot ongeveer één meter niet wordt beïnvloed, dan treden effecten
op boven een slíbconcentratie van circa 500 milligram per liter.

Relevantie ri sico-analyse
Uit de beschouwing in hoofdstuk 6 en 7 over de emissie van stoffen naar water blijkt
dat het uitgangspunt voor de proefboringen het nullozingsconcept is. ln deze hoofd-
stukken is het nullozingsconcept ook verder uitgewerkt: al het reguliere afval zal
worden opgevangen en naar land worden gebracht om daar verder te worden ver-
werkt. Het lozen van het boorgruis en de boorspoeling uit de tophole in de Noordzee-
kustzone wordt daarvan uitgezonderd. Voor het lozen van de tophole is aangetoond
dat dit de beste oplossing is.
De milieubelasting van de emissies van stoffen naar water zal de gevoeligheids-
grenzen niet overschrijden. Voor het milieu-effectonderzoek bij reguliere bedrijfsvoe-
ring, is deze milieubelasting daarom niet relevant.

10.3.7 Overzicht van relevante milieubelastingen en doelvariabelen

Rel evante m i lie ubelasti n ge n
De relevantie van de verschillende milieubelastingen voor het vervolg van de ecologi-
sche risico-analyse is af te lezen uit de confrontatie van de gevoeligheidsgrenzen van
de doelvariabelen met de intensiteiten, of omvang, van de belastingen zoals die in
hoofdstuk 6 zijn berekend (of beredeneerd).
Uit deze confrontatie is gebleken dat de aantasting van de natuurwaarde door de
belasting van lucht, bodem en water in de ecologische risico-analyse buiten be-
schouwing kan blijven, omdat de gevoeligheidsgrens van de gevoeligste doelvaria-
belen niet zal worden overschreden. Hoewel de gevoeligheidsgrens wel wordt over-
schreden, is ook de milieubelasting door hitte niet van direct belang voor de ecologi-
sche risico-analyse. Door mitigerende maatregelen (hoofdstuk 6 en 7) kan de aantas-
ting van de natuurwaarde door hitte op voorhand vrijwel worden uitgesloten.
De ecologische risico-analyse zalzich derhalve concentreren op de milieubelastingen
aanwezigheid en geluid.
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Relevante doe lvari abele n
ln paragraat 10.2 is al betoogd dat een vergelijking van milieu-effecten bij proefbo-
ringen op alternatieve locaties en in alternatieve seizoenen alleen zinvol is als de
ecologische risico-analyse zich concentreert op de doelvariabelen waarvan de
gevoeligheidsgrenzen voor de milieubelastingen dusdanig zijn dat er in potentie een
verstoring kan optreden. De nadruk bij de beoordeling van de ecologische risico's bij
reguliere bedrijfsvoering ligt dan ook op de doelvariabelen van de milieu-aspecten
natuurschoon, unieke ecologie, duurzame exploitatie van de natuur en recreatieve
waarde van de natuur.

Tabel 10.6 geeft een overzicht van de milieu-aspecten van de natuurwaarde en de
milieubelastingen van de proefboringen die relevant zijn voor het vervolg van de
ecologische risico-analyse.

Tabel 10.6 Relevante milieu-aspecten en milieubelastingen

1O.4 Ecologische risico-analyse

De ecologische risico-analyse gaat uit van doelvariabelen, milieubelastingen en
gevoeligheidsgrenzen. Een analyse en beschrijving van de doelvariabelen en milieube-
lastingen is eerder in het MER gegeven in de hoofdstukken 6 en B. Nu in de voor-
gaande paragraaf ook een beschrijving en verantwoording van de gevoeligheidsgren-
zen is gegeven, kan dieper worden ingegaan op de tweede stap van de ecologische
risico-analyse. Deze tweede stap beschrijft de aanpak van het kwantificeren van de
milieu-effecten.

Aanpak
Met behulp van de ecologische risico-analyse wordt bepaald welk deel van een
doelvariabele wordt verstoord door het uitvoeren van een proefboring. Dit gaat als
volgt. Eerst wordt het gebied in kaart gebracht waar een doelvariabele voorkomt.
Figuur 1O.7a laat bijvoorbeeld de ligplaatsen van zeehonden zien. Dan wordt het
gebied vastgesteld waarover de milieubelasting van een proefboring zich uitstrekt,
zoals in figuur 10.7b. Door nu deze beide gebieden als het ware over elkaar heen te
leggen wordt tenslotte het gebied vastgesteld waar een doelvariabele voorkomt èn
dat door een proefboring wordt beïnvloed, zoals in figuur 1O.7c. De techniek van het
over elkaar heen leggen van gebieden, de overlay-techniek, is in dit MER uitgevoerd
met een geografisch informatiesysteem (GlS). Met deze techniek kan worden uitgere-
kend welk deel van de doelvariabelen zal worden verstoord, ofwel wat de kwantitatieve
omvang van de milieu-effecten is. De milieu-effecten kunnen zo uiteindelijk worden
uitgedrukt in het aantal verstoorde zeehonden of in het verstoorde oppervlakte
ligplaatsen voor zeehonden. ln de ecologische risico-analyse is op deze manier de
verstoring van alle (relevante) doelvariabelen'berekend'.

NatuurschoonAanwezigheid

Unieke ecologie (vogels, bodemfauna, zoogdieren)

Duurzame exploitatie van de natuurGeluid

Recreatieve waarde van de natuur
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Figuur '10.7 Het principe van de ecologische risico-analyse.
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Referentiewaarde
Om de omvang van de milieu-effecten van een proefboring op een locatie vervolgens
te kunnen beoordelen en te kunnen vergelijken met de milieu-effecten van éen
proefboring op een alternatieve locatie, is een vaste referentiewaardebepaald. Deze
referentiewaarde is gevonden in een afbakening van het gebied waarvoor de milieu-
effecten worden berekend, het referentiegebied. Met andere woorden: de ernst van
de verstoring van enkele tientallen vogels op een locatie is beoordeeld aan de hand
van het totale aantal vogels in een vast gebied.
ln dit MER is gekozen voor een referentiegebied met een straal van tien kilometer
rond het zoekgebied. Deze omvang sluit aan op de praktijkvan de kwantitatieve risico-
analyse voorveiligheid (Quantitative RiskAnalysis, ORA). Het is de maximale omvang
van het gebied dat voor giftige dampen in de QRA wordt gehanteerd. Door een
beperkte omvang van het referentiegebied te kiezen, kunnen de verschillen tussen
de milieu-effecten van alternatieve boorlocaties beter worden onderscheiden. Een
groter referentiegebied zal dit onderscheid verkleinen en leidt tot onzekerheid over
de omvang van de verstoringen. Het is ook niet nodig een groter referentiegebied te
kiezen omdat de milieubelastingen die door de proefboringen worden veroorzaakt
vooral tijdelijk en lokaal van aard zijn.
Door de omvang van het referentiegebied te koppelen aan het zoekgebied kunnen
de milieu-effecten van de alternatieve locaties binnen het zoekgebied met elkaar
worden vergeleken.

Met de beschrijving van de aanpak van het kwantificeren en het beoordelen van de
milieu-effecten zijn de hoofdlijnen geschetst van de tweede stap van de ecologische
risico-analyse. Het kwantificeren van milieu-effecten vraagt echter op twee punten om
een aanvullende bewerking van de beschikbare gegevens. Deze bewerkingen
betreffen de vertaling van gevoeligheidsgrenzen naar afstanden en de correctie van
de omvang van de milieubelasting voor de duur van de belasting. Beide bewerkingen
worden nu toegelicht.

Gevoeligheidsgrenzen veftaald naar afstanden
Om het gebied te kunnen bepalen waarover de belasting van het milieu zich uitstrekt,
zijn de gevoeligheidsgrenzen vertaald naar afstanden. Met deze vertaling is vast te
stellen tot op welke afstand van de boorinstallatie en de transportroute de doelvariabe-
len door de milieubelastingen worden verstoord.
Voor vogels bijvoorbeeld is de gevoeligheidsgrens voor geluid gesteld op 60 dB(A)
(zie tabel 10.3). Volgens het geluidonderzoek uit hoofdstuk 6 ligt de grens van de 60
dB(A) contour op 250 meter van de boorinstallatie. Dat wil dus zeggen dat de geluid-
immissie binnen die 250 meter hoger is dan 60 dB(A), zijnde de gevoeligheidsgrens
van vogels voor geluid. Vogels die zich binnen 250 meter van de boorinstallatie
bevinden zullen dus verstoord worden door het geluid van het boren. De naar afstand
vertaalde gevoeligheidsgrenzen zijn opgenomen in tabel 10.8. De tabel bevat alleen
de doelvariabelen en de milieubelastingen die relevant zijn voor de ecologische risico-
analyse (zie paragraaf 10.3.7).
ln tegenstelling tot tabel 10.3 is tabel 10.8 onderverdeeld naar de verstoringsbron, te
weten de boorinstallatie en de schepen. De gevoeligheidsgrenzen zijn vervolgens
uitgedrukt in een afstand tot deze verstoringsbron.

De gevoeligheidsgrenzen zijn niet voor alle bronnen en vormen van milieubelasting
even groot. De gevoeligheidsgrens van de Grote Stern voor de aanwezigheid van de
boorinstallatie (300 meter) is bijvoorbeeld groter dan die voor het geluid van het boren
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rustieke sfeer B

ongeschonden karaKer B 10.00a 10.000

we¡dse en open horizont B 10.00a 10.000

Eidereend B 304 300 2502 400

Grote Stem B 304 100 2502 50

Zwal.e zeeëend N 304 300 2502 400

Roodkeelduiker N 304 300 2502 400

Kle¡ne Mantelmeeuw N 304 150 2502 50

Jan van Gent N 30a 150 250, 50

Z¡lvermeeuw B 30a 150 2502 50

Bonte Strandloper 300 200 2502 200

Rosse Grutto w 300 200 2502 200

Wulp w 300 300 2502 400

Scholekster w 300 200 250'? 200

Zilverplevier W 300 150 2502 200

Kluut W 300 300 2502 200

Bergeend W éUU 250 2502 400

Rotgans 300 200 2502 400

Lepelaar

zeehond

w

B 1.000

300 300

600

2502

9oo2 1.400

400

Bru¡nvis
ffi
Duur¡Ëtme:. sxploltâtlg'van..dÞ,'nanJúi
@

garnalenvisserij

N

B

500

500

L000 750

.:::::: : : ::: :]j:ì:!:i:¡iiìlj:j:::::.:j:::

50

scholvisser¡i N 500 50

strandschelpvisserii N 500 50

kokkelv¡sser¡j 500 50

mosselvisserij
q1!3

500 50

50sportvisserij B 500 soÚ

pleziervaart B 500 eoÚ 50

wadloperij w 500 eoÚ

slrandbezoek N 500 eod

Tabel 10.8 De gevoeligheidsgrenzen vertaald naar afstanden (in meters)

I 
De doelvariabelen 'bodemfauna en v¡ssen' en 'marine vegetat¡es'zijn niet opgenomen. Een kwantitatie-
ve analyse van de mil¡eu-effecten op deze doelvariabelen is niet goed mogelijk enez¡ids omdat de
verspreiding lokaal en veranderl¡¡k is, anderzijds omdat de gevoel¡gheidsgrens voor de aanwezigheid
van de boorinstallatie heel klein is (50 meter). De effecten op deze doelvariabelen z¡jn daarom
kwalitatief beschreven. Dat geldt ook voor de doelvariabele vogelobservatie, terwijl de doelvariabele
jonge Schol n¡et is opgenomen omdat deze alleen gevoelig is voor de milieubelasting 'water'. Dit is
echter geen relevante milieubelasting voor de ecologische risico-analyse.

2 De ecologische risico-analyse is uitgegaan van een geluidcontour van 40 dB(A) op 22OO meter en van
50 dB(A) op 900 meter van zowel het hefeiland als het ponton. De meest recente gegevens (van
september 1995), die in hoofdstuk 6 ziin opgenomen, schetsen echter een gunstiger beeld: 40 dB(A)
op 2050 meteren 50 dB(A) op 800 metervoor het hefeiland en 1650 en 600 metervoor het ponton.
Als bovendien de verschillende geluidbeperkende maatregelen, die in hoofdstuk 7 zijn aangegeven,
aan het hefeiland worden getroffen zullen de geluidcontouren nog verder afnemen. De geluidcontour
van 50 dB(A) komt dan te liggen op 300 meter vanaf het hefeiland.
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(250 meter) of de aanwezigheid van mensen (100 meter). ln de ecologische risico-
analyse is voor elke doelvariaþele steeds de milieubelasting meegenomen met de
grootste gevoeligheidsgrens. Voor de Grote Stern is dat in dit geval de aanwezigheid
van de boorinstallatie. Daarmee worden alle relevante milieubelastingen tegelijkertijd
in beschouwing genomen. ln het voorbeeld van de Grote Stern valt het verstoorde
gebied door het geluid van het boren en de aanwezigheid van mensen binnen het
gebied dat door de aanwezigheid van de installatie wordt verstoord.
ln tabel 10.8 zijn de grootste gevoeligheidsgrenzen voor de milieubelastingen door
de installatie steeds schuin afgedrukt. Er blijkt dat, voor wat betreft de boorinstallatie,
voor de meeste doelvariabelen de gevoeligheidsgrens behorende bij de aanwezigheid
van de installatie maatgevend is. Voor de doelvariabelen die de recreatie betreffen
is de gevoeligheidsgrens van geluid maatgevend.
Voor de schepen is de gevoeligheidsgrens voor aanwezigheid opgenomen. ln alle
relevante gevallen is de verstoring door beweging en geluid daar al bij inbegrepen.

Frequentie van de milieubelasting
Naast het vertalen van de gevoeligheidsgrenzen naar afstanden is er nog een tweede
bewerking van gegevens nodig voordat de milieu-effecten kunnen worden berekend.
Deze tweede bewerking heeft betrekking op de duur van de verschillende milieubelas-
tingen. Zo is de belasting van het milieu door de aanwezigheid en het geluid van de
boorinstallatie permanent. Bij het affakkelen en bij het transport is er echter geen
sprake van een continue belasting. Bij het kwantificeren van de milieu-etfecten is
daarom een correctie toegepast voor de duur van de niet-permanente belastingen.

Voor het transport per schip naar een hefeiland is uitgegaan van een vaarfrequentie
van één keer per dag en een belasting van één uur. Deze verstoring van één uur per
dag komt overeen met vijf procent van een continue belasting. Het berekende milieu-
effect is dan ook met vijf procent vermenigvuldigd. De correctie voor het transport per
schip naar een ponton is vijftien procent. ln tegenstelling tot het hefeiland beschikt
het ponton niet over accommodatie voor overnachtingen. Het personeelwordt daarom
drie keer per dag met een boot vervoerd naar en van het ponton.
Ook het affakkelen vindt slechts enkele malen plaats. Omdat het affakkelen voor geen
van de doelvariabelen de enige en meest belastende bron is (zie tabel 10.8), is het
niet nodig om de effecten van de fakkel apart te onderzoeken in de ecologische risico-
analyse. Een correctie van de frequentie is dan ook niet van belang.

Geografisch I nformatie Systeem
De berekening van de milieu-effecten is ondersteund met een geografisch informa-
tiesysteem (GlS). Daarmee zijn kaarten gemaakt van de gebieden waar de doelvaria-
belen voorkomen en van de gebieden waar de milieubelasting zich over uitstrekt. Met
het GIS zijn deze kaarten over elkaar heen gelegd, op basis waaryan een tabel is
gemaakt met de omvang van de milieu-effecten.

De (GlS-)kaarten voor de doelvariabelen in dít MER geven de gebieden weer waar
de verschillende doelvariabelen voorkomen of voor zouden kunnen komen, overeen-
komstig het onderzoek naar de bestaande situatie en autonome ontwikkeling. Binnen
deze gebieden is aangegeven ín welke dichtheid de doelvariabelen voorkomen en hoe
de verdeling is over de verschillende seizoenen. De kaarten met de doelvariabelen
zijn bijeengebracht in de "Atlas voor het MER proefboringen naar aardgas in de
Noordzeekustzone, op Ameland en in de Waddenzee". Voor elke kaart is aangegeven
welke bronnen zijn gehanteerd bij het samenstellen van de kaarten.
ln bijlage B van dit MER is verder per doelvariabele beschreven in welk deel van de
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Waddenzee en de Noordzeekustzone de doelvariabelen voorkomen en hoe de
verspreiding is over de verschillende seizoenen. Voor de meeste doelvariabelen is
ook aangegeven in welke eenheid de milieu-effecten zijn uitgedrukt. Als er een kaart
van de doelvariabele beschikbaar is verwijst de bijlage naar de Atlas.

Om de (GlS-)kaarten met de gebieden die door de milieubelastingen worden be-
invloed te kunnen maken, zijn de gevoeligheidsgrenzen van de doelvariabelen vertaald
naar afstanden (zie tabel 10.8). Voor elk prospect is een kaart met de belangrijkste
van deze belastingcontouren opgenomen in bijlage G.

Met het GIS zijn deze kaarten uiteindelijk over elkaar heen gelegd en is een tabel
gemaakt met de kwantitatieve omvang van de milieu-effecten. ln bijlage C is als
voorbeeld de tabel opgenomen voor de milieu-effecten van een proefboríng op locatie
C van het prospect Roode Hoofd. De belangrijkste resultaten uit de tabellen zÍjn
grafisch weergegeven in staafdiagrammen. Deze zijn gebruikt voor de beoordeling
van de milieu-effecten en opgenomen in het vervolg van dit hoofdstuk.

10.5 Zichthinderonderzoek

ln de vorige paragraaf is duidelijk gemaakt dat de omvang van de hinder van een
doelvariabele kan worden afgeleid van dat deel van de doelvariabele dat wordt
verstoord. Voor de duurzame exploitatie van de natuur kan de hinder worden uitge-
drukt in het oppervlak en het percentage van het (bevisbare) areaal garnalen, Kokkels
en Mosselen dat in de Waddenzee wordt verstoord. De unieke ecologie kan worden
uitgedrukt in het aantal verstoorde exemplaren van een bepaalde doelvariabele.
Natuurschoon is echter niet zonder meer uit te drukken in kwantitatieve eenheden.
Om de aantasting van het natuurschoon kwantitatief te kunnen beoordelen, is in dit
MER de aantasting van het natuurschoon en de recreatie (mede) bepaald aan de
hand van de zichthinder van de proefboringen voor mensen. ln deze paragraaf zal
een toelichting worden gegeven op de methode die is gehanteerd voor het onderzoek
naar de zichthinder.

Stromingen in het onderzoek naar zichthinder
Onderzoek naarzichthinder is onderdeze benaming weinig uitgevoerd. Op het gebied
van de milieukunde heeft het hinderonderzoek zich voornamelijk toegespitst op lawaai-
en stankhinder. ln navolging hiervan kunnen voor het zichthinderonderzoek drie
stromingen worden onderscheiden.

De eerste stroming betreft een indirecte benadering. Aangenomen wordt dat de
zichthinder gekoppeld is aan ruimtelijke en fysische factoren, zoals de aard en grootte
van het object, de afstand van de waarnemer tot het object, zichtbelemmerende
objecten en het meteorologisch zicht. De resultaten van dergelijk onderzoek kan men
aanduiden als'potentiële zichthinder'.

De tweede stroming betreft een directe benadering en kan aangeduid worden als het
belevingsonderzoek. ln interviews of enquêtes worden mensen gevraagd naar de
storendheid van bestaande of nieuwe elementen in het landschap. Een voorbeeld van
deze benadering is te vinden bij Schöne en Coeterier (1986). Elementen worden over
het algemeen als storend ervaren wanneer de verandering van het landschap leidt
tot vermindering van vr'tjheid van gebruik en gebruiksmogelijkheden, tot een onver-
zorgd, rommelig en slecht onderhouden landschap, de verandering verbonden is met
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een negatieve betekenis, de verandering door buitenstaanders bewerkstelligd en
uitgevoerd wordt, of anders gezegd de manier waarop en mate waarin de lokale
bevolking bij de ingreep betrokken wordt, of als de verandering te snel of te drastisch
verloopt.
Veel van deze omstandigheden doen zich ook voor bij een proefboring in de Wadden-
zee. De venruachting is dan ook dat deze door bewoners en recreanten overwegend
als negatief, als storend zullen worden ervaren. Een belangrijk positief punt is dat een
boorinstallatie niet permanent maar slechts tijdelijk aanwezig is. Een en ander neemt
niet weg dat een dergelijke installatie ook publiek aantrekt, de zogenaamde 'platform-
spotters'.
Deze punten geven algemene lijnen uit het belevingsonderzoek. De mate van versto-
ring kan van individu tot individu en in de tijd gezien variëren. Zo wijst onderzoek uit,
dat de maatschappelijke acceptatie van de bouw van windturbines in de loop der tijd
veranderd. Na de bouw van windturbines is de acceptatie groter dan in de periode
voor de bouw (Wolsink, 1990).

De derde stroming betreft een integratieve benadering. Hierbij worden de indirecte
en directe benadering met elkaar verbonden tot de zogenaamde integrale belevings-
modellen. Erwordt een expliciete relatie gelegd tussen de beeld- en gebruiksverande-
ringen in het landschap, of in simulaties daarvan, en de beleving van deze veranderin-
gen (Dijkstra, 1992).

Het zichthinderonderzoek in dit MER
ln dit MER is de indirecte benadering gehanteerd. De methode is toegepast voor
inwoners en recreanten. De recreanten zijn onderverdeeld naar watersporters,
wadlopers en verblijfsrecreanten. Op grond van de zichthinder van een hefeiland ten
opzichte van de bestaande toestand en het verloop van de zichthinder door het jaar
heen, is aangegeven waar en wanneer een proefboring de meeste zichthinder geeft
voor de genoemde groepen. Voor het bepalen van de zichthinder zijn vijf stappen
gezet. Deze zijn afgebeeld in figuur 10.9.

Het totale referentiegebied van de zichthinder omvat de eitanden Ameland, Schiermon-
nikoog, Rottummerplaat en Rottumeroog, een klein deel van Terschelling en een deet
van het vaste land van Friesland en Groningen.
Voor dit gebied zijn gegevens over het aantal inwoners verzameld per gemeente. ln
de provincie Friesland zijn de gemeenten verdeeld in dorpsgebieden. De provincie
Groningen heeft de beschikking over gegevens van inwoners per gemeente en kern
of per groep van kernen.
Over de geografische spreiding van de inwoners is verder geen directe informatie
beschikbaar. Als benadering van de geografische spreiding is gebruik gemaakt van
de topografische kaart. Er is een onderscheid gemaakt naar'kernen' en 'verspreide
bebouwing'. Aan deze kernen en verspreide bebouwing is het gemiddeld aantal
inwoners per woning per dorpsgebied (voor Friesland) of per gemeente (voor Gronin-
gen) gekoppeld. Kaart 34 in de Atlas geeft een globaal beeld van de verspreiding en
de aantallen inwoners.

Voor het bepalen van de zichthinder voor recreanten heeft het onderzoek zich gericht
op watersporters, wadlopers en verblijfsrecreanten. Watersporters en wadlopers
vormen een belangrijke groep wanneer het gaat om de recreatie in de Waddenzee
zelf. De verblijfsrecreanten zijn verreweg de belangrijkste groep wanneer het gaat om
de recreatie op de waddeneilanden. De aantallen en spreiding van watersporters en
wadlopers is bepaald aan de hand van literatuur. De gegevens over de verblijfsrecrea-
tie zijn gebaseerd op de capaciteit van de aanwezige accommodatie voor de verblijfs-
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Figuur '10.9 De aanpak van het zichthinderonderzoek.

recreanten. Informatie hierover is ontleend aan diverse bronnen. Te noemen zijn VVV-

gidsen, gemeentelijke en provinciale gegevens, streekkenners en eigenaren v_an hotels

ãn car[ings. De dagrecieatie, met uitzondering van watersporters en wadlopers, is

niet in het ónderzoek betrokken, omdat er geen goede gegevens beschikbaar waren

over de omvang en spreiding van dagrecreanten op eenzelfde representatief tijdstip.

De kaarten 35, 
-36 

en 37 in de Atlas geven een globaal beeld van de verspreiding en

capaciteit van respectievelijk het wadlopen, de pleziervaart en de verblijfsrecreatie in

het onderzoeksgebied.

Berekening van de zichthinder
Op grond rian de geografische verspreiding van inwoners en recreanten en de afstand

toiãen hefeiland e de zicnthinder voor de verschillende prospects en locaties bepaald.

Deze gewogen zichthinder is berekend met de formule die is aangegeven in figuur

10.10. Er is ni¡ net berekenen van de zichthinder geen onderscheid gemaakt tussen

een hefeiland en een Ponton.

Figuur 10.10 De formule voor het berekenen van de zichthinder,

zh

zh
n1

n2

n3

n4

n

n, + 0,75 n, + 0,5 n, + 0,25 no

= gewogen zichthinder

= áantai inwoners of recreanten binnen 1 kilometer rond het hefeiland

= aantal inwoners of recreanten binnen 1 - 2,5 kilometer rond het hefeiland

= aantal inwoners of recreanten binnen 2,5 ' 5 kilometer rond het hefeiland

= aantal inwoners of recreanten binnen 5 - 10 kilometer rond het hefeiland

- aantal ¡nwoners of recreanten binnen 10 kilometer rond het hefeiland

Het aantal recreanten is berekend als de som van het aantal watersporters, wadlopers en verblijfs-

recreanten.
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ln de formule z'tjn vier zones binnen het gebied van tien kilometer rond de boorin-
stallatie onderscheiden. De zichthinder voor bewoners en recreanten is namelijk niet
in elke zone hetzelfde. ln de eerste zone rond de boorinstallatie, zone n,, is de
zichthinder groter dan in de buitenste zone, zone n4. ln de formule zijn daarom voor
elke zone 'gewichten'toegekend.Zone één krijgt het gewicht 1 en zone twee, drie en
vier respectievelijk 0,75, 0,5 en 0,25. Op deze manier komt in de formule tot uitdruk-
king dat de zichthinder afneemt met de afstand tot de boorinstallatie. De grootte van
de installatie (stimulus), en dus de hinder (respons), neemt echter steeds minder snel
af naarmate de afstand tot de installatie groter wordt. ln de formule is hiermee
rekening gehouden door de breedte van de zones groter te kiezen naarmate deze
verder van de boorinstallatie liggen. Zo is zone n., één kilometer breed en zone no vijf
kilometer. De formule voor de gewogen zichthinder is overigens empirisch niet
getoetst.

10.6 Beoordelingvan milieu-effecten

Nu alle elementen van de aanpak van de ecologische risico-analyse, het zicht-hinder-
onderzoek en het gebruik van GIS zijn besproken, kan worden overgegaan tot de
beschrijving, vergelijking en beoordeling van de milieu-effecten van de proefboringen
voor de verschillende prospects. Deze beschrijving van de milieu-effecten is opge-
bouwd volgens een vast stramien. Bij de vergelijking en beoordeling van de effecten
is gebruik gemaakt van tabellen en van twee soorten figuren: bubbelgrammen en
staafdiagrammen. Een toelichting in deze paragraaf op het stramien, de tabellen en
de figuren is de laatste stap voor de daadwerkelijke beschrijving van de milieu-effecten
van de proefboringen voor de verschillende prospects in paragraaÍ 1O.7.

10.6.1 Milieu-effecten per prospect

Het stramien voor de presentatie en beoordeling van de milieu-effecten per prospect
is als volgt opgebouwd.

Het zoekgebied en de locaties
Voor elk prospect is een korte beschrijving gegeven van het zoekgebied, de alterna-
tieve boorlocaties en de transportroutes. Voorzover relevant is ook het verschil in
boortijd tussen de locaties genoemd.

Aantasting van de natuurwaarde
Per prospect is vervolgens een samenhangend beeld gegeven van de aantasting van
de natuurwaarde in zijn geheel. Om deze effecten in één oogopslag te overzien is
voor elke boorlocatie een tweetal staafdiagrammen opgenomen, één voor de Wadden-
zee en één voor de Noordzeekustzone.

Natuurschoon en recreatie, ecologie, hydrografie en exploitatie
Om een volledig beeld te kunnen geven van de verschillende milieu-effecten, zijn
voor alle onderscheiden milieu-aspecten de belangrijkste resultaten van het milieu-
effectonderzoek genoemd. Bij de afweging van de milieu-effecten op basis van de
resultaten van de ecologische risico-analyse ligt de nadruk op de relevante milieu-
aspecten natuurschoon, recreatie, exploitatie en ecologie (zeehonden en vogels).
De verstoring van natuurschoon en recreatie is met name gerelateerd aan de
zichthinder. De absolute zichthinder is aangegeven met kwalificaties als zwak, sterk,
en dergelijke. ln tabel 10.15 is terug te vinden hoeveel inwoners en recreanten er
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verstoord worden bij een zwakke of sterke zichthinder. De relatieve zichthinder, dit
is de zichthinder van de alternatieve boorlocaties ten opzichte van elkaar, is
weergegeven met bubbelgrammen.

De beschrijving van de ecologische effecten betreft vooral de verstoring van
zeehonden, vogels en bodemfauna. Voor vogels is voor elke boorlocatie in een
aparte tabel aangegeven hoe groot de verstoring is door een proefboring in het
voorjaar, de zomer, de winter en het najaar. De tabel laat zien op welke boorlocatie
en in welk seizoen de vogels en de vogelsoorten het minst worden verstoord. Een
beoordeling van de absolute verstoring van vogels is mogelijk aan de hand van
tabel 10.13. Om inzichtelijk te maken in welke mate de totale vogelpopulatie in de
omgeving van de boorlocatie wordt verstoord, is tenslotte voor de zes meest
verstoorde soorten ook aangegeven hoe groot deze verstoring in percentages
maximaal zou kunnen zijn.

De milieu-effecten op de bodemfauna en op de hydrografie en geomorfologie zijn
vooral kwalitatief beoordeeld.

M ee st m i I i e uvrie n de I ij k alte rn ati ef
Op basis van een vergelijking van de verschillende milieu-effecten uit de ecologische
risico-analyse is voor elk prospect tenslotte de meest milieuvriendelijke locatie en
periode voor het uitvoeren van de proefboring vastgesteld. ln deze vergelijking zijn
ook de resultaten van het ecologisch veldonderzoek en het expert-judgment meegeno-
men. Een aparte tabel vat de conclusies van de vergelijking voor elk prospect samen:
naast de ecologisch minst kwetsbare locatie en periode geeft deze tabel voor elk van
de vijf onderscheiden milieu-aspecten aan op welke boorlocatie en in welke periode
de verstoring door een proefboring het minste is. Bij de vergelijking van de milieu-
effecten zijn eventuele verschillen in de duur van de proefboring kwalitatief meegewo-
gen.

Reikwijdte van de beoordeling
ln dit MER is gekozen voor een kwantitatieve benadering van de milieu-effecten om
de gevolgen van de proefboringen zo helder en inzichtelijk mogelijk in beeld te
brengen. Het kwantificeren van gegevens brengt echter een aantal onzekerheden met
zich mee. Voor de ecologische risico-analyse betretfen deze onzekerheden de aard
en omvang van de milieubelastingen, de verspreiding van de verschillende doelvaria-
belen en de gevoeligheid van de doelvariabelen voor de milieubelastingen uitgedrukt
in de gevoeligheidsgrenzen. Voor de interpretatie van de resultaten van het milieu-
effectonderzoek is het van belang inzicht te hebben in de onzekerheden.

De onzekerheid over de aard en omvang van de milieubelastingen is relatief klein.
De belastingen die ontstaan als gevolg van een reguliere bedrijfsvoering van een
proefboring, inclusief het transport, zijn namelijk goed in te schatten.
Voor de ecologische risico-analyse is het verder van belang om over goede gegevens
te beschikken over de omvang en verspreiding van de verschillende doelvariabelen.
Het is dus nodig goed te weten hoeveel Eidereenden er bijvoorbeeld in een gebied
voorkomen en waar ze zich bevinden. Voor de meeste doelvariabelen is ook een
onderscheid nodig naar aantallen vogels per seizoen. Daardoor neemt de onzekerheid
over de verspreiding van deze doelvariabelen door het jaar heen af. Het MER maakt
daarom gebruik van de meest actuele en nauwkeurige gegevens over de doelvariabe-
len, die op het moment van het schrijven van het MER beschikbaar waren. Toch moet
in de praktijk rekening worden gehouden met een discrepantie in de mate van detail
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van deze gegevens en van de gevoeligheidsgrenzen. De geografische verspreiding
van de doelvariabelen is in veelgevallen bepaald aan de hand van een schematische
indeling van de Waddenzee. De vogels bijvoorbeeld z'ljn geteld in ongeveer twaalf
telgebieden, die elk vele vierkante kilometers beslaan (zie kaart 55 en 56 uit de Atlas).
Binnen een telgebied is aangenomen dat de verspreiding van de vogels overal gelijk
is. ln werkelijkheid is dit uiteraard niet het geval, omdat vogels een duidelijke voorkeur
hebben voor bepaalde delen van het wad, zoals geulen of platen. Omdat de gegevens
over de vogels echter alleen voor de telgebieden beschikbaar ztln, is aan deze
onzekerheid moeil'rjk te ontkomen.
De gevoeligheidsgrenzen daarentegen zijn relatief nauwkeurig, hoewel zij toch ook
een zekere marge in zich hebben. Het is namel'rjk moeilijk in te schatten bij welke
omvang van een milieubelasting een doelvariabele wordt verstoord. Met uitzondering
van de invloed van toxische stoffen is er bovendien weinig bestaand onderzoek naar
de gevoeligheid van de doelvariabelen. De gevoeligheidsgrenzen zijn daarom voor
het grootste deel ingeschat op basis van 'expert-judgements'van de weinige beschik-
bare informatie.

De genoemde marges in de verspreiding van de doelvariabelen en de gevoeligheids-
grenzen zijn moeilijk te vermijden. Het is daarom belangrijk om inzicht te verkrijgen
in de invloed die de variatie binnen deze marges kan uitoefenen op de omvang van
de milieu-effecten en het meest milieu-vriendelijke alternatief. Dit inzicht zal later in
dit hoofdstuk worden gegeven aan de hand van een gevoeligheidsanalyse van de
uitkomsten van de ecologische risico-analyse.

10.6.2 Beoordeling van effecten op vogels: tabellen

Bijde beoordeling en vergelijking van de resultaten van de ecologische risico-analyse
voor vogels is gebruikt gemaakt van tabellen voor de absolute omvang van de
verstoring en van kleinere tabellen voor de relatieve omvang van de verstoring. Aan
de hand van de tabellen voor de absolute verstoring is vastgesteld in welk seizoen
en op welke locatie de verstoring van vogels het minste is. De tabellen voor de
relatieve verstoring laten veruolgens zien hoe het aantal verstoorde vogels zich
verhoudt tot het totale aantal vogels dat per seizoen in een gebied voorkomt.

Absolute verstoring
Per prospect is door middel van een tabel inzicht gegeven in de verstoring van het
aantal vogels en van het aantal vogelsoorten, die als doelvariabele voor de ecologi-
sche risico-analyse zijn aangemerkt. Deze tabel voor de absolute verstoring laat voor
elke boorlocatie het totaalaantal vogels en vogelsoorten zien dat in een seizoen door
een proefboring wordt verstoord.

Tabel 10.11 geeft een voorbeeld van de tabelvoor de absolute verstoring van vogels.
Uit de tabel blijkt dat het aantal verstoorde vogels door een proefboring naar het
prospect Blija-Noord het minste is in het voorjaar op locatie C, namelijk 300 vogels.
Het totaal aantal verstoorde vogels wordt in veel gevallen echter sterk bepaald door
de soorten die in een seizoen het meeste voorkomen in de omgeving van de boorloca-
ties. ln de omgeving van het zoekgebied Blija-Noord bijvoorbeeld bestaat zo de helft
van het totaal aantal vogels, dat hier in de winter voorkomt, uit Scholeksters. Voor een
nadere vergelijking tussen de seizoenen is daarom in de tabel voor de absolute
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verstoring tevens 'de verstoring van afzonderlijke vogelsoorten'e weergegeven. Deze
maat voor de verstoring is bepaald door per soort de rangorde van de seizoenen vast
te stellen op basis van de minst verstoorde vogels. Vervolgens zijn de rangordes voor
de verstoring van de afzonderlijke vogelsoorten per seizoen opgeteld. Tabel 10.12
laat voor locatie Bl'rja-Noord C zien hoe de verstoring van afzonderlijke vogelsoorten
is vastgesteld. De totalen van deze tabel zijn opgenomen in tabel 10.11. Uit be¡de
tabellen blijkt dat bij een proefboring op locatie C de verstoring van de afzonderlijke
soorten het minste is in het voorjaar (22,5).

Tabel 10.11 Voorbeeld van een verstoringstabel voor vogels.

ln de tabel voor de absolute verstoring is tenslotte ook aangegeven hoeveel van de
in totaal tien vogelsoorten in een seizoen het minste dan wel het meeste worden
verstoord. Uit het voorbeeld (tabel 10.11) is af te leiden dat van de meeste soorten
het aantal verstoorde vogels door een proefboring op locatie C het kleinst is in het
voorjaar. Het aantal soorten dat het meeste wordt verstoord is het kleinst in de zomer
en de winter.

Bij het bepalen van de meest milieuvriendelijke periode voor het uitvoeren van de
proefboring, worden de resultaten van de ecologische risico-analyse in samenhang
met het veldonderzoek en het expert-judgement geinterpreteerd. Voor vogels betekent
dit dat de conclusie over de meest milieuvriendelijke locatie en periode is gebaseerd
op het aantalverstoorde vogels of vogelsoorten volgens de ecologische risico-analyse
en de gevoeligheidvan deze vogels voor deze verstoring volgens het veldonderzoek
en het expert-judgement. ln de tabel voor de absolute verstoring is daarom tevens
de ecologisch minst kwetsbare periode aangegeven (zie tabel 10.11). Voor een
beoordeling van de absolute verstoring van vogels op basis van de ecologische risico-
analyse is de indeling gevolgd uit tabel 10.13.

Voor de ecologische risico-analyse zijn ¡n totaal twaalf vogelsoorten aangemerkt als doelvariabele. Bij de berekening
van de 'verstoring van aÞonderlijke vogelsoorten' is echter geen rekening gehouden met de Grote Stem en de
Lepelaar, omdat uit de ecologische risico-analyse blilkt dat de Lepelaar op geen enkele boorlocatie en in geen
enkel seizoen wordt verstoord. Voor de Grote Stem is dat in meer dan de helft van het aantal alternatieven het
geval. Voor zover de Grote Stem wel wordt verstoord, betreft dit minder dan vijf vogels.

EMK: okt.-feb.Veldonderzoek en expert-judgment

Absoluut aantal verstoorde vogels 660 740 1110 970

23 24 30 23Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten

Aantal soorten met de m¡nste verstoring 4 2 0 4

Aantal soorten met de meeste verstoring 3 2 3 2

82
Ponton

Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantral verstoorde vogels 300 360 530 460

30 24Verstor¡ng van afzonderlijke vogelsoorten 22,5 23,5

Aantal soorten met de minste verstoring 4,5 2,5 0 3

Hefeiland
c

Aantal soorten met de meeste verstoring 3 2 3 2
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Bonte Strandloper 61 I 113 4 94 3 69 2

Rosse Grutto 35 4 15 3 3 2 1 1

Wulp 29 1 47 2 81 4 59 3

Scholekster 59 1 116 2 245 4 224 3

Zilverplevier 10 4 4 1,5 9 3 4 1,5

Kluut 0 1,5 2 3 3 4 0 1,5

Eidereend 37 3 46 4 7 2 4 1

Bergeend I 2 3 1 62 3 66 4

Rotgans 56 4 0 1 13 2 23 3

Zilvermeeuw 5 1 10 2 11 3 13 4

Tabel 10.12 Voorbeeld van de wijze waarop de'verstoring van de afzonderlijke vogelsoorten' is vastgesteld.

Tabel 10.13 Kwalificaties voor de verstoring van vogels.

Relatieve verstor¡ng
Om inzicht te geven in de relatieve omvang van de verstoring zijn de absolute
aantallen verstoorde vogels ook beschouwd in verhouding tot het totale aantalvogels
in de omgeving van de locaties. Deze relatieve verstoring is voor elk seizoen apart
berekend, omdat het aantal aanwezige vogels in de Waddenzee per seizoen verschil-
lend is (daarom is de relatieve verstoring geen goede maat voor de vergelijking van
de seizoenalternatieven). Per prospect zal worden aangegeven hoe groot deze
verstoring door een proefboring maximaal kan zijn volgens de ecologische risico-
analyse. Onderstaand voorbeeld geeft aan dat door een proefboring naar het prospect
Rottumeroog 1 de relatieve verstoring altijd minder zal zijn dan één procent van de
onderzochte populaties, ongeacht de keuze voor de boorlocatie en het seizoen. De
populatie waarvan het grootste aandeel vogels door een proefbor¡ng zal worden
verstoord, betreft in dit voorbeeld de populat¡e Eidereenden die in het najaar in de
omgeving van locatie D voorkomt.

1. Eidereend
2. Wulp
3. Bergeend

0,7o/" (in het najaa¡ op locatie D, ongeveer 10 verstoorde vogels)
0,6% (in de winter, op locatie D, ongeveer 60 verstoorde vogels)
0,5olo (in de zomer, op locatie B, ongeveer 10 verstoorde vogels)

Kleine aantallen 0-250 0-10
Gewone aantallen 250 - 500 10-25

Grote aantallen 500 - 750 25-50
Zeer grote aantallen 750 - 1000 50 - 100

Uitzonderlijk grote aantallen > 1000 > 100
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Om aan te tonen dat de meest milieuvriendelijke keuze voor het'waar' en 'wanneer'

van de proefboringen de omvang van de verstoring zalverminderen, is tenslotte voor

elk prospect aangegeven hoe groot de relatieve verstoring van vogels volgens de

ecologische risico-analyse maximaal kan zijn bij een proefboring op de MMA-locatie
in de MMA-periode.

10.6.3 Beoordeling van de zichthinder: bubbelgrammen

Bij de vergelijking en beoordeling van de aantasting van de natuurwaarde is gebruik

gemaaktvan bubbelgrammen en staafdiagrammen (zie bijlage E). De bubbelgrammen
richten zich op de onderlinge vergelijking van de zichthinder van een boorinstallatie
op de alternatieve locaties. Voor elk prospect is deze zichthinder voor inwoners en

recreanten afzonderlijk weergegeven in de vorm van bollen. De staafdiagrammen, die

in de volgende paragraaf worden belicht, geven een integraal beeld van de aantasting
van de natuurwaarde in zijn geheel.

Figuur 10.14 Voorbeeld van een bubbelgram voor zichthinder.

Figuur 10.14 geeft een voorbeeld van een bubbelgram aan de hand waarvan de

relatieve zichthinder door een boorinstallatie kan worden beoordeeld.De referentie-

waarde boven een bubbelgrammen voor zichthinder geeft aan hoe groot het maximale

aantal inwoners en recreanten is dat per jaar in een referentiegebied voorkomt. Wat

betreft het aantal recreanten is dit voor een proefboring naar het prospect Sint

Jacobiparochie bijvoorbeeld 885 recreanten.
ln het bubbelgram is de zichthinder af te lezen aan de grootte van de bol. De grootste

bol in een bubbelgram geeft aan op welke locatie en in welk seizoen de inwoners of

recreanten in het referentiegebied de meeste zichthinder ondervinden van een

proefboring. De kleinste bol geeft aan 'waar' en 'wanneer' de zichthinder van een
proefboring het kleinst is. De diameter van een bol is zo een maat voor het maximale
percentage recreanten of inwoners in de omgeving van de locatie van een proefboring

dat zichthinder kan ondervinden van de proefboring.

zichthinder inwoners 13172) zichthinder recreanten (885)
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De absolute zichthinder is vervolgens beoordeeld aan de hand van tabel 10.15

Zlchthlnder lnwonere , R€rcrednlgn (totâal) Verbl llfsrecre¡rnf€ n' Watersporters , Wadloperg

Zeer zwak < 100 < 100 < 100 0-5 0-10

Zwak 100 - 500 100 - 500 100 - 500 6 - 10 11 -25

Matig 500 - 1000 500 - 1000 500 - 2000 11 -25 26 - 100

Sterk 1000 - 2000 1000 - 3000 2000 - 5000 26-50 100 - 250

Zeer > 2000 > 3000 > 5000 >50 > 250

Tabel 10.15 Kwal¡ficaties voor potentiële zichlhinder.

10.6.4 Beoordeling van de aantasting van het natuurschoon: met staafdiagrammen

Aan de hand van de tabellen voor de verstoring van vogels en de bubbelgrammen
voorde zichthinder kunnen de milieu-effecten worden beoordeeld voor de afzonderlijke
doelvariabelen van de milieu-aspecten ecologie (vogels)en natuurschoon en recreatie
(zichthinder).
De doelvariabelen zijn echter geformuleerd als toetsbare criteria voor de natuurwaarde
in zijn geheel. Om de aantasting van de gehele natuurwaarde te kunnen beoordelen,
is het noodzakelijk de informatie per doelvariabele en milieu-aspect weer te integreren.
Dit integrale beeld is verkregen door een grafische presentatie in de vorm van
staafdiagrammen (zie bijlage E). Figuur 10.16 geeft een voorbeeld van zo'n diagram.

Roode Hoofd C

Waddenzee

Unieke hydrograf ie Duurzameexploitatie Recreatievewaarde
Natuurschoon on Unìeke van de natuur van de natuur

100

90

80

60

50

40

30

20

10

Figuur 10.''l6 Voorbeeld van een integrale presentatie van het risico van aantasting van de natuurwaarde.
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Het staafdiagram is afgeleid van de tabellen met de resultaten van het GlS, waarvan
in bijlage D een voorbeeld is opgenomen voor het prospect Roode Hoofd.

Om het totaalbeeld te benadrukken is de aantasting weergegeven voor alle doelvari-
abelen uit tabel 10.17 . De doelvariabelen zijn gegroepeerd naar de vijf milieu-aspecten
die het totaalvan de natuurwaarde bepalen. Aan de hand van de hoogte van de rode
en groene balken in de staafdiagrammen, die een maat zijn voor de maximale omvang
van de verstoring, kan nu per alternatieve boorlocatie in één oogopslag de maximale
aantasting van de gehele natuurwaarde worden beoordeeld. Tevens is duidelijk voor
welke doelvariabelen of milieu-aspecten de aantasting het sterkst is (de relevante
doelvariabelen).

ln het voorbeeld van de staafdiagram voor locatie C van het prospect Roode Hoofd
is dit bijvoorbeeld de rustieke sfeer en de weidse horizont. De rode balk boven de
doelvariabele weidse horizont geeft aan dat in een groot deelvan het gebied rond de
locatie de weidse horizont zal worden aangetast door een proefboring. ln dit geval is
dat bijna 80 procent van het referentiegebied in de Waddenzee. Het staafdiagram laat
tevens zien dat de verstoring van de unieke ecologie veelminder is dan de aantasting
van het natuurschoon. Het kleine rode balkje boven de doelvariabele unieke ecologie
geeft aan dat het aantal verstoorde vogels in het referentiegebied in de Waddenzee
maximaal één procent is van de totale populatie in dat gebied. Dat wil zeggen dat in
geen van de vier seizoenen het percentage verstoring boven de één procent uitkomt.
De omvang van de verstoring van de overige doelvariabelen is op de staafdiagram-
men nauwelijks te zien, de pleziervaart en de garnalenvisserij uitgezonderd. Het betreft
vooral de doelvariabelen die niet als relevant zijn aangemerkt voor de ecologische
risico-analyse (zie paragraaf 10.3.7).
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1.1 Rustieke sfeer

1.2 Ongeschondenkarakter

1. Natuurschoon

1.3 Weidse en open horizont

2.1 Get¡jden

2.2 Sediment dynamiek

2.3 Kweldenrerken

2. Unieke hydrografie en geomorfologie

2.4 Jonge duinformatie

3.1 Vogels

3.2 Bodemfauna en vissen

3.3 Zoogdieren

3.4 Opgroeigebiedvissen

3. Unieke ecologie

3.5 Marine Vegetatie

4.1 Gamalenvisserij

4.2 Kokkelvisserij

4.3 Mosselvisserij

4.4 Scholvisserij

4. Duuzame exploitatie van de natuur

4.5 Strandschelpvisserij

5.1 Wadlopen

5.2 Sportvisserij

5.3 Pleziervaart

5.4 Vogelobservatie

5. Recreatieve waarde van de natuur

5.5 Strandbezoek

Tabel 10.17 Ovezicht in hoofdlijnen van milieu-aspecten en doelvariabelen voor de Waddenzee en de Noordzee-
kusÞone.

10.7 Milieu-effecten en MMA

10.7.1

ln deze paragraaf worden per prospect de milieu-effecten en het meest milieuvrien-
delijk alternatief voor het'waar'en het'wanneer'van de proefboringen beschreven.
De bubbelgrammen en staafdiagrammen die een graf¡sche presentatie van de
zichthinder en de overige milieu-effecten geven zijn opgenomen in bijlage E.

Sint Jacobiparochie-West

Het gebied: een resumé
Het zoekgebied voor dit prospect is gelegen aan een geul ¡n een geb¡ed met zandige
wadplaten. Tot voor kort kwamen er Mossel- en Kokkelbanken voor. De Kokkelbanken
in dit gebied lijken zich momenteel te herstellen. In het noordwestelijke deel van het
geb¡ed liggen enkele Mosselpercelen. De dichtheid aan Nonnetjes is er hoog. ln het
algemeen is de bodemfauna rijkeraan de rand van de geuldan in het midden. Tjdens
laagwater foerageren er steltlopers op het droogvallende wad, in aantallen die normaal
z¡jn voor de Waddenzee. ln de winter komen er grote aantallen eenden voor, terw¡jl
er ¡n de zomer ongeveer tien tot vijftien zeehonden in het gebied verbl¡jven.
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De locaties: een resumé (zie kaart in bijlage E)
ln de ecologische risico-analyse zijn vier locaties onderzocht. Twee van de vier
locaties, de locaties B en C, liggen aan de smalle geul het Vingegat. De andere twee
locaties, locatie D en EMK, liggen beide in de diepere delen van de Oost-Meep. Op
deze twee locaties kan de proefboring met een hefeiland worden uitgevoerd. De
boortijd op de verschillende locaties verschilt enigszins: op locatie B en C is de
boortijd ongeveer twee maanden, op de locaties D en EMK is de boortijd drie respec-
tievelijk ruim drie maanden.
Het transport van mensen en materieel zal plaatsvinden met schepen met een kleine
diepgang, vanuit de haven in Harlingen. De boorinstallatie zelf zal tussen de eilanden
Vlieland en Terschelling door worden ingevaren.

Aantasting van de natuurwaarde (zie staafdiagrammen in bijlage E)
Een proefboring naar het prospect Sint Jacobiparochie-West zal de natuurwaarde van
de Waddenzee in de omgeving van de locatie van de proefboring voor dit prospect
tijdelijk aantasten. Dit geldt vooral voor het natuurschoon. De aantasting van de
ecologische waarden van dit gebied zal naar verwachting gering zijn.

Natuurschoon en recreatie: Zichthinder (zie bubbelgrammen in bijlage E)
De aantasting van het natuurschoon is hoofdzakelijk het gevolg van de verstoring
van de weidse horizont en het ongeschonden karakter. Deze verstoring hangt
samen met de zichtbaarheid en de geluidproduktie van een boorinstallatie. Uit de
ecologische risico-analyse blijkt dat het grootste deel van de omgeving van de
locatie van de proefboring met de aantasting van het natuurschoon te maken krijgt.
De staafdiagrammen in bijlage E laten per locatie zien hoe groot die aantasting is.

ln het zichthinderonderzoek is nagegaan hoeveel bewoners en recreanten in het
gebied mogelijk zichthinder ondervinden van de aantasting van het natuurschoon.
Uit dat onderzoek blijkt dat de zichthinder voor bewoners en verblijfsrecreanten het
minste is in de winter en daarna in het najaar. ln de winter en het najaar is de
zichtbaarheid door meteorologische omstandigheden namelijk minder, is het
overdag korter licht en zijn de aantallen verblijfsrecreanten kleiner dan in het
voorjaar en de zomer. Ook het aantal watersporters en wadlopers is in het najaar
en de winter klein.
ln het najaar en de winter is de zichthinder voor bewoners matig als de proefboring
wordt uitgevoerd op locatie D of EMK en sterk op locatie B of C. De locaties D en
EMK liggen dan ook verder van de Friese kust af dan de locatie B en C. Voor
watersporters geldt echter dat de zichthinder in deze periode zeer zwak is bij een
proefboring op locatie B of C en zwak op locatie D of EMK. lndien ook de zichthin-
der voor wadlopers en verblijfsrecreanten in beschouwing wordt genomen, dan geldt
voor het totaal van deze recreanten dat de zichthinder bij een proefboring in het
najaar en de winter voor alle onderzochte boorlocaties zeer zwak is.
De effecten van een proefboring op de recreatie zijn tenslotte ook belicht uit een

B B in ondiepe geul 5,0 ponton ondiep schip

c C op plaat 0,5 ponton ondiep schip

D in diepe geul 6,0 hefeiland ondiep schipD

EMK EMK in diepe geul 7,0 hefeiland ondiep schip
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oogpunt van hinder voor de pleziervaart. Dan blijkt dat de aanwezigheid van een
boorinstallatie op locatie D of EMK minderoverlastveroorzaaktvoorde doorgaande
pleziervaart dan een boorinstallatie op locatie B of C.

De conclusie luidt dat uit een oogpunt van zichthinder en recreatie de proefboríng
naar het prospect Sint Jacobiparochie-West het beste kan worden uitgevoerd in het
najaar en de winter op locatie D of EMK. De bubbelgrammen in bijlage E laten zien
dat daarbij een lichte voorkeur uitgaat naar de EMK-locatie.

Ecologie: zeehonden en vogels
ln de beschouwing over de ecologisch minst kwetsbare periode en locatie voor een
proefboring hebben deskundigen de conclusie getrokken dat in de maanden oktober
tot en met februari de ecologie van de Waddenzee het minst kwetsbaar is (zie
hoofdstuk 9'Ecologisch minst kwetsbaar alternatief'). ln de loop van deze periode
trekken de zeehonden vaker naar de Noordzee om daar te foerageren. De ecologi-
sche risico-analyse bevestigt dat. Uit deze analyse blijkt namelijk dat de verstoring
van zeehondenhel minste is in het najaar en de winter. Binnen deze periode is de
verstoring relatief het grootst als de proefboring wordt uitgevoerd op locatie B en
minimaal op locatie D of EMK. De maximale verstoring op locatie B bedraagt nog
geen tiental zeehonden. Relatief gezien is de verstoring van zeehonden door een
proefboring op locatie B ongeveer vijf procent en op locatie D of EMK bijna drie
procent van de populatie in de omgeving van de boorlocaties.
Bij een proefboring in het voorjaar of de zomer is het aantalverstoorde zeehonden
ongeveer twee keer zo groot. Bovendien zijn de zeehonden in deze periode
gevoeliger voor verstoring. ln het voorjaar en de zomer gebruiken de zeehonden
de platen in de Waddenzee om achtereenvolgens te jongen, te zogen en te verha-
ren.

Ook om de verstoring van vogels zo veel mogel'rjk te beperken, gaat de voorkeur
uit naar een proefboring op locatie D of EMK. Tabel 10.18 laat zien dat het aantal
verstoorde vogels door een proefboring op locatie B of C meer dan twee keer zo
groot is. Dit verschil wordt ten eerste veroorzaakt door het aantal verstoorde vogels
langs de transportroute. Omdat de proefboring op locatie B of C moet worden
uitgevoerd met een ponton zijn er meerdere transporten per dag nodig voor het
vervoer van personeel. Een ponton heeft namelijk geen accommodatie voor
overnachtingen. Bij een proefboring met een hefeiland daarentegen is gemiddeld
één transport per dag noodzakelijk, zodat de vogels in de omgeving van de trans-
portroute bij een proefboring op locatie D of EMK maar één keer per dag worden
verstoord.
Ten tweede wordt het verschil in aantallen verstoorde vogels tussen enerzijds
locatie B en C en anderzijds locatie D en EMK veroorzaakt door de vogeldichtheden
in de gebieden nabij deze locaties. Met name de veel voorkomende soorten in de
omgeving van het zoekgebied, zoals de Bonte Strandloper, de Wulp, de Scholekster
en de Bergeend komen in het gebied nabij de locaties D en EMK (Terschelling) in
grotere gemiddelde dichtheden voor dan in het gebied nabij de locaties B en C.
Als de proefboring inderdaad wordt uitgevoerd op locatie D of EMK dan is het
aantal vogels dat wordt verstoord het minst in het voorjaar en de zomer. Als wordt
gekeken naar de verstoring van de afzonderlijke soorten dan blijkt dat voor de
meeste soorten het voorjaar de minste verstoring geeft. ln het najaar is voor de
meeste soorten de verstoring het grootst.
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Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 340 280 MO 360

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 20,5 23 34,5 22

Aantal soorten met de minste verstoring 3,5 \' 0,5 3

B
Ponton

Aantal soorten met de meeste verstoring 1 1 7 'l

Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 360 290 470 380

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 21 23 33,5 22,5

Aantal soorten met de minste verstoring 4 3 0,5 2,5

c
Ponton

Aantal soorten met de meeste verstoring 2 1 5 1

Veldondezoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 110 110 170 140

Verstor¡ng van afzonderlijke vogelsoorten '17,5 24 33,5 25

Aantal soorten met de minste verstoring 5,5 2 0,5 2

D
Hefeiland

Aantal soorten met de meeste verstoring 1 1 6 2

Veldonderzoek en expert-¡udgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 110 110 160 140

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 18,5 24 33,5 24

Aantal soorten met de minste verstoring 4,5 2 0,5 3

EMK
Hefeiland

Aantal soorten met de meeste verstoring 1 60 1

Tabel 10.18 Het resultaat van de ecologische risico-analyse voor vogels.

Hoewel het aantal verstoorde vogels in de Waddenzee naar verwachting het minste
is als de proefboring wordt uitgevoerd in het voorjaar en de zome1 zijn de meeste
soorten in deze perioden gevoeliger voor verstoring. De maanden maart, april en
mei zijn bijvoorbeeld voor wintergasten als de Rotgans en doortrekkers als de Bonte
Strandloperverstoringsgevoel¡ge maanden. Vooralde maand me¡is in verband met
het aanleggen van vefuoorraaden voor lange afstandstrekkers van groot belang.
Ook tijdens de najaarstrek van eind juli tot en met oktober, zijn de lange afstands-
trekkers, zoals de Bonte Strandloper gevoelig voor verstoring. Net als de sterns en
andere zomergasten en net als standvogels als de Eidereend, gebruiken ze de
Waddenzee in deze per¡ode om te ruien. In de maanden april, mei en juni zijn
standvogels als de Scholekster en zomergasten als de Lepelaar gevoelig voor
verstoring. Zij gebruiken in die periode de kwelders en de duinen in het waddenge-
bied om te broeden. De sterns en kleine pleviersoorten broeden in deze periode
op zand- of schelpbanken.

Om tenslotte inzicht te geven in de relatieve omvang van de verstoring, zün voor
elk seizoen de absolute aantallen verstoorde vogels beschouwd in verhouding tot
het totale aantal vogels in de omgeving van de locaties. De onderstaande tabel laat
zien hoe groot deze verstoring maximaal kan zijn. Volgens de ecologische risico-
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analyse blijft de relatieve omvang van de verstoring in alle gevallen beperkt tot
minder dan één procent van de onderzochte populaties.

1. Bergeend
2. Rotgans
3. Wulp
4. Kluut
5. Eidereend
6. Zilverplevier

0,9% (in de zomer, op locatie C; ongeveer 10 verstoorde vogels)
0,9% (in het voorjaar, op locat¡e C; ongeveer 110 verstoorde vogels)
0,8% (in de zomer, op locatie C, ongeveer 80 verstoorde vogels)
0,7o/o (in het voorjaar, op locatie C, enkele verstoorde vogels)
0,7% (in de winter of de lente, op locat¡e B of C, ongeveer 40 verstoorde vogels)
0,5% (in de zomer, op locatie C, ongeveer 10 verstoorde vogels)

Ook de verstoring van bodemfauna zal minder zijn als gevolg van een proefboring
op locatie D of EMK dan op locatie B of C. Een proefboring op locatie B of C moet
namelijk worden uitgevoerd met een ponton, terwijl op locatie D of EMK een
hefeiland kan worden gebruikt. Een ponton veroorzaakt een grotere verstor¡ng van
de bodemfauna, omdat deze in zijn geheelop een plaat of geulrand wordt afgezon-
ken. Een hefeiland daarentegen staat alleen met de poten op de bodem. Bovendien
is de bodemfauna aan de rand van de geul Vingegat, waar locatie B ligt, over het
algemeen rijker dan in het midden.

De conclusie uit de ecolog¡sche risico-analyse luidt dat uit ecolog¡sch oogpunt een
proefbor¡ng op locatie D of EMK de minste verstoring geeft. Bij een proefboring op
één van deze locaties is de ecologische verstor¡ng, en dan met name voor zeehon-
den, het minst in het late najaar en de winter, met een voorkeur voor het einde van
de winter in verband met de verstoring van vogels.

Hydrografie en geomorfolog¡e
Niet alleen uit een oogpunt van zichthinder en ecologie gaat de voorkeur uit naar
locatie D of EMK. Ook de geomorfologische verstoring zal het minste zijn als de
proefboring op één van deze twee locaties wordt uitgevoerd en het hefeiland
bovendien in de buitenbocht van een diepe geul wordt geplaatst. Het belangrijkste
effect van een proefbor¡ng op de hydrografie en geomodologie rond de boorlocatíe
betreft een afname of toename van de waterdiepte rond het hefeiland. Dit wordt
veroorzaakt door plaatselijke veranderingen in de stroming van het water. Naar
venruachting zullen de veranderingen in de waterdiepte echter betrekkelijk gering
zijn. Door het grotere oppervlak in het water en op de bodem zal de invloed op de
geomorfologie van een ponton groter zijn dan van een hefeiland. Vanwege de
waterdiepte kan een proefboring op locatie B en C echter niet worden uitgevoerd
met een hefeiland. Bovendien zijn deze locaties alleen bereikbaar langs een route
met kwetsbare geulranden. Vooral op locatie C kunnen er, bij het in- en uitvaren
van het ponton, problemen ontstaan als er geen baggerwerken worden uitgevoerd.
Deze problemen gelden niet voor locatie D en EMK, waar de geul wijder is en de
natuurlijke golfbeweging een overheersende rol speelt. Alleen in het laatste deel
van de geul Oost Meep kan niet overal aan de richtlijnen met betrekking tot de
benodigde waterd¡epten worden voldaan. Deze richtlijnen zijn echter vrij zwaar en
de venryachting is dat ook het smalle stukvan de geul zonder baggeren kan worden
gepasseerd (wL, 1995b).

Exploitatie: visserij
De visserij, in het bijzonder de garnalenvisser'rj, zal tijdelijk enige hinder kunnen
ondervinden van een proefboring in dit deel van de Waddenzee. Dit geldt met name
voor een proefbor¡ng op locatie B of C, waar gebruik wordt gemaakt van een
ponton. Op deze locaties wordt het ponton afgezonken op de (rand van de) plaat,
die daardoor lokaal niet meer kan worden bevist. Daarnaast zal het transport van
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personeel en mater¡eel naar het ponton, waarvoor meerdere keren perdag schepen
aanmeren bij het ponton, de vrije doorvaart van vissende schepen belemmeren.
Bij een proefboring met een hefeiland op locatie EMK of D daarentegen kunnen
de vissers de plaatranden b'tj hoogwater blijven bevissen. In de omgeving van het
hefeiland moeten de activiteiten van de visserij en de bevoorrading van het hefei-
land met bevoorradingsschepen echter wel op elkaar worden afgestemd.

Meest mi lieuvriendelijke alte rnatief
Tabel 10.19laat zien dat de aantasting van de milieu-aspecten, die als relevant zijn
aangemerkt voor de ecologische risico-analyse, het minste is als de proefboring wordt
uitgevoerd op locatie EMK of D, met een lichte voorkeur voor de EMK-locatie. Het
betreft hier met name het natuurschoon en de recreatie, waarvan de verstoring is
uitgedrukt in zichthinder, en de ecologie (zeehonden en vogels). Ook de aantasting
van de exploitatie, de bodemfauna en de hydrografie en geomorfologie is het minste
als de proefboring wordt uitgevoerd met een hefeiland op locatie EMK of D.

Tabel 10.19 Conclusies voor het'waa/ en 'wannee/ van de proefboring naar het prospect Sint Jacobiparochie-West.

De conclusie uit de ecologische risico-analyse wordt bevestigd door het veldonder-
zoek. Mede op basis van dit onderzoek hebben deskundigen het gebied zo westelijk
mogelijk in de geul Oost-Meep aangewezen als het minst kwetsbare gebied. In dit
gebied ligt ook de EMK-locatie.
Een proefboring op deze EMK-locatie is echter technisch niet goed uitvoerbaar: de
horizontale afstand tussen deze locatie en het ondergronds aan te boren punt be-
draagt meer dan het boorbereik van 3,5 kilometer, namelijk 4,3 kilometer. Van de
andere drie locaties ligt locatie D het meest westel'rjk en het dichtst bij het ecologisch
minst kwetsbare gebied. Uit de ecologische risico-analyse blijkt dat de verschillen in
de milieu-effecten tussen een proefboring op locatie D en op de EMK-locatie inder-
daad gering zijn. Voor locatie D, die een horizontale boorafstand heeft van 3,3
kilometer gelden geen boortechnische beperkingen.

Op basis van de interpretatie van de ecologische risico-analyse in samenhang met
het veldonderzoek en het expert-judgement kan daarom worden geconcludeerd dat
locatie D de meest milieuvriendelijke locatie is voor een proefboring naar het prospect
Sint Jacobiparochie-West. Volgens de gezamenlijke interpretatie van de ecologische
risico-analyse, het veldonderzoek en het expert-judgement is de meest milieuvriendelij-
ke periode voor een proefboring op locatie D de periode van oktober tot en met
februari, met een lichte voorkeur voor het einde van deze periode.

zichthinder EMK, eventueel D najaar - winter1. Natuurschoon en 5. Recreatie

plezieruaart EMK of D

zeehonden EMK of D najaar - winter

vogels EMK of D najaar (exclusief september) - winter

2. Ecologie

bodemtauna EMK of D

3. Hydrografie en Geomorfologie EMK of D

4. Exploitatie visserij EMK of D

Veldonderzoek EMK najaar (exclusief september) - winter
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Om aan te tonen dat de meest milieuvriendel'rjke keuze voor het'waar'en'wanneer'
van de proefboringen in belangrijke mate de milieu-effecten vermindert, is tenslotte
de relatieve omvang van de verstoring van vogels bij een proefboring op de MMA-
locatie (locatie D) in de MMA-periode (oktober tot en met februari) beschouwd. De
onderstaande tabel laat zien hoe groot deze verstoring maximaal is. Volgens de
ecologische risico-analyse blijft deze verstoring voor alle soorten beperkt tot minder
dan een half procent. Voor de meeste soorten is dit percentage meer dan twee keer
kleiner dan in het seizoen en op de locatie waar de betreffende soort maximaal zou
worden verstoord.

1. Kluut
2. Eidereend
3. Rotgans
4. Bergeend
5. Wulp
6. Rosse Grutto

maximaal 0,4% (enkele verstoorde vogels)
maximaal 0,4% (ongeveer 20 verstoorde vogels)
maximaal 0,3% (ongeveer 10 verstoorde vogels)
max¡maal 0,3% (ongeveer 20 verstoorde vogels)
maximaal 0,2olo (ongeveer 20 verstoorde vogels)
maximaal 0,2% (ongeveer 10 verstoorde vogels)

10.7.2 Hollum-Zuid

Het gebied: een resumé
Het zoekgebied voor het prospect Hollum-Zuid ligt aan het zeegat het Borndiep, in
een gebied met zandige wadden. De westelijke rand van deze geul is bijzonder stijl.
De bodemfauna is er arm, maar rijker aan de rand van de geul dan in het midden.
De platen vormen het foerageergebied van grote aantallen steltlopers, terwijl de hoge
zandplaat ten westen van het Borndiep een ruiplaats is voor Eidereenden. Eveneens
ten westen van het Borndiep verblijven in de zomer 30 tot 40 zeehonden rond de
Blauwe Balg. Een kleine zijtak van het Borndiep loopt naar dit gebied en is een
belangrijke route voor de pleziervaart. Aan de oostelijke kant van het Borndiep, ten
zuiden van Hollum, ligt tenslotte een kweldertje dat een belangrijk rustgebied is voor
vogels.

De locaties: een resumé (zie kaart in bijlage E)
ln de ecologische risico-analyse zijn twee alternatieve locaties onderzocht. De ene
locatie, locatie D, is direct aan het Borndiep gesitueerd. De proefboring op deze locatie
kan worden uitgevoerd met een hefeiland. De andere locatie, locatie C2, ligt op enige
afstand van deze locatie in een ondiepe zijtak van het Borndiep. Op deze locatie moet
een ponton worden gebruikt. De boortijd van een proefboring op locatie C2 of D
verschilt niet wezenlijk.
Voor het transport naar de beide locaties zijn twee alternatieven onderzocht. Het ene
alternatief gaat uit van bevoorrading met reguliere bevoorradingsschepen, die vanuit
Velsen over de Noordzee varen. ln het andere alternatief vindt de bevoorrading plaats
met schepen met een kleine diepgang, die de transportroute vanuit Holwerd over de
Waddenzee volgen. ln dat geval zt¡n er twee mogelijke routes (via het Kikkertgat en
via het Molengat), die afhankelijk van de hoogte van het water, afwisselend gebruikt
kunnen worden.
De normale bevoorradingsschepen, die de route vanuit Velsen over de Noordzee
volgen, kunnen locatie C2 echter niet bereiken. Deze locatie ligt in ondiep water en
is alleen bereikbaar voor schepen met een kleine diepgang. De boorinstallatie zelÍ zal
via de Noordzee tussen de eilanden Terschelling en Ameland doorworden ingevaren.
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c2 C in ondiepe geul 2,0 ponton ondiep schip (over de Waddenzee)

D1 D in diepe geul 11,s heleiland normaal schip (over de Noordzee)

D2 D in diepe geul 11,5 hefeiland ondiep schip (over de Waddenzee)

Aantasting van de natuurwaarde (zie staafdiagrammen in bijlage E)
Een proefboring naar het prospect Hollum-Zuid zal de natuurwaarde van de Wad-
denzee in de omgeving van de locatie van de proefbor¡ng voor dit prospect tijdelijk
aantasten. Dit geldt naar verwachting vooral voor het natuurschoon. De aantasting
van de ecologische waarden van de Waddenzee zal veel minder zijn. De ecologische
aantasting van de Noordzeekustzone is verwaarloosbaar. Alleen het transport over
de Noordzee zal daar vogels en bruinvissen in geringe mate kunnen verstoren.Deze
verstoring is het grootst in de winter.

Natuurschoon en recreatie: Zchthinder (zie bubbelgrammen in bijlage E)
De aantasting van het natuurschoon is hoofdzakelijk het gevolg van de verstoring
van de weidse horizont en het ongeschonden karaktel Deze verstoring hangt
samen met de zichtbaarheid en de geluidproduktie van een boorinstallatie. Uit de
ecologische risico-analyse blijkt dat het grootste deel van de omgeving van de
locatie van de proefboring met de aantasting van het natuurschoon te maken krijgt.
De staafdiagrammen in bijlage E laten per locatie zien hoe groot die aantasting ¡s.

ln het zichthinderonderzoek is nagegaan hoeveel bewoners en recreanten in het
gebied mogelijk zichthinder ondervinden van de aantasting van het natuurschoon.
Uit dat onderzoek blijkt dat de zichthinder het minste is in de winter en daarna ¡n

het najaar. De zichthinder is het sterkst in de zomer, omdat de zichtbaarheid van
een boorinstallatie dan door de meteorologische omstandigheden groter is en er
ook de meeste recreanten in het gebied zijn.
Als de proefboring wordt uitgevoerd in het najaar en de winter is de zichthinder voor
bewoners zwak. Alleen voor locatie D is de zichthinder voor bewoners in het najaar
matig: locatie D ligt iets dichter bij de kust van Ameland dan locatie C2.
De zichthindervoor recreanten is voor beide boorlocaties gelijk. Bij een proefboring
in het najaar en de winter is de zichthinder voor watersporters en wadlopers zeer
zwak en voor verblíjfsrecreanten matig. Ook voor alle recreanten samen geldt dat
de zichthinder voor beide boorlocaties gel'rjk is: matig in de winter en sterk in het
najaar.
De effecten van een proefboring op de recreatie zijn tenslotte ook belicht uit een
oogpunt van hinder voor de pleziervaart. Er blijkt dat door de aanwezigheid van een
ponton op locatie C2 de doorgaande pleziervaart naar de Blauwe Balg sterk zal
worden gehinderd. De overige scheepvaart in het brede Borndiep zal naarverwach-
ting niet door de proefboringen worden belemmerd.

De conclusie is dat uit een oogpunt van zichthinder de proefboring voor Hollum-Zuid
het beste kan worden uitgevoerd in het najaar en de winter met een lichte voorkeur
voor locatie C2. De bubbelgrammen in bijlage E laten echter zien dat de verschillen
met locatie D klein zijn. Als ook de hinder voor de pleziervaart in beschouwing wordt
genomen dan heeft locatie D de voorkeur.
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Ecologie: zeehonden en vogels
ln de beschouwingen over de ecologische minst kwetsbare periode en locatie voor
een proefboring hebben deskundigen de conclusie getrokken dat de ecologie van
de Waddenzee in de maanden oktober tot en met februari het minst kwetsbaar is
(zie Hoofdstuk 9'Ecologisch minst kwetsbaaralternatief'). VoorGewone Zeehonden
geldt dan dat de periode waarin ze jongen, zogen en verharen voorbij is. Grijze
Zeehonden komen hier niet of nauwelijks voor. Ook uit de ecologische risico-
analyse blijkt duidelijk dat de verstoring van zeehonden het minste is in het najaar
en de winter. Op locatie C2 is dit drie procent en op locatie D twee procent van de
populatie in de omgeving van beide locaties. ln aantallen uitgedrukt gaat het om
enkele zeehonden. De keuze voor een transportroute over de Waddenzee of over
de Noordzee heeft volgens de ecologische risico-analyse geen gevolgen voor de
verstoring van zeehonden.

Uit het resultaat van de ecologische risico-analyse blijkt dat ook de verstoring van
het aantal vogels in de Waddenzee groter is door een proefboring op locatie C2
dan op locatie D. Dit hangt onder meer samen met het gebruik van een ponton op
locatie C2. Bíj een proefboring met een ponton víndt het transport van personeel
vaker plaats, waardoor de verstoring van vogels in de nabijheid van de transportrou-
te groter is.

Om de verstoring van vogels zoveel mogelijk te beperken heeft een proefboring op
locatie D dus de voorkeur. Tabel 10.20 laat zien dat in het voorjaar en de zomer
het minste aantal vogels in de Waddenzee wordt verstoord door een proefboring
op deze locatie. Als wordt gekeken naar de mate van verstoring van de afzonderlij-
ke vogelsoorten en naar de minste en meeste verstoorde soorten, dan blijkt dat een
proefboring op locatie D voor de meeste soorten naast het voorjaar en de zomer
ook in de winter tot de minste verstoring leidt. Het verschil in absolute aantallen
tussen enerzijds het voorjaar en de zomer en anderzijds de winter wordt vooral
veroorzaakt door de Scholekster, die in de winter meer wordt verstoord dan in het
voorjaar en de zomer. Kaart 7 van de Atlas laat dan ook zien dat de Scholekster
in het voorjaar en de zomer in lagere dichtheden in de Waddenzee voorkomt dan
in het najaar en de winter.
Hoewel het aantal verstoorde vogels volgens de ecologische risico-analyse het
minst is in het voorjaar en de zomer, zijn de meeste soorten vogels in deze periode
gevoeliger voor verstoring dan in het late najaar en de winter. De maanden maart,
april en mei zijn verstoringsgevoelige maanden voor trekvogels, tenrvijl de najaars-
trek van eind juli tot en met oktober een kwetsbare periode is voor met name de
ruiende soorten. Broedende vogels z'rjn tenslotte gevoelig voor verstoring in de
periode april tot en met mei.
De gezamenlijke interpretatie van het veldonderzoek, het expert-judgement en de
ecologische risico-analyse in combinatie met de duur van de proefboring (ongeveer
twee maanden) leidt daarom ook voor de vogels tot een voorkeur voor het late
najaar en de winter.
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Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aanlal verstoorde vogels 700 830 1240 1 090

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 23 23,5 30 23,5

Aantal soorten met de minste verstoring 4 2,s 0 3,5

c2
Ponton

Aantal soorten met de meeste verstoring 3 2 3 2

Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels '170 220 320 280

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 23 23 29,s 24,5

Aantal soorten met de minste verstoring 4 3,5 0 2,5

D1

Heleiland
Noordzeeroute

Aantral soorten met de meeste verstoring 3 2 3 2

Veldonderzoek en expert-judgement EMK okt.-feb.

Absoluut aantial verstoorde vogels 310 390 570 500

Verstor¡ng van afzonderl'rjke vogelsoorten 22,5 24 29,5 24

Aantal soorten met de m¡nste verstoring 4,5 2,5 0 3

D2
Hefeiland
Waddenzeeroute

Aantal soortên met de meeste verstoring 3 2 3 2

Tabel 10.20 Het resultaat van de ecologische risico-analyse voor vogels in de Waddenzee.

Tabel '10.21 Het resultaat van de ecologische risico-analyse voor vogels in de NoordzeekusÞone.

Tabel 10.21 laat z¡en hoe groot de verstor¡ng van vogels in de Noordzeekustzone
is, als bij een proefboring op locatie D wordt gekozen voor een transportroute over
de Noordzee. Een vergel¡jking van de tabellen 10.20 en 10.21 wijst uit dat volgens
de ecologische risico-analyse de verstoring van vogels in de Noordzeekustzone en
de Waddenzee per saldo het kleinst is bij een transportroute over de Noordzee.
Door de keuze voor deze route worden in de winter, volgens de kwalificaties in tabel
10.13, echter wel uitzonderlijk grote aantallen Zwarte Zeeëenden (240) verstoord
in de Noordzeekustzone. ln deze periode komen ongeveer 80.000 vogels van deze
soort voor in de kustzone ten noorden van het Borndiep (zoals kaart 40 van de
Atlas laat zien). Uit het veldonderzoek en het expert-judgement voor de proefbor¡n-
gen ¡n de Noordzeekustzone blijkt ook dat dit een van de redenen is geweest om
de proefboringen in de Noordzeekustzone juist in de zomer uit te voeren.
Bij een transportroute over de Waddenzee daarentegen is volgens de ecologische
risico-analyse het aantal verstoorde wad- en watervogels in het najaar en de winter
relatief klein (alleen de Scholekster en de Zilvermeeuw worden in deze per¡ode in
'gewone aantallen' verstoord). Voor wat betreft de verstoring van vogels in de
Waddenzee is de keuze voor een transportroute n¡et van invloed op de keuze van
het seizoen.

C2, Waddenzeeroute Absoluut aantal verstoorde vogels 0 0 0 0

D1, Noordzeeroute Absoluut aantal verstoorde vogels 10 <10 30 250

D2, Waddenzeeroute Absoluut aantal verstoorde vogels 0 0 0 0
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De conclusie is dat er uit oogpunt van de verstoring van vogels geen duidelijke
voorkeur is voor het gebruik van een transportroute over de Noordzee of over de
Waddenzee"

Om tenslotte inzicht te geven in de relatieve omvang van de verstoring, zijn voor
elk seizoen de absolute aantallen verstoorde vogels beschouwd in verhouding tot
het totale aantal vogels in de omgeving van de locaties. De onderstaande tabel laat
zien hoe groot deze verstoring maximaal kan zijn. Volgens de ecologische risico-
analyse bl'tjft de relatieve omvang van de verstoring in alle gevallen beperkt tot twee
procent of minder van de onderzochte populaties.

1. Eidereend
2. Bergeend
3. Rotgans
4. Wulp
5. Bonte Strandloper
6. Scholekster

2,0olo (locatie C2, ongeveer 130 verstoorde vogels)
1,7% (locatie C2, ongeveer 180 verstoorde vogels)
1,60lo (locatie C2, ongeveer 60 ve¡stoorde vogels)
1,5% (locatie C2, ongeveer 200 verstoorde vogels)
1,3% (locatie C2, ongeveer 250 verstoorde vogels)
1,2o/o (locaüe C2, ongeveer 560 verstoorde vogels)

De bodemfaunais, zoals bl'rjkt uit hetveldonderzoek, in hetzoekgebied Hollum-Zuid
rijker aan de rand van de geul Borndiep dan in het midden. Voor een proefboring
op locatie D geldt daarom dat de verstoring van bodemfauna het minste zal zún als
het hefeiland zoveel mogelijk in het midden van de geul wordt geplaatst. Bij een
proefbor¡ng op locatie C2zal de verstoring van de bodemfauna groterzijn. Eén van
de belangrijkste redenen daarvoor is dat een ponton een groter deel van de bodem
bedekt dan de poten van een hefeiland.

De conclusie uit de ecologische risico-analyse ¡n samenhang met het veldondezoek
luidt dat u¡t een oogpunt van ecologie de voorkeur uitgaat naar een proefboring op
locatie D met een hefeiland in het late najaar en de winter. Hel aantalverstoorde
vogels zal binnen deze periode het minste zijn als de proefboring zoveel mogelijk
beperkt blijft tot de winter en er gekozen wordt voor een transportroute door de
Noordzee.

Hydrograf ie en geomorfologie
Door de aanwezigheid van een boorinstallatie in dit deel van de Waddenzee zal
de waterstroming en de bodemligging lokaal enigsz¡ns worden beïnvloed. Deze
veranderingen zijn naarverwachting gering als de boring wordt uitgevoerd op locatie
D, waar een hefeiland kan worden gebruikt. Een hefeiland staat op vakwerkpoten
die een open structuur hebben.
De invloed op de hydrografie en geomorfologie zal groter zijn op locatie C2, waar
de proefboring met een ponton wordt uitgevoerd. Het grotere oppervlak van deze
installatie in het water en op de bodem veroozaakt grotere veranderingen in de
waterstroming en de bodemligging. Voor locatie C2 geldt bovendien dat voor het
in- en uitvaren van het ponton zeer waarschijnlijk baggerwerken nodig zijn. Het
hefeiland daarentegen zal zonder baggerwerken naar locatie D kunnen worden
ingevaren. Wel moet er dan rekening worden gehouden met de ondiepten bij het
Bornrif en het Westgat. De verwachting is echter dat het mogelijk moet z¡jn om de
installatie bij kalm weer en hoogwater veilig over het Bornrif in te varen. Figuur
10.22 toont een bewerkte dieptekaart van dit gebied.
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Figuur 10.22 De waterd¡epte in de omgeving van het Bornrif en het Westgat tussen Terschelling en Ameland. De

waterdiepte neemt toe van oranje naar blauw'

Exploitatie: visserij
Bij een proefboring op locatie C2zal tijdelijk aanzienlijke hinder kunnen optreden
voor de garnalenvisserij. Deze locatie ligt namelijk in een ondiep deelvan een geul,

die rijk is aan garnalen. Door de aanwezigheid van een ponton en van transport-
schepen, die regelmatig personeel naar deze locatie vervoeren, is een vrije door-
vaart van vissersboten vaak niet mogelijk. Bij een proefboring met een hefeiland

op locatie D daarentegen, zal waarschijnlijk geen hinder optreden voor de visserij.
Deze locatie ligt in een deel van de geul waar het ruim elf meter diep is. Daardoor

blijft er voldoende vaarbreedte over voor de vissers om de geulrand te kunnen

bevissen. De vissersschepen hebben in principe voldoende aan een waterdiepte
van ongeveer één meter.

Meest milieuvriendeliike alternatief
Uit de resultaten van de ecologische risico-analyse blijkt dat de aantasting van de
natuurwaarde door een proefboring minder is op locatie D dan op locatie C2. Daarbij

is vooral gelet op de milieu-aspecten natuurschoon en recreatie (zichthinder) en

ecologie (zeehonden en vogels). De verschillen zijn in dit geval echter klein. De
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conclusie van de ecologische risico-analyse wordt bevestigd door de bevindingen uit
het veldonderzoek en het expert-judgement. Daaruit blijkt dat het ecologisch minst
kwetsbare gebied in het noordelijke deel van de geul Borndiep ligt, zoveel mogelijk
in het midden van de geul (voorzover dit uit oogpunt van scheepvaart aanvaardbaar
is). Locatie D ligt in dit gebied en is dan ook aangemerkt als de ecologisch minst
kwetsbare (EMK-)locatie. Bij een proefboring op deze locatie met een hefeiland zijn
bovendien de gevolgen voor de exploitatie, de bodemfauna, de hydrografie en
geomorfologie en de pleziervaart het kleinst.

Tabel 10.23 Conclusies voor het 'waa¡' en 'wannee/ van de proefboring naar het prospect Hollum-Zuid.

Op basis van de interpretatie van de ecologische risico-analyse, het veldonderzoek
en het expert-judgement kan daarom worden geconcludeerd dat locatie D de meest
milieuvriendelijke locatie is voor een proefboring naar het prospect Hollum-Zuid. De
verschillende onderzoeken tonen verder aan dat de proefboring voor dit prospect het
beste kan worden uitgevoerd in de periode van oktober tot en met februari. Binnen
deze periode gaat de voorkeur uit naar de winter om de verstoring van vogels zoveel
mogelijk te beperken. ln de winter is ook de zichthinder het minst.
De milieu-effecten van de alternatieve transportroutes verschillen tenslotte niet veel
van elkaar. Alleen op bas¡s van het aantal vogels, dat volgens de ecologische risico-
analyse wordt verstoord, heett een transportroute over de Noordzee de voorkeur.

De ecologische risico-analyse heeft laten zien dat de meest milieuvriendelijke keuze
voor het'waar'en 'wanneer'van de proefboringen de milieu-effecten aanzienlijk kan
verminderen. Om dit aan te tonen is tenslotte de relatieve omvang van de verstoring
van vogels beschouwd bijeen proefboring op de MMA-locatie (locatie D) in de MMA-
periode (oktober tot en met februari) met een transportroute door de Noordzee. De
onderstaande tabel laat zien hoe groot deze verstoring maximaal is. Volgens de
ecologische risico-analyse blijft deze verstoring voor alle soorten beperkt tot minder
dan een half procent. Voor de meeste soorten is dit percentage ongeveer vijf keer
kleiner dan in het seizoen en op de locatie waar de betreffende soort maximaal zou
worden verstoord.

1. Scholekster
2. Bergeend
3. Rotgans
4. Bonte Strandloper
5. Wulp
6. Zilverplevier

maximaal 0,4% (ongeveer 160 verstoorde vogels)
maximaal 0,3% (ongeveer 30 verstoorde vogels)
maximad 0,3% (ongeveer 10 versloorde vogels)
maximaal 0,3% (ongeveer 40 verstoorde vogels)
max¡maal 0,3% (ongeveer 30 verstoorde vogels)
max¡maal 0,2olo (enkele verstoorde vogels)

zíchthinder c2 najaar - w¡nter1. Natuurschoon en 5. Becreatie

plezieruaart D

zeehonden D najaar - winter

vogels D (Noordzeeroute) najaar (exclusief september) - winter

2. Ecologie

bodemfauna D

3. Hydrografie en geomorfologie D

4. Exploitatie visserij D

Veldonderzoek en expert-¡udgement D najaar (exclusief september) - winter
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10.7.3 Blija-Noord

Het gebied: een resumé
Het zoekgebied voor dit prospect ligt aan een geul, het Dantziggat, in een gebied met
zandige en slikkige wadden. Tot voor kort lagen er enkele Mossel- en Kokkelbanken,
die zich momenteel herstellen. Tljdens laagwater foerageren er grote aantallen
steltlopers in het gebied, tijdens hoogwater grote aantallen eenden. ln de winter is het
aantal ganzen in het gebied relatief groot. De landaanwinningswerken van Noord-
Friesland, die op enkele kilometers afstand liggen, worden door vogels gebruikt als
hoogwatervluchtplaats en als broedplaats. Een belangr'ljke zeehondenligplaats bevindt
zich ten westen van het zoekgebied. Op de nab'rjgelegen Piet Scheve Plaat ligt één
van de vier stations, die door Rijkswaterstaat worden gebruikt om de ontwikkeling van
het ecosysteem van de Waddenzee systematisch en integraal te volgen.

De locaties: een resumé (zie kaart in bijlage E)
ln de ecologische risico-analyse zijn twee locaties onderzocht. De eerste van deze
locaties, locatie 82, ligt aan de rand van de geul, in ondiep water. Om deze reden
moet op deze locatie een ponton worden gebruikt voor de proefboring. De andere
locatie, locatie C, ligt in het diepere deel van de geul, tegen de zuidoever van het
Dantziggat en tegenover de monding van het Kikkertgat. Het Dantziggat wordt op deze
splitsing belangrijk smaller en ondieper. Voor de proefboring op deze locatie kan een
hefeiland worden gebruikt. De boortijd van de beide locaties verschilt niet wezenlijk.
Het transport van het personeel en het materieel vindt plaats vanuit Holwerd met
schepen met een kleine diepgang. De route loopt in principe rechtstreeks via het
Kikkertgat. Als het Kikkertgat bij laag water minder goed toegankelijk is voor de
bevoorradingsschepen, zullen deze schepen de route via het Molengat gebruiken. De
boorinstallatie zelf zal over de Noordzee tussen de eilanden Terschelling en Ameland
door worden ingevaren.

Aantasting van de natuurwaarde (zie staafdiagrammen in bijlage E)
Een proefboring naar het prospect Blija-Noord zal de natuurwaarde van de Wadden-
zee in de omgeving van de locatie van de proefboring tijdelijk aantasten. Dit geldt
vooral voor het natuurschoon en in mindere mate voor de ecologie, de exploitatie
(garnalenvisserij) en de recreatie (pleziervaart). De booractiviteiten hebben geen
invloed op de ecologie van de Noordzeekustzone.

Natuurschoon en recreatie: Zichthinder (zie bubbelgrammen in bijlage E)
De aantasting van het natuurschoon is hoofdzakelijk het gevolg van de verstoring
van de weidse horizont en het ongeschonden karakter. Deze verstoring hangt
samen met de zichtbaarheid en de geluidproduktie van de boorinstallatie. Uit de
ecologische risico-analyse blijkt dat de aantasting van het natuurschoon het grootste
deelvan de omgeving van de locatie van de proefboring betreft. De staafdiagram-
men in bijlage E laten per locatie zien hoe groot die aantasting is.

82 82 in ondiepe geul 2,0 ponton ondiep schip

c C in diepe geul 6,5 hefeiland ondiep schip
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ln het zichthinderonderzoek is nagegaan hoeveel bewoners en recreanten in het
gebied mogelijk zichthinder ondervinden van de aantasting van het natuurschoon.
U¡t dat onderzoek blijkt dat deze hinder het minste is in de winter en daarna in het
najaar. De zichtbaarheid van een boorinstallatie is dan door de meteorologische
omstandigheden kleiner, terwijl in deze periode ook het totaal aantal recreanten
kleiner is dan in het voorjaar of de zomer.
Als de proefboring inderdaad wordt uitgevoerd in het najaar en de winter dan geldt
voor bewoners dat de zichthinder van een boorinstallatie op locatie 82 en C
hetzelfde is. ln de winter is deze hinder matig en in het najaar sterk.
Ook voor de recreanten in het gebied is de zichthinder van een boorinstallatie op
locatie 82 en locatie C gelijk. Voor watersporters en wadlopers is deze hinder in
het najaar en de winter zeer zwak. Voor verblijfsrecreanten is de zichthinder in deze
periode het grootst, dat wil zeggen matig in de winter en sterk in het najaar. De
boorinstallatie is namelijk vanaf een groot deel van Ameland goed zichtbaar voor
de verblijfsrecreanten die daar vertoeven (zie kaart 37 uit de Atlas). Bij een proefbo-
ring in de zomer is de zichthinder voor verblijfsrecreanten zodoende zelfs zeer sterk.
Ook de zichthinder voor alle recreanten samen blijkt voor beide locaties vrijwel gelijk
te zijn. ln het najaar en de winter is deze zichthinder volgens de kwalificaties uit
tabel 10.15 sterk. Bij een nadere beschouwing van de aantallen recreanten die
zichthinder ondervinden, blijkt een proefboring op locatie C echter tot minder
zichthinder te leiden dan een proefboring op locatie 82.
De gevolgen van een proefboring voor de recreatie zijn tenslotte ook belicht uit een
oogpunt van hinder voor de pleziervaart. Voor beide locaties geldt dat de (recreatie-
ve) scheepvaart door het Dantziggat langs de Piet Scheve Plaat tijdens de proefbo-
ring kan worden gehinderd. De vaarroute om de noordkant van deze plaat heen
blijft echter beschikbaar voor de doorgaande scheepvaart.

De conclusie is dat de zichthinder van een boorinstallatie op locatie 82 overeenkomt
met de zichthinder van een boorinstallatie op locatie C. De bubbelgrammen voor
de zichthinder in bijlage E laten dit zien. Alleen bij een gedetailleerde vergelijking
van de resultaten van het zichthinderondezoek blijkt dat locatie C een lichte
voorkeur heeft.

Ecologie: zeehonden en vogels
In de beschouwingen over de ecologisch minst kwetsbare periode en locatie voor
een proefboring hebben deskundigen de conclusie getrokken dat de ecologie van
de Waddenzee in de maanden oktober tot en met februari het minst kwetsbaar is
(zie Hoofdstuk 9 'Ecologisch minst kwetsbaar alternatief'). Het aantal zeehonden
is dan ongeveer de helft van het aantal dat in de zomer in de Waddenzee verblijft.
ln de loop van de winter trekken zeehonden vaker naar de Noordzee om daar te
foerageren. Ook uit de ecologische risico-analyse blijkt dat de verstoring van
zeehonden het minste is in het najaar en de winter. Er wordt dan ongeveer drie
procent van de zeehondenpopulatie verstoord bij een proefboring op locatie 82 en
iets meer dan één procent bij een proefboring op locatie C. ln aantallen betreft dit
een enkele zeehond.
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Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantial verstoorde vogels 660 740 1100 970

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 23 24 30 23

Aantal soorten met de minste verstoring 4 2 0 4

Aantal soorten met de meeste verstoring 3 2 3 2

82
Ponton

Veldonderzoek en expert-judgement EMK okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 300 360 530 460

Verstoring van alzonderlijke vogelsoorten 22,5 23,5 30 24

2,5 0 3Aantal soorten met de minste verstoring 4,5

Aantal soorten met de meeste verstor¡ng 3 2 3 2

Hefeiland
c

fabel 10.24 Het resultaat van de ecologische risico-analyse voor vogels.

Uit tabel 10.24 blijkt dat ook voor vogels geldt dat de verstoring in aantallen het
minste is als de proefboring wordt uitgevoerd op locatie C. Bij een proefboring met
een ponton op locatie 82 is meerdere malen per dag transport van personee¡ nodig-
Bij een proefboring met een hefeiland op locatie C daarentegen kan worden
volstaan met gemiddeld één transport per dag om het personeel en mater¡eel af
te voeren. ln tegenstelling tot een hefeiland beschikt een ponton namel¡jk niet over
accommodatie voor overnachtingen van het personeel. De verstor¡ng van vogels
in de omgeving van de transportroute is daarom groter bij een proefboring op locat¡e
B,2.
Uit de ecolog¡sche r¡s¡co-analyse blijkt dat de voorkeur voor het seizoen van de
proefboring uitgaat naar het voorjaar en de zomer als wordt gekeken naar het
aanta¡ voge¡s dat door de proefboring wordt verstoord. Als de verstoring van
afzonderlijke vogelsoorten en de minst en meest verstoorde soorten in beschouwing
worden genomen, dan blijkt dat voor de meeste soorten naast het voorjaar en de
zomer ook de winter de minste verstor¡ng geeft. Het verschil in absolute aantallen
tussen enerz¡jds het voorjaar en de zomer en anderz¡jds de winter wordt vooral
veroorzaakt door de Scholekster, die in de winter in grotere aantallen wordt ver-
stoord dan in het voorjaar en de zomer. Kaart 7 van de Atlas laat dan ook z¡en dat
de Scholekster in het voorjaar en de zomer in lagere dichtheden in de Waddenzee
voorkomt dan in het najaar en de w¡nter.

Hoewel het aantal verstoorde vogels het minste is in het voorjaar en de zomer zijn
de meeste soorten in deze periode gevoeliger voor verstoring dan in het late najaar
en de winter. De Rotgans en de Bonte Strandloper zijn bijvoorbeeld tijdens de
voorjaarstrek gevoelig voor verstoring. Zomergasten als sterns daarentegen zijn
gevoeliger tijdens de zomer en tüdens de najaarstrek, wanneer zij de Waddenzee
gebruiken als respectievelijk broedplaats en ruiplaats. ln het late voorjaar en de
vroege zomer zijn vooral broedvogels, als de Scholekster en de Lepelaar, gevoelig.
De gezamenlijke interpretatie van het veldonderzoek, het expert-judgement en de
ecologische risico-analyse in combinatie met de duur van de proefboring (twee
maanden) leidt daarom ook voor de vogels tot een voorkeur voor het najaar
(exclusief september) en de winter.
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Om tenslotte inzícht te geven in de relatieve omvang van de verstoring, zijn voor
elk seizoen de absolute aantallen verstoorde vogels beschouwd in verhouding tot
het totale aantal vogels in de omgeving van de locaties. De onderstaande tabel laat
zien hoe groot deze verstoring maximaal kan zijn. Volgens de ecologische risico-
analyse blijft de relatieve omvang van de verstoring in alle gevallen beperkt tot
minder dan twee procent van de onderzochte populaties.

1 . Eidereend 1 ,7o/o (in het voor¡aar, op locatie B, ongeveer 90 verstoorde vogels)
2. Rotgans 1,4o/o (in de winter, op locatie B, ongeveer 50 verstoorde vogels)
3. Bergeend 1,3ol" (in de winter, op locatie B, ongeveer 160 verstoorde vogels)
4. Wulp 1,2o/o (in het najaar, op locatie B, ongeveer 190 verstoorde vogels)
5. Bonte strandloper 1,0% (¡n de zomer, op locatie B, ongeveer 200 verstoorde vogels)
6. Scholekster 0,9o/o (in het najaar en in de winter, op locatie B, ongeveer 500 verstoorde vogels)

De lokale verstor¡ng van bodemfauna zal groter zijn als gevolg van een proefboring
op locatie B met een ponton dan op locatie C met een hefeiland. Een ponton bedekt
namelÜk een groter deel van de bodem. Bovendien is de fauna volgens het veldon-
derzoek achterin de geul enigszins rijker dan voor in de geul. Het verschil is echter
gering.

De conclusie uit de ecolog¡sche risico-analyse en het veldonderzoek luidt dat de
ecologische verstor¡ng het minste is als de proefboring plaatsvindt met een hefei-
land op locatie C in het late najaar en de winter. Om het aantal verstoorde vogels
zoveel mogelijkte beperken zalde proefboring binnen deze periode zoveel mogelijk
in de winter moeten worden uitgevoerd.

Hydrografie en geomorfologie
De aanwezigheid van de boorinstallatie zal ook in dit deel van de Waddenzee enige
lokale invloed hebben op de waterstroming en de bodemligging. Het is bovendien
niet uitgesloten dat de aanwezigheid van de boorinstallatie de natuurlijke dynami-
sche ontwikkelingen in de mond van het betreffende deel van het Dantziggat
enigszins zal vertragen of versnellen.
De veranderingen als gevolg van de aanwezighe¡d van een hefeiland op locatie C
zullen naar verwachting gering zijn. Op locatie B,2, waar de proefboring met een
ponton wordt uitgevoerd, zal de invloed op de waterstroming en bodemligging groter
zijn. Het ponton wordt immers in zijn geheel in het water en op de bodem afgezon-
ken, tenvijl het hefeiland op poten staat.
Bij het transport van de boorinstallatie zijn de passage van de ondiepten bij het
Bornrif en het laatste deelvan het Dantziggat kritieke punten, terwijl op de locatie
zelf niet meer wordt voldaan aan de gestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn echter
vriizwaar en de verwachting is dat de proefboring, op basis van een gedetailleerd
reisplan en actuele dieptegegevens, zonder baggerwerken kan worden uitgevoerd
(wL, 1995b).

Exploitatie: visserij
Locatie B2 ligt in een ondiep deel van een geul, die rijk is aan garnalen. Een
proefboring met een ponton op deze locatie zal daarom hinder kunnen veroorzaken
voor de garnalenvisserij. Door de aanwezigheid van transportschepen en van het
ponton is de dooruaart van vissende vissersschepen verschillende keren per dag
vrijwel niet mogelijk. Afhankelijk van de aanwezigheid van Mosselen op platen aan
het einde van de geul, zal ook de visserij op halfwas Mosselen enige hinder kunnen
ondervinden van een proefboring op locatie 82.
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Op locatie C zal de lokale hinder van een hefeiland voor de visserij daarentegen
gering zijn en helemaal niet optreden in de periode rond hoogwater.

Meest milieuvriendelijk alternatief
De resultaten van de ecologische risico-analyse laten zien dat de aantasting van de
natuunraarde door een proefboring in dit gebied minder is met een hefeiland op
locatie C dan met een ponton op locatie 82. Hierbij is met name gekeken naar de
gekwantificeerde effecten op de (relevante) milieu-aspecten natuurschoon en recreatie
(zichthinder) en ecologie (zeehonden en vogels).
De bevindingen uit het veldonderzoek en het expert-judgement bevestigen deze
resultaten. Uit dit onderzoek blijkt dat het gebied midden in de geul Dantziggat, zo
veel mogelijk aan de westzijde van het zoekgebied, ecologisch het minst kwetsbaar
is. Locatie C ligt in dit gebied en is door deskundigen dan ook aangemerkt als de
ecologisch minst kwetsbare (EMK-)locatie. Bij een proefboring op deze locatie met
een hefeiland zijn bovendien de gevolgen voor de exploitatie, de bodemfauna en de
hydrografie en geomorfologie het minst (zie tabel 10.25).

Tabel 10.25 Conclusies voor het'waa/ en 'wanneer'van de proefboring naar het prospect Blija-Noord.

Op basis van de interpretatie van de ecologische risico-analyse, het veldonderzoek
en het expert-judgement kan daarom worden geconcludeerd dat locatie C de meest
milieuvriendelijke locatie is voor een proefboring naar het prospect Blija-Noord. Uit
de onderzoeken blijkt verder dat het hefeiland zoveel mogelijk in het noorden van het
zoekgebied moet worden geplaatst en bij voorkeur in een buitenbocht. De meest
milieuvriendelijke periode voor de proefboring is de periode van oktober tot en met
februari. Binnen deze periode gaat de voorkeur uit naar de winter om de verstoring
van vogels zoveel mogelijk te beperken. ln de winter is ook de zichthinder het minst.

Om aan te tonen dat de meest milieuvriendelijke keuze voor het'waar'en'wanneer'
van de proefboringen in belangrijke mate de milieu-effecten vermindert, is tenslotte
de relatieve omvang van de verstoring van vogels bij een proefboring op de MMA-
locatie (locatie C) in de MMA-periode (oktober tot en met februari) beschouwd. De
onderstaande tabel laat zien hoe groot deze verstoring maximaal is. Volgens de
ecologische risico-analyse blijft deze verstoring voor alle soorten beperkt tot ongeveer
een half procent. Voor de meeste soorten is dit percentage meer dan twee keer kleiner
dan in het seizoen en op de locatie waar de betreffende soort maximaal zou worden
verstoord.

zichth¡nder c najaar - winter1. Natuurschoon en 5. Recreat¡e

plezieruaart

zeehonden c najaar - winter

vogels c najaar (exclusief september) - winter

2. Ecologie

bodemfauna c

3. Hydrografie en geomorfologie c

4. Explo¡tatie visserij c

Veldonder¿oek en expert-judgement c najaar (exclusief september) - winter
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1. Rotgans
2. Bergeend
3. Wulp
4. Eidereend
5. Scholekster
6. Bonte Strandloper

maximaal 0,60lo (ongeveer 20 verstoorde vogels)
maximaal 0,6% (ongeveer 70 verstoorde vogels)
maximaal 0,5% (ongeveer 80 verstoorde vogels)
maximaal 0,5% (ongeveer 10 verstoorde vogels)
maximaal 0,4% (ongeveer 250 verstoorde vogels)
maximaal 0,4% (ongeveer 70 verstoorde vogels)

10.7.4 Roode Hoofd

Het gebied: een resumé
Het zoekgebied voor dit prospect ligt aan de geul de Zoutkamperlaag, tussen Schier-
monn¡koog en het Lauwersmeer. De omgeving bestaat voornamelük uit zandig en
slikkige wadden. Tot voor kort lagen er Mossetbanken in het gebied, die zich nog niet
herstellen. Ten tijde van het veldonderzoek bevond zich aan de noordelijke rand van
de geul een zandkokerwormbank. ln het gebied foerageren veelal kleine aantallen
steltlopers, maatzeer grote aantallen eenden en ganzen. De landaanwinningswerken
van Noord-Friesland, die op enkele kilometers afstand liggen, worden gebruikt als
hoogwatervluchtplaats en als broedplaats. ln het gebied bevinden zich weinig zeehon-
denligplaatsen.

De locaties: een resumé (zie kaart in bijlage E)
ln de ecologische risico-analyse zün drie locaties onderzocht. De eerste van de drie
locaties, locatie A, ligt aan de noordzijde van de Zoutkamperlaag aan de rand van de
geul. Een proefboring op deze locatie moet, in verband met de waterdiepte op de
locatie, met een ponton worden uitgevoerd. Meer in het midden van de geul liggen
de locaties B en C. Voor een proefbor¡ng op deze locaties is een hefeiland noodzake-
lijk. Een proefboring op locat¡e A duurt twee maanden. Dit is een maand korter dan
een proefboring op één van de twee andere locaties.
Hettransportvan personeelen materieelzalplaatsvinden metschepen meteen kleine
diepgang, vanuit de haven in Lauwersoog via de Zoutkamperlaag. De boorinstallatie
zell zal over de Noordzee worden ingevaren via het Westgat, tussen Ameland en
Schiermonnikoog door.

Aantastlng van de natuurwaarde (zie staafdiagrammen in bijlage E)
Een proefboring naar het prospect Roode Hoofd zal de natuurwaarde van de Wadden-
zee in de omgeving van de locatie van de proefboring tijdelijk aantasten. Dit geldt
vooral voor het natuurschoon. De aantasting van de ecologische waarden zal naar
verwachting gering zijn. De booractiviteiten voor dit prospect hebben geen invloed op
de ecologie van de Noordzeekustzone.

Natuurschoon en recreatie: Zichthinder (zie bubbelgrammen in bijlage E)
De aantasting van het natuurschoon is hoofdzakelijk het gevolg van de verstoring
van de weidse horizont en het ongeschonden karakter. Deze verstoring hangt
samen met de zichtbaarheid en de geluidproduktie van de boorinstallatie. Uit de
ecologische risico-analyse blijkt dat de aantasting van het natuurschoon het groot-
ste deel van de omgeving van de locatie van de proefboring betreft. De staafdia-

A A op een plaat 2,0 ponton ondiep schip

B B in diepe geul 10,0 hefeiland ondiep schip

c C in diepe geul 10,5 hefeiland ondiep schip
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grammen in bijlage E laten voor elk van de drie locaties zien hoe groot die aantas-
ting is.

ln het zichthinderonderzoek is nagegaan hoeveel bewoners en recreanten in het
gebied mogelijk zichthinder ondervinden van de aantasting van het natuurschoon.
Uit dat onderzoek blijkt dat de zichthinder voor bewoners en voor de recreanten
het minste is in de winter en daarna in het najaar. Alleen voor de wadlopers en voor
de watersporters geldt dat de zichthinder in het voorjaar minder is dan in het najaar.
ln het najaar is het water van de Waddenzee nog relatief warm, waardoor er nog
relatief veel wadlopers zijn.
ln de zomer is de zichthinder het sterkst. ln dit seizoen is de zichtbaarheid van een
boorinstallatie groterdoorde meteorologische omstandigheden en zijn erook meer
verblijfsrecreanten.
Als de proefboring inderdaad wordt uitgevoerd in het najaar en de winter dan geldt
voor bewoners dat de zichthinder van een boorinstallatie het minste is op locatie
B. ln het najaar is deze hinder matig en in de winter zwak. Op locatie A of C is de
zichthinder voor bewoners zowel in het najaar als in de winter matig. Deze locaties
liggen dan ook dichter bij het eiland Schiermonnikoog dan locatie B (zie figuur 5.16
en kaart 34 van de Atlas).
Voor de afzonderlijke groepen watersporters, wadlopers en verblijfsrecreanten is
de zichthinder in het winter en het najaar op alle drie locaties vergelijkbaar. Voor
wadlopers en watersporters is deze zeer zwak in de winter en matig in het najaar.
Voor verblijfsrecreanten is de zichthinder zowel in het najaar als in de winter matig.
Ook voor alle recreanten samen geldt dat de zichthinder voor de boorlocaties gelijk
is, namelijk sterk in het najaar en matig in de winter. Alleen bijeen nadere vergelij-
king van de resultaten van het zichthinderonderzoek blijkt het gewogen aantal
recreanten dat zichthinder ondervindt van een boorinstallatie het minste is bij een
proefboring op locatie C. Het verschil met de beide andere locaties wordt met name
veroorzaakt door de zichthinder voor verblijfsrecreanten op Schiermonnikoog en
het Lauwersmeer (zie figuur 5.16 en kaart 37 van de Atlas).
De effecten van een proefboring op de recreatie zijn tenslotte ook belicht uit een
oogpunt van hinder voor de pleziervaart. Daaruit blijkt dat de pleziervaart het minste
zal worden gehinderd door een boorinstallatie op locatie A.

De conclusie luidt dat uit een oogpunt van zichthinder de proefboring naar het
prospect Roode Hoofd het beste kan worden uitgevoerd in de winter en vervolgens
het najaar, op locatie B of c. Locatie B heeft de voorkeur uit een oogpunt van
zichthinder voor inwoners. Locatie C heeft de voorkeur uit een oogpunt voor
zichthindervoor (verblijfs)recreanten. De bubbelgrammen in bijlage E laten zien dat
de zichthinder het grootst is in de zomer en dat de onderlinge verschillen tussen
de locaties inderdaad gering zijn.

Ecologie: zeehonden en vogels
De verstoring van zeehonden als gevolg van een proefboring voor dit prospect is
nihil. Op de nabijgelegen oevers van de Zoutkamperlaag bevinden zich namelijk
geen zeehondenligplaatsen (lBN, 1995d)
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Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 270 290 450 300

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 23 22 33,s 21,5

Aantal soorten met de minste verstoring 4 3 0 3

A
Ponton

Aantal soorten met de meeste verstoring 2 2 6 0

Veldonderzoek en expert-iudgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 140 1s0 220 150

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 23,5 22,5 33,5 20,5

Aantal soorten met de minste verstoring 3,5 2,5 0 4

B
Hefeiland

Aantal soorten met de meesle verstoring 2 2 6 0

Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 150 140 220 150

Verstor¡ng van afzonderlijke vogelsoorten 24 22,5 33 20,5

Aantal soorten met de minste verstoring 3,5 2,5 0 4

c
Hefeiland

Aantal soorten met de meeste verstoring 2,5 2 5,5 0

Tabel 10.26 Het resultaat van de ecologische risico-analyse voor vogels.

Uit tabel 10.26 blijkt dat de verstoring van het aantal vogels het grootst is als de
proefboring wordt uitgevoerd op locat¡e A. Deze locatie ligt dieper in het gebied met
hogere gemiddelde vogeld¡chtheden dan de beide andere locaties. Bovendien vindt
het transport naar het ponton op locat¡e A drie maal per dag plaats, terw'rjlvoor een
proefboring met een hefeiland op locatie B of C kan worden volstaan met gemiddeld
één transport per dag.
De ecologische risico-analyse wijst verder uit dat de verstoring van vogels het minst
is als de proefboring wordt uitgevoerd in het voorjaar, de zomer of de winter. Dit
geldt zowel voor locatie B en C als voor locatie A. Als echter wordt gekeken naar
de verstoring van de afzonderlijke vogelsoorten en naar de minst en meest verstoor-
de soorten, dan blijkt dat voor de meeste soorten de winter de minste verstoring
geeft. Bij een proefboring op locatie B of C geldt dit voor de Bonte Strandloper, de
Rosse Grutto, de Eidereend, de Zilverplevier en de Kluut.

Hoewel het voorjaar en de zome\ volgens de aantallen vogels uit de ecologische
risico-analyse, gunstige perioden zijn voor het uitvoeren van een proefbor¡ng, wijst
het veldonderzoek samen met het expert-judgement u¡t dat veel vogelsoorten in
het voorjaar en de zomer gevoeliger zijn voor verstoring dan in het late najaar en
de winter. Tjdens de voorjaarstrek, in de periode april tot en met mei, en tijdens
de najaarstrek en de rui in de periode van eind juli tot en met oktober zijn veel
vogels gevoelig voor verstoring. ln een groot deel van de periode tussen de voorjaars-
en najaarstrek wordt de Waddenzee door standvogels als de Scholekster en

zomergasten als de Grote Stern en de Lepelaar gebruikt als broedgebied.

De gezamenlijke interpretatie van het veldonderzoek, het expert-judgement en de
ecologische risico-analyse in combinatie met de duur van de proefboring leidt
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daarom voor de vogels tot een voorkeur voor het najaar (exclusief september) en
de winter.

Om tenslotte inzicht te geven in de relatieve omvang van de verstoring, zijn voor
elk seizoen de absolute aantallen verstoorde vogels beschouwd in verhouding tot
het totale aantal vogels in de omgeving van de locaties. De onderstaande tabel laat
zien hoe groot deze verstoring maximaal kan zijn. Volgens de ecologische risico-
analyse blijft de relatieve omvang van de verstoring in alle gevallen beperkt tot
minder dan één procent van de onderzochte populaties.

1 . Rotgans 0,7"/o (in de winter, op locatie A, ongeveer 10 verstoorde vogels)
2. Eidereend 0,7"/" (in de zomer, locatie A, ongeveer 20 verstoorde vogels)
3. Rosse grutto O,7o/o (in de winter, op locatie A, ongeveer 10 verstoorde vogels)
4. Bergeend O,7a/o (in de zomer, op locatie A, enkele verstoorde vogels)
5. Wulp 0,7"/" (in het voorjaar, op locatie A, ongeveer 30 verstoorde vogels)
6. Bonte strandloper 0,5olo (in de zomer, op locatie A, ongeveer 90 verstoorde vogels)

De lokale verstoring van bodemfauna zal naar verwacht¡ng groter zijn door een
proefboring op locatie A dan door een proefbor¡ng op locatie B of C. Uit het veldon-
derzoek blijkt namelijk dat de noordelijke rand van de geul, waar locatie A is
gelegen, een relatief rijke macrofauna kent. Bovendien vergt de proefboring op
locatie A het gebruik van een ponton. Deze boorinstallatie bedekt een groter deel
van de bodem dan de poten van een hefeiland.
Omdat de bodemfauna in het hele zoekgeb¡ed voor Roode Hoofd echter relatief
rijk is, zal ¡n het nulonderzoek, vlak voor de aanvang van de proefboring, de actuele
situatie van de bodemfauna in dit gebied nogmaals moeten worden onderzocht.

De conclusie uit de ecologische ris¡co-analyse en het veldonderzoek luidt dat uit
een oogpunt van ecologie de voorkeur uitgaat naar een proefboring op locatie B
of C in het late najaar en de winter.

Hydrografie en geomorfologie
De aanwezigheid van de boorinstallatie in dit deel van de Waddenzee zal enige
lokale invloed hebben op de waterstroming en de bodemligg¡ng. De veranderingen
als gevolg van de aanwezigheid van een hefeiland zullen naar veruachting gering
zijn, door de open structuur van de vakwerkpoten en de relatief korte duur van de
proefboring. Hoewel de proefboring op locatie A een maand korter zal duren dan
op locatie B of C, zal de invloed op locatie A, waar de proefboring met een ponton
wordt uitgevoerd, groter zijn. Het grotere oppervlak van deze installatie in het water
en op de bodem veroorzaakt namelijk grotere veranderingen in de waterstroming
en bodemligging.
Omdat er niet gebaggerd zal worden, is de invloed van het transport op de hydro-
grafie en geomorfologie gering. Alleen het invaren van een hefeiland vraagt extra
aandacht bij het passeren van de buitendelta. De indruk bestaat echter dat er rond
hoogwater voldoende water in het Westgat staat voor een veilige passage (WL,
1 995b).

Exploitatie: visserij
Door een proefboring met een ponton op locatie A zal hinder kunnen optreden voor
de garnalenvisserij. Het ponton wordt namelijk afgezonken op de geulrand en
meerdere keren per dag bezocht door schepen voor het transport van personeel
en materieel. De vissers, die de geulrand willen bevissen, moeten dan hun netten
inhalen om het ponton en de transportschepen te kunnen passeren. Bij een proef-
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boring op locatie B en C zal deze hinder waarschijnlijk niet optreden. Deze locaties
liggen in een breder deel van de geul, in water van tien tot elf meter diep. Er bl'rjft
dan voldoende vaarbreedte over om het hefeiland (vissend) te kunnen passeren.

Meest milieuvriendelijk alternatief
Uit de resultaten van de ecologische risico-analyse blijkt dat de aantasting van de
natuurwaarde door een proefboring naar het prospect Roode Hoofd minder is op
locatie B en C dan op locatie A (zie tabel10.27). Daarbij is vooral gelet op de milieu-
aspecten natuurschoon en recreatie (zichthinder) en ecologie (zeehonden en vogels).
De conclusie van de ecologische risico-analyse wordt bevestigd door de bevindingen
uit het veldonderzoek en het expert-judgement. Daaruit blijkt dat het gebied midden
in de geul Zoutkamperlaag, zo veel mogelijk in het westen van het zoekgebied,
ecologisch het minst kwetsbaar is. Hoewel locatie B en C beide in dit gebied liggen,
is uit het veldonderzoek en het expert-judgement de conclusie getrokken dat locatie
C de voorkeur heeft omdat deze locatie meer naar het noordwesten ligt. Daarbij is
van belang dat op het wad in het oosten van het zoekgebied zeer grote aantallen
steltlopers foerageren (lBN, 1995d).

Tabel 10.27 Conclusies voor het'waa/ en'wanneer'van de proefboring naar het prospect Roode Hoofd.

Locatie C is daarom aangemerkt als de meest milieuvriendelijke locatie voor een
proefboring naar het prospect Roode Hoofd. Bijeen proefboring op deze locatie met
een hefeiland zijn bovendien de gevolgen voor de exploitatie, de bodemfauna en de
hydrografie en geomorfologie relatief klein (zie tabel 10.27). Alleen de pleziervaart
wordt bij een proefboring op locatie C meer verstoord dan bij een proefboring op
locatie A.

Uit de interpretatie van de onderzoeken blijkt verder dat het de voorkeur heeft de
proefboring voor dit prospect uit te voeren in de periode van oktober tot en met
februari. Binnen deze periode gaat de voorkeur uit naar de winter. De verstoring van
vogels en de zichthinder zijn dan het minste.
Om aan te tonen dat de meest milieuvriendelijke keuze voor het'waar'en'wanneer'
van de proefboringen in belangrijke mate de milieu-effecten vermindert, is tenslotte
de relatieve omvang van de verstoring van vogels bij een proefboring op de MMA-
locatie (locatie C) in de MMA-periode (oktober tot en met februari) beschouwd. De
onderstaande tabel laat zien hoe groot deze verstoring maximaal is. Volgens de
ecologische risico-analyse blijft deze verstoring voor alle soorten beperkt tot niet meer
dan een half procent. Voor de meeste soorten is dit percentage ongeveer twee keer

zichthinder BofC najaar - winter1. Natuurschoon en 5. Recreatie

plezieruaart A

zeehonden najaar - w¡nter

vogels BofC najaar (exclusief september) - winter

2. Ecologie

bodemfauna BofC

3. Hydrografie en geomorfolog¡e BofC

4. Exploitatie visserij BofC

Veldonderzoek en expert-¡udgement c najaar (exclusief september) - w¡nter
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kleiner dan in het seizoen en op de locatie waar de betreffende soort maximaal zou
worden verstoord.

1. Kluut
2. Rotgans
3. Bergeend
4. Wulp
5. Zilverplevier
6. Scholekster

maximaal 0,5ol" (enkele verstoorde vogels)
maximaal 0,4% (enkele verstoorde vogels)
maximaal 0,3% (ongeveer 20 verstoorde vogels)
maximaal 0,3olo (ongeveer 20 verstoorde vogels)
maximaal 0,3olo (enkele verstoorde vogels)
maximaal 0,2% (ongeveer 90 verstoorde vogels)

10.7.5 Simonszand

Het gebied: een resumé
Het zoekgebied voor dit prospect ligt in een overgangsgebied van Noordzee naar
Waddenzee en bestaat uit het zeegat Boschgat, met een typische Noordzeefauna op
een zandig sed¡ment en het zand¡ge platen- en geulenstelsel van de Spruit en de
Lauwers, dat wordt gedomineerd door een rijke bodemfauna van typ¡sche Waddenzee-
soorten. Tot voor kort kwamen er ook enkele Mossel- en Kokkelbanken voor. De
Kokkelbanken lijken zich te herstellen. Trjdens laagwaterfoerageren ergrote aantallen
steltlopers op het wad. Het aantal watervogels dat in het gebied voorkomt is echter
klein.
De oostpunt van Schiermonnikoog, het Simonszand en het zuidelijke deel van de
Rottumerplaat worden door vogels als hoogwatervluchtplaats gebruikt. Dit gebied is
ook van belang voor Eidereenden tijdens de rui. Ten oosten en ten zuidoosten van
het gebied bevinden zich de belangrijkste verblijfplaatsen van zeehonden in de
Nederlandse Waddenzee. Ongeveer 35 procent van de Nederlandse zeehondenpo-
pulatie, goed voor de helft van de geboorten van zeehonden in Nederland, verblijft
hier. Via dit gebied vindt bovendien het hele jaar door de trek van zeehonden van en
naar d¡eper water plaats.

De locaties: een resumé (zie kaart in bijlage E)
ln de ecologische risico-analyse z¡jn vier locaties onderzocht. Alle vier de locaties (4,
81 en 82, EMK) liggen in het door wadden gedomineerde gedeelte aan de westelijke
vertakking van de geul de Spruit. De locaties A, 81 en 82 liggen achter een drempel
in de Spruit, die bij hoogwater ongeveer vijf meter onder water staat. Locatie A ligt
in een dieper deel van de geul, waar de proefboring in principe met een hefeiland kan
worden uitgevoerd. De locaties 81 en 82liggen op de platen ten westen en ten oosten
van deze geul. Een proefboring op één van deze locaties vergt het gebruik van een
ponton. De EMK-locatie tenslotte, ligt in het diepere gedeelte van het zeegat De
Boschgat, voor de drempel in de Spruit. Op deze locatie kan daardoor met een
hefeiland worden geboord. De duur van een proefboring op de EMK-locatie is groter
dan van een proefboring op één van de andere drie locaties, die ongeveer twee
maanden zal duren.
Het transport van personeel en materieel zal plaatsvinden met schepen met een kleine
diepgang vanuit een van de havens in de Eemsmond. Vanwege de waterdiepte moet
gedeeltelijk gebruik worden gemaakt van de route ten noorden van de eilanden
Rottumerplaat en Rottumeroog. Deze route loopt van de vaargeul Oude Westereems,
via het Huibertgat en de Lauwers naar de Spruit.
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A A in diepe geul 6,0 hefeiland ondiep schip

B1 81 op westelijke plaat 0,5 ponton ondiep schip

82 82 op oostel¡jke plaat 2,0 ponton ondiep schip

EMK EMK in diepe geul 6,0 hefeiland ondiep schip

Aantasting van de natuurwaarde (zie staafdiagrammen in bijlage E)
Een proefboring naar het prospect Simonszand zalde natuurwaarde in de omgeving
van de locatie van de proefboring tijdelijk aantasten. Dit geldt vooral voor het natuur-
schoon en ¡n mindere mate voor de unieke ecolog¡e en de duurzame explo¡tatie van
de natuur. De booractiviteiten in dit deelvan de Waddenzee hebben in mindere mate
ook invloed op de ecologische waarde van de Noordzeekustzone.

Natuurschoon en recreat¡e: Zchthinder (zie bubbelgrammen in bijlage E)
De aantasting van het natuurschoon is hoofdzakelijk het gevolg van de verstor¡ng
van de we¡dse horizont en het ongeschonden karaktel Deze verstor¡ng hangt
samen met de zichtbaarheid en de geluidproduktie van een boorinstallatie. Uit de
ecologische risico-analyse blijkt dat de aantasting van het natuurschoon het grootste
deel van de omgeving van de locatie van de proefboring betreft. De staafdiagram-
men in bijlage E laten voor elk van de locaties zien hoe groot die aantasting is.

ln het zichthinderonderzoek is nagegaan hoeveel bewoners en recreanten in het
gebied mogelijk zichthinder ondervinden van de aantasting van het natuurschoon.
Uit dat onderzoek blijkt dat de zichthinder voor bewoners en verblijfsrecreanten het
minste is in de winter en daarna in het najaar. Ook watersporters en wadlopers
ondervinden van een proefboring in de winter de minste zichthinder. ln het najaar
ondervinden zij echter meer zichthinder dan in het voorjaar. ln het najaar bezoeken
namelijk meer watersporters en wadlopers de Waddenzee dan in het voorjaar.
De zichthinder is in de zomer het grootst. ln deze periode is de zichtbaarheid door
meteorologische omstandigheden namelijk beter en zijn de aantallen recreanten
in het gebied het grootst.
Bíj een proefboring op locatie A en 81 is de zichthinder voor bewoners zeer zwak
in de winter en zwak in het najaar en het voorjaar. Op locatie 82 is dit zowel in de
winter als in het najaar en het voorjaar zwak. Bij een proefboring op de EMK-locatie
ondervinden bewoners nauwelijks enige zichthindervan de boorinstallatie. De EMK-
locatie ligt dan ook meer dan tien kilometer verwijderd van de bewoonde Groningse
kust (zie ook kaart 34 van de Atlas).
Voor watersporters en verblijfsrecreanten is de zichthinder zowel in de winter als
in het najaar en het voorjaar voor alle vier de locaties zeer zwak. Alleen bij een
proefboring in het voorjaar op locatie 82 is dit voor verbl'rjfsrecreanten zwak. Voor
wadlopers is de zichthinder in de winter zeü zwak, maar in het najaar en het
voorjaar matig. Alleen bij een proefboring in het voorjaar op de EMK-locatie is de
zichthinder voor wadlopers zwak. De EMK-locatie ligt namelijk verder weg van de
gebruikelijke wadlooproutes dan de overige drie locaties (zie ook kaart 35 uit de
Atlas).
Voor alle recreanten samen blükt dat bij een proefboring op locatie A, 81 en 82 de
zichthinder zeer zwak is in de winter en zwak in het najaar en het voorjaar. Op de
EMK-locatie is deze hinder ook in het najaar en het voorjaar zeer zwak.
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De conclusie is dat uit een oogpunt van zichthinder een proefboring op de EMK-
locatíe de voorkeur heeft boven een proefboring op één van de drie overige
locaties. Van deze overige locaties gaat vervolgens een lichte voorkeur uit naar
locatie A of 81 boven locatie 82. Over het algemeen is de zichthinder het minst in
de winter en daarna in het najaar.

Ecologie: zeehonden en vogels
ln de beschouwingen over de ecologische minst kwetsbare periode en locatie voor
een proefboring hebben deskundigen de conclusie getrokken dat de ecologie van
de Waddenzee in de maanden oktober tot en met februari het minst kwetsbaar is
(zie Hoofdstuk 9 'Ecologisch minst kwetsbaar alternatief'). Omdat de meeste
vissoorten zich in deze periode in het warmere water van de Noordzee bevinden,
trekken de zeehonden vaker uit de Waddenzee naar de Noordzee om daar te
foerageren. Het aantal zeehonden in de Waddenzee bedraagt dan ongeveer de
helft van het aantal dat in het voorjaar en de zomer in dit gebied is te vinden.
Uit de ecologische risico-analyse blijkt ook dat de verstoring van het aantal zeehon-
den in de Waddenzee het minste is in het najaar en de winter. Bij een proefboring
op locatie A, 81 en 82 gaat het om enkele zeehonden, waarbij de verstoring op
locatie A en 81 het minste is. Tevens laat de ecologische risico-analyse zien dat
de verstoring van zeehonden door een proefboring op de EMK-locatie naar ver-
wachting het hele jaar door nihil is.
De verstoring van zeehonden in de Noordzeekustzone is in aantallen vergelijkbaar
met de verstoring van zeehonden in de Waddenzee. Ook hier gaat het om enkele
zeehonden. De minste verstoring treedt op in het voorjaar en de zomer, als de
meeste zeehonden in de Waddenzee verblijven. Uitgaande van de verstoring van
de zeehonden in de Noordzeekustzone heeft een proefboring op locatie A of EMK
de voorkeur. Het transport voor een proefboring op een van deze twee locaties is
minder frequent dan voor een proefboring met een ponton op locatie 81 of 82.
Omdat het aantal zeehonden in de Waddenzee veel groter is dan het aantal in de
Noordzeekustzone, is de verstoring van zeehonden in de Waddenzee richting-
gevend voor de keuze van de locatie en het seizoen. De conclusie luidt dan dat
een proefboring in het najaar en de winter op de EMK-locatie leidt tot de minste
verstoring.
Deze conclusie uit de ecologische risico-analyse is gebaseerd op de verstoring van
zeehonden op de ligplaatsen. Echter, de mogelijk verstoring van de trek van
zeehonden is, volgens het expert-judgement¡ eveneens van belang. Het geulenge-
bied ten zuidoosten van het zoekgebied voor het prospect Simonszand is voor de
Nederlandse populatie zeehonden namelijk van groot belang als trekroute tussen
de Waddenzee en de Noordzee. Vanuit dit perspectief hebben de locaties in het
breedste deel van het geulensysteem de voorkeur.
Als de proefboring wordt uitgevoerd in de winter en het voorjaar zullen mogelijk ook
bruinvissen in de Noordzeekustzone worden verstoord. Deze verstoring is het minst
als gevolg van een proefboring op locatie A en EMK, namelijk ongeveer 1,5 procent
van de populatie in het onderzochte gebied.
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Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 150 140 470 360

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 20 17 34 29

Aantal soorten met de minste verstoring 2,75 5,7s 0,25 1,25

A
Hefeiland

Aantal soorten met de meeste verstoring 1,25 1,25 5,25 2,25

Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 300 290 940 730

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 20 16 35,5 28,5

Aantal soorten met de minste verstoring 2,33 6,33 0 1,33

B1

Ponton

Aantal soorten met de meeste verstoring 1 1 6 2

Veldondezoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aanial verstoorde vogels 280 270 780 600

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 22 17,5 35 25,5

Aantal soorten met de minste verstoring 3 5,5 0 1,5

82
Ponton

Aantal soorten met de meeste verstoring 1 1 7 1

Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 210 200 590 410

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 22,5 16,5 35,5 25,5

Aantal soorten met de minste verstoring 2,83 4,83 1 1,33

EMK
Hefeiland

Aantal soorten met de meeste verstoring 1,5 0 7,5 1

Tabel 10.28 Het resultaat van de ecologische risico-analyse voor vogels ¡n de Waddenzee.

De resultaten van de ecologische risico-analyse voot vogels zijn weergegeven in
tabel 10.28. De tabel laat zien dat het aantal verstoorde vogels in de Waddenzee
door een proefbor¡ng naar het prospect Simonszand naar verwachting kleiner is op
locatie A en EMK dan op locatie 81 en 82, met een voorkeur voor locatie A. Voor
de meeste soorten geldt dat de gemiddelde vogeldichtheden in de omgeving van
locatie A namelijk kleiner zijn dan rond locatie EMK. Vooral de Bonte Strandloper,
de Wulp, de Scholekster en de Zilvermeeuw worden volgens de ecologische risico-
analyse op locat¡e EMK in grotere aantallen verstoord dan op locatie A.
Het aantal verstoorde vogels door een proefboring op de locaties B1 en 82 is groter
dan op locatie A en EMK, omdat op deze locaties moet worden geboord met een
ponton. Een ponton heeft geen accommodat¡e voor overnachtingén, zodat het
transport van personeel meerdere malen per dag plaatsvindt. Daarentegen ¡s op
locatie A en EMK maximaal één transport per dag nodig, waardoor er minder vogels
worden verstoord langs de transportroute.

Omdat de transportroute gedeeltelijk over de Noordzee voert, worden er ook ¡n de
Noordzeekustzone vogels verstoord. Dit betreft met name Eidereenden en Zeeëen-
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den. Ook tabel 10.29 laat zien dat deze verstoring het minst is bij een proefboring
met een hefeiland op locatie A en EMK.

Tabel 10.29 Het resultaat van de ecologische risico-analyse voor vogels in de Noordzeekustone.

De ecologische risico-analyse wijst verder uit dat de verstoring van vogels in de
Waddenzee het minste is als de proefboring wordt uitgevoerd in het voorjaar en
de zomer. Voor alle boorlocaties geldt dat zowel het absolute aantal verstoorde
vogels als de verstoring van afzonderlijke vogelsoorten in deze periode het minste
is. Tabel 10.28 laat zien dat slechts een enkele soort het meest wordt verstoord
in het voorjaar en de zomer (Eidereend en Rosse Grutto). De vogels in de Noord-
zeekustzone worden in aantal het minst verstoord als de proefboring wordt uitge-
voerd in de zomer (zie tabel 10.29).

Hoewel het aantalvogels dat wordt verstoord in de Waddenzee naar verwachting
het minste is in het voorjaar en de zomer, zijn de meeste soorten in deze periode
gevoeligervoorverstoring dan in het late najaaren de winter. ln de maanden maart
tot en met mei zijn trekvogels als de Rotgans en de Bonte Strandloper, die op
doortocht is naar de noordelijke broedgebieden, bijvoorbeeld zeer gevoelig voor
verstoring. ïjdens de najaarstrek van eind juli tot en met oktober zijn de trekvogels
opnieuw in het waddengebied te vinden. Ook in deze periode z'rjn ze gevoelig voor
verstoring. Ook zomergasten, zoals sterns, zijn in deze periode relatief gevoelig in
verband met de rui. Broedvogels als de Scholekster en de Lepelaar zijn vooral in
de periode van april tot en met juni gevoelig voor verstoring. ln het late najaar en
in de winter zal de invloed van de verstoring het meest beperkt blijven.
De gezamenlijke interpretatie van het veldonderzoek, het expert-judgement en de
ecologische risico-analyse in combinatie met de duur van de proefboring leidt
daarom voor de vogels tot een voorkeur voor het najaar (exclusief september) en
de winter.

Om tenslotte inzicht te geven in de relatieve omvang van de verstoring, z'rjn voor
elk seizoen de absolute aantallen verstoorde vogels beschouwd in verhouding tot
het totale aantal vogels in de omgeving van de locaties. De onderstaande tabel laat
zien hoe groot deze verstoring maximaal kan zijn. Volgens de ecologische risico-
analyse blijft de relatieve omvang van de verstoring in alle gevallen beperkt tot
weinig meer dan één procent van de onderzochte populaties.

1 . Eidereend 1,3% (in het najaar, op locatie 81 , ongeveer 35 verstoorde vogels)
2. Bergeend 1,2"/" (in het voorjaar, op locatie 81 , ongeveer 25 verstoorde vogels)
3. Grote Stem 1,2% (in de zomer, op locatie EMK, enkele verstoorde vogels)
4. Wulp 0,9% (in de winter, op locatie 81 , ongeveer 160 verstoorde vogels)
5. Rotgans 0,8% (in de winter, op locat¡e 81 , ongeveer 15 verstoorde vogels)
6. Zilverplevier 0,7"/" (in de winter, op locatie B'l , ongeveer 15 verstoorde vogels)

A Absoluut aantal verstoorde vogels 30 0 30 60

B1 Absoluut aantal verstoorde vogels 90 <10 100 190

82 Absoluut aantal verstoorde vogels 90 <10 100 190

EMK Absoluut aantal verstoorde vogels 30 0 30 60
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De maximale omvang van de relatieve verstoring van vogels in de Noordzeekust-
zone is groter dan in de Waddenzee. In de ecologische risico-analyse is deze
omvang berekend op ruim vier procent van de aanwezige populatie in het gebied"
Het betreft hier de verstoring van de populatie Eidereenden, die in de winter in de
omgeving van de locaties 81 en 82 verblijft.

''l. Eidereend
2. Duikers
3. Zeeèenden

4,4"/o (in de winter, op localie 81 en 82, ongeveer 75 verstoorde vogels)
3,1ol" (in de winter, op locatie B1 en 82, enkele verstoorde vogels)
1,4o/" (in het vooriaar of het najaar, op locatie 81 en 82 , ongeveer 85 verstoorde vogels)

De bodemfauna is in het algemeen in het hele zoekgebied voor het prospect
Simonszand rijk te noemen, waardoor de verstoring op alle vier de locaties relatief
groot is. Echter ook hiervoor geldt dat de lokale verstoring groter zal zijn bij een
proefboring op locatie 81 of 82 dan op locatie A of EMK. Een ponton bedekt
immers een groter deel van de bodem dan een hefeiland. Een proefboring op
locatie EMK heeft veruolgens de voorkeur boven locatie A. U¡t het veldonderzoek
blijkt dat de sessiele fauna in de westelijke tak van de Spruit, waar de locatie A,
81 en 82 liggen, rijker is. De EMK-locatie ligt aan het begin van deze geul.

De conclusie uit de ecologische risico-analyse is dat uit een oogpunt van ecologie
een proefboring op locatie A of EMK de voorkeur heeft. Op locatie EMK zullen naar
verwachting geen zeehonden op platen worden verstoord en is ook de verstoring
van de bodemfauna het minste. Bij een proefboring op locatie A is de verstoring
van vogels het minste.
Uit de analyse blijkt verder dat kwantitatief beschouwd de verstoring van zeehonden
het minste is in het najaar en de winter en van vogels in het voorjaar en de zomer.
ln samenhang met het veldonderzoek en het expert-judgement kan echter worden
geconcludeerd dat ook voor vogels de voorkeur uitgaat naar het late najaar en de
winter. Hoewel de verstoring in aantallen in deze periode groter is, blijkt uit het
expert-judgement dat de gevoeligheid van vogels voor deze verstoring in deze
periode het minste is.

Hydrografie en geomorfologie
Ook in dit deel van de Waddenzee zal de aanwezigheid van de boorinstallatie enige
lokale invloed hebben op de waterstroming en de bodemligg¡ng. De veranderingen
zullen naar verwachting echter gering zijn. Op locatie 81 en Bl2,waar de proefbo-
ring moet worden uitgevoerd met een ponton, is deze invloed groter dan op locatie
A of EMK, waar een hefeiland kan worden gebruikt. Een ponton neemt namelijk
meer ruimte in beslag op de bodem en in het water.

De boorinstallatie kan in principe zonder baggerwerken worden ingevaren naar één
van de vier locaties voor het aanboren van het prospect Simonszand. Alleen bij het
invaren van een hefeiland naar locatie A moet rekening worden gehouden met de
drempel in de Spruit. Deze staat bij hoogwater ongeveer vijf meter onderwater. De
verwachting is echter dat bij kalm weer en springtij het hefeiland voorzichtig over
deze drempel kan worden vervoerd. Figuur 10.30 toont een bewerkte dieptekaart
van het gebied rond de drempel.
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Figuur 1 0.30 De waterdiepte in de omgeving van Simonszand tussen Schiermonnikoog en Rottumerplaat. De

waterdiepte neemt toe van oranje naar blauw.

Exploitatie: visserii
De garnalenvisserij zal tijdelijk aanzienlijke hinder kunnen ondervinden van de
proefboring als deze wordt uitgevoerd met een ponton op locatie 81 en B.2. Deze
locatie ligt namelijk in een ondiep deelvan een geul, die rijk is aan garnalen. Door
de aanwezigheid van het ponton en van transportschepen, die meerdere keren per

dag personeel en materieel vervoeren naar deze locaties, wordt de vrije dooruaart
van vissende schepen regelmatig belemmerd. Om te kunnen passeren moeten de

vissers dan de visnetten innemen.
Bij een proefboring met een hefeiland op locatie A of EMK, waar de waterdiepte
rond de boorinstallatie groter is en het transport maar één keer per dag plaatsvindt,

zal deze hinder niet optreden in de periode rond hoogwater. Tijdens laagwater
echter is ook langs deze locaties een vrije doorvaart voor vissersschepen slechts
beperkt mogelijk.
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M eest m i I i e uvrie nd e I ij k alte rnati ef
De resultaten van de ecologische risico-analyse w'rjken specifiek voor dit prospect af
van de resultaten van het veldonderzoek en het expert-judgement. Zowel uit het
veldonderzoek als uit het expert-judgement blijkt dat het zoekgebied in een waardevol
deel van de Waddenzee ligt. De verwachting is dat de verstoring van met name
vogels, bodemfauna en zeehonden groter is dan uit de ecologische risico-analyse naar
voren komte. ln de onderstaande beschouwing over het meest milieuvriendelijke
alternatief hebben de resultaten van het veldonderzoek en het expert-judgement
daarom een doorslaggevende rol gespeeld.

De conclusie uit het milieu-effectenonderzoek is dat het prospect in een ecologisch
zeer waardevol en kwetsbaar gebied ligt. Het is daarom op ecologische gronden niet
goed mogelijk om een meest milieuvriendelijk alternatief voor de proefboring aan te
geven. Het nulalternatief, waarin van de proefboring wordt afgezien, dient serieus te
worden overwogen.
ln het geval dattoch wordt besloten om het prospect aan te boren zou een proefboring
op de EMK-locatie een betere optie zijn dan een proefboring op locatie A, 81 of 82.
Tabel 10.31 laat zien dat de aantasting van de natuurwaarde voor de meeste milieu-
aspecten het minste is bijeen proefboring op de EMK-locatie. Van de milieu-aspecten,
die als relevant zijn aangemerkt voor de ecologische risico-analyse, is de zichthinder
en de verstoring van zeehonden het minst op deze locatie. De verstoring van vogels
daarentegen is naar verwachting het minst op locatie A. De aantasting van, de
bodemfauna en de unieke hydrografie en geomorfologie is weer het minst op de EMK-
locatie.

Tabel 10.31 Conclusies voor het'waa¡' en 'wanneer'van de proefboring naar het prospect Simonszand.

Een proefboring op de EMK-locatie is vanwege de te grote horizontale boorafstand
van 5,5 kilometer echter niet mogelijk met de huidige boortechnieken. Op de andere
locaties is het wel mogelijk om de proefboring uit te voeren. De duur van de proefbo-
ring en de verstoring zal dan korter zijn.

Dit verschil is, voor wat betreft de vogels, het gevolg van de grootte van de telgebieden. Bij grote telgebieden, zoals
in de omgeving van het prospect Simonszand, blijven specifieke lokale concentrat¡es van vogels buiten beschou-
wing. Voor de zeehonden is het verschil verder te verklaren uit het lokale belang van de zeehondentrek, die geen
deel uitmaaK van de ecologische risico-analyse. De verstoring van bodemfauna is tenslotte in het algemeen zeer
lokaal en leidt om die reden niet tot verschillen tussen locaties die de ecologische risico-analyse registreert. Door
de ecologische risico-analyse, het veldondezoek en het expert-iudgement in onderlinge samenhang te beschou-
wen, kan een juiste interpretatie van de ondezoeksresultaten toch leiden tot een reële voorspelling van de milieu-
etfecten.

zichthinder EMK najaar - winter1. Natuurschoon en 5. Recreat¡e

plezieMaart

zeehonden EMK na¡aar - winter

vogels A nalaar (exclusief september) - winter

2. Ecologie

bodemfauna EMK

3. Hydrografie en geomorfologie A of EMK

4. Exploitatie visserij A of EMK

Veldonderzoek en expert-¡udgement EMK najaar (exclusief september) - winter

o
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Om de verstoring van voedselrijke platen zoveel mogelijk te beperken moet dan een
locatie worden gekozen in het midden van de geul Spruit, of iets ten oosten daarvan.
Locatie A komt dan het meest in aanmerking. De ecologische risico-analyse bevestigt
dat de ecologische verstoring op deze locatie minder is dan op locatie 81 of 82, terwijl
ook de beinvloeding van de hydrografie en geomorfologie en de hindervoor de visserij
op deze locatie beperkt blijft (zie tabel 10.31). Desondanks zal bij deze locatie de
ecologische verstoring een kritische factor zijn, waar zoveel mogelijk rekening mee
moet worden gehouden. Door Simonszand als een van de laatste prospects aan te
boren kan optimaal gebruik worden gemaakt van de ervaringen van voorgaande
proefboringen met maatregelen die de verstoringen beperken.

Ook voor het'wanneer'van de proefboring naar Simonszand zal aansluiting worden
gezocht bij het veldonderzoek en het expert-judgement. Daaruit blijkt dat de ecologie
het minst kwetsbaar is in de periode van oktober tot en met februari.
De ecologische risico-analyse bevestigt dat de verstoring van zeehonden het minste
is in deze periode, maar wijst het voorjaar en de zomer aan als de periode waarin de
verstoring van het aantal vogels het minste is. Uit het expert-judgement en het
veldonderzoek blijkt echter dat vogels in deze periode gevoeliger zijn voor verstoring
vanwege de trek, de rui en het broeden. Omdat het expert-judgement en de resultaten
uit het veldonderzoek voor dit prospect zwaarder wegen, is de periode oktober tot en
met februari aangemerkt als de meest milieuvriendelijke periode voor dit prospect.
Door de proefboring zoveel mogelijk in de winter uit te voeren kan de verstoring van
het aantal vogels zoveel mogelijk worden beperkt. ln deze periode is bovendien de
zichthinder het minste en is het aantal bezoekers en beoefenaars van schone kunsten
minimaal.

Hoewel de ecologische risico-analyse niet maatgevend is voor de omvang van de
verstoring in het zoekgebied Simonszand, kan met deze analyse wel worden aange-
toond dat de meest milieuvriendelijke keuze voor het'waar' en 'wanneer'van de
proefboring de ecologische verstoring in belangrijke mate beperkt.
Hieronder is aangegeven hoe groot de relatieve omvang van de verstoring van vogels
bij een proefboring op de MMA-locatie (locatie A) in de MMA-periode (oktober tot en
metfebruari) maximaal is. Volgens de ecologische risico-analyse blijft deze verstoring
voor alle soorten in de Waddenzee beperkt tot minder dan één procent en in de
Noordzeekustzone tot anderhalf procent. Voor de meeste soorten in de Waddenzee
is dit percentage meer dan twee keer kleiner dan in het seizoen en op de locatie waar
de betreffende soort maximaal zou worden verstoord. Voor de vogelsoorten in de
Noordzeekustzone is dit bijna een factor drie.

Waddenzee:
1. Eidereend
2. Bergeend
3. Wulp
4. Zilverplevier
5. Rotgans
6. Rosse Grutto

maximaal 0,7% (ongeveer 20 verstoorde vogels)
max¡maal 0,6% (ongeveer 70 verstoorde vogels)
maximaal 0,5olo (ongeveer 80 verstoorde vogels)
maximaal 0,4% (ongeveer 10 verstoorde vogels)
maximaal 0,4% (ongeveer 10 verstoorde vogels)
maximaal 0,4% (enkele verstoorde vogels)

Noordzeekustzone:
1. Eidereend maximaal 1,5% (ongeveer 25 verstoorde vogels)
2. Duikers maximaal 1,0% (een enkele verstoorde vogel)
3. Zeeëenden maximad 0,5% (ongeveer 30 verstoorde vogels)
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10.7.6 Rottumeroog 1

Het gebied: een resumé
Het zoekgebied voor dit prospect ligt aan de geul de Oude Westereems, die ten
oosten van Rottumeroog en de Zuiderduintjes loopt. De omgeving ten zuiden en ten
westen van het zoekgebied bestaat vooral uit zandige wadden. Tot voor kort lagen
er nog enkele Mossel- en Kokkelbanken. De Kokkelbanken lijken zich te herstellen.
De platen vormen het foerageergebied van grote aantallen steltlopers. De aantallen
eenden in het gebied zijn klein.
Bij het gebied ligt het zeehondenreseryaat Het Sparregat, waar negen procent van
de Nederlandse populatie zeehonden voorkomt, die goed ís voor veertien procent van
de geboorten van zeehonden in Nederland. In het gebied zelf komen verspreid kleine
groepjes zeehonden voor.

De locaties: een resumé (zie kaart in bijlage E)
ln de ecologische risico-analyse zijn twee locaties onderzocht. De ene locatie, locatie
D, gaat uit van een proefboring met een ponton en ligt aan een westelijke zijtak van
de Oude Westereems. De andere locatie, B, gaat uit van een hefeiland en is gesitu-
eerd aan de westelijke rand van de Oude Westereems zelf. De duur van een proefbo-
ring op locatie B is vier maanden en daarmee ongeveer twee keer zo groot als de
boortijd op locatie D (twee maanden).
Het transport van personeel en materiaal vindt plaats per schip vanuit één van de
havens in de Eemsmond via de Oude Westereems. Locatie B is bereikbaar met de
normale bevoorradingsschepen, terwijl voor de bevoorrading van locatie D schepen
met een kleine diepgang moeten worden gebruikt.

Aantasting van de natuurwaarde (zie staafdiagrammen in bijlage E)
Een proefboring naar het prospect Rottumeroog 1 zal de natuurwaarde in de omgeving
van de locatie van de proefboring tijdelijk aantasten. Dit geldt vooral voor het natuur-
schoon. De aantasting van de ecologische waarde van de Waddenzee is naar
verwachting zeel' gering en van de Noordzeekustzone venrvaarloosbaar.

Natuurschoon en recreatie: Zchthinder (zie bubbelgrammen in bijlage E)
De aantasting van het natuurschoon is hoofdzakelijk het gevolg van de verstoring
van de weidse horizont en het ongeschonden karakter. Deze verstoring hangt
samen met de zichtbaarheid en de geluidproduktie van de boorinstallatie. U¡t de
ecologische risico-analyse blijkt dat de aantasting van het natuurschoon het grootste
deel van de omgeving van de locatie van de proefboring betreft. De staafdiagram-
men in bijlage E laten voor beide locaties zien hoe groot die aantasting is.

ln het zichthinderonderzoek is nagegaan hoeveel bewoners en recreanten in het
gebied mogelijk zichthinder ondervinden van de aantasting van het natuurschoon.
Uit dat onderzoek blijkt dat de zichthinder voor bewoners het minste is in de winter
en daarna in het najaar. Ook voorwadlopers en watersporters geldt dat de zichthin-
der het minste is in de winter. Voor wadlopers is de zichthinder in het najaar echter

B B in diepe geul 11,5 hefeiland normaal schip

D D op plaat 0,5 ponton ondiep schip
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sterker dan in het voorjaar, terwijl dit voor de watersporters gelijk is.
De zichthinder is in het algemeen het grootst in de zomer. ln deze periode is de
zichtbaarheid door meteorologische omstandigheden beter en zijn de aantallen
watersporters en wadlopers in het gebied het grootst.
De zichthinder voor bewoners is voor beide locaties gelijk. Hoewel deze hinder het
grootst is in de zomer, liggen de boorlocaties zo ver van de bewoonde kust verwij-
derd, dat deze toch het hele jaar door zeer zwak is. Ook voor watersporters is de
zichthinder op beide locaties gelijk, namelijk zeer a¡,tak in het najaar, de winter en
het voorjaar. De wadlooproutes (zie kaart 35 van de Atlas) liggen dichter bij locatie
D dan bij locatie B. Hoewelwadlopers daardoor in absolute zin meer hinder zullen
ondervinden van een proefboring op locatie D, is de mate waarin deze hinder
optreedt volgens de kwalificaties van tabel 10.15 wederom vergelijkbaar voor de
beide locaties. ln de winter is deze zichthinder zeer zwak, in het voorjaar zwak en
in het najaar matig. Verblijfsrecreanten ondervinden geen zichthinder van een
proefboring in dit gebied. De afstand tussen de boorlocaties en de locaties voor
verblijfsrecreatie is daaruoor te groot (zie figuur 5.16 en kaart 37 in de Atlas). De
zichthinder voor alle recreanten samen blijkt op locatie B minder te zijn dan op
locatie D. De mate waarin dit totale aantal recreanten zichthinder van de proefboring
zal ondervinden, is voor beide locaties echter vergelijkbaar, namelijk zeer zwak in
het najaar, de winter en het voorjaar.

De conclusie van het zichthinderonderzoek luidt dat een proefboring op locatie B
een lichte voorkeur heeft boven locatie D. ln de bubbelgram voor de zichthinder
van wadlopers wordt dit het meest duidelijk. De bubbelgrammen laten tevens zien
dat de zichthinder het minste is in de winter en daarna in het voorjaar.

Ecologie: zeehonden en vogels
ln de beschouwing over de ecologisch minst kwetsbare periode en locatie voor een
proefboring hebben deskundigen de conclusie getrokken dat in de maanden oktober
tot en met februari de ecologie van de Waddenzee het minst kwetsbaar is. In deze
periode is het aantalwaargenomen zeehonden in de Waddenzee ongeveer de helft
van het aantal in de zomer. De ecologische risico-analyse bevestigt deze conclusie:
het aantal verstoorde zeehonden in het najaar en de winter is ongeveer twee keer
zo klein als in het voorjaar en de zomer.
Een proefboring op locatie B zal minder zeehonden verstoren dan een proefboring
op locatie D. ln het najaar en de winter betreft deze verstoring naar verwachting
maximaal een tiental zeehonden. De verstoring van zeehonden en bruinvissen in
de Noordzeekustzone is zeer gering en komt alleen voor bij een proefboring op
locatie D.

Tabel 10.32 laat zien dat ook het aantal verstoorde vogels groter is als gevolg van
een proefboring op locatie D dan op locatie B. De reden daarvoor is dat het
transport van personeel naar locatie D, waar alleen met een ponton kan worden
geboord, meerdere malen per dag zal moeten plaatsvinden. Bovendien kunnen de
bevoorradingsschepen locatie D vanuit de Oude Westereems alleen bereiken via
het Sparregat ten zuidoosten van het eiland Rottumeroog. De inventarisatiekaarten
voor Waddenzeevogels in de Atlas laten zien dat voor veel soorten de gemiddelde
vogeldichtheden in het gebied (Rottumeroog) nabij deze noordelijke route groter
is dan in het gebied ten zuiden daarvan (Groningse kust). Ook in de Noordzee-
kustzone worden een aantal vogels in de omgeving van de transportroute naar
locatie D verstoord . Deze verstoring is echter gering en betreft volgens de ecologi-
sche risico-analyse slechts enkele zeeëenden (zie tabel 10.33).
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Veldondezoek en expert-¡udgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aantal verstoorde vogels 90 70 120 100

Verstoring van afzonderlijke vogelsoorten 23,5 24 30 22,5

Aantal soorten met de minste verstoring 4,5 3 0 2,5

B
Hefeiland

Aantal soorten met de meeste verstoring 4 2 3 1

Veldonderzoek en expert-judgement EMK: okt.-feb.

Absoluut aanlal verstoorde vogels 140 160 350 260

Versloring van afzonderli¡ke vogelsoorten 22,5 22 34,5 21

Aantal soorten met de minste verstoring 4,5 2,5 0 3

D
Ponton

Aantal soorten met de meeste verstoring 2 1 6 1

Tabel 10.32 Het resultaat van de ecologische risico-analyse voor vogels in de Waddenzee.

Tabel 10.33 Het resultaat van de ecologische ¡isico-analyse voor vogels in de NoordzeekusEone.

Om de verstoring van vogels zoveel mogelijk te beperken heeft de proefbor¡ng op
locatie B dus de voorkeur. Het aantalvogels dat wordt verstoord in de Waddenzee
door een proefbor¡ng op deze locatie is het minst in de zomer en daarna in het
voorjaar en de winter (zie tabel 10.32). Ook de verstor¡ng van de afzonderlijke
soorten is in deze perioden het kleinst.
Het veldonderzoek en het expert-judgement hebben echter uitgewezen dat het
voorjaar en de zomer verstor¡ngsgevoelige per¡oden zijn. Wintergasten en door-
trekkers zijn vooral gevoelig tijdens de voorjaarstrek in de maanden maart tot en
met me¡. Ook tijdens de najaarstrek van eind juli tot en met oktober zijn doortrek-
kers gevoelig voorverstoring. ln deze periode gebruiken Zijsamen met de broedvo-
gels van het gebied de Waddenzee om te ruien. ln de maanden april tot en met
juni gebruiken standvogels en zomergasten de zand- en schelpbanken om te
broeden. ln het late najaar en de winter zal de invloed van de verstor¡ng relatief
beperkt zijn.
De gezamenlijke interpretatie van de ecologische risico-analyse, het veldonderzoek
en het expert-judgement leidt daarom voor de vogels tot een voorkeur voor een
proefboring in het najaar (exclusief september) en de winter.

Om tenslotte inzicht te geven in de relatieve omvang van de verstoring, zijn voor
elk seizoen de absolute aantallen verstoorde vogels beschouwd in verhouding tot
het totale aantal vogels in de omgeving van de locaties. De onderstaande tabel laat
zien hoe groot deze verstoring maximaal kan zijn. Volgens de ecologische risico-
analyse blijft de relatieve omvang van de verstoring in alle gevallen beperkt tot
minder dan één procent van de onderzochte populaties.

B Absoluut aantral verstoorde vogels 0 0 0 0

D Absoluut aantal verstoorde vogels <'10 0 <10 <10
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1. Eidereend
2. Wulp
3. Bergeend
4. Kluut
5. Rotgans
6. Rosse Grutto

0,7% (in het najaar, op locatie D, ongeveer 10 verstoorde vogels)
0,60lo (in de winter, op locatie D, ongeveer 60 verstoorde vogels)
0,5olo (in de zomer, op locatie B, ongeveer 10 verstoorde vogels)
0,5% (in het voorjaar, op locatie B en D, enkele verstoorde vogels)
0,4"/" (in het voorjaar en het najaar, op locatie D, ongeveer I0 verstoorde vogels)
O,4o/o (in het najaar, op locatie D, enkele verstoorde vogels)

Net als voor zeehonden en vogels geldt ook voor de lokale bodemfauna dat de
verstor¡ng groter zalz\n door een proefbor¡ng met een ponton op locatie D dan met
een hefeiland op locatie B. De belangrijkste reden voor deze grotere verstoring is
dat een ponton in zijn geheelop de bodem wordt afgezonken, terwijleen hefeiland
alleen op poten staat. De veranderingen van de bodem en de waterstroming door
een proefboring met een ponton zijn daarom groter.

De conclusie uit de ecolog¡sche risico-analyse en het veldondezoek is dat uit een
oogpunt van ecologie een proefboring in het late najaar en de w¡nter op locat¡e B
de voorkeur heeft.

Hydrografie en geomorfologie
De geomorfologische verstoring zalnaü veruacht¡ng minimaalzijn als gevolg van
een proefboring met een hefeiland op locatie B. Voor een proefboring op locatie
D daarentegen is de verstoring relatief groot, omdat er naar verwacht¡ng vrijwel
zeker baggerwerken noodzakelijk zijn voor het in- en uitvaren van het ponton.
Bovendien zal het ponton ook tüdens de proefboring meer invloed uitoefenen op
de lokale hydrografie en geomorfologie dan een hefeiland. Deze beÏnvloeding is
echter gering.

Exploitatie: visserij
De garnalenvisserij kan tijdelijk hinder ondervinden van een proefboring met een
ponton op locatie D. Als garnalenvissers de geulrand in de omgeving van deze
locatie willen bevissen, moeten de netten worden ingenomen om het ponton en de
regelmatig aanwezige transportschepen te kunnen passeren. Bij een proefboring
met een hefeiland op locatie B zal deze hinder waarschijnl'rjk niet optreden. Het
hefeiland staat in water met een diepte van ruim elf meter en voldoende vaarbreed-
te. Visserschepen, die meestal nog in water van één meter diep kunnen vissen,
kunnen daarom al vissend het hefeiland passeren.

M eest m i I i e uvri e nde I ij k alte rn ati ef
De aantasting van de milieu-aspecten, die als relevant zijn aangemerkt voor de
ecologische ris¡co-analyse, is het minst op locatie B. Dit geldt zowelvoor het natuur-
schoon en de recreat¡e (zichthinder) als voor de ecologie (zeehonden en vogels) (zie
tabel 10.34).
De conclusie uit de ecologische risico-analyse voor het'waar'van de proefboring wordt
bevestigd door de bevindingen uit het veldonderzoek. Uit dit onderzoek blijkt dat het
ecologisch minst kwetsbare gebied zoveelmogelijk in de geulOude Westereems ligt.
Locatie B, die op de rand van dit gebied ligt, is daarom aangemerkt als de ecolog¡sch
minst kwetsbare (EMK-)locatie. Deze locatie ligt het verst van de platen met hoge
concentraties zeehonden en vogels, al is de boortijd (en daarmee de duur van de
verstoring) langer. Bij een proefboring met een hefeiland op locatie B is bovendien
de aantasting van de exploitatie, de bodemfauna en de unieke hydografie en geomor-
fologie het minst (zie tabel 10.34). Voor een proefboring op deze locatie zijn tenslotte
geen baggerwerken noodzakelijk.
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zichthinder B winter - voorjaar1. Natuurschoon en 5. Recreatie

plez¡eruaart

zeehonden B najaar - winter

vogels B najaar (exclusief september) - winter

2. Ecologie

bodemfauna B

3. Hydrografie en Geomorfologie B

4. Exploitat¡e visserij B

Veldonderzoek en expert-judgement B najaar (exclusief september) - winter

Tabel 10.34 Conclusies voor het'waa/ en 'wanneer' van de proefboring naar het prospect Rottumeroog 1

Op basis van deze interpretatie van de ecologische risico-analyse in samenhang met
het veldonderzoek en expert-judgement kan daarom worden geconcludeerd dat locatie
B de meest milieuvriendelijke locatie is voor een proefboring naar het prospect
Rottumeroog 1.
Het veldonderzoek en het expert-judgement tonen verder aan dat het de voorkeur
heeft de proefboring voor dit prospect uit te voeren in de per¡ode van oktober tot en
met februari. Uit de ecologische risico-analyse kan vervolgens worden geconcludeerd
dat het aantal verstoorde voge¡s alsook de zichthinder verder kan worden verkleind
door de duur van de proefboring zoveel mogelijk te beperken tot de winter. Hoewel
de totale zichthinder voor bewoners en recreanten in het voorjaar kleiner is dan in het
najaar, is het verschil beperkt.

Om aan te tonen dat de meest milieuvriendelijke keuze voor het'waar' en 'wanneer'
van de proefboringen in belangrijke mate de milieu-effecten vermindert, is tenslotte
de relatieve omvang van de verstoring van vogels bij een proefboring op de MMA-
locatie (locatie B) in de MMA-periode (oktober tot en met februari) beschouwd. De
onderstaande tabel laat zien hoe groot deze verstoring maximaal is. Volgens de
ecologische risico-analyse blijft deze verstoring voor alle soorten beperkt tot minder
dan een half procent. Voor de meeste soorten is dit percentage meer dan twee keer
kleiner dan in het seizoen en op de locatie waar de betreffende soort maximaal zou
worden verstoord.

1. Kluut
2. Rotgans
3. Bergeend
4. Wulp
5. Zilverplevier
6. Scholekster

max¡maal 0,3% (een enkele verstoorde vogel)
max¡maal 0,3% (enkele verstoorde vogels)
maximaal 0,3% (ongeveer 20 verstoorde vogels)
maximaal 0,2% (ongeveer 20 verstoorde vogels)
maximaal 0,1% (een enkele verstoorde vogel)
maximaal 0,1% (ongeveer 50 verstoorde vogels)

10.8 Synthese

ln dit hoofdstuk zijn de milieu-effecten bij reguliere bedrijfsvoering van de proefbo-
ringen in Waddenzee beoordeeld. De deskundige interpretatie van de resultaten van
de ecologische risico-analyse in samenhang met het ecologisch veldonderzoek heeft
geleid tot gefundeerde kwalitatieve en kwantitatieve uitspraken over de aard en
omvang van de verwachte milieu-effecten. ln deze beoordeling is zowel de natuur-
waarde van de Waddenzee in zijn geheel betrokken als de samenstellende delen van
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deze natuunruaarde: het natuurschoon, de unieke hydrografie en geomorfolgie, de
unieke ecologie, de duurzame exploitatie van de natuur en de recreatieve waarden
van de natuur. Op grond van de aard en de omvang van de verwachte milieu-effecten
is voor elk prospect het meest milieuvriendelijke alternatief geformuleerd. Dit alternatief
geeft, vanuit het oogpunt van milieu, het antwoord op de vraag hoe, waar en wanneer
de proefboringen in de Waddenzee het beste kunnen worden uitgevoerd.
Tabel 10.35 geeft voor elk van de zes voorgenomen proefboringen een overzichtelijke
synthese van het meest milieuvriendelijk alternatief en de belangrijkste milieu-effecten
van een proefboring volgens dit alternatief.

Tabel 10.35 Ovezicht van de milieu-effecten van de proefboñngen in de Waddenzee.

1 Meest milieuvriendelijke locatie, die de voorkeur heeft boven de EMK-locatie, die om boortechnische
redenen niet geschikt is voor het u¡tvoeren van een proefboring.

Natuurschoon en recreatie
Voor alle onderzochte gebieden in de Waddenzee geldt dat het natuurschoon tij-
delijk zal worden aangetast door een proefboring. D¡t is hoofdzakelijk het gevolg
van de verstoring van de weidse horizont en het ongeschonden karakter door de
zichtbaarheid en de geluidproduktie van een boor¡nstallatie. Het grootste deelvan
de omgeving van de boorlocaties zal met deze aantasting te maken krijgen.
Door de aantasting van het natuurschoon in de Waddenzee zal de recreatieve
waarde van de gebieden waar de proefboringen plaatsvinden tijdelijk minder zijn.
De zichthinder van een boorinstallatie in de Waddenzee zal voor recreanten en
bewoners over het algemeen genomen niet meer dan matig zijn. Een boorinstalla-
ties in de omgeving van de eilanden Ameland en Schiermonnikoog veroozaakt naar
verwachting de meeste zichthinder voor recreanten, terwijl bewoners de meeste
zichthinder zullen ondervinden van een boor¡nstallatie nabij de Friese kust of nabij
Hollum. De figuren 10.36 en 10.37 geven bij verschillende afstanden een indruk
van de zichtbaarheid van een boorinstallatie.

Unieke ecologie
Volgens de interpretaties van de ecologische risico-analyse en het veldonderzoek
is de verwachte verstoring van zeehondenligplaatsen door de proefboringen in het
najaar en de winter klein te noemen. De ecologische risico-analyse concludeert dat
dit maximaal nul tot drie procent van de totale populatie in de omgeving van de
verschillende boorlocaties zal zijn. Uitgaande van de omvang van de populatie
zeehonden in de Waddenzee in 1993 betreft dit maximaal een tiental zeehonden.
Voor Simonszand geldt dat de mogel'rjke verstoring van zeehonden er niet alleen
samenhangt met de verstoring van ligplaatsen, maar volgens het expert-judgement
ook met de trek van zeehonden.

Jacobiparochie hêfo¡land locâtiê Dl okt. - fêbr. matig zæt Nàk <10 40 30 20

Ho¡lum-Zu¡d hâteiland locatie D (EMK) oK. - febr mat¡g sterk <10 160 60 40

Blija-Noord hotoiland locat¡e C (EMK) okt, - lsbr slêrk stork <10 250 90 80

Roode Hoofd hêfo¡land locat¡o C (EMK) okt. - lsbr. mat¡g sterk 0 90 50 30

Simonszand hsle¡land lffit¡eAr okl. - febr. ilak ryak <10 f60 90 80

Rottumeroog I hel6iland locatie B (EMK) oK. - têbr. ze€r zwak zøør zjilak <10 <10 20 20
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De populaties van vogels die relatief het meeste worden verstoord betreffen vooral
de steltlopers, de eenden en de Rotganzen. Van de steltlopers worden met name
de Scholekster, de Bonte Strandloper en de Wulp in aantal het meeste verstoord
en van de eenden de Bergeend. De verstoring van vogels geldt in mindere mate
voor de zilvermeeuw en nauwelijks voor de Grote Stern en de Lepelaar. Voor alle
prospects geldt echter dat door een proefboring (op de MMA-locatie, in de MMA-
periode) de verstoring voor geen enkele als doelvariabele aangemerkte vogelsoort
in de waddenzee meer dan één procent van de populatie in de omgeving van de
boorlocaties zal zijn. ln aantallen betreft dit ongeveer van 100 tot 500 vogels,
afhankelijk van de locatie en de transportroute.

De verstoring door de voorgenomen proefboringen van bodemorganismen en vissen
is tenslotte gering en zeer plaatselijk. Omdat de proefboringen worden uitgevoerd
met een hefeiland blijft het ruimtebeslag op de bodem beperkt. ln tegenstelling tot
een ponton kan een hefeiland bovendien in het midden van een diepe geulworden
gesitueerd, waar de bodemfauna over het algemeen minder rijk is.

Unieke hydrografie en geomorfologie
De unieke hydrografie en geomorfologie van de Waddenzee zal door de voorgeno'
men activiteit nauwelijks worden beinvloed. Het gebruik van een hefeiland draagt
ook hier bij aan de beperking van de effecten. Het hefeiland staat met open
vakwerkpoten in het water, waardoor de invloed op de stroming van het water
minder groot is dan bijeen ponton, die in zijn geheel op de bodem wordt afgezon-
ken. Bij de keuze van de MMA-locaties en de transportmiddelen is bovendien
rekening gehouden met het uitgangspunt dat er niet gebaggerd zal worden in de
Waddenzee.

Duurzame exploitatie van de natuur
Ook de duuzame exploitatie van natuurlijke hulpbronnen wordt nauwelijks be-
invloed door de voorgenomen proefboringen in de Waddenzee. Uit de ecologische
risico-analyse blijkt dat alleen de garnalenvisserij in sommige gevallen enige tijd
hinder zal kunnen ondervinden.

Meest mílíeuvríendelijk alternatief
Voor de meeste prospects is de ecologisch minst kwetsbare (EMK-)locatie ook de
meeste milieuvriendelijke locatie, het MMA. Met andere woorden: de conclusies uit
de ecologische risico-analyse bevestigen de bevindingen uit het veldondezoek voor
wat betreft het'waar'van de proefboringen.
Alleen voor de prospects Sint Jacobiparochie-West en Simonszand komt de EMK-
locatie niet in aanmerking voor een proefboring. De EMK-locaties voor deze prospects
liggen namelijk buiten het boortechnische bereikvan 3,5 kilometer. Locatie D, die voor
Sint Jacobiparochie-West is aangemerkt als de MMA-locatie, ligt echter dicht bij het
ecologisch minst kwetsbare gebied. Uit de ecologische risico-analyse en het veldon-
derzoek blijkt dan ook dat de aard en omvang van de effecten in dezelfde ordegrootte
liggen als de effecten op de EMK-locatie. Voor het prospect Simonszand geldt echter
dat alle alternatieve boorlocaties in een zeer waardevol en kwetsbaar gebied liggen.
Hierdoor is het niet goed mogelijk een meest milieuvriendelijk alternatief voor de
proefboring aan te wijzen. ln het geval toch wordt besloten het prospect aan te boren
gaat uit oogpunt van milieu de voorkeur uit naar locatie A.
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Figuur|0.36 Fotomontage van een hefeiland op 1.750 (boven), en een ponton op 750 meter (onder).

338



I

)

)

)
Figuur 10.37 Fotomontage van een hefeiland op 1.100 meter (boven),500 en 2.000 meter (onder).
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Voor wat betreft het 'wanneer' van de proefboringen is de periode oktober tot en met
februari volgens het ecologisch veldonderzoek en het expert-judgement het beste
seizoen om de proefboringen in de Waddenzee uit te voeren. De zeehonden hebben
dan geen zogende jongen meer en verblijven grotendeels in de kustzone van de
Noordzee. Ook voor de meeste vogels geldt dan dat de invloed van de verstoring naar
verwachting het minste is. Voor veel soorten valt de gevoelige voorjaars- en najaars-
trek en de rui- en broedperiode buiten het late najaar en de winter. Uit de ecologische
risico-analyse is tenslotte gebleken dat binnen deze periode het aantal verstoorde
vogels en de zichthinder het minste als de proefboring zoveel mogelijk wordt uitge-
voerd in de winter.

10.9 Gevoeligheidsanalyse

De resultaten van de ecologische risico-analyse zijn onder andere afhankelijk van de
gevoeligheidsgrenzen. Hoewel deze gevoeligheidsgrenzen relatief nauwkeurig zijn
vastgesteld hebben ze een bepaalde marge in zich (zie paragraaf 10.6) die van
invloed is op de mate waarín verstoring van de doelvariabelen optreedt. Bij een
verdubbeling van de naar afstand vertaalde gevoeligheidsgrenzen wordt het oppervlak
rond de boorinstallatie, waarbinnen verstoring optreedt, bijvoorbeeld vier maal zo
groot. Bij een gelijke verspreiding van bijvoorbeeld het aantal vogels over het gebied
rond de boorinstallatie betekent dit dat er, bij gelijkblijvende omstandigheden vier keer
zoveel vogels zullen worden verstoord.
Om te beoordelen in hoeverre de marges in de gevoeligheidsgrenzen van invloed zijn
op de totale omvang van de milieu-effecten en de keuze van het meest milieuvriende-
lijk alternatief is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd. Deze bestaat uit een extra
ecologische risico-analyse voor alle boorlocaties met alternatieve gevoeligheids-
grenzen voor twee belangrijke doelvariabelen: vogels en zeehonden.

Voor vogels is de gevoeligheidsgrens voor de aanwezigheid van de boorinstallatie
bepalend voor de omvang van de verstoring. Deze ligt op 300 meter. Als bijvoorbeeld
de gevoeligheidsgrens van vogels voor geluid op 45 dB(A) wordt gesteld in plaats van
op 60 dB(A), dan verschuift de naar afstand vertaalde gevoeligheidsgrens voor geluid
van 250 meter naar 1350 meter. De straal van het gebied waar vogels worden
verstoord neemt daardoor toe van 300 meter naar 1350 meter. De oppervlakte van
het gebied waarbinnen vogels worden verstoord, wordt daardoor ongeveer twintig keer
zo groot. ln tabel 10.38 is weergegeven wat de consequenties hiervan zijn voor de
verstoring van vogels bij een proefboring op de MMA-locaties. Uit de tabel blijkt dat
de verstoring van het aantal vogels, afhankelijk van het prospect kan toenemen van
enkele honderden tot ruim 5.000. De relatieve of procentuele verstoring van de twaalf
vogelsoorten, die voor de ecologische risico-analyse als doelvariabele zijn aangewe-
zen, neemt toe van minder dan een half procent tot een maximum van ruim drie
procent. Het verschil tussen de toename van het verstoorde gebied rond de boorinstal-
latie (twintig keer zo groot) en de verstoring van het aantal vogels (ongeveer acht tot
vijftien keer zo groot) hangt samen met het feit dat de verstoring van vogels niet alleen
het gevolg is van de boorinstallatie maar ook van het transport. ln dit voorbeeld is
alleen de gevoeligheidsgrens naar afstand van de geluidimmissie van de boorinstalla-
tie veranderd en z'rjn de gevoeligheidsgrenzen voor de aanwezigheid of het geluid van
transportschepen constant gebleven"
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St. Jacobiparochie-W. D 170 0,2 2.000 2,0

Hollum-Zuid D 570 0,3 4.500 2,9

Blija-Noord C s30 0,3 5.1 00 3,5

Roode Hoofd C 220 0,2 3.300 3,1

Simonszand A 470 0,3 4.300 2,3

Rottumeroog 1 B 120 0,1 1.100 1,1

Tabel 10.38 Ovezícht van het maximum aantal en percentage verstoorde vogels op de MMA-locaties in de najaar
en winter volgens de ecologische risico-analyse en de gevoeligheidsanalyse.

Ook voor de verstoring van zeehonden is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met
alternatieve gevoel¡gheidsgrenzen. ln de oorspronkelijke ecologische risico-analyse
is voor de verstoring van zeehonden een afstand van 1400 meter tot de boorinstallatie
en van 1000 metertot de bevoorradingsschepen aangehouden. In de analyse met
alternatieve gevoelighe¡dsgrenzen is een afstand aangehouden van 1400 meter tot
zowel de boorinstallatie als de bevoorradingsschepen. ln tabel 10.38 ís weergegeven
wat de consequenties hiervan zijn voor de verstoring van zeehonden bij een proefbo-
ring op de MMA-locaties. De conclusie uit deze tabel is dat bij een toename van de
gevoel¡gheidsgrens voor bevoorradingsschepen van 1000 naar 1400 meter de
verstoring van zeehonden beperkt blijft tot minder dan zes procent.

Tabel 1 0.39 Ovezicht van het maximum aantal en percentage verstoorde zeehonden op de MMA-locaties in de herfst
en winter volgens de ecologische risico-analyse en de gevoeligheidsanalyse.

De gevoeligheidsanalyse voor de doelvariabelen vogels en zeehonden is ook uitge-
voerd voor de overige boorlocaties. Over het algemeen blijkt uit deze analyses dat
de relatieve omvang van de effecten weliswaar toeneemt, maar dat de effecten ook
bij strengere gevoeligheidsgrenzen niet groot zijn te noemen. Uit de resultaten van
de gevoeligheidsanalyses blijkt tevens dat de onderlinge verschillen tussen milieu-
effecten van de alternatieven niet wezenlijk verandert als de afstand, waarover vogels
en zeehonden worden verstoord, toeneemt. De conclusie luidt daarom dat de marges
in de gegevens die zijn gebruikt voor de ecologische risico-analyse de keuze voor het
meest milieuvriendelijke alternatief niet beïnvloeden.

Sint Jacob¡parochie-West D 2,5 <5 5,0 <5

Hollum-Zuid D 2,0 <5 4,0 <5

Blija-Noord C 1,5 <5 5,5 <5

Roode Hoofd C 0 0 0 0

Simonszand A 0,5 <5 1,5 <5

Rottumeroog 1 B 2,5 <5 3,0 5

341



10.10 Cumulatieve effecten

Met behulp van de ecologische risico-analyse zijn voor diverse milieu-aspecten de
venruachte effecten beschreven van elk van de voorgenomen proefboringen afzon-
derlijk. Om het inzicht in de effecten te verdiepen is het van belang na te gaan hoe
deze verschillende effecten en de effecten van andere activiteiten in de Waddenzee
gel'rjktijdig en tezamen kunnen inwerken op de natuurwaarde van het gebied. Ðeze
effecten kunnen elkaar namelijk versterken. Er is dan sprake van 'cumulatieve
effecten'. ln deze paragraaf is de vraag aan de orde hoe met deze cumulatieve
effecten in dit MER is omgegaan. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen
drie soorten van cumulatieve effecten, namelijk de cumulatie van verschillende
effecten van één proefboríng, de cumulatie van effecten van verschíllende proefbo-
ringen en de cumulatie van de effecten van een proefboring met de effecten van
andere activiteiten. Bij het bepalen van de cumulatieve effecten is, voor wat betreft
de proefboringen, uitgegaan van de meest milieuvriendelijke locaties en perioden die
uit de ecologische risico-analyse naar voren komen.

Cumulatie van de verschillende effecten van één proefboring.
Het uitvoeren van een proefboring heeft uiteenlopende effecten. Met behulp van
de factor train zijn de afzonderlijke milieubelastingen van een proefboring geiden-
tificeerd. Uitvoering van een proefboring kan leiden tot cumulatie van effecten
van de afzonderlijke belastingen, zoals bijvoorbeeld de effecten van de belastin-
gen geluid en aanwezigheid. Deze cumulatie van effecten zou vooralvoorvogels
en zeehonden van belang kunnen zijn. Bij de vaststelling van de gevoeligheids-
grenzen is met deze cumulatie dan ook impliciet rekening gehouden. De gevoe-
ligheidsgrenzen zijn immers vastgesteld op basis van expert-opinie die is geba-
seerd op waarnemingsgegevens van verstoord gedrag. Bijwaarnemingen is het
vaak moeilijk vast te stellen waardoor de verstoring precies is veroorzaakl. Zo
kan de vlucht van een zeehond van een zandplaat als gevolg van een naderend
schip worden veroorzaakt door het geluid, de beweging of juist door een combi-
natie van beide belastingen. Aangezien de gevoeligheidsgrenzen voorvogels en
zeehonden zijn gebaseerd op waarnemingsgegevens komen eventuele cumula-
tieve effecten dan ook tot uiting in de afstanden waarin de gevoeligheidsgrenzen
zijn uitgedrukt. Hoewel het onderscheid tussen afzonderlijke effecten en cumula-
tieve effecten niet is aan te geven, komen beide hierdoor wel naar voren in de
in de ecologische risico-analyse beschreven effecten.

2. Cumulatie van de effecten van verschillende proefboringen.
Uit de ecologische risico-analyse blijkt dat het geluid van het boren en de
aantasting van het natuurschoon door de aanwezigheid van de boorinstallatie
de belangrijkste bronnen zijn voor de aantasting van de natuurwaarde van de
Waddenzee. De vraag is of de uitvoering van alle voorgenomen proefboringen
kan leiden tot cumulatie van deze belangrijkste effecten.

Geluid
Bepalend voor de eventuele cumulatie van het geluid van verschillende proef-
boringen is enerzijds de mate van overlap van de geluidcontouren van verschil-
lende boorlocaties en anderzijds de fasering van de proefboringen.
Voor de verstoring door geluid is de gevoeligheidsgrens van de gevoeligste
doelvariabele, te weten rustieke sfeer, vastgesteld op 40 dB(A). De bijbehorende
geluidcontour heeft een straal van iets meer dan 2,2 kilometer. Dit betekent dat
cumulatie van het geluid van de proefboringen op kan treden als de afstand

1
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tussen gelijktijdig borende installaties kleiner is dan 4,S kilometer.
De boorlocaties in de waddenzee liggen alle zes meer dan 4,5 kilometer van
elkaarverwijderd. Cumulatie van effecten treedt in die zin dus niet op. Cumulatie
van het geluid van de proefboringen in de Waddenzee enerzijds en de Noordzee-
kustzone anderzijds zal ook niet optreden. De proefboringen in de Noordzeekust-
zone zullen immers, zoals in het'MER Proefboringen naar aardgas in de Noord-
zeekustzone en op Ameland' blijkt, in een ander seizoen worden uitgevoerd. De
proefboring op Ameland vindt echter wel plaats in dezelfde periode als de
proefboringen in de Waddenzee. De locaties voor de proefboringen in de Wad-
denzee liggen echter meer dan 4,5 kilometer verwijderd van de locatie op
Ameland.

Aanwezigheid
Cumulatieve effecten van de aanwezigheid treden op als er meerdere boorloca-
ties tegelijkertijd zichtbaar zijn. ln dat geval is er sprake van zogenaamde
'additieve effecten'. Dat wil zeggen dat de omvang van de effecten toeneemt als
de contouren van de zichtbaarheid van de boorinstallaties elkaar minder overlap-
pen. Uitgaande van de gevoeligheidsgrens van tien kilometer voor de gevoeligste
doelvariabele (recreatie en natuurschoon) zijn de cumulatieve effecten dus
maximaal als de boorinstallaties twintig kilometer van elkaar venvijderd zijn.
Wanneer deze afstand groter dan twintig kilometer is, kunnen cumulatieve
effecten niet meer optreden. De boorinstallaties zijn dan niet meer tegelijkertijd
zichtbaar.
Als de boorlocaties minder dan twintig kilometer van elkaar verwijderd zijn,
kunnen de cumulatieve effecten worden beperkt door de installaties zo dicht
mogelijk bijelkaarte plaatsen. ln dat geval moet rekening worden gehouden met
de cumulatie van geluid, waarvoor een onderlinge minimale afstand van 4,S
kilometer geldt.

Voor de proefboringen in de Waddenzee geldt dat cumulatie alleen optreedt bij
de aanwezigheid van de boorinstallaties voor de prospects Rottumeroog 1 en
Simonszand. De boringen voor deze prospects worden tegelijkertijd uitgevoerd
en de boorlocaties liggen ongeveer zeventien kilometer van elkaar verwijderd.
De boorlocaties voor de overige prospects liggen meer dan twintig kilometer van
elkaar venruijderd of worden niet tegelijkertijd uitgevoerd.

Cumulatie van aanwezigheid van boorinstallaties in de Waddenzee en in de
Noordzeekustzone zal niet optreden, omdat de boringen in de Noordzeekustzone
in een andere periode worden uitgevoerd dan de boringen in de Waddenzee. Bij
uitvoering van de proefboring op Ameland en de proefboring in de waddenzee
voor het prospect Blija-Noord treedt in principe wel cumulatie van de effecten van
de aanwezigheid van de boorinstallatie op. Omdat de onderlinge afstand tussen
de installaties 4,6 kilometer bedraagt, blijft het cumulatieve effect van de aanwe-
zigheid van de boorinstallaties zo beperkt mogelijk. Voor de mogelijke cumulatie-
ve effecten van het scheepvaartverkeer van en naar de boorinstallaties wordt
verwezen naar punt 3.

De komende vijf jaar zijn er zes boringen op land gepland, binnen een straal van
drie kilometer vanaf de kustdijk van de Waddenzee. Bovendien heeft de initiatief-
nemer ook zeven boringen in de Noordzee gepland. Van deze boringen worden
er vier tegelijkertijd uitgevoerd met boringen in de Waddenzee. Cumulatieve
effecten van de aanwezigheid en het geluid van de boorinstallaties en het
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transport zullen echter niet optreden omdat de boorlocaties en de transportroutes
daarvoor te ver van elkaar af liggen of omdat de boringen in verschillende
seizoenen zullen worden uitgevoerd.

3. Cumulatie van de effecten van een proefboring met de effecten van andere
activiteiten.
Cumulatieve effecten kunnen ook optreden als de uitvoering van de proefbo-
ringen in tijd en ruimte samenvalt met andere activiteiten die relatief veel in
hetzelfde gebied voorkomen. Het gaat voor de Waddenzee met name om
scheepvaart, visserij, militaire activiteiten, zandwinning en zandsuppleties.

De extra effecten van de proefboringen ten opzichte van de effecten van visserij
en scheepvaart zijn zeer gering. Vanuit de havens in Harlingen, Holwerd, Lau-
wersoog en Eemsmond zullen, afhankelijk van de keuze voor een ponton of een
hefeiland, gedurende enkele maanden minimaal één en maximaaldrie schepen
per dag vertrekken naar de boorlocaties in de Waddenzee. ln 1980 uitgevoerde
scheepvaarttellingen laten zien datde gemiddelde vaardichtheid op de belangrijk-
ste vaarwegen in de Waddenzee vanuit deze havens maximaal ongeveer 130
schepen per dag bedroeg (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989c). Het
aantal veerdiensten vanuit van Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog
bedraagt tussen de 10 en 16 per dag (Van de Rijke, 1995). De bijdrage van het
transport naar de boorlocaties in de Waddenzee aan het totaal aantal scheep-
vaartbewegingen is dus te verwaarlozen.

De cumulatie van effecten van de proefboringen met de effecten van militaire
activiteiten is beperkt. De meeste militaire activiteiten vinden in hetwestelijke deel
van het waddengebied plaats ter hoogte van Texel, Vlieland en Terschelling. Al
deze oefenterreinen liggen op meer dan 25 kilometer afstand van de dichtstbij-
zijnde boorlocatie in de Waddenzee (Sint Jacobiparochie-West). Bij het knallen
van een 25 millimeter boordkanon kan tot op tien kilometer afstand een geluidim-
missie van L,47 dB(A) waargenomen worden. Eventuele cumulatie van effecten
van de proefboringen zijn daarom alleen te verwachten van het oefenterrein "De
Marne" bij Lauwersoog. Dit terrein wordt gebruikt voor manoeuvre- en schietoefe-
ningen van de Koninklijke Landmacht. Deze schietoefeningen vinden maximaal
42 dagen per jaar plaats (De Roo, 1993). Het aantal schoten zal naar verwach-
ting met vijftien procent afnemen als gevolg van de vermindering van de pantser-
infanterie-eenheden (Ministerie van Defensie, 1991). Om cumulatie met andere
activiteiten in de omgeving zoveel mogelijk te vermijden, wordt het tijdstip van
de oefeningen vooraf bekend gemaakt (lcona, 1992). Bovendien bevat de
Mijnwet Continentaal Plat regelingen om wederzijdse hinder tussen militaire
activiteiten en de winning van aardgas te voorkomen. De kans dat cumulatieve
effecten met militaire activiteiten daadwerkelijk optreden is dus te verwaarlozen.

Het is op dit moment onduidelijk of de milieu-effecten van de proefboringen
cumuleren met de effecten van zandwinning. Door de overheid wordt het huidige
terughoudende beleid ten aanzien van de zandwinning in de Waddenzee voortge-
zet (ministerie van VROM, 1993b). De zandwinning wordtzoveel mogelijk beperkt
tot die kombergingsgebieden, waar vanwege onderhoud aan belangrijke vaarwe-
gen reeds ontgrondingen plaatsvinden. Het is moeilijk in te schatten of deze
ontgrondingen samenvallen met de periode en gebieden waarin de proefboringen
zullen plaatsvinden. Zandwinning ten behoeve van zandsuppleties is in de
Waddenzee in ieder geval niet meer toegestaan (ministerie van VROM, 1993b).
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Door de ontgrondingen buiten de periode van drie maanden te plannen waarin
de proefboringen worden uitgevoerd, kunnen cumulatieve effecten worden
beperkt. Ook ten aanzien van de schelpenwinning zal het huidige terughoudende
beleid worden voortgezet (ministerie van vRoM, 1999b). op dit moment zijn er
nog slechts drie schelpenzuigers in de Waddenzee die een vergunning hebben
om schelpen te winnen. Cumulatieve effecten kunnen ook in dit geval uitblijven
door de schelpenwinning te beperken tot de perioden en gebieden waarbinnen
geen proefboringen in de Waddenzee plaatsvinden.

lnteractie van de proefboringen met de uitvoering van zandsuppleties zal niet
optreden, aangezien zandsuppleties in de Waddenzee niet meer plaatsvinden.
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11. MILIEU.EFFECTEN BIJ ¡NCIDENTEN

11.1 Algemeen

ln het voorgaande hoofdstuk is een beschrijving gegeven van de verwachte milieu-
effecten van de proefboringen bij een reguliere bedrijfsvoering. Echter, bij de voorbe-
reiding en uitvoering van deze boringen kunnen door diverse onvooziene gebeurtenis-
sen, in het vervolg incidenten genoemd, mogelijk ook (milieu-)effecten optreden. Het
doel van dit hoofdstuk is inzicht te verschaffen in de aard, omvang en gevolgen van
deze incidenten, alsook in de frequentie van het optreden en de mogelijkheden om
deze incidenten te voorkómen of te bestrijden.

Het hoofdstuk start met een toelichting op de selectie van relevante incidenten en van
de criteria die bepalen wanneer sprake is van een effect. Vervolgens worden twee
risico-analyses belicht: de risico-analyse van een blow-out voor het milieu (paragraaf
11.4) en de risico-analyse van het morsen van stoffen bíj de overslag van een
bevoorradingsschip naar een hefeiland (paragraaf 11.5). De milieurisico's van ijsgang
in de Waddenzee en van aanvaringen van een hefeiland zullen afzonderlijk worden
belicht (paragraaf 11.6). ln aansluiting op deze analyses wordt een overzicht gegeven
van algemene veiligheidsmaatregelen (paragraaf 11.7). Tot slot wordt in de laatste
paragraaf de relatie gelegd tussen de resultaten van de risico-analyses en de ontwik-
keling van het meest milieuvriendelijke alternatief (paragraaf 11.8).

11.2 Selectie van incidenten

Risico's zijn gerelateerd aan de kans op het optreden van een incident en het onge-
wenste effectvan dat incident. Mogel'rjke incidenten die kunnen optreden bijbooractivi-
teiten zijn beroepsgerelateerde ongevallen en vervoerongevallen door scheeps-,
helikopter- en wegverkeer. Een derde categorie incidenten omvat grote ongevallen,
waaronder brand, explosies of het instorten van een hefeiland.
De eerste categorie, beroepsongevallen, is gedefinieerd als individuele ongevallen,
zoals verdrinking, vallen en verwondingen. Zij hebben geen effect op de natuur-
waarden en gebruiksfuncties van de Waddenzee en de Noordzeekustzone.
Voor de tweede en derde categorie, de vervoerongevallen en overige grote ongeval-
len, geldt dat door een inschatting van de omvang van het ongewenste effect en de
ordegrootte van de frequentie waarmee dat effect optreedt, een selectie kan worden
gemaakt van incidenten waarvoor het van belang is een risico-analyse uit te voeren.
Voorafgaande aan deze selectie zijn eerst de belangrijkste incidenten vastgesteld. De
identificatie van deze incidenten heeft plaatsgevonden aan de hand van de beschrijvin-
gen van de activiteiten in hoofdstuk 6, de casuistiek van vergelijkbare activiteiten en
ervaringen uit eerder uitgevoerde studies.

De belangrijkste incidenten, die mogelijk op kunnen treden én mogelijk effect kunnen
hebben op het mílieu, zijn:

a. het optreden van een blow-out tijdens het boren;
b. het instorten van het hefeiland tijdens het boren,

bijvoorbeeld door een aanvaring, een materiaalfout, een aardbeving;
c. het instorten, omvallen, stranden van het hefeiland tijdens het transport;

bijvoorbeeld door onvoorziene weersomstandigheden;
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d. het aanvaren of stranden van een bevoorradingsschip;
e. het neerstorten van een helikopter;
f. het morsen van schadelijke stoffen bij de overslag van het bevoorradingsschip

naar het hefeiland en vice versa.

Voor een aantal van deze incidenten is ten behoeve van dit MER een risico-analyse
uitgevoerd. Omdat het risico voor het milieu wordt bepaald door enerzijds de kans dat
het incident optreedt en anderzijds de omvang van de ongewenste etfecten die het
incident met zich meebrengt, zijn de kans (of frequentie) en de omvang van effecten
als criteria voor de selectie van incidenten gebruikt. D¡t betekent dat alleen die
incidenten voor een risico-analyse in aanmerking komen, die plaatsvinden met een
relatief hoge frequentie óf aanleiding kunnen geven tot een potentiële milieuschade
van een matige tot grote omvang. Deze aanpak kan met onderstaande matrix worden
geÏllustreerd. lncidenten die in het geschaduwde gebied liggen, komen in aanmerking
voor nadere analyse.

Tabel 1 1.1 Frequentie-schade matrix.

relatief vaak voorkomend incident
relat¡ef matig frequent voorkomend ¡nc¡dent
relatief weinig voorkomend incident
relatief zeer weinig voorkomend incident
potentiële schade van relatief grote omvang
potentiële schade van relatief matige omvang
potentiële schade van relatief geringe omvang
potentiële schade van relatief zeer geringe omvang

Op basis van deze criteria zijn een'blow-out'en'morsingen bijoverslag'geselecteerd
als relevante incidenten, waarvoor een risico-analyse is uitgevoerd. Daarnaast zijn
in een afzonderlijke beschouwing de risico's van 'aanvaringen' geanalyseerd.
De kans op een blow-out is relatief laag (ordegrootte 1 op de 2.000 boringen). Dit
incident is ondanks de lage frequentie geselecteerd, vanwege de potentiële emissies
en effecten die kunnen optreden. Voor de morsingen bij overslag geldt een tegen-
overgestelde redenering: morsingen van olie door bijvoorbeeld incidenten bii de
overslag komen relatief vaak voor (bijna 1 op de 3 boringen), maar zijn in omvang
meestal gering (eenmalig en kleiner dan 0,1 m"). Voor aanvaringen geldt een vergelijk-
bare redenering als voor een blow-out. Hoewel de kans op een aanvaring relatief klein
is, verdient deze categorie incidenten nadere aandacht vanwege de potentiële
emissies die hierbij kunnen optreden.
De keuze van een blow-out en morsingen bij overslag als relevante incidenten
waarvoor een risico-analyse is uitgevoerd, kan tenslotte nog worden onderbouwd aan
de hand van twee specifieke onderzoeken.

a. Door een booraannemer (een maatschappij die de proefboring in opdracht van
de initiatiefnemer uitvoert) is een risico-analyse uitgevoerd voor een hefeiland
waarmee een proefboring zou kunnen worden uitgevoerd. Deze risico-analyse
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richtte zich op incidenten die in het gearceerde gebied van de matrix werden
ingedeeld.
Op grond van dit zogenaamde "platform-specifiek veiligheids- en gezondheidsrap-
port" kan worden gesteld dat het optreden van een blow-out en overslaginciden-
ten in aanmerking komen voor een nadere analyse van de risico's die hiermee
gepaard gaan.

De ecologische gevolgen van een zogenaamde condensaatverontreiniging door
een blow-out zijn uitgebreid onderzocht (TNO, 1994a en TNO, 1995). ln het
onderzoek ís uitgegaan van meerdere scenario's, die variëren in de omvang van
de condensaatverontreiniging. De resultaten van dat onderzoek betreffen een
inschatting van de maximale ecologische effecten die kunnen optreden onder
'worst-case' condities. Deze worden in het kader van dit MER als criterium
gehanteerd voor de uit te voeren risico-analyses.

Voor de overige incidenten geldt in het algemeen dat de ordegrootte van voorkomen
van het incident, de omvang van de emissie, of beide, relatief zo gering zijn dal ze,
voor een risico-analyse, verder buiten beschouwing zijn gelaten.

11.3 Selectie van criteria

Voor de incidenten blow-out en morsingen bij overslag zal in dit hoofdstuk een risico-
analyse worden uitgevoerd. De relevantie van deze incidenten voor het milieu kan
enerzijds worden afgeleid van de depositie van condensaat op het water door een
blow-out en anderzijds van de morsing van olie-achtige produkten bij de overslag naar
het hefeiland.
Uitgaande van een maximaal toelaatbare schade aan het milieu van één procent van
de kritische flora- en faunasoorten, kan een volume van tien m3 condensaat of olie
als criterium worden gehanteerd voor de risico-analyse van blow-out en overslag
incidenten (TNO, 1994a). De berekende volumes die bij een blow-out vrij kunnen
komen liggen daar ver onder.
ln een aanvullende risico-analyse (TNO, 1995) zijn per prospect de mogelijke milieu-
effecten van een blow-out onderzocht. De conclusie uit deze risico-analyse is dat de
m ilieu-effecten verwaarloosbaar klein zijn.

Op basis van de geselecteerde incidenten en criteria komen in het vervolg van dit
hoofdstuk de volgende twee risico-analyses aan de orde:

a. de risico-analyse voor een blow-out ter bepaling van de ongewenste effecten op
het milieu (paragraaf fi.4;

b. de risico-analyse voor het morsen van stoffen bij de overslag van bevoorradings-
schepen naar een hefeiland ter bepaling van de ongewenste effecten op het
milieu (paragraaf 1 1.5).

Naast deze twee risico-analyses is in dit hoofdstuk een beschouwing opgenomen van
de relevantie van ijsgang en aanvaringen voor het optreden van ongewenste effecten
op het milieu (paragraaf 11.6).

b
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11.4 Blow-out uit oogpunt van milieu

Een blow-out is in dit MER gedefinieerd als een ongecontroleerde uitstroming van gas
of vloeistof naar de oppervlakte. Het uitstromende gas zelf heeft geen directe, lokale
milieu-effecten. Het gas bevat echter ook in meer of mindere mate een hoeveelheid
'zwaardere' koolwaterstoffen die na vrijkoming kan condenseren. Dit condensaat kan,
bij een voldoende hoeveelheid, onder bepaalde omstandigheden nadelige effecten
hebben voor sommige aspecten van het Waddenecosysteem.

Voor het voorspellen van de effecten van een blow-out is het van belang om verschil-
lende typen blow-outs te onderscheiden. Deze typen staan centraal b'rj het bepalen
van de omvang van de uitstroming. Onderscheid wordt gemaakt tussen vier typen:
een verticale blow-out via de verbuizing, een verticale blow-out buiten de verbuizing,
een horizontale blow-out via de uitlaat van de Blow-Out Preventor (BOP) en een
belemmerde blow-out, waarbij de uitstroming van het gas of de vloeistof wordt
gehinderd door een obstakel (bijvoorbeeld de boorvloer).

11.4.1 Kans

Het ecologische risico van een blow-out is het produkt van de mogelijke omvang van
de ongewenste effecten op het ecosysteem veroorzaakt door een blow-out en de kans
dat deze effecten optreden. De belangrijkste kansaspecten die bijdeze risico-analyse
een rol spelen, zijn de volgende:

a. ontstaanskans: hoe groot is de kans dat bij een proefboring naar gas een blow-
out optreedt?

b. ontstekingskans: hoe groot is de kans dat, gegeven een gas-blow-out, het
vrijgekomen gas spontaan zal ontsteken?

c. duur: hoe groot is de kans dat een blow-out binnen een bepaalde duur wordt
bestreden?

d. type: hoe groot is de kans op een blow-out van een bepaald type?

Door al deze kansen met elkaar te vermenigvuldigen kan een indicatie worden
verkregen van de kans op ongewenste milieu-effecten als gevolg van een blow-out.
De meeste van de genoemde kansen kunnen echter slechts semi-kwantitatief worden
vastgesteld. Doel van de analyse van deze aspecten is dan ook om op heldere wijze
inzichtelijk te maken hoe tot een indicatie van de ordegrootte van de kans is gekomen.

ontstaanskans
Door uitgebreide technische en organisatorische veiligheidsvoorzieningen bij een
proefboring is de kans op het ontstaan van een blow-out, van zowel diep als
ondiep gas, doorgaans gering. Een blow-out kan alleen ontstaan als in een
formatie wordt geboord met een hoge gas- of vloeistofdruk en er tegelijkertijd
sprake is van een combinatie van de volgende drie factoren: de gas- of vloei-
stofdruk is hoger dan de tegendruk van de boorspoeling in de boorkolom, er
worden één of meer menselijke fouten gemaakt en de afsluiters zijn niet aanwe-
zig of werken niet.

Voor ondiep gas geldt dat het blow-out risico vóór uitvoering van de proefboring
sterk kan worden geminimaliseerd. Met behulp van speciaal seismisch ondezoek
(Shallow Gas Suruey) en 3D-seismisch onderzoek kan de aanwezigheid van on-
diep gas in de verschillende aardlagen, bij concentraties van meer dan drie à vijf

a
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procent van het poriënvolume, worden aangegeven. De aanwezigheid van ondiep
gas kan zo, voorafgaande aan de proefboring, gedetailleerd in kaart worden
gebracht. Overigens kan hierbij worden opgemerkt dat de concentraties van
ondiep gas veel hoger moeten zijn, voordat het gas zou kunnen ontsnappen bij
een eventuele blow-out.

Om een schatting te maken van de kans op het ontstaan van een blow-out bij
proefboringen naar gas kan gebruik worden gemaakt van de casuïstiek over
ongevallen bij olie- en gasboringen. Olieboringen zijn hierin betrokken vanwege
het feit dat de oorzaken van een blow-out analoog zijn aan die van gasboringen.
Volgens de World Offshore Accident Database (WOAD; DNV Technica, 1994)
heeft zich op de Noordzee in de periode 1980-1993 geen blow-out voorgedaan
bij een verplaatsbaar hefeiland. ln die periode waren op de Noordzee gemiddeld
38 hefeilanden werkzaam per jaa¡ wat resulteerde in 494 hefeiland-jaren. Aanne-
mende dat een hefeiland gemiddeld vier putten per jaar boort, zijn over die
dertien jaar bijna 2.000 putten geboord. De kans op een blow-out vanaf een
hefeiland zal op basis van de WOAD daarom hoogstens 1 op 2.000 boringen
bedragen. Hoewel er geen onderscheid is gemaakt tussen proef- en produktiebo-
ringen, moet worden opgemerkt dat verwacht zou kunnen worden dat de kans
op een blow-out tijdens de proefboringen groter is dan tijdens de latere produktie-
fase. ln deze fase is er namelijk meer bekend van de put en de opvolging van
de formaties.

Om de risico's van een blow-out te kunnen inschatten is het tevens van belang
inzicht te hebben in de aanwezigheid van olie en zwavelwaterstof.
Aangezien in de Waddenzee een oliemoedergesteente ontbreekt, is de kans op
het aantreffen van olie in het diepe en ondiepe gas verwaarloosbaar. Het poten-
tiële oliemoedergesteente (Posidonia shale) in en om de Waddenzee is geëro-
deerd. Seismisch onderzoek en de ervaringen bijvoorgaande proef- en produktie-
boringen bevestigen dit.
Zwavelwaterstof (HrS) tenslotte komt in Nederland alleen voor in kalksteen
reservoirgesteenten van de Zechstein formatie, met name in OosþDrenthe en
Twente. ln het waddengebied zijn bij voorafgaande boringen nog nooit sporen
van zwavelwaterstof aangetroffen. Onder de Waddenzee is de Zechstein kalk-
steen niet als reservoir ontwikkeld. Dit houdt in dat er slechts een zeer kleine
kans is dat er zwavelwaterstof zal worden aangetroffen bij de proefboringen.

b. ontstekingskans
Bij een blow-out kan het vrijkomende gas bij de boorput mogelijk spontaan
ontsteken. Dit kan gebeuren door een ontstekingsbron, bijvoorbeeld een vonk,
bij de boorput of door statische ontlading door de wrijving die ontstaat b'rj de
heftige gasstroming van de blow-out. Het alof niet ontsteken van een gas blow-
out is van belang bij het voorspellen van de milieu-effecten: bij een brandende
put verbrandt ook het condensaat en zal het oppervlaktewater zodoende niet
verontreinigd raken.

duur
De duur van een blow-out kan variëren van enkele minuten tot meer dan een
maand. Uit onderzoek naar blow-outs in de Noordzee en andere regio's blijkt dat
37 van de 93 blow-outs (veertig procent) met bekende duur niet langer hebben
geduurd dan twaalf uur en dat slechts 16 van de 93 blow-outs (zeventien pro-
cent) langer dan vijf dagen duurden.

c.
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type
lnformatie overde ontstaanskans van de verschillende blow-outtypen is schaars.
Van de vier onderscheiden Wpen zijn blow-outs waarbij de initiële uitstroming in
horizontale richting plaatsvindt het meest zeldzaam.
Verticale blow-outs via de verbuizing komen het meeste voor, waarbij de uit-
stroom door obstructies gedurende enige tijd kan worden belemmerd. Deze
belemmering wordt soms bewust gecreëerd. Zo kan, ter beperking van de
effecten van een blow-out van ondiep gas, een zogenaamde 'diverter' worden
geinstalleerd, die de putuitstroming afbuigt naar een veilige plaats.
De kans op een verticale blowout buiten de verbuizing is verwaarloosbaar. Uit-
stroom van gas buiten de verbuizing is alleen mogelijk indien er een lek in de
verbuizing zit en het cement om de verbuizing, of de gesteenteformatie rondom
het cement, de gasdruk niet kan weerstaan. De kans dat bij de proefboringen
de gesteenteformatie rondom het cement de gasdruk niet kan weerstaan is klein.
ln de Nederlandse ondergrond zijn de formaties boven het reservoir meestal
bijzonder sterk en de cementaties van goede kwaliteit. Door gebruik te maken
van speciale cementsamenstellingen en cementprogramma's wordt voorkomen
dat het cement om de verbuizing de gasdruk niet kan weerstaan. Een lek in de
verbuizing kan ontstaan wanneer één van de verbindingsnaden lekt. Eventuele
lekken worden echter nauwkeurig opgespoord nadat de verbuizing is gece-
menteerd. Een lek in de verbuizing kan ook ontstaan als gevolg van slijtage die
wordt veroorzaakt door de wrijving van de boorstang. Slijtage wordt zoveel
mogelijk beperkt door wrijvingsreducerende middelen toe te passen. lndien
slijtage toch wordt waargenomen zal bovendien regelmatig de dikte van de
verbuizing worden gemeten en zal worden getest wat de drukweerstand van de
verbuizing is.
Tenslotte kan er nogmaals op worden gewezen dat een uitstroom van ondiep
gas buiten de verbuizing kan worden uitgesloten op basis van de resultaten van
3D-seismisch onderzoek in combinatie met shallow-gas-surveys. Bovendien geldt
dat door de aanwezigheid van de dikke ondoorlatende Zechstein zoutlaag er in
het waddengebied geen gasmigratie heeft plaatsgevonden naar jongere (post
Zechstein) lagen.

11.4.2 Omvang van effecten

Voor hetverkrijgen van inzicht in het risico datsamenhangt meteen blow-out, is naast
de kans op optreden ook de mogelijke omvang van effecten van belang. De beschrij-
ving van de omvang van de effecten is enerzijds gebaseerd op de depositie van
condensaat en anderzijds op het ontstaan van een drijflaag op oppervlaktewater door
de neerslag van condensaat. Daartoe is eerst een inschatting gemaakt van de
hoeveelheid condensaat die uit zal stromen bij een blow-out. Dit gegeven vormde
mede de basis voor een ecologische risico-analyse, die inzicht geeft in de mogelijke
omvang van de ecologische effecten en het risico dat deze effecten op zullen treden
(TNO, 1995).

Hoeveel heid condensaat
Bij een blow-out zal eerst de boorspoeling uit het boorgat vrijkomen. Daarna komt het
gas vanuit het reservoir via de verbuizing en de uitstroomopening naar buiten. Het
gas dat dan vrijkomt bestaat uit een mengsel van lichtere koolwaterstoffen, met een
ketenlengte kleiner dan C14, en zwaardere koolwaterstoffen, met een ketenlengte
groter dan C14. De verhouding tussen deze lichtere en zwaardere koolwaterstoffen,
de gascompositie, is voor de effectvoorspelling van belang.

d
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De zwaardere koolwaterstoffen kunnen bij het vrijkomen namelijk condenseren en als
condensaat op het water neerslaan. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat het conden-
saat een drijflaag vormt, die nadelige effecten op het milieu kan hebben. Een maat
voor de hoeveelheid condensaat in het gas is de'Condensaat Gas Ratio' (CGR), die
het aantal m3 condensaat per miljoen m3 gas geeft.

Ten behoeve van de risico-analyse in dit MER zijn berekeningen uitgevoerd met de
compositie en CGR van het gasveld Munnekezijlen Grijpskerk. Het gasveld Munne-
kezijl, met een CGR van 11, wordt representatief geacht voor de meer oostelijk
gelegen prospects Blija-Noord, Roode Hoofd, Simonszand en Rottumeroog 1. Voor
de meer westelijk gelegen prospects Hollum-Zuid en Sint Jacobiparochie-West is een
cGR van 16 (Grijpskerk) aangehouden (NAM, interne notitie xGS- 041/9s). De
verwachting is niettemin dat de daadwerkelijke CGR's van de prospects in de Wad-
denzee nog lager zullen liggen, zodat er sprake is van een conservatieve aanname.
Deze waarden gelden bij zogenaamde genormaliseerde druk-volume-temperatuur
(PVT) condities van het gas. Dit zijn condities die zijn te vergelijken met de condities
waaronder condensaat zou kunnen uitregenen bij een blow-out.

De maximale hoeveelheid gas die per dag kan vrijkomen bij een blow-out (de bron-
sterkte) is in het algemeen afhankelijk van de diameter van het boorgat en van de
formatie-eigenschappen (porositeit, permeabiliteit en druk). Deze formatie-eigenschap-
pen nemen af naar het noorden, vanwege de overgang naar andere gesteenten (van
het Slochteren zandsteen naarde Silverpit kleisteen). ln noordwestelijke richting neemt
ook de hoeveelheid kleimineralen toe, die de ruimte tussen de zandkorrels van het
reservoir blokkeert. Het gas stroomt daardoor minder snel uit het gesteente naar de
put toe.
De formatie-eigenschappen op land zijn dus beter dan de formatie-eigenschappen
die in de Waddenzee en de Noordzeekustzone verwacht mogen worden. Zodoende
zal ook de hoeveelheid gas die per dag bij een blow-out vrij kan komen in de Wadden-
zee kleiner zijn dan op land.

De berekeningen in de risico-analyse gaan uit van bronsterkten in de range van één
tot zes miljoen Nm" per dag (NAM, interne notitie XUM 315/95). Deze bronsterkten
volgen uit een analyse van de verwachte reservoireigenschappen, de druk in het
reservoir, het verbuizingsschema en de aanwezigheid van de boorstang in het
boorgat. Voor Blija-Noord bijvoorbeeld is de verwachte gasuitstroom berekend op
ongeveer 1,3 miljoen mo per dag en voor het prospect Roode Hootd op maximaal 4,6
miljoen mt per dag. Voor de overige prospects wordt een uitstroom verwacht die
tussen deze waarden in ligt. De kans op een bronsterkte van zes miljoen Nm3per dag
mag als gering worden ingeschat, gezien de verminderde reservoirkarakteristieken
in de noordelijke gebieden.

Door de expansie van het vrijgekomen gas tot de omgevingsdruk zal het condensaat
in het algemeen een nevel vormen, waarbij een deel verdampt en een deel neerslaat.
Deze condensaatnevel verspreidt zich in de vorm van een pluim, die op een bepaatde
afstand van het hefeiland het wateroppervlak kan raken. Hierdoor kan een drijvende
condensaatlaag met een bepaalde dikte en oppervlakte ontstaan. De laagdikte hangt
ondermeer af van het type blow-out, de uitstroming, de verdamping, de diameter van
de pluim op de plaats waar die het water raakt, de weersomstandigheden en de
verdunning en dispersie in het ontvangende water. Het deel dat verdampt betreft de
vluchtige koolwaterstoffen. Het percentage dat verdampt hangt onder meer af van de
valhoogte (in relatie tot de uitstroomhoogte) en het aandeel vluchtige koolwaterstoffen
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in het condensaat (samenstelling). Daarnaast speelt de weersgesteldheid in de vorm

van omgevingstemperatuur en de windsnelheid een rol.

Uitgaande van de genoemde CGR-waarden en uitstroomsterkten blijkt uit een nauw-

keurige analyse van de verspreiding van de condensaatnevel en de depositie van

condensaat die daarop volgt (Archibald, 1995) dat ervrijwel geen drijffilm zal ont-

staan. Alleen bij een horizontale blow-out kan bij rustige weersomstandigheden op

ongeveer 100 meter afstand van de locatie van de blow-out binnen een getijdeperiode

eeñ dri¡ttitm met een volume van maximaal 50 liter ontstaan. De dikte van deze film

is echter minder dan 0,1 millimeter terwijl de levensduur van deze 'sheen' minder is

dan twee uur.

Het blijkt dat behalve het gedrag van neergeslagen condensaat ook de depositie van

het condensaat zelf van belang is voor het bepalen van de effecten op het milieu.

Berekeningen tonen aan dat de maximale totale depositie voor een horizontale en een

vertikale blow-out gelijk is, maar enigszins verschilt voor de twee verschillende CGR-

waarden (zie figuur 11.2\. Uit de figuur blijkt dat de maximale depositie van conden-

saat varieert van minder dan twee m' per getijdeperiode (twaalf uur) voor het prospect

Blija-Noord tot maximaal acht m'voor het prospect Roode Hoofd.

Figuur 1j.2 De maximale condensaatneerslag (in m3 per getijperiode) in relatie tot de uitstroom (in miljoen m3 per

dag) bii verschillende CGR-waarden.

Het gebied waarover dit neergeslagen condensaat zich verspreidt en de concentratie

van het condensaat (in de lucht) hangt vooral samen met het type blow-out en de

weersomstandigheden. Bij een verticale blow-out, die optreedt tijdens normale

weersomstandigheden, vindt de depositie vrijwel uitsluitend plaats op een afstand van
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meer dan één kilometer. Onder windstille omstandigheden zal de neerslag over
grotere afstanden plaatsvinden, waardoor de neerslag ook minder geconcentreerd is.
Bij windkracht 2 bedraagt de afstand 's nachts 1 tot 2,5 kilometer en is de depositie
maximaal 1 micrometer per 12 uur. Overdag slaat dan ongeveer 80 procent neer op
een afstand van 1 tot 15 kilometer met eenzelfde omvang van de depositie, terwijlde
overige neerslag op nog grotere afstanden plaatsvindt. Bijwindkracht3 vindt nog maar
10 procent van de condensaatneerslag binnen 15 kilometer plaats en bedraagt de
depositie maximaal 0,3 micrometer per 12 uur.
Bijeen belemmerde blow-out, waarbijde uitstroom dooreen obstakelwordt gehinderd
en in horizontale richting wordt afgebogen, vindt de maximale depositie van 20 tot 100
micrometer per 12 uur op ongeveer 100 meter van de bron plaats.

Eco I ogi s ch e ri sico-a nalyse
Met deze gegevens over de maximale hoeveelheid condensaatneerslag en de
maximale depositie per getüdeperiode zijn de mogelijke ecologische gevolgen van een
condensaatverontreiniging door een blow-out onderzocht (TNO, 1995). ln deze risico-
analyse zijn de ecologische gevolgen van een blow-out bepaald voor vier vormen van
verontreiniging. Deze vier vormen zijn:

a. de directe gevolgen van de depositie van condensaatvoor bodemdieren van een
droogvallende plaat, voor mosselbanken, voor kwelders en voor vogels;

b. de gevolgen van de dispersie van het condensaat in het water voor plankton;
c. de gevolgen van de verspreiding van een drijffilm voor kwelders, voor vogels en

voor bodemdieren;
d. de verontreiniging van de bodem als gevolg van het indringen van het conden-

saat in de bodem.

ln het kader van deze analyse zijn kritische grenswaarden vastgesteld op basis van
beschikbare, feitelijke informatie over de kwetsbaarheid van de Waddenzee voor een
olieverontreiniging. Over condensaatverontreinigingen is onvoldoende informatie vanuit
de casuistiek beschikbaar. Daarom is de vergelijkbaarheid tussen een olie- en een
condensaatverontreiniging van de Waddenzee onderzocht. Hiervoor is specifiek
toxicologisch onderzoek uitgevoerd voor een van de meest gevoelige soorten voor
olieverontreinigingen in de Waddenzee: het Slijkgarnaaltje (Corophium volutatol¡.
ln dit vergelijkend onderzoek is condensaat afkomstig uit het Ameland-gasveld
vergeleken met de standaard Noordzee-olie'Forties'. Het onderzoek is uitgevoerd met
de zogenaamde getopte fractie die overblijft na distillatie bij200"C. Deze fractie komt
overeen met het deel van het condensaat dat bij een blow-out in de Waddenzee
terecht komt, omdat de uitgedistilleerde fractie in het veld ook vrijwel direct verdampt.
Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat het getopte condensaat in toxiciteit
nauwelijks blijkt te verschillen van getopte Forties olie.
Op grond van deze conclusie kunnen de resultaten van het'Oil Pollution Experiment'
(OPEX), uitgevoerd met Noordzee-olie Forties op de Slijkgarnaal, worden gebruikt als
goede indicatie voor de effecten van zowel het morsen van olie als van de neerslag
van condensaat ten gevolge van een blow-out.

Wadplaten
U¡t het onderzoek van wadplaten in het OPEX-project blijkt dat niet alle bodemdie-
ren even gevoelig zijn voor olieverontreiniging. Het zijn vooral de zeer kleine
ostracoden en de amphipode kreeften, zoals slijkgarnalen en vlokreeften, die een
grote gevoeligheid vertonen. Deze soorten zullen bij een flinke olieverontreiniging
vrijwel geheel verdwijnen.
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Plankton
Uit het onderzoek blijkt verder dat het plantaardig plankton minder gevoelig is voor
olie dan het dierlijk plankton, en derhalve kan profiteren van de verminderde
begrazing. Met name de in de Waddenzee dominerende Kiezelwieren zijn vrij
ongevoelig voor olie.

Kwelders
Scholten en Leendertse (1991) geven een overzicht van de gevolgen van een
olieverontreiniging op kwelderplanten. ln hun ondezoek met experimentele kwelder-
systemen merken zü op dat de gevoeligheid van de verschillende plantensoorten
van de kwelder samenhangt met hun levenswijze. Een andere factor die in sterke
mate bepaalt of een verontreiniging van de kwelder merkbare effecten geeft, is het
seizoen (Baker, 1971; Alexander & Webb, 1985; Scholten et al., 1989). Een
verontreiniging in het voorjaar of voorzomer heeft een veel groter effect op kwelder-
planten dan een olieverontreiniging buiten het groeiseizoen.

Vissen
Voor de inschatting van de effecten van olie op vissen zijn geen specifieke experi-
mentele veldgegevens beschikbaar. Uit laboratoriumonderzoek is echter gebleken
dat volwassen vis relatief ongevoelig is voor olie.

Vogels
Olie kan ook op verschillende manieren schade berokkenen aan vogels. Olie die
op het verenkleed komt, zorgt ervoor dat het verenkleed niet langer waterbestendig
is. Daardoor verminderen de warmte-isolatie en het vlieg- en drijfvermogen. De
vogels steruen vervolgens aan ondervoeding of longontsteking. De effecten zijn niet
afhankelijk van de dikte van de vlek. Voor de Waddenzee en de Noordzeekustzone
geldt dat vooral op het water zwemmende eenden (Eidereend,Zwarle Zeeëend en
lJseend) en meeuwen (Zilvermeeuw, Stormmeeuw en Drieteenmeeuw) gevoelig
zijn voor dríjvende olie (Camphuysen, 1989). De steltlopers, die bij laagwater op
de platen foerageren, lopen veel minder kans met olie besmet te raken. Alleen de
Scholekster wordt nog wel eens als olieslachtoffer gevonden (Everaarts et al.,
1991). Van een olieverontreiniging in de winter zullen vooral de koeten en de
eenden (Bergeend, Eidereend, Zwarte Zeeëend en lJseend) last hebben. Een
verontreiniging in het voor- of najaar daarentegen zal mogelijk indirect van invloed
kunnen zijn op de juist dan in grote getale aanwezige steltlopers. Bovendien kan
een olieverontreiniging in het voorjaar broedkolonies van met name sterns bedrei-
gen. Voor de Waddenzee zal een olieverontreiniging in de nazomer (vanwege de
kans op herstelvan bodemfauna in de winter) en voor de kustzone in de zomer de
minste gevolgen hebben voor vogels.

Zeehonden
Over effecten van olieverontreiniging op zeehonden is weinig bekend. De indruk
bestaat dat er nauwelijks olieslachtoffers vallen. Uit het weinige onderzoek dat is
uitgevoerd, valt op te maken dat zeehonden relatief ongevoelig zijn voor oliever-
ontreiniging.

Herstel
De kwetsbaarheid van de Waddenzee voor olieverontreiniging hangt niet alleen af
van de gevoeligheid van de verschillende soorten voor olie, maar ook van het
vermogen tot herstelvan de aangetaste soorten. Het herstelvermogen kan worden
afgemeten aan de tijd die nodig is om de oorspronkelijke situatie terug te krijgen.
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ln tabel 1 1.3 is een samenvatting van de kwetsbaarheid van het ecosysteem in termen
van gevoeligheidsgrenzen en hersteltijd weergegeven.

Tabel 1 1.3 Samenvaüing van de kwetsbaarheid van het ecosysteem van de Waddenzee voor olie c.q. condensaat

De conclusie van de ecologische risico-analyse is dat het ecologisch risico van een
blow-out grotendeels wordt bepaald doorde neerslag van het condensaat op kwelders,
op vogels en op drooggevallen wadplaten en mosselbanken.
Kwelders lopen een risico op verstoring wanneer ze binnen twee kilometer van de
locatie van de blow-out liggen. Alleen voor de prospects Rottumeroog 1 en Hollum-
Zuid vallen er kleine delen van kwelders binnen deze afstand. Een eventuele veront-
reiniging van deze kwelders is vooral kritisch in de periode van april tot en met juni,
wanneer de groeivan kwelderplanten het grootst is. ln dat geval kan de afbraak van
het condensaat worden versneld met een geringe behandeling met kunstmest.
Vogels lopen een risico op verstoring als er bij een horizontale blow-out langer dan
50 minuten condensaat op de vogels neer regent en ze zich binnen 100 meter afstand
van de blow-out bevinden. ln het algemeen zullen vogels echter een grotere afstand
bewaren tot een boorinstallatie (zie Hoofdstuk 10'Milieu-effecten bij reguliere bedrijfs-
voering').
Wadplaten zijn alleen kwetsbaar tijdens de perioden van de dag dat ze droog liggen.
Verstoring van wadplaten kan dan alleen optreden als de hoeveelheid condensaat
die uitregent een bepaalde, kritische waarde overschrijdt. Het blijkt nu dat die kritische
waarden alleen overschreden kunnen worden als de uitstroming van het gas en het
condensaat niet verticaal is maar horizontaal. De meeste uitregening vindt dan plaats
in een smalle zone van 100 tot 200 meter rond het punt van uitstroming. Binnen een
afstand van 100 meter raakt de wolk gas en condensaat nog nauwelijks de grond en
op een afstand groter dan 200 meter is de verdunning en verdamping van het gas
en het condensaat alweer zodanig dat de neerslag per vierkante meter beneden de
kritische waarde blijft. De kans dat de meest gevoelige soorten bodemdieren, zoals
slijkgarnaaltjes en vlokkenkreefjes, bij een blow-out dan ook daadwerkelijk schade
oplopen wordt zeer gering geacht (in de ordegrootte van 1 op een miljoen). Die kans
moet dan nog worden vermenigvuldigd met de kans op een blow-out. lndien een
dergelijke combinatie van gebeurtenissen zich toch voordoet dan gaat het om een

Fytoplankton 1.000 ug olie per liter tot enkele weken

Zoöplankton 50 ug olie per liter tot enkele maanden

Vissen 100 ug olie per liter tot één jaar

50 g olie per m2

10 ml condensaat per mz

Bodemdieren

10 um condensaat per laagwaterperiode (6 uur)

enkele maanden - enkele jaren

Mosselbank 125 um condensaat per laagwaterperiode (4 uur)

40 g olie per m2Kwelders

50 um condensaat cumulatief

tot enkele jaren

0,3 mm drijflaag olie

25 ml condensaat per m2

Vogels

25 um condensaat instantaan

één iaar - enkele jaren

zeehonden onbekend, minder gevoelig dan vogels enkele jaren
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oppervlakte van 0,4 tot 0,6 hectare.
Voor mosselbanken tenslotte is er geen ecologisch risico van een blow-out, omdat
de maximale depositie van condensaat in alle gevallen onder de kritische grens van
125 micrometer per getijde blijft.

De depositie van condensaat op het water is te gering voor de vorming van een
drijffilm. Het condensaat zal vrijwel direct in het water dispergeren. Alleen onder
uitzonderlijk rustige weersomstandigheden kan bij een horizontale blow-out een
drijffilm met een volume van maximaal 50 liter ontstaan. Een eventuele drijffilm van
deze omvang kan echter goed met absorberende materialen worden bestreden. De
drijffilm kan niettemin onder invloed van de wind in de richting van een kwelder drijven
en daar aanspoelen. De kans dat een (willekeurige) drijvende oliefilm aanspoelt op
een kwelder wordt geschat op 1 op 1000. Ook bestaat de kans dat wadende of
zwemmende vogels in aanraking komen met een dergelijke olievlek. Die kans wordt
geschat als 1 op 50.000. Beide kansen moet dan overigens nog worden vermenigvul-
digd met de kans op een blow-out.

Bijverontreiniging van het water door dispersie van het condensaat dat op het water
ligt, ontstaat er een ecologische risico voor plankton. De maximaal toelaatbare
concentratie zal dan worden overschreden als een blow-out tijdens een proefboring
naar de prospects Roode Hoofd, Simonszaad en Rottumeroog 1 meer dan twee dagen
duurt. Voor de prospects Hollum-Zuid en Sint Jacobiparochie-West is dat drie tot vier
dagen en voor het prospect Bliia-Noord meer dan tien dagen. Het risico dat plankton
door deze dispersie van condensaat schade oploopt wordt bepaald door de kans dat
lokaal de kritische concentratie van 50 microgram olie per liter water wordt overschre-
den. Deze kans wordt geschat op 1 op 20 tot 1 op 200.

11.4.3 Risicoreducerende maatregelen

Maatregelen, die het risicovan een blow-out reduceren, kunnen worden onderverdeeld
in maatregelen die de kans op een blow-out reduceren en maatregelen die de omvang
van de gasuitstroom en de nadelige effecten kunnen reduceren.
Een overzicht van de maatregelen die bij de uitvoering van de proefboringen kunnen
worden genomen, is weergegeven in de tabellen 11.4 en 11.5.

Tabel 11.4 Maatregelen ter reductie van de kans op een blow-out.

1 Uitvoeren van 'Shallow Gas Survey', voordat er wordt geboord standaard

2. Als tóch wordt geboord ¡n verspreidingsgebied van ondiep gas, dan de 'Standard Shallow
Gas Procedure' in werking stellen

standaard

3. Voorkómen van de u¡lstroom van gas buiten de verbuizing door:
- aanpassen soortelük gewicht boorspoeling;
- meten of instroming v¿rn gas optreedt;
- training personeel op afsluiten putten;
- regelmatig testen en onderhouden BOP's;
- wrijvingsreducerende middelen op boorstang;
- speciale samenstelling cement om de verbuizing en uitvoeren 'leak-off limit tests';
- plaatsen van uiteínde verbuizing ¡n sterke gesteenteformatie

standaard

standaard4. Evalueren van uitgebreide 3D-seismiek

5. Vezorgen van speciale'Well control' cursussen standaard
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1 Plaatsen van BOP op zo groot mogelijke hoogte aanvullend

2. Boren van een 'p¡lothole' (zeer nauw boorgat) aanvullend

3. Afstemmen bestrijdingsplannen op locatiespec¡fieke risico's standaard

4. Bestrijdingsmiddelen (zoals booms) gebruiksklaar op de boor¡nstallatie standaard

5. Tweewekelijks ploegendienst standaard

Tabel 'l 1.5 Maatregelen ter reductie van de omvang van de effecten

ln deze tabellen is onderscheid gemaakttussen maatregelen die reeds standaard door
de initiatiefnemer worden toegepast en maatregelen die eventueel aanvullend kunnen
worden genomen. ln hoofdstuk 12 is aangegeven welke van de aanvullende maatre-
gelen bij de voorgenomen proefbor¡ngen daadwerkelijk zullen worden toegepast.

Uitgaande van de scenario's die in de ecolog¡sche r¡sico-analyse zijn onderzocht, blükt
dat er weinig maatregelen meer zijn te nemen als een blow-out eenmaal heeft plaats
gevonden. De concentratie van het neergeslagen condensaat is te klein en het
oppervlak van verspreiding te groot om mechanische verwijdering te overwegen.
Alleen in het geval er een drijvende vlek van meer dan 50liter ontstaat kan deze met
absorberende materialen worden bestreden.
Het gedispergeerde condensaat kan niet goed worden bestreden. Er zijn op dit
moment geen technieken beschikbaarom de afbraakvan koolwaterstoffen in zeewater
te bevorderen. De bestrijdingsplannen zullen dieper op deze maatregelen ¡ngaan.

1 1.5 Morsingen u¡t oogpunt van milieu

Onder overslagincidenten worden hier incidenten verstaan, die optreden bij overslag
van het bevoorradingsschip naar het hefeiland en vice versa. Uit een risico-analyse
naar morsingen van stoffen in het stroomgebied van de Maas (RIZA, 1994) blijkt dat
het milieurisico bij overslag wordt gedomineerd door overslag van vloeistoffen in bulk.
Om die reden wordt het vervolg van deze risico-analyse beperkt tot de overslag van
dieselolie en boorspoeling. Omdat de initiatiefnemer alle morsingen (spills) registreert
en rapporteert, zijn tevens de morsingen gedurende het boorproces zelf in de risico-
analyse betrokken.
Naast boorspoeling en dieselolie worden ook andere chemische produkten overge-
slagen naar het hefeiland. Boorspoeling en diesel worden in bulk door het bevoorra-
dingsschip aangevoerd. De andere chemische produkten worden per container
overgeslagen. Dit betreft ondermeer smeer- en afdichtingsolie, reinigings- en onWet-
tingsmiddelen en waterbehandelingsprodukten. ln de meeste gevallen beperkt zich
dit tot kleine hoeveelheden.

11.5.1 Kans

De oorzaken van overslagincidenten zijn divers en betreffen ondermeer het falen van
de overslaginrichting (bijvoorbeeld door slijtage van slangen, leidingen en kabels), het
falen van de beveiligingssystemen (bijvoorbeeld afsluiters of overvulbeveiligingen),
extreme weersomstandigheden waardoor de grenzen waarbinnen overslag van het
bevoorradingsschip naar het hefeíland kan plaatsvinden worden overschreden en
menselijke fouten (bijvoorbeeld in de vorm van onvoldoende toezicht of een onjuiste
bediening van afsluiters).
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Net als bij een blow-out kan een kwantitatieve schatting van de kans op een morsing
door een overslag- of boorincident op basis van de casuÏstiek (gerapporteerde
lozingsfrequenties) worden verkregen. ln dit geval betreft het de casuistiek van
oliemorsingen vanaf een hefeiland, gerapporteerd door de initiatiefnemer zelf .

Tabel 11.6 Lozingsfrequentie van boorspoeling op oliebasis (OBM) in een periode van vier jaar.

Tabel 11.7 Loz¡ngsfrequentie van dieselolie in een periode van vier jaar

Uit de tabellen 1 1 .6 en 1 1 .7 blükt dat bij circa 1 op de 4 boringen, waarbij boorspoeling
op oliebasis wordt gebruikt, een morsing van deze boorspoeling is gerapporteerd. Bij
circa 1 op de 5 boringen betreft het een lozing van dieselolie (periode 1991-1994).

11.5.2 Omvang van effecten

De potentieel schadelijke stoffen die kunnen vrijkomen bij een overslagincident zijn
olie-achtige stoffen. Voor een overzicht van de mogelijke etfecten van een overslag-
incident wordt daarom verwezen naar de beschrijving van de risico-analyse voor een
blow-out (zie paragraaÍ 11.4.2). Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de
doorgaans veel geringere omvang van de lozing bij een overslagincident. Daar staat
tegenover dat de verstoring bij een blow-out verspreid over een relatief groot opper-
vlak plaatsvindt, terwijl bij een overslagincident de verstoring zich in eerste instantie
beperkt tot de directe omgeving van het hefeiland.
Een overzicht van de olielozingen door overslagincidenten in de periode van 1991 tot
juli 1995, met uitzondering van de morsing van 25 mt boorspoeling op oliebasis in
1991 , is opgenomen in figuur 1 1.8. Deze lozingen zijn gerapporteerd op een totaal
van 68 boringen in die periode in de Noordzee. Er blijkt dat, als de morsing van 25
mt boorspoeling op oliebasis in 1991 buiten beschouwing wordt gelaten, het volume
van de gemiddàde oliemorsing 0,04 m3 bedraagt.

8 2 218' 1OO = 25o/"1991

1 992 7 2 217*100=291o

1993 4 2 2J4'100=50o/o

9 0 0/9' 100 = 0olo1994

Totaal 28 6 6128* 100=21"/"

20 5 5120' 100 = 25o/o1 991

23 3 3/23, 100 = 13o/o1 992

1993 14 2 2114', 100 - 140/o

11 2 2111' 1QO = 18o/o1 994

12J68'1OO=18a/oTotaal 68 12
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Figuur 11.8 Overzicht van de hoeveelheid per jaar (liters) van incidentele morsingen van olie en koolwaterstoffen
houdende produkten van 1991 totjuli 1995.

Risicoreducerende maatregelen

Maatregelen die het risico van morsingen tijdens overslagactiviteiten reduceren,
kunnen worden onderverdeeld in maatregelen die de kans op een incident reduceren
en maatregelen die de omvang van de morsing en de nadelige effecten van het
incident kunnen reduceren. Een overzicht van de maatregelen die bij de uitvoering
van de proefboringen kunnen worden toegepast, is opgenomen in tabel 1 1 .9 en 1 1 .10.
Ook hier is onderscheid gemaakt tussen maatregelen die reeds standaard worden
genomen en maatregelen die eventueel aanvullend kunnen worden toegepast. ln
hoofdstuk 12 is aangegeven welke van de aanvullende maatregelen bij de uitvoering
van de proefboringen daadwerkelijk zullen worden toegepast.

Tabel 11.9 Maatregelen ter reductie van kans op incidenten.

'| Gebruiken van verbeterde slangen voor het verpompen van in bulk vervoerde stotfen standaard

2. Schoonmaken van de verbuizing op het hefeiland standaard

3. Gebruiken van goedgekeurde materialen standaard

4. Aan boord brengen van niet-bulk stoffen vóór het invaren aanvullend

5. Goed toezicht en volgen 'Permit to work' procedure aanvullend
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standaard1 Aansluiten van boorvloer, machinedek en behandel¡ngsplaatsen voor boorspoeling op
gesloten drainagesysteem

standaard2. Aansluiten van de overige delen van de boor¡nstallatie op een open drainagesysleem

standaard3. Aanbrengen van lekgoten aan verpompingsslangen en -pijpen

aanvullend4. Gebruiken van SBM in plaats van OBM

11.5.4

Tabel 1 1 .10 Maatregelen ter reductie van omvang van effecten.

Conclusies

Op basis van de gegevens in deze paragraaf kan worden geconcludeerd dat de kans
op een mors¡ng tijdens een proefboring l¡gt rond de 30 procent (18 op de 68). De
omvang van de morsingen, en daarmee de omvang van mogelijke effecten op het
milieu, is evenwel zeer kle¡n. Op basis van de casuïst¡ek bedraagt de gemiddelde
omvang van een oliemorsing 0,04 m3 met een enkele uitschieter naar 25 m3. Een
morsiné groter dan 10 ms wordt als schadelijk voor het milieu beschouwd. Uitgedrukt
in een kanspercentage bedraagt de kans op nadelige ecolog¡sche effecten als gevolg
van morsini¡en b¡j ovãrslag vañ boorspoeling circa1,5 procènt (1 morsing van 25 m3

op de 68 bolingeñ¡. een mbrsing van dieselolie groter dan 10 ms is vrijwel uitgesloten
omdat de maximale slanginhoud 3 m'bedraagt.

Vanwege de relatief ger¡nge omvang van ecologische effecten die bij een morsing
wordt verwacht, wordt bij het beperken van het r¡s¡co van overslagincidenten prioriteit
gegeven aan het identificeren en uitvoeren van maatregelen die de frequentie van
morsingen reduceren. Dit betreft in eerste instantie het beperken van de overslag van
chemicaliën en het gebruik van 'steel enforced' en 'weak po¡nt no-drip' slangen.Deze
in 1995 ingevoerde slangen hebben een ingebouwd breekpunt dat aan weerszijden
voorzien is van een terugslagklep. Hiermee kunnen morsingen worden voorkomen.
Daarnaast zal op grond van bestaande registratieprocedures een stringente stoffen-
boekhouding worden bijgehouden. Hierop zal het monitoringprogramma worden
afgestemd.

11.6 Aanvaringen en ijsgang

Met de risico-analyse voor een blow-out en voor morsingen bij overslag zijn de
belangrijkste risico's op milieu-effecten van incidenten die kunnen optreden onder-
zocht. Naast deze risico's is er een risico op milieu-effecten door een aanvaring van
een hefeiland of door ijsgang. Deze risico's staan centraal in deze paragraaf.

Aanvaringen
Het aantal aanvaringen in de Waddenzee varieerde in de periode van 1990 tot 1994
tussen de 10 en 25. Bij 5 tot 20 van deze aanvaringen waren beroepsvaartuigen
betrokken (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1994b). Het betreft grotendeels
aanvaringen tussen schepen onderling en slechts zelden met een vast object, waar
in het geval van een aanvaring met een hefeiland sprake van zou z'tjn.

Om in aanvaring met een hefeiland te kunnen komen moet de veiligheidszone die er
omheen ligt, worden geschonden. Buiten de territoriale wateren, ofwel buiten de
twaalfmijls zone, geldt een wettelijke veiligheidszone van 500 meter rondom hefeilan-
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den. Binnen de territoriale wateren kan, afhankelijk van de situatie ter plaatse, een
veiligheídszone separaat worden vastgesteld.
Gezien de aard van de Waddenzee (geulen met platen) is de kans op een toevallige
aanvaring vrijwel uitgesloten. De kans op een aanvaring geldt daarom met name voor
op drift geraakte schepen. ln de Waddenzee is deze kans slechts een fractie van de
kans op een stranding. Dit geldt zeker waar het een kans op schade door schepen
met grote massa, en dus diepgang, betreft.

Het aantal aanvaringen dient in het licht van het aantal scheepvaartbewegingen te
worden bezien. Gegevens over de intensiteit van de scheepvaart leren dat de intensi-
teit op de belangrijkste routes in de Waddenzee in 1980 maximaal ongeveer 130
schepen per dag bedroeg (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989c). Zowel in
het gevalvan de aanvaringen als van de intensiteiten gaat het om gegevens die voor
de gehele Waddenzee gelden en voor alle scheepvaart.

Een kwantitatieve risico-analyse van morsingen bijaanvaringen is metde beschikbare
gegevens om verschillende redenen niet mogelijk. Enezijds zijn er onvoldoende
relevante ongevallen om een betrouwbare analyse op te kunnen baseren en ander-
zijds zijn er te veel aannamen nodig om te kunnen komen tot relevante en actuele
scheepvaarti ntensiteiten.

Uitgaande van een aanvaring echter kan bij een aanvaring met een hefeiland zowel
schade aan het hefeiland als aan het schip optreden. De meest ernstige schade aan
het hefeiland is zodanig verlies van stabiliteit dat het instort of omvalt. De milieuschade
die dit met zich meebrengt is moeilijk te kwantificeren. De kans dat dit scenario
optreedt, is echter gering. Hieruoor is namelijk een combinatie van voldoende tonnage
én vaarsnelheid nodig van het schip dat in botsing komt met het hefeiland. Over het
algemeen wordt aangenomen dat alleen koopvaardijschepen hiertoe in staat zijn.
Bevoorradingsschepen zijn wellicht ook zwaar genoeg om schade aan het hefeiland
te veroorzaken, maar hebben in de directe nabijheid van het hefeiland een zeer
geringe snelheid.
Het scheepstype dat, na bevoorradingsschepen, de hoogste aanvaringskans heeft
met een hefeiland is een vissersboot. Vissersboten hebben echter een te gering
tonnage om de stabiliteit van een hefeiland in gevaar te kunnen brengen. Bij een
ernstige aanvaring kan een vissersboot zware schade aan de romp oplopen. Milieu-
schade kan daarbij optreden wanneer de dieseltank van de vissersboot lek raakt.
Deze bevindt zich echter over het algemeen aan de achterkant van het schip, zodat
de kans hierop, uitgaande van een frontale aanvaring, gering is. Uit eruaringsgegevens
blijkt namelijk dat de meeste aanvaringen tussen vissersboten en vaste objecten
frontaal zijn.

De omvang van een morsing van dieselolie uit de tank van een vissersboot ligt in
theorie tussen de 5.000 en maximaal 25.000 liter. De grootste bekende morsing bij
een incident in de Waddenzee in de periode van 1988 tot en met 1992 is 23.000liter,
terwijl dit gemiddeld2450liter is. De kans dat een morsing kleiner is dan 200 liter is
echter ongeveer 50 procent (Ensalco, 1994).

Op basis van het voorgaande mag worden geconcludeerd dat, bij uitvoering van de
voorgenomen proefboringen in de Waddenzee, de kans op negatieve milieu-effecten
van een eventuele aanvaring zeer gering is.
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lJsgang
Uitgaande van Duitse gegevens over ijsgang in het Duitse deelvan het Eems-Dollard-
gebied, zijn er in de winter eventueel maatregelen nodig in verband met ijsgang: met
name het ponton is gevoelig voor ijsgang. lJsgegevens over de Waddenzee zijn echter
schaars en vooral kwalitatief. Er is wel bekend dat de ijsgang in de westelijke Wad-
denzee ongeveer de helft bedraagt van die in de oostelijke Waddenzee. Voor zover
bekend zijn er in de westelijke Waddenzee vanaf de vorige eeuw slechts vijf winters
opgetreden met belangrijke ijsbedekking.
Bij de berekening van de maximale ijsbelasting op een poot van een hefeiland in zee
wordt uitgegaan van de zogenaamde bezwijkbelasting van het ijs. Deze treedt pas
op als het ijsveld voldoende groot is om via hydraulische druk- en wrijvingskrachten
op het ijs deze bezwijkbelasting te leveren. Bij kleinere, losse ijschotsen is dit niet het
geval en zal het ijs slechts met een (veel) kleinere kracht tegen de poot botsen,
breken of er vervolgens omheen draaien en verder met de stroom mee drijven. Ter
illustratie zijn bij mogelijke ijsdiktes, die volgens Duitse gegevens kunnen voorkomen
in het Eems-Dollardgebied, de maximale ijsbelastingen aangegeven die op een paal
met een diameter van 1 ,82 m (72") kunnen werken:

Tabel 11.11 De relatie tussen ijsdikte en paalbelasting.

ln de Waddenzee is alleen in de winter van 1941 op 1942 een ijsdikte gemeten van
35 centimeter in de buitenhaven van Den Oever. Opstapeling van ijsschotsen door
kruiend ijs is alleen waargenomen langs de vaste walen tegen de Afsluitdijk. De grote
geulen in de Waddenzee bleven door de getijstroom steeds open, met veel drijf'tjs in
de vorm van schotsen. ln de aangrenzende Duitse kustwateren, onder andere het
Ranselgat en de Westereems, komtvaker ijsgang voor. Gemiddeld twee van elke drie
jaren. ln de meeste gevallen is de ijsbedekking echter minder dan 70 procent van het
wateroppervlak en de ijsdikte minder dan 10 centimeter. lJsdikten van 30 centimeter
komen echter regelmatig voor en soms zijn ijsdikten van 30 à 50 of zelfs meer dan
70 centimeter geschat (elk één maal).

Bij het ontbreken van nauwkeurige ijsgegevens voor de Waddenzee is een goede
schatting van de ijsbelasting op de poten van een hefeiland nauwelijks mogelijk. De
indruk bestaat dat deze niet hoger zal zijn dan 500 kN (30 à 35 centimeter) en
mogelijk zelfs niet hoger dan 300 kN (20 à 25 centimeter). Ijdens een dergelijke
ijsbelasting zal het ijs min of meer periodiek tegen de poten bezwijken. Hierdoor
treden er vrij regelmatig krachtsfluctuaties op met een frequentie in de orde van 0,5
à 5 Hertz, die trillingen in de constructie kunnen opwekken.
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Een ponton zal meer problemen ondervinden van ijsgang in de Waddenzee. Het
oppervlak van een ponton, die in zijn geheel in ondiep waterwordt afgezonken, is veel
groter dan de beperkte diameter van de pootonderdelen van een hefeiland. De kracht
waarmee ijsschotsen op een ponton inwerken is daardoor veel groter dan bij het
hefeiland. Het heeft daarom de voorkeur om een proefboring met een ponton niet uit
te voeren in de maanden januari of februari.

11.7 Veiligheidsmaatregelen en incidentenbestrijding

11.7.1 Algemene veiligheidsmaatregelen

De offshore-industrie is een bedrijfstak waar de veiligheid van mens, materiaal en
omgeving hoge prioriteit heeft. Veiligheidsmaatregelen vormen dan ook een integraal
onderdeel van de voorbereiding en uitvoering van vrijwel elke activiteit die is gerela-
teerd aan de boringen. De maatregelen kunnen zowelvan technische als van organi-
satorische aard zijn. Sommige maatregelen zijn, zoals reeds geïllustreerd bij de
beschouwing van blow-outs en morsingen, gericht op het voorkómen van een incident.
Andere zijn specifiek gericht op het voorkómen van de ongewenste effecten van een
incident.

ln deze paragraaf worden in het kort twee kaders beschreven waarbinnen deze
veiligheidsmaatregelen zijn ondergebracht. Het zijn het 'Veiligheids- en gezondheids-
rapport' en het'Centraal veiligheidszorgsysteem'.

Veiligheids- en gezondheidsrapport
Het doel van het Veiligheids- en gezondheidsrapport is aan te tonen dat het veilig-
heidszorgsysteem de veiligheid van het ontwerp en van het opereren van het hefeiland
waarborgt. ln dat kader zijn door middel van een risico-analyse de zones op een
hefeiland vastgesteld die potentieel gevaarlijk zijn. Het Veiligheids- en gezondheidsrap-
port laat zien dat vervolgens stappen zijn genomen om deze gevaren te elimineren,
waar mogelijk te kwantificeren en waar nodig te reduceren.
De verantwoordelijkheid voor toekomstige veranderingen en het actualiseren van het
Veiligheids- en gezondheidsrapport ligt bij de booraannemer.

Ce ntraal vei I i g h e i d szo rg systee m
Naast het veiligheidszorgsysteem van de booraannemer, weergegeven in de vorm
van het Veiligheids- en gezondheidsrapport, is het veiligheidsbeleid dat door de
initiatiefnemer op centraal niveau wordt gevoerd van belang voor de proefboringen.
Dit veiligheidsbeleid wordt geautoriseerd door middel van beleidsverklaringen en
programma's over veiligheid. Deze worden door het uitgeven van richtlijnen en
instructies in de dagelijkse routines ingebracht. De verantwoordelijkheden voor het
implementeren van 'veilig werken'zijn in elke individuele taakomschrijving gespecifi-
ceerd. Via interne en externe audits en inspecties wordt nagegaan of de implementatie
ook daadwerkel'rjk plaatsvindt.
Op centraal niveau wordt ook beleid gevoerd voor het contracteren van derden. Dit
beleid houdt in dat aan onderaannemers dezelfde stringente veiligheidseisen worden
gesteld als aan de eigen organisatie.

Het repareren of aanbrengen van wijzigingen aan het hefeiland valt onder het centraal
beleid, in het b'tjzonder het beleid met betrekking tot het ontwerp van de installatie.
Ook hier geldt dat elke reparatie of wijziging van gecertificeerde onderdelen conform
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internationaalaanvaarde normen en procedures (lnternational Maritime Organisation)
plaatsvindt.

Kwaliteits-, veiligheids- en calamiteitenprocedures zijn eenduidig vastgelegd in
documenten. Het centrale uitgangspunt van de veilig-werken-procedures is het'Permit-
to-Work System'. Het werken volgens dit systeem houdt in dat afwijkingen van
werkinstructies moeten worden geautoriseerd, gecoördineerd en gedocumenteerd en
dat in ieder geval de juiste voorzorgsmaatregelen moeten worden genomen.

ln het Veiligheidszorgsysteem is een procedure opgenomen die ervoor zorgt dat
ongevallen, incidenten en onveilige omstandigheden worden geiöentificeerd, gerappor-
teerd, onderzocht en zodanig behandeld dat de oorzaken ervan worden onderkend
en geëlimineerd.

11.7.2 Algemene incidentenbestrüding

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen kunnen zich tijdens
proefboringen incidenten voordoen. Om in dergelijke noodsituaties snelen doeltreffend
te kunnen handelen, is het noodzakelijk om specifieke plannen te ontwikkelen. Deze
specifieke plannen betreffen met name het opstellen van bestrijdingsplannen, het
samenstellen van noodgroepen, het beschikbaar stellen van het benodigde bestrij-
dings- en reddingsmateriaal, het uitvoeren van oefeningen (vaak in samenwerking met
de overheid) en het, indien nodig, verschaffen van aanvullende opleidingen aan de
leden van een noodgroep.

Bij de voorgenomen proefboringen kunnen de volgende drie plannen worden onder-
scheiden: 'Offshore Contingency Plan' (OCP), 'Emergency Task Force Organisation
schemes' (ETFO-schema's) en Brandbestrijdings- en reddingsplannen.

Voor de organisatie van de bestrijding zullen noodgroepen worden geformeerd. Deze
noodgroepen bestaan uit vertegenwoordigers van onder andere de volgende organisa-
ties: de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), Staatstoezicht op de Mijnen
(SODM), Kustwachtcentrum (KWC) Den Helder, Rijkswaterstaat - Directie Noordzee
(RWS), Medische Dienst Continentaal Plat, KLM/ERA Helikopters, Radio Schevenin-
gen, Nederlandse Olie en Gas Exploitatie en Produktie Associatie (NOGEPA),
Offshore Clean Seas & Emergency Services (OCES) en Oil Spill Service Centre
(OSSC). Dit laatste bedrijf levert wereldwijd aan de industrie diensten bij de bestrijding
van oil spills. Materieel en deskundig personeelzijn op afroep en met behulp van een
'stand by' staand transportvliegtuig binnen acht uur beschikbaar. De initiatiefnemer
kan via Shell contractueel beschikken over deze service.

11.8 Aanwijzingen voor het MMA

De resultaten van de risico-analyse zijn van belang voor de ontwikkeling van het
meest milieuvriendelijke alternatief. De gevolgen van deze resultaten zullen worden
geordend volgens de bouwstenen waar, wanneer en hoe.

Waar
Uit de risico-analyses komt naar voren dat voor de onderkende ecologische ri-sico's
van een blow-out en van morsingen bij overslag de exacte locatie binnen het zoekge-
bied weinig tot geen invloed heeft. De reden hiervoor is de snelle verspreiding (en
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verdunning) van stoffen binnen het kombergingsgebied onder invloed van de getijde-
stromen. U¡t de beschouwingen over aanvaringen en ijsgang komen geen aanwijzing
voor het waar van de proefboringen naar voren.

Wanneer
Uit de ecologische risico-analyse volgt geen eenduidige voorkeur voor een seizoen
waarin de proefboringen het beste kunnen worden uitgevoerd. De herstelcapaciteit
van bodemfauna op de wadplaten is optimaal in de zomer. Kwelders zijn echter het
minst gevoelig in het najaar en de winter.

Hoe
Op grond van de ecologische risico-analyse van een blow-out kan worden vastgesteld
dat de plaats van de BOP bepalend kan zijn voor de hoeveelheid condensaat die
verdampt en dus niet op het wateroppervlak belandt. Bij een hoogte van minimaal
vijftien meter blijft de maximaal berekende hoeveelheid condensaat die op het water
neerslaat beneden de kritische grens van tien rnt. Btj een blow-out buiten de verbui-
zing is de plaats van de BOP niet van belang. Er is echter al gesteld dat de kans op
een dergelijke blow-out verwaarloosbaar is.
Om overslagincidenten te voorkomen zijn inmiddels maatregelen genomen, die de
frequentie en omvang van morsingen en effecten minimaliseren. De belangrijkste
maatregel is het aÍzien van gebruik van boorspoeling op oliebasis. Andere maatrege-
len zijn ondermeer het gebruik van verbeterde slangen, het schoonmaken van de
verbuizing op het hefeiland en het beperken van de overslag van chemicaliën.
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12. EVALUATIE

12.1 Algemeen

ln dit hoofdstuk wordt 'pas op de plaats' gemaakt. ln het kort zal de samenhang
worden geschetst tussen de besluitvorming in het voortraject, de daaruit voortvloei-
ende aanpak van het milieu-effectonderzoek, de resultaten van de effecfuoorspelling
en de gevolgen voor het vergunningentraject. Door deze samenhang aan te geven
kan de plaats en functie van de resultaten van dit MER in het besluitvormingstraject
worden verduidelijkt.

12.2 Terugblik op de besluitvorming

Begin 1993 hebben de mijnbouwmaatschappijen de overheid eruan op de hoogte
gesteld dat ze het moratorium niet wilden verlengen. Het overleg dat hieruit volgde,
heeft geresulteerd in het Stuurgroeprapport dat door de overheid en de mijnbouwmaat-
schappijen gezamenlijk is opgesteld. ln het Stuurgroeprapport is een algemene
verkenning uitgevoerd naar de gevolgen van proefboringen en de maatregelen die
kunnen worden getroffen om deze gevolgen te beheersen. Op basis van dit rapport
zijn vervolgens onderhandelingen gevoerd over de concrete voornemens van de
mijnbouwmaatschappijen. Dit heeft eind 1993 geleid tot een nieuwe overeenkomst
tussen de ministeries van EZ en VROM en de mijnbouwmaatschappijen over het
uituoeren van proefboringen in de komende vijf jaar. Deze overeenkomst heeft de
aanleiding gevormd voor de partiële herziening van de PKB-Waddenzee in 1994.
Door middel van de partiële herziening van de PKB-Waddenzee is door het kabinet
besloten om de uitvoering van proefboringen toe te staan op voorwaarde dat de
winning van het gas buiten het PKB-gebied zal plaatsvinden. Dit besluit is tot stand
gekomen door toepassing van het afwegingskader uit de PKB-Waddenzee. De partiële
herziening is door de Tweede Kamer op 14 april 1994 en door de Eerste Kamer op
27 september 1994 goedgekeurd.
ln de partiële herziening is tevens aangekondigd dat de mijnbouwmaatschappijen en
de rijksoverheid een Plan van Aanpak zullen opstellen. Dit Plan van Aanpak is in
januari 1995 vastgesteld. Hierin zijn nadere afspraken vastgelegd over de fasering
en uitvoering van de proefboringen. ln het Plan van Aanpak zijn de reacties van de
Waddenadviesraad en de Natuurbeschermingsraad meegenomen. Na de vaststelling
heeft het Plan van Aanpak mede aan de basis gelegen van de in april 1gg5 door het
bevoegd gezag vastgestelde richtlijnen voor de inhoud van dit MER.

U¡t het Stuurgroeprapport, de partiële herziening van de PKB-Waddenzee en het Plan
van Aanpak is de centrale opgave voor dit MER afgeleid. Deze bestaat uit het vinden
van het meest milieuvriendelijke en technisch uitvoerbare antwoord op de vragen
'waaf ,'hoe' en 'wanneer' de proefboringen het beste kunnen worden uitgevoerd. Uit
de genoemde rapporten is bovendien afgeleid dat de belangrijkste milieuknelpunten
zijn te ven¡vachten als gevolg van incidenten, baggeren, ecologische verstoring,
zichthinder en verontreiniging.

369



12.3 Plaats milieu-effectonderzoek in het MER

De vraag naar het 'waar', 'hoe' en 'wanneer' van de proefboringen heeft richting
gegeven aan het milieu-effectonderzoek. Binnen het milieu-effectonderzoek verdient
de ontwikkeling van alternatieven, en in het bijzonder van het meest milieuvriendelijk
alternatief , extra aandacht.

Het vertrekpunt voor het milieu-effectonderzoek is enezijds een globale omschrijving
van de voorgenomen activiteit en anderzijds een uiteenzetting van de voorgenomen
activiteit in de drie bouwstenen. Voor elk van deze bouwstenen zijn uitgangspunten
geformuleerd, waar de alternatieven aan moeten voldoen. Deze uitgangspunten
hangen samen met de PKB-Waddenzee, met het Plan van Aanpak en met planologi-
sche, geologische, hydrografische en technische criteria. Voor het'waar', met name
de locatie van de proefboring, zijn in de startnotitie zoekgebieden afgebakend. Voor
het'hoe', de boorconfiguratie, is onder andere een afweging gemaakt tussen slimhole
drilling, coiled tubing drilling en conventionele boortechnieken. Voor het'wanneer'is
de afspraak met het kabinet over de periode waarbinnen de proefboringen kunnen
worden uitgevoerd één van de uitgangspunten.

Het milieu-effectonderzoek is vervolgens gericht op het zoeken naar de beste locatie,
seizoen en boorconfiguratie voor de proefboringen (zie figuur 12.1). Als basis voor
het onderzoek diende ten eerste een grondige beschrijving van de bestaande situatie
van het gebied. Deze beschrijving baseerde zich op het typeren van de natuurwaarde
van de Waddenzee in ongeveer veertig 'doelvariabelen'. Ten tweede is de impact van
de proefboringen met behulp van een factortrain analyse vastgelegd in'milieubelastin-
gen'.

Binnen dat kader zijn de proefboringen vanuit vier verschillende invalshoeken belicht.
ln de eerste plaats zijn, uitgaande van de eruaring van de initiatiefnemer, technische
maatregelen geformuleerd, die de belasting van het milieu doorde proefboring zoveel
mogelijk moet voorkomen. Deze maatregelen geven een uitwerking van het antwoord,
dat al in de uitgangspunten ligt besloten, op de vraag naar de wijze van uitvoering
('hoe') van de proefboring.
Een tweede invalshoek is een kwalitatieve benadering waarbij op basis van de
resultaten van het veldonderzoek in combinatie met expert-judgement de ecologische
minst kwetsbare locatie ('waar') en de ecologisch minst kwetsbare periode ('wanneer')
voor een proefboring zijn vastgesteld. Het veldonderzoek is uitgevoerd in en direct
om de zoekgebieden voor de voorgenomen proefboringen in de Waddenzee.
Het derde gezichtspunt volgt een kwantitatieve benadering waarbij op basis van een
ecologische risico-analyse de milieu-effecten zijn voorspeld van de ecologisch minst
kwetsbare locaties uit het veldonderzoek en van de verschillende locaties die door
de initiatiefnemer zijn aangedragen. Met deze benadering is tegemoet gekomen aan
het pleidooi voor concrete, toetsbare doelstellingen (Ministerie van Economische
Zaken,1995). Deze analyse maakt gebruikvan de onderscheiden'doelvariabelen'en
'milieubelastingen'. Na de vaststelling van gevoeligheidsgrenzen zijn vervolgens
kwantitatief onderbouwde uitspraken gedaan over de beste keuzen ten aanzien van
de locatie ('waar') en de periode ('wanneer') voor de proefboringen.
Tenslotte zijn de proefboringen vanuit het oogpunt van veiligheid en incidenten belicht.
De resultaten van deze risico-analyse geven met name aanwijzingen voor aanvullende
maatregelen voor de wijze van uitvoering ('hoe') van de proefboring. De resultaten van
deze onderzoeken z'rjn in dit hoofdstuk geÏntegreerd en hebben zo geleid tot de
identificatie van het meest milieuvriendelijke alternatief. Tegelijk leverden deze
onderzoeken de benodigde informatie op voor de beschrijving van milieu-effecten.
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Figuul|2.1 De ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief
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12.4 Belangriike onderwerpen in het MER

ln het MER zijn de mogelijke milieu-effecten van de voorgenomen proefboringen
beschreven. Ook voor de vijf thema's uit het MER (incidenten, baggeren, ecologische
verstoring, zichthinder en verontreiniging) zijn de consequenties van de proefboringen
vastgesteld.

Incidenten
De belangrijkste incidenten die kunnen optreden zijn een blow-out en een lozing van
stoffen bij overslag.

Het ecologisch risico van een blow-out is bepaald op basis van de kans op een blow-
out van zowel diep als ondiep gas, op basis van uitstroom en depositie van conden-
saat en op basis van de toxiciteit van het condensaat. De kans dat een blow-out
optreedt is, op basis van historische gegevens en zonder rekening te houden met
moderne technieken en beheersmaatregelen, conservatief geschat in de ordegrootte
van 1 op de 2000 proefboringen. Er is verder vastgesteld, dat bij het optreden van
een blow-out vrijwel geen depositie of drijffilm is te verwachten bij een voldoende
hoogte van de putafsluiter (de Blow Out Preventor).
ln de ecologische risico-analyse voor een blow-out (TNO, 1995) is een volume van
tien m3 condensaat de kritische grens. Boven deze grens zal de schade aan het milieu
groter zijn dan één procent van een kombergingsgebied. ln de risico-analyse zijn
vervolgens per prospect de mogelijke milieu-effecten onderzocht.
De conclusie uit het onderzoek naar incidenten is dat de eventuele milieu-effecten
verwaarloosbaar klein zijn.
Een belangrijke maatregel, die zalworden getroffen om het ecologische risico van een
blow-out te beperken, betreft de installatie van de Blow Out Preventor. Deze dient in
een goed geventileerde ruimte op de juiste hoogte te worden geplaatst.

Het ecologische risico van een incident bij de overslag van materialen blijkt gering.
De kans op ecologische effecten bedraagt, vooral door de geringe omvang van de
morsingen, ongeveer 1,5 procent. Om deze incidenten te voorkomen zullen extra
maatregelen worden genomen, die de frequentie en omvang van morsingen minima-
liseren. De belangrijkste van deze maatregelen zijn het gebruik van verbeterde
slangen, het schoonmaken van de verbuizing op het platform en het beperken van
de overslag van chemicaliën.

Baggeren
Het ecologisch risico van baggerwerken is niet onderzocht in het MER. Op voorhand
is echter door de initiatiefnemer gesteld, dat alleen locaties en routes waarvoor geen
baggerwerken nodig zijn als een reëel alternatief worden beschouwd.
Uit het milieu-effectondezoek bl'rjkt inderdaad dat alle proefboringen op dit moment
in principe kunnen worden uitgevoerd zonder baggerwerken. ln verband met het
dynamische karakter van de Waddenzee zullen kort voor de aanvang van de proefbo-
ring opnieuw dieptemetingen worden uitgevoerd om er zeker van te zijn dat de
geplande route en locatie voor de proefboring nog steeds bereikbaar zijn. Met het oog
op het invaren van het hefeiland zal de initiatiefnemer bovendien een 'reisplan'
opstellen. Dit plan zal dieper ingaan op de eventuele, laatste kritieke punten in de
route, zoals bijvoorbeeld de buitendelta tussen de eilanden en het laatste deel van
de route naar de prospects Sint Jacobiparochie-West, Bl'rja-Noord en Simonszand.
Het uitgangspunt om baggerwerken te voorkomen is tenslotte ook de reden om voor
het bevoorraden van de proefboringen een speciaal schip met een kleine diepgang
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te gebruiken. De proefboring voor Rottumeroog 1 is hier een uitzondering op, omdat
de locatie voor deze proefboring altijd goed bereikbaar is voor de normale bevoorra-
dingsschepen.

Ecol ogi sche ve rstori ng
De ecologische verstoring door de proefboringen is beperkt en spitst zich toe op de
verstoring van zeehonden en vogels in de Waddenzee. De venivachte verstoring van
zeehondenligplaatsen in het najaar en de winter is klein te noemen. De ecologische
risico-analyse concludeert dat dit maximaal nul tot drie procent van de totale populatie
in de omgeving van de verschillende boorlocaties zal zijn. Uitgaande van de omvang
van de populatie zeehonden in de Waddenzee in 1993 betreft dit maximaaleen tiental
zeehonden. Voor Simonszand geldt dat de mogelijke verstoring van zeehonden niet
alleen samenhangt met de verstoring van ligplaatsen, maar ook met de (dagelijkse)
trek van zeehonden tussen de Waddenzee en de Noordzeekustzone.

De verstoring van vogels in de Waddenzee betreft vooral de verstoring van steltlopers,
eenden en Rotganzen. Van de steltlopers worden met name de Scholekster, de Bonte
Strandloper en de Wulp in aantal het meeste verstoord en van de eenden de Berg-
eend. De verstoring van vogels geldt in mindere mate voor de zilvermeeuw, terwijl de
Grote Stern en de Lepelaar volgens de ecologische risico-analyse nauwelijks zullen
worden verstoord. Voor alle prospects geldt echter dat de verstoring van vogels in de
Waddenzee niet meer dan één procent van de populatie in de omgeving van de
boorlocaties zal zijn. ln aantallen betreft dit 100 tot 500 vogels per proefboring,
afhankelijk van de locatie en de transportroute. De verstoring van vogels in de
Noordzeekustzone is te verwaarlozen. Een uitzondering is de proefboring voor het
prospect Simonszand, waar de bevoorradingsschepen in de Noordzeekustzone
eidereenden en duikers kunnen verstoren.

De verstoring door de voorgenomen proefboringen van bodemorganismen en vissen
is tenslotte gering en zeer plaatselijk. Omdat de proefboringen worden uitgevoerd met
een hefeiland blijft het ruimtebeslag op de bodem beperkt.

Zíchthinder
Het uitvoeren van proefboringen in de Waddenzee tast het ongestoorde karakter en
de weidse horizont van het gebied aan. Veel zichthinder van de proefboringen is er
echter niet te verwachten: de zichthinder van een boorinstallatie in de Waddenzee
zal voor recreanten en bewoners over het algemeen genomen niet meer dan matig
zijn. Een boorinstallatie in de omgeving van de eilanden Ameland en Schiermonnikoog
veroorzaakt naarverwachting de meeste zichthinder voor recreanten, terwijl bewoners
de meeste zichthinder zullen ondervinden van een boorinstallatie nabij de Friese kust
of nabij Hollum.

Verontreiniging
De verontreiniging van het milieu door afval en chemicaliën wordt voor alle prospects
ondervangen door vrijwel alle gebruikte stoffen af te voeren naar land en daar te
venryerken. ln veel gevallen vindt er op het platform al hergebruik en zuivering van
reststoffen plaats. Voor het boorgruis en de boorspoeling uit de bovenste boorsecties,
de tophole, is aangetoond dat het lozen in de Noordzee uit milieuhygiënisch oogpunt
de meest aantrekkelijke optie is. De initiatiefnemer is daarom van plan om deze
reststoffen te vervoeren naar de Noordzee en ze daar te lozen. De kans op verontrei-
nigingen door boorspoeling is in het algemeen sterk teruggebracht door in principe
alleen boorspoeling op waterbasis toe te passen. Alleen bij sterk gedevieerde trajecten
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zal zonodig een boorspoel¡ng op synthet¡sche basis worden gebruikt. Deze spoeling
en het gruis dat verontreinigd is met de synthetische spoeling, zullen naar land worden
afgevoerd voor verdere verwerking.

12.5 MeestMilieuvriendelijkeAlternatief

Op basis van de resultaten van de effectvoorspelling is voor elk prospect het meest
milieuvriendelijk alternatief bepaald. Hiermee wordt voldaan aan de centrale vraag-
stelling uit dit MER, te weten: "Hoe, waar en wanneer moeten de proefboringen
worden uitgevoerd zodat, met inachtneming van belangen als veiligheid, het risico voor
het ecosysteem en voor het menselijk gebruik van de Waddenzee zo klein mogelijk
is?"

Het milieu-effectonderzoek laat zien dat de ontwikkeling van het meest milieuvrien-
delijke alternatief zich vooral toespitst op de locatie van de proefboring en de bereik-
baarheid van deze locatie. Deze prominente rol van het'waar' hangt vooral samen
met het streven om de ecologische verstoring in de Waddenzee zoveel mogelijk te
beperken. Dit blijkt uit de centrale rol die de ecologisch minst kwetsbare gebieden
spelen bij het vaststellen van de meest milieuvriendelijke locatie. Daarnaast oefent
het uitgangspunt om baggerwerken te voorkomen grote invloed uit op de locatiekeuze.
De waterdiepte op de boorlocatie en de diepte en breedte van de transportroute geven
daarin de doorslag. Het'hoe'van de proefboring wordt vervolgens sterk bepaald door
de randvoorwaarden die voortvloeien uit de locatie.
Voor de ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief blijkt verder dat het
antwoord op de vraag'wanneer'de proefboringen het beste kunnen worden uitgevoerd
onafhankelijk van de beide andere bouwstenen kan worden beantwoord.
ln tabel 12.2is voor elk prospect het meest milieuvriendelijk alternatief samengevat.
Dit alternatief zal worden toegelicht aan de hand van de drie bouwstenen.

Tabel 12.2 Het meest milieuvriendelijk altematief voor de proefboringen in de Waddenzee.

Wanneer
De meest milieuvriendelijke periode voor het uiWoeren van de proefboringen in de
Waddenzee is de periode van oktober tot en met februari. Volgens de ecologisch
risico-analyse is de zichthinder in deze periode duidelijk minder dan in het voorjaar
en de zomer. Samen met het veldonderzoek en het expert-judgement wijst de ecologi-
sche risico-analyse daarnaast uit dat veel zeehonden dan in de Noordzee verblijven,
terwijl voor veel vogelsoorten deze periode grotendeels buiten de gevoelige voorjaars-
en najaarstrek en buiten de rui- en broedperioden valt. Uitgaande van de absolute
aantallen vogels blijkt dat binnen de periode van oktober tot en met februari er minder

Jacobiparochie-West locatie D Harlingen hefeiland schip met kleine diepgang okt.-febr.

Hollum-Zuid locatie D (EMK) Holwerd hefeiland schip met kleine diepgang okt.-febr.

Blija-Noord locatie C (EMK) Holwerd hefeiland schip met kleine diepgang okt.-febr.

Roode Hoofd locatie C (EMK) Lauwersoog hefeiland schip met kleine diepgang okt.-febr.

Simonszand locatie A Eemsmond hefeiland schip met kleine diepgang okt.-febr.

Rottumeroog 1 localie B (EMK) Eemsmond hefeiland sch¡p met normale diepgang okt.-febr.
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vogels worden verstoord in de winter dan in het najaar. Het expert-judgement geeft
echter aan dat de gevoeligheid van vogels voor verstoring naar verwachting kleiner
is in het najaar dan in de winter. De beschikbaarheid van voedsel in relatie tot de kans
op strenge winters speelt hierbij een belangrijke rol.
Om deze redenen is het raadzaam om de proefboring zo vroeg mogelijk binnen de
meest milieuvriendelijke periode te starten.

Waar
Bij het vaststellen van de meest milieuvriendelijke locatie speelt het ecologisch minst
kwetsbare (EMK) gebied een centrale rol. Deze gebieden zijn vastgesteld op basis
van veldonderzoek en expert-judgement. Binnen elk van de EMK-gebieden is, mede
op basis van boortechnische en geologische inzichten, een EMK-locatie bepaald. De
ecologische risico-analyse toont vervolgens aan dat deze EMK-locatie in de meeste
gevallen ook de meest milieuvriendelijke locatie is van alle in beschouwing genomen
locaties (zie tabel 12.21.

De vraag kan worden gesteld of wel alle locatie-alternatieven in het milieu-effecton-
derzoek zijn betrokken. Met andere woorden: ztln er EMK-gebieden of MMA-locaties
aan te wijzen die vanwege de gekozen aanpak mogelijk zijn gemist? Terugblikkend
op de aanpak van het MER kan deze vraag ontkennend worden beantwoord. De
redenen daarvoor zijn tweeërlei.
Ten eerste is de ligging van de zoekgebieden door de initiatiefnemer bepaald op basis
van technische criteria. Het belangrijkste criterium is dat locaties binnen het maximale
horizontale boorbereik van 3,5 kilometer rond het ondergrondse aan te boren punt
moeten liggen. Een ander belangrijk criterium is het uitgangspunt van de initiatiefne-
mer om niet te baggeren; een uitgangspunt dat is ingegeven om redenen van veilig-
heid en milieu. Dit criterium heeft de omvang van de zoekgebieden en de keuze van
de locaties binnen de zoekgebieden beperkt tot die delen van de Waddenzee, die
beschikken over een toegang via geulen met een minimale waterdiepte van ongeveer
twee tot drie meter NAP.
Ten tweede z'tjn de EMK-gebieden relatief onafhankelijkvan de zoekgebieden vastge-
steld. De deskundigen hebben zich kunnen richten op de vraag waar in en om de
zoekgebieden de ecologie het minst kwetsbaar is. Delen van de EMK-gebieden vallen
dan ook buiten de door de initiatiefnemer aangegeven zoekgebieden. Na de selectie
van de MMA-locaties hebben deskundigen opnieuw bevestigd, dat binnen een straal
van 3,5 kilometer rond het ondergrondse doel van de prospects Roode Hoofd, Hollum-
Zuid en Simonszand geen andere EMK-gebieden zijn aan te wijzen die in aanmerking
komen voor een proefboring.
Voor de proefboring voor het prospect Sint Jacobiparochie-West zou in het Vingegat
een alternatief EMK-gebied kunnen liggen, omdat de bodemfauna daar arm is. De
smalle geulen en de geulranden zijn echter zo kwetsbaar, dat dit gebied uiteindelijk
niet als EMK-gebied is aangewezen. Voor de proefboring voor het prospect Blija-Noord
blijkt uit aanvullend veldonderzoek naar de bodemfauna (lBN, 1995e) dat het EMK-
gebied zich mogelijk verder naar het oosten, in de richting van het Kikkertgat, en het
westen, in de richting van het Dantziggat, uitstrekt. Voor de proefboring voor het
prospect Rottumeroog 1 is het zoekgebied op het Horsbornzand (rond locatie D) niet
in het veldondezoek opgenomen. Dit deel van het zoekgebied ligt echter in een
zogenaamd artikel 17 gebied, dat een deel van het jaar gesloten is in verband met
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het bewaren van de rust voor vogels en zeehonden. Daarmee is een indicatie gege-
ven van de ecologische waarde van dit zoekgebied.
De conclusie is dat er ook voor deze drie prospects geen andere EMK-gebieden zijn
aan te wijzen die in aanmerking komen voor een proefboring.

Op basis van bovenstaande ovenruegingen mag worden geconcludeerd dat, binnen
de technische en planologische randvoorwaarden, in dit MER geen locaties ontbreken
die tot een ecologisch minder kwetsbare of meer milieuvriendelijke uitkomst zouden
hebben geleid.

Tabel 12.4 laat samenvattend nog eens zien welke locaties in beschouwing zijn
genomen en welke de belangrijkste criteria waren om tot de keuze van de meest
milieuvriendelijke locatie te komen. Uit de tabel blijkt dat voor de proefboringen voor
de prospects Sint Jacobiparochie-West en Simonszand een locatie buiten het ecolo-
gisch minst kwetsbare gebied is gekozen. De EMK-locaties voordeze prospects liggen
meer dan 3,5 kilometer van het ondergrondse doel en zijn daarmee in technisch
opzicht niet haalbaar. Deze keuze wordt in paragraaf 12.6, in een samenvattende
beschouwing over de keuzen per prospect, nader toegelicht.

Tabel 12.4 De altematieve locaties en de belangriikste criter¡a om te komen tot het MMA.
x = locatie voldoet aan dit criterium, o = locatie voldoet n¡et aan dit criterium, - = cr¡terium is niet van
toepassing.

Hoe
Bepalend voorde wijze van uitvoering van de proefboring is de keuze van de boorcon-
figuratie en de transportmiddelen. Voor de zes voorgenomen proefboringen in de
Waddenzee wordt voorzien in het gebruik van een hefeiland. Op het hefeiland is een
normale, conventionele boorinstallatie opgesteld. Voor het transport van personeel
en materieel zal voor alle boorlocaties in de Waddenzee gebruik worden gemaakt van
speciale schepen met een geringe diepgang. De proefboring voor het prospect
Rottumeroog 1 is daar een uitzondering op.

De wijze van uitvoering van de proefboring is verder in te vullen door de verschillende
technische, mitigerende maatregelen die de initiatiefnemerzaltreffen om de belasting
en het risico op effecten op het milieu zo veel mogelijk te beperken. Bij de proefborin-
gen zullen in ieder geval alle standaardmaatregelen, die hoofdstuk 7 beschrijtt, worden
toegepast. Bovendien zal de initiatiefnemer verschillende aanvullende maatregelen
nemen. Tabel 12.5 laat per prospect zien om welke aanvullende maatregelen het gaat.
Deze maatregelen zijn gerangschikt per milieubelasting en weergegeven in volgorde
van belangrijkheid. Bij de keuze van de maatregelen is rekening gehouden met de
specifieke kenmerken van de proefboring en de situatie op en in de omgeving van

Straal 3500 m. o x x x o o x x x x o o x x x o x x x x x x o o o o x x x

Gêulsn aanwezig x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x o x

6 metêr diep o o x x o o x o o X o x x x o o x x x x o

Einnen EMK o o o o x o o o o x o o o ô x o o x x o o o o o x o x o o

Korle boort¡jd o x x o o o o x x x o o x x x o X o o x x x o o o o o x x

Buiten PKB x o o o o x x o o o x x o o o x o o o o 0 o x x o X o o o

MMA{ocat¡ê o o o o o o o o o o o o ô o o o o o o o o
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de locatie, zoals de plaatselijke waterdiepte, de ligging ten opzichte van wadplaten
en zeehondenlígplaatsen.

Uit het overzicht blijkt dat het grootste rendement is te verwachten van zes clusters
van maatregelen: het stellen van restricties aan het fakkelen, het beperken van de
geluidimmissie, het uitsluiten van lozingen in de Waddenzee, het voorkómen van
baggerwerken, het gebruik van schepen met een geringe diepgang, en het instellen
van procedures die morsingen en incidenten bij overslag helpen voorkomen.

Met het pakket van aanvullende en standaard maatregelen zal het nachtelijke feno-
meen van een rode gloed aan de horizon, door de vlam van het fakkelen, worden
voorkomen. Door alleen overdag te fakkelen is de aantrekkende werking voor trekvo-
gels minimaal. Ook de geluidimmissie vanwege het affakkelen tijdens de produktie-
testen wordt beperkt tot een niveau dat vanaf land niet of nauwelijks te horen zal zijn.
Door extra geluidbeperkende maatregelen te treffen wordt de geluidimmissie vanwege
een proefboring met een hefeiland sterk beperkt: de geluidcontour van het gestandaar-
diseerde immissieniveau verschuift door deze maatregelen van ongeveer 800 meter
naar ongeveer 300 meter van het hefeiland. Het niveau van het continue geluid is met
deze extra maatregelen tot een zodanig niveau teruggebracht, dat de verstoring van
de ecologie (vogels en zeehonden) vooral ook samenhangt met de aanwezigheid van
het hefeiland.
Het omkleden van de boortoren, een kostbare rnaatregel, draagt niet alleen bij tot een
verdere reductie van het continue geluid, maar naar venruachting ook tot het beperken
van geluidpieken en fluctuaties in het geluid. De verstoring van vogels zal verder
zoveel mogelijk worden voorkomen door activiteiten die het geluidniveau tijdelijk zullen
verhogen te starten rond hoogwater. De meeste vogels bevinden zich dan op een
grotere afstand van het hefeiland dan rond laagwater.
Om verontreiniging van het water en de bodem te voorkomen zullen verschillende
maatregelen worden getroffen. De belangrijkste van deze maatregelen zijn gericht op
het uitsluiten van lozingen in de Waddenzee, conform de afspraken in het Plan van
Aanpak. Ook maatregelen als het voorkomen van baggenryerken en het gebruik van
het schepen met een geringe diepgang dragen in belangrijke mate bij aan een
zorgvuldige uitvoering van de proefboringen.
De aanvullende maatregelen sluiten tenslotte aan bijde aanwijzingen voor het MMA
uit de risico-analyse voor incidenten. Deze stelt eisen aan de plaats en hoogte van
de BOP en beveelt het gebruik aan van verbeterde slangen, het schoonmaken van
de verbuizing op het platform en het beperken van de overslag van chemicaliën. De
initiatiefnemer heeft verder vertrouwen in het nieuwe los- en laadslangensysteem en
de zeer strikte instructies en controles ('permit to work' procedures). Deze maatregelen
zullen incidenten bij de overslag zo veel mogelijk voorkomen.
Voor de prospects Sint Jacobiparochie-West, Roode Hoofd en Rottumeroog 1 zal
synthetische boorspoeling (SBM) worden gebruikt voor de diepere, schuine secties
en ziet de initiatiefnemer af van het gebruik van boorspoeling op oliebasis.
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1. Overdag fakkelen x x x x x x

2. Minimaliseren van boortijd o o o o o o

3. Afschermen van lampen X x x X x x

4. Bevoorraden rond hoogwater x X x x x X

Aanwezigheid

5. lnkorten van poten x X X X x x

1. Beperken van geluid bij fakkelen x x x X x x

2. Omkasten boortoren x x x x x x

3. Dempen van geluid ventilatiesysteem x x x X x x

4. Omkasten van koelwaterpompen x X x x x x

5. Dempen motoren luchtkoeling x x x x x x

6. Maatregelen aan boordkraan x x x x x x

7. Afbakenen vermogen topdrive x X x x x X

Geluid

8. Starten activiteiten rond hoogwater x x x x x x

1. Minimaliseren van fakkelen x x X x x x

2. Overdag fakkelen x X x x x x

Hitte

3. Aanstellen van vogelwachter x X x x x x

1. Minimaliseren van fakkelen x X x x x xLucht

2. Boren van relat¡ef verticale putten o X o o o o

x1. Niet baggeren of graven x x x x xBodem

2. Bodem beschermen met zakken gr¡nd X x x x x X

1. Niet lozen in de Waddenzee x x x x x x

2. Lozen van tophole in Noordzee x x x x x x

3. Gebruiken van ondiepe schepen x x x x x o

4. Eén meter water onder schroef X x x x X x

5. Niet baggeren of graven x x x x x x

6. Vermijden van ondiepe routes x o x o x o

7. Transporteren leeg hefeiland x x x x x X

8. Volgen 'Permit to work' procedure x x x x x x

9. Reinigen hefeiland voor binnenvaren x x x x x x

10. Reinigen van tanks x x x x x x

11. Reinigen boorpûpen op hefeiland x X X x x x

12. Afvoeren huishoudelijk afualwater x x X x x x

13. Afuoeren verontreinigd regenwater x X x x x x

Water

14. Gebruiken van grindzakken x x x x x x

Atual 1. Boren van relatief verticale putten o x o o o o

1. Gebruiken van onschadelijke stoffen x x X x x X

2. Geen gebruik van OBM x x x X x x

Chemicaliën

3. Gebruiken van SBM x o o x o x

1. Gebruiken van verbeterde slangen x Xx x x X

2. Volgen 'Permit to work' procedure x x x x x X

3. Aanpassen hoogte en plaats BOP x x x x x x

4. Gebruiken van SBM x o o X o x

lncidenten

5. Geen gebruik van OBM x x x X x x

Tabel 12.5 Aanvullende maatregelen die naast de standaardmaatregelen worden genomen om de milieubelasting
en eventuele milieu-effecten zoveel mogelijk te reduceren.
x = maatregel wordt toegepast, o = maatregel is niet relevant, - = maatregel is niet van toepassing
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12.6 De keuzen per prospect samengevat

Voor de bouwsteen 'waar' zal in deze paragraaf voor elk prospect in het kort worden
samengevat welke overwegingen tot de keuze van de meest milieuvriendelijke locatie
hebben geleid. Per prospect zullen eerst de potentiële mogelijkheden en locaties voor
gaswinning worden beschouwd. Daarmee wordt voldaan aan de voonruaarde in het
Plan van Aanpak, dat proefboringen alleen binnen het gebied van de PKB-Waddenzee
mogen worden uitgevoerd als het niet mogelijk is deze proefboringen van buiten dit
gebied uit te voeren èn als kan worden aangetoond dat eventuele produktie van gas
van buiten het PKB-gebied kan plaatsvinden.

Bij de beoordeling van de haalbaarheid van de produktie, en in het bijzonder van de
produktieboringen, is in eerste instantie het Stuurgroeprapport gevolgd. Dit rapport
stelt dat het goed mogelijk is om, met de huidige stand der techniek, een produktiebo-
ring uit te voeren op een horizontale afstand van ongeveer vijf kilometer. De verwach-
ting is echter dat in de nabije toekomst produktieboringen over grotere afstanden, tot
zeven kilometer, mogelijk zullen zijn (zie paragraaf 5.2). Om deze reden zijn voor
enkele prospects ook locaties beschouwd die net buiten het huidige bereik liggen.

S i nt J acob i paroch í e-West: p rod u Ki e
De eventuele produktie van gas uit het prospect Sint Jacobiparochie-West kan vanaf
land plaatsvinden. Daar is een locatie voor een proefboring voor een ander prospect
(Sint Jacobiparochie) in voorbereiding. Als één van beide prospects economisch
winbare hoeveelheden gas bevat kan die locatie eventueel dienen als produktielocatie.
Deze locatie, die in hoofdstuk 5 van d¡t MER is aangeduid als locatie A, ligt ongeveer
4,5 kilometer van het ondergrondse doel.

Sint Jacobiparochie-West: exploratie
Naast deze locatie op het vaste land zijn er vier locaties in de Waddenzee beschouwd
die mogelijk geschikt zijn voor de proefboring voor dit prospect. Dit zijn de locaties
B en C, in het ondiepe deelvan het Vingegat, en de locatie D en EMK, aan het einde
van de Oostmeep.

Locatie A op het vaste land is door de grote laterale afstand niet geschikt voor de
proefboring van dit prospect. Ook de locatie, die is aangewezen als de ecologisch
minst kwetsbare (EMK) locatie, ligt te ver weg van het ondergrondse doel. Beide
locaties liggen op een afstand van ongeveer 4,5 kilometer.

De locaties B en C voldoen wel aan deze boortechnische eis: de laterale afstanden
voor deze locaties zijn ongeveer één kilometer. Voor een proefboring vanaf deze
locaties komt een ponton het meest in aanmerking. Locatie B ligt in het Vingegat met
een plaatsel'rjke waterdiepte van vijf meter NAP en locatie C ligt op een plaat aan het
einde van dezelfde geul. Het is niet uitgesloten dat er baggerwerken nodig zijn om
de locaties en de route naar deze locaties te ontsluiten voor het ponton.
Uit de beschrijving en vergelijking van de milieu-effecten in de ecologische risico-
analyse blijkt dat een proefboring op de locaties B en C ook om redenen van natuur
en milieu minder geschikt is. Op deze locaties is de zichthinder en de verstoring van
vogels en zeehonden groter dan bijeen proefboring op locatie D. Deze laatste locatie
ligt niet ver van de EMK-locatie, maar wel binnen het boorbereik van 3,5 kilometer.
Ook de aantasting van de bodemfauna, de geomorfologische verstoring en de hinder
voor de garnalenvisserij is kleiner door een proefboring op locatie D dan op locatie
BofC.
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Locatie D is daarom aangewezen als de meest milieuvriendelijke locatie. Een proefbo-
ring op locatie D zal met name het natuurschoon van de Waddenzee tijdelijk aantas-
ten. Dit blijkt uit de verwachte verstoring van de weidse horizont en het ongeschonden
karakter van het gebied. De zichthinder van een proefboring op deze locatie is voor
bewoners matig en voor recreanten relatief zwak. De ecologische verstoring is ten
opzichte van de andere locaties gering. De verstoring van vogels bedraagt in het
najaar en de winter nog geen één procent van de totale populatie in het onderzochte
gebied. ln totaal zullen er ongeveer 150 vogels worden verstoord door een proefboring
op de meest milieuvriendelijke locatie en niet meer dan een tiental zeehonden.

Voor de uitvoering van deze proefboring is een hefeiland nodig in verband met de
plaatselijke waterdiepte van ongeveer zes meter. De geulen op de route naar de
locatie zijn over het algemeen breed en diep (WL, 1995b), zodat het hefeiland zonder
baggerwerken kan worden geplaatst. Alleen voor het laatste deel van de route is een
nadere uitwerking in een reisplan nodig. De kortste route voor de reguliere bevoorra-
ding is de route naar de haven in Harlingen. Op deze route zal de initiatiefnemer
gebruik maken van schepen met een kleine diepgang.

H ol I u m-Zuid : produktie
De initiatiefnemer beschikt op Ameland over een locatie voor de gaswinning voor het
gasveld Hollum. Deze locatie is in dit MER aangemerkt als de alternatieve locatie A
voor de proefboring voor het prospect Hollum-Zuid. De locatie is ook geschikt als
toekomstige produktielocatie voor dit prospect, als blijkt dat dit een economisch
winbare hoeveelheid gas bevat. De laterale boorafstand voor deze produktieboring
bedraagt ruim 4,5 kilometer.

Hol lum-Zuid: exploratie
Het prospect Hollum-Zuid kent vijf potentiële locaties voor het uituoeren van een
proefboring. Drie van deze locaties (4, B en E) liggen op Ameland en zijn behandeld
in het'MER Proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland'.
Twee locaties (C en D) liggen in de Waddenzee.

De laterale boorafstand voor de locaties A en E bedraagt ruim 4,5 kilometer. Deze
locaties komen daarom niet in aanmerking voor een proefboring. Locatie B ligt in een
beheersgebied ten zuidwesten van het dorp Hollum, binnen het boorbereik van 3,5
kilometer. Deze locatie is in het milieu-effectonderzoek echter buiten beschouwing
gelaten, omdat op voorhand duidelijk was dat de milieu-effecten van een proefboring
op deze locatie relatief groot zouden zijn. De vele vogelsoorten in dit belangrijke
beheersgebied zouden door een proefboring zeker verstoord worden. Daarnaast zou
een proefboring in dit gebied ook leiden tot een ongewenste aantasting van de
bodemstructuur en de ontwatering, terwijl het transport met vrachtwagens in Hollum
veel hinder zal veroorzaken.

Naast deze locaties op Ameland zijn er twee alternatieve locaties (C en D) in de
Waddenzee beschouwd. Locatie C kenttwee varianten (C1 en C2). De eerste variant,
locatie Cl, ligt vrijwel recht boven het doel maar vereist baggerwerken en is om deze
reden al vroeg in het onderzoek buiten beschouwíng gelaten. De tweede variant,
locatie C2, ligt aan de rand van een plaat voor de monding van een dwarsgeul van
het Borndiep.Op deze locatie moet een ponton worden gebruikt. Een proefboring zou
echter de doorvaart van schepen door de dwarsgeul sterk hinderen. Bovendien is de
verstoring van zeehonden en vogels door een proefboring op locatie C2 volgens de
ecologische risico-analyse groter dan op locatie D, die in het ecologisch minst kwets-

381



bare (EMK) gebied ligt in de diepe geul Borndiep. Ook de aantasting van de bodem-
fauna, de geomorfologische verstoring en de hinder voor de garnalenvisserij is bij een
proefboring op locatie D het minst. De laterale boorafstand van deze locatie is ruim
één kilometer. De waterdiepte op locatie D is ongeveer elf meter, zodat de proefboring
moet worden uitgevoerd met een hefeiland.

Locatie D is zodoende de meest mílieuvriendelijke locatie. Deze proefboring zalvooral
het natuurschoon aantasten, zoals blijkt uit de voorspelde verstoring van de weidse
horizont en het ongeschonden karakter van het gebied. Uit het zichthinderonderzoek
blijkt verder dat de zichthinder voor bewoners zwak tot matig zal zijn en voor recrean-
ten matig tot sterk. De verstoring van vogels bedraagt minder dan één procent van
de totale populatie in het gebied, terwijl de verstoring van zeehonden ongeveer twee
tot drie procent is. Uitgaande van een transportroute over de Waddenzee gaat het dan
om ongeveer 550 vogels en enkele zeehonden. De verstoring van de overige milieu-
aspecten is gering.

Voor het transport zijn twee alternatieven onderzocht in het milieu-effectonderzoek.
Het ene alternatief gaat uit van bevoorrading met reguliere bevoorradingsschepen,
die vanuit Velsen over de Noordzee varen. ln het andere alternatief vindt de bevoorra-
ding plaats met schepen met een geringe diepgang, die de transportroute naar
Holwerd volgen.
De initiatiefnemer heeft om redenen van veiligheid en transport een voorkeur voor de
route over de Waddenzee. Beide routes zijn in ecologisch opzicht namelijk ongeveer
vergelijkbaar (zie hoofdstuk 10'Milieu-effecten bij reguliere bedrijfsvoering'). De grotere
veiligheid van de route over de Waddenzee betreft enerzijds de passage van de
drempel tussen het Westgat en het Borndiep en andezijds de kans op een incident.
De drempel heeft een diepte van ongeveer vijf meter NAP, terwijl de diepgang van
de (normale) bevoorradingsschepen ruim vijf meter is. ln het najaar en de winter,
wanneer de kans op ruw weer, zwaardere golfgang en grondzeëen groter is, kan de
passage van de drempel ook bij hoog water leiden tot onnodige risico's en vertragin-
gen. Ook uit oogpunt van risico's op incidenten, zoals bijvoorbeeld een lozing van
chemische stoffen bij een aanvaring, heeft de kortere route over de Waddenzee de
voorkeur, uitgaande van een gelijke kans op een incident per kilometer. Naast deze
veiligheidsredenen ondersteunt ook de duidelijk kleinere omvang van de emissies naar
de lucht door het scheepstransport over de Waddenzee de keuze voor de route over
de Waddenzee (zie hoofdstuk 6 'Milieubelastingen').

BI ij a- N oo rd : p rod u kti e
De eventuele gaswinning uit het prospect Blija-Noord is goed mogelijk vanaf land. De
locatie die daarvoor het eerst in aanmerking komt is de bestaande produktielocatie
Blija-Ferwerderadeel (locatie A in dit MER). Deze locatie ligt op een horizontale
afstand van ongeveer 5,5 kilometervan het prospect. Een alternatieve produktielocatie
is een locatie, die ten zuidwesten van locatie A ligt. Deze locatie heeft een laterale
boorafstand van ongeveer vijf kilometer en is in dit MER aangeduid als locatie D.

BI ij a- N oo rd : exp I o rati e
Het prospect Blija-Noord kent vier potentiële locaties voor het uitvoeren van een
proefboring. Twee van deze locaties (A en D) liggen op land en twee (B en C) liggen
in de Waddenzee.

Voor het uitvoeren van een proefboring komen de locaties A en D niet in aanmerking.
Deze locaties liggen buiten het laterale boorbereik van 3,5 kilometer.
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De twee alternatieve boorlocaties in de Waddenzee voldoen wel aan deze eis. Locatie
B ligt in een ondiepe geul, het Dantziggat, waar de ruimte om te manoeuvreren
beperkt is. De locatie heeft twee varianten (81 en B2). Locatie 81 ligt aan het eind
van deze ondiepe geulen is daarom moeilijk bereikbaar.Ðeze variant brengt mogelijk
baggenruerken met zich mee en is om deze reden buiten beschouwing gelaten. Locatie
82 ligt aan het begin van de ondiepe geulen is daardoor beter bereikbaar dan locatie
81. Een proefboring op locatie 92 moet vanwege de waterdiepte met een ponton
worden uitgevoerd. Uit de vergelijking van de milieu-effecten blijkt dat deze locatie
geen aantrekkelijk alternatief is. Met name de verstoring van zeehonden en vogels
en de verstoring van de lokale bodemfauna is er groter is dan bij een proefboring op
locatie C. Deze laatste locatie, met een laterale boorafstand van 1,5 kilometer, ligt
bovendien in het ecologisch minst kwetsbare (EMK) gebied ten zuiden van de Kikkert-
plaat. Ook de geomorfologische verstoring en de hinder voor de garnalenvisserij is
het minst als de proefboring wordt uitgevoerd op locatie C.

Locatie C is daarom de meest milieuvriendelijke locatie. Een proefboring op deze
locatie zal, net als de geplande proefboring voor de voorgaande prospects, vooral het
natuurschoon tijdelijk aantasten. Dit blükt ook hier uit de verwachte verstoring van de
weidse horizont en het ongeschonden karakter van het gebied. De ecologie van het
gebied wordt minder aangetast dan het natuurschoon. Er zullen enkele zeehonden
worden verstoord, terwijl de verstoring van de vogels minder is dan één procent van
de populatie in de omgeving van de locatie. Het aantal vogels dat wordt verstoord
door een proefboring op de meest milieuvriendelijke locatie is ongeveer 500. Uit het
zichthinderonderzoek blijkt verder dat de zichthinder van een proefboring op deze
locatie voor inwoners matig tot sterk kan zijn en voor recreanten sterk. De verstoring
van de overige milieu-aspecten is gering.

Voor de uitvoering van deze proefboring is een hefeiland nodig in verband met de
plaatselijke waterdiepte van ongeveer zes meter. Op locatie C is in principe voldoende
ruimte om het hefeiland te positioneren. Alleen voor het laatste deel van de route is
een nadere uitwerking van het invaren van het hefeiland in een reisplan nodig. De
kortste transportroute naar de locatie is de route vanuit Holwerd via het Kikkertgat.

Roode Hoofd: produktie
Voor de eventuele produktie van Roode Hoofd kan geen gebruik worden gemaakt van
een bestaande locatie van de initiatiefnemer. Voor dit prospect moet dus een nieuwe
produktielocatie worden aangewezen. Het gebied dat hieruoor in aanmerking komt,
is de Noordfriese kust ten westen van het Lauwersmeer, tussen de bestaande locatie
Moddergat en de toekomstige locatie Lauwersoog. Een locatie in dat gebied is,
gegeven de laterale afstand van vijf kilometer, een reële optie voor de eventuele
ontwikkeling van het prospect. Deze nieuwe locatie zalzoveel mogelijk gebruik maken
van de dan beschikbare infrastructuur, met het doelde gaswinning te optimaliseren.

Roode Hoofd: exploratie
Het prospect Roode Hoofd kent vier potentiële locaties. Drie van deze locaties (A, B
en C) liggen in de Waddenzee, één locatie (D) ligt op het eiland Schiermonnikoog.

Vanaf deze laatste locatie kunnen in principe zowel het prospect Plaatgat als het
prospect Roode Hoofd worden aangeboord. Het prospect Plaatgat is in het MER
'Proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland'behandeld. De
locatie komt echter niet in aanmerking voor een proefboring, omdat is toegezegd geen
proefboringen uit te voeren vanaf Schiermonnikoog.
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De eerste van de drie alternatieve locaties in de Waddenzee, locatie A, Iigt op een
plaat. Deze locatie A ligt, met een laterale afstand van 1,6 kilometer, het dichtst bij
het aan te boren ondergrondse punt. Door de geringe waterdiepte moet een proefbo-
ring op deze locatie worden uitgevoerd met een ponton. Hoewel de hinder voor de
pleziervaart op locatie A het minste is, houdt de ligging van de locatie ten opzichte
van de vaarroute van de veerboot naar Schiermonnikoog een verhoging in van het
risico van een aanvaring met één van de bevoorradingsschepen. Bij een proefboring
op deze locatie worden bovendien de meeste vogels verstoord.

De twee andere locaties, B en C, liggen beide in het ecologisch minst kwetsbare
(EMK) gebied, in de diepe geul Zoutkamperlaag. De laterale boorafstand van deze
locaties is bijna 2,5 kilometer. De grote waterdiepte, van ongeveertien meter, bepaalt
de keuze voor een proefboring met een hefeiland.

Locatie C is de meest milieuvríendelijke en ecologisch minst kwetsbare locatie, hoewel
de verschillen met locatie B niet groot zijn. Wel ligt locatie C duidelijk gunstiger ten
opzichte van de vaarroute van de veerboot naar Schiermonnikoog dan locatie B.
Omdat locatie C meer naar het noordwesten ligt, is de afstand tot de vaarroute zo
groot mogelijk.
Een proefboring op locatie C zalvooralhet natuurschoon aantasten en de pleziervaart
verstoren. De aantasting van het natuurschoon is tijdelijk en betreft hoofdzakelijk de
verstoring van de weidse horizont en het ongeschonden karakter van het gebied. De
zichthinder voor inwoners die daarmee samenhangt, is volgens het zichthinderonder-
zoek als zwak tot matig te kwalificeren. Voor recreanten is deze zichthinder matig tot
sterk. De ecologische verstoring is minimaal: de venruachting is dat er geen zeehonden
zullen worden verstoord, terwijl de verstoring van vogels minder is dan één procent
van de totale populatie in de omgeving van de locatie. Het aantal verstoorde vogels
bedraagt naar verwachting ongeveer 200. De verstoring van de overige milieu-aspec-
ten is zeer gering.

Voor het transport van mensen en materieel naar deze locatie komt de route vanuit
de haven in Lauwersoog het meest in aanmerking. Deze route loopt via de geul
Zoutkamperlaag.

Simonszand: produktie
De eventuele produktie van het prospect Simonszand is mogelijk vanuit een locatie
in de Noordzeekustzone of vanaf een locatie op land.
ln de Noordzeekustzone liggen twee mogelijke locaties voor de produktie. Deze
locaties liggen in het gebied dat in de startnotitie'Proefboringen in de Noordzeekust-
zone en op Ameland' is aangeduid met Spruit. ln dit MER zijn deze locaties bekend
als de locaties C en D. De dichtstbijzijnde locatie, locatie C, ligt op een laterale afstand
van bijna 5,5 kilometer. Deze locatie ligt echter in een 'niet in concessie uitgegeven
gebied', waardoor de locatie pas in tweede instantie in aanmerking komt. De andere
locatie in de Noordzeekustzone, locatie D, ligt op ruim 6,5 kilometer afstand. Ook de
locatie op land, direct gelegen aan de Groningse kust, ligt op een afstand van onge-
veer zes kilometer van het ondergrondse doel.
Deze beide locaties komen, ondanks de grotere laterale afstand, in principe in
aanmerking voor de eventuele produktie. Enerzijds maakt de voortschrijdende boor-
techniek al produktieboringen over grotere afstanden mogelijk, anderzijds is het
mogelijk de afstand van een produktieboring te reduceren tot ongeveer vijf kilometer.
Een produktieboring hoeft het gasveld namelijk niet noodzakelijkerwijs in het hoogste
punt aan te boren.
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Simonszand: exploratie
Het prospect Simonszand kent zes potentiële locaties voor het uitvoeren van een
proefboring.

Twee van deze locaties, de locaties C en D, liggen in de Noordzeekustzone buiten
het laterale boorbereik van 3,5 kilometer en zijn om technische redenen buiten
beschouwing gelaten. Dit geldt ook voor de locatie in het ecologisch minst kwetsbare
(EMK) gebied, aan de monding en in het midden van de Spruit. Dit is een dynamisch
gebied en kent relatief grote veranderingen in diepte.

Drie andere locaties liggen achter een ondiepe drempel in de geul Spruit. Locatie A
ligt in de geul en de locaties 81 en 82 liggen aan de westelijke en oostelijke rand van
de geul. De laterale boorafstand van deze locaties varieert van 1,0 tot 1,7 kilometer.

Bij het vaststellen van de meest milieuvriendelijke locatie voor dit prospect spelen
zowel ecologische als operationele redenen een rol. De conclusie van het ecologisch
veldonderzoek en de ecologische risico-analyse is dat het zoekgebied voor het
prospect Simonszand in een zeer waardevol en kwetsbaar gebied ligt. Het is vanuit
ecologisch oogpunt daarom niet goed mogelijk een meest milieuvriendelijk alternatief
aan te wijzen. Proefboringen in dit gebied zijn daarom vanuit ecologisch oogpunt af
te raden.

Het nulalternatief, waarin van de proefboring wordt afgezien, is echter geen reële optie
voor de initiatiefnemer. Het voornemen om het gas uit het prospect Simonszand te
winnen kan alleen gestalte krijgen door een proefboring in het zoekgebied. Het milieu-
effectonderzoektoont aan dat de milieu-effecten van deze proefboring te beheersen
zijn en tot een minimum beperkt kunnen worden. Dit is met name het geval als de
proefboring wordt uitgevoerd met een hefeiland op locatie A, in het midden van de
geul.

Locatie A is daarom aangemerkt als de meest milieuvriendelijke locatie. Een proef-
boring op deze locatie zal de natuurwaarde van de omgeving tijdelijk aantasten. Dit
komt vooral doordat het hefeiland de weidse horizont en het ongeschonden karakter
van het gebied verstoord. De potentiële zichthinder voor inwoners en recreanten is
zwak, zoals bl'tjkt uit de ecologische risíco-analyse. De verstoring van zeehonden
betreft, in afwijking van de andere prospects, vooral de trek van deze dieren tussen
Noordzee en Waddenzee. Het risico op een verstoring van de ecologie betreft hier
ook de verstoring van bruinvissen door bevoorradingsschepen. De verstoring van
vogels in de Waddenzee door een proefboring op locatie A bli¡ft beperkt tot maximaal
één procent. Het gemiddeld aantal vogels dat naar verwachting wordt verstoord in de
omgeving van deze boorlocatie is ongeveer 400. In de Noordzeekustzone gaat het
om ongeveer 50 vogels en betreft het vooral Eidereenden en Duikers.

Voor het transport naar deze locatie A komt de transportroute naar een van de havens
in de Eemsmond het meest in aanmerking. De waterdiepte van de transportroute in
de Waddenzee noodzaakt tot het gebruik van schepen met een kleine diepgang. Voor
het invaren van het hefeiland vormt de drempel in de Spruit een aandachtspunt. Mede
gezien het dynamische karakter van het gebied zal de waterdiepte in deze geul de
komende tijd daarom regelmatig worden gemeten.

Rottumeroog 1 : produktie
Het prospect Rottumeroog 1 kan geproduceerd worden vanaf twee potentiële produk-
tielocaties, waarvan één op land en één in de Noordzeekustzone. De locatie op land
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is te vinden in de Groningse kuststrook op een laterale boorafstand van 7,5 kilometer.
Deze locatie is alleen geschikt als produktielocatie als uit nieuwe seismische gegevens
en uit de proefboring blijkt dat het prospect zich verder naar de kust uitstrekt en
binnen het laterale bereik van vijf kilometer ligt. Het is echter ook mogelijk dat bij een
voortschrijdende boortechniek en bij een goede kennis van de geologische situatie
het reservoir kan worden ontwikkeld over een grotere afstand dan vijf kilometer.
Een potentiële produktielocatie in de Noordzeekustzone is locatie A voor de proefbo-
ring voor het prospect Rottumeroog 2 (zie het MER'Proefboringen naar aardgas in
de Noordzeekustzone en op Ameland'). De laterale afstand van deze locatie tot het
prospect Rottumeroog 1 bedraagt bijna vijf kilometer. Een belangrijk voordeel van de
locatie ten opzichte van de locatie op land is dat vanaf deze produktielocatie meerdere
gasvelden ontwikkeld kunnen worden. Naast het prospect Rottumeroog 1 betreft dit
in eerste instantie de prospects Huibertplaat en Rottumeroog 2, die in het MER
'Proefboringen naar aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland' zijn behandeld.
De keuze voor deze produktielocatie past in het streven naar een minimum aan
produktie-installaties, zoals omschreven in het Plan van Aanpak.

Rottumeroog 1 : exploratie
Het prospect Rottumeroog 1 kent vier potentiële locaties voor het uitvoeren van een
proefboring.

De eerste locatie (A) ligt in de Noordzeekustzone, buiten het gebied waarvoor de PKB-
Waddenzee van kracht is. Deze locatie ligt op een laterale afstand van meer dan 3,5
kilometer van het aan te boren punt en is daarom buiten beschouwing gelaten.

ln de Waddenzee zijn drie andere alternatieve locaties in beschouwing genomen. De
locaties C en D liggen min of meer recht boven het ondergronds aan te boren punt.
Zij beschikken daarmee over een korte boorafstand en leiden tot een kort verblijf in
de Waddenzee. Locatie C en D liggen echter op een plaat, in zeer ondiep water. Een
proefboring op locatie C vergt baggerwerken en is om deze reden buiten beschouwing
gebleven. Locatie D, die mogelijk ook baggerwerken met zich meebrengt, ligt in een
zogenaamd artikel 17 gebied, dat een deel van het jaar gesloten is in verband met
het bewaren van de rust voor vogels en zeehonden. Uit ecologische overwegingen
vormt deze locatie geen aantrekkelijk alternatief. Het ecologisch veldonderzoek heeft
duidelijk gemaakt dat de plaat, waar deze locatie is gepland, van belang is voor vogels
en zeehonden (zie hoofdstuk 9).

Locatie B is de meest milieuvriendelijke locatie. Deze locatie ligt in het ecologisch
minst kwetsbare (EMK) gebied in de Oude Westereems. Een proefboring op deze
locatie zal met name de aantasting van het natuurschoon betreffen. Evenals de
proefboringen op de andere prospects verstoord het hefeiland de weidse horizont en
het ongeschonden karakter van het gebied. De aantasting van de ecologische waarde
is zeer gering: naar verwachting zullen hoogstens een tiental zeehonden worden
verstoord, terwijl maximaal één procent van de populatie vogels in de omgeving
worden verstoord. In aantallen betreft deze verstoring ongeveer 100 vogels. De
zichthinder die de aanwezigheid van een hefeiland veroorzaakt voor bewoners is en
recreanten is zwak te noemen, zoals blijk uit het kwantitatieve zichthinderonderzoek.
De verstoring van de andere milieu-aspecten is minimaal.
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Deze locatie heeft een relatief grote laterale boorafstand van 3,3 kilometer. Het nadeel
van deze grotere afstand weegt echter niet op tegen de te verwachten milieu-effecten
van een proefboring op locatie C en D, met een kleinere boorafstand, en de mogelijke
baggerwerken voor deze locaties. De proefboring op locatie B moet, in verband met
een waterdiepte van ruim elf meter, worden uitgevoerd met een hefeiland. Ook de
transportroute, naar een van de havens in de Eemsmond, is voldoende diep om
gebruik te kunnen maken van de reguliere bevoorradingsschepen.

12.7 Toetsingaan hoofddoelstelling PKB-Waddenzee

Het milieu-effectonderzoekheeft zo geleid tot het antwoord op de vraag wannee¡ hoe
en waar de proefboringen in de Waddenzee op de meest milieuvriendelijke manier
kunnen worden uitgevoerd. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is in het onder-
zoek aandacht besteed aan de milieu-effecten bij incidenten, de cumulatieve effecten,
de potentiële zichthinder van de proefboringen, het ecologische veldonderzoek in en
om de zoekgebieden en aan de kwantitatieve milieu-effecten tijdens reguliere bedrijfs-
voering.

De effecten op de natuur en het milieu van de Waddenzee zijn een belangrijk element
in de afweging en besluitvorming over de proefboringen in dit MER. Maar ook het
economische en maatschappelijke belang van de opsporing van gas speelt een
belangrijke rol in deze besluitvorming. Aangezien de overheid bij de herziening van
de PKB-Waddenzee de maatschappelijk noodzaak en het economische belang van
de proefboringen al heeft onderkend, had het MER tot doel de ecologische belangen
van de Waddenzee zoveel mogelijk te behartigen. ln het milieu-effectonderzoek is
daarom intensief gezocht naar alternatieven die het belang van de natuur- en milieuw-
aarden van de Waddenzee zo veel mogelijk veiligstellen.

Met de resultaten van het milieu-effectonderzoek is het nu ook mogelijk een antwoord
te geven op de vraag hoe de proefboringen zich verhouden tot de hoofddoelstelling
van de PKB-Waddenzee, "de duurzame bescherming en ontwikkeling van de Wadden-
zee als natuurgebied".

Het MER heeft aangetoond dat de milieu-effecten van de proefboringen vooral beperkt
blijven tot een tijdelijke verstoring van de weidse horizont en het ongeschonden
karakter van delen van de Waddenzee. Voor bewoners en recreanten betekent dit,
dat zij de aanwezigheid van de proefboringen vooral eruaren door de zichthinder die
zij ondervinden. De verstoring van de ecologie, de unieke hydrografie en geomorfolo-
gie, en van de duurzame exploitatie van de Waddenzee is naar ven¡vachting tijdelijk
en blijft beperkt. De proefboringen zullen dan ook plaatsvinden in een periode waarin
de Waddenzee het minst kwetsbaar is en ook zoveel mogelijk vanaf locaties die in
een ecologisch minst kwetsbaar gebied liggen. Technisch mitigerende maatregelen
leveren een belangrijke bijdrage aan het beperken van de milieu-effecten. Het milieu-
effectonderzoek laat tenslotte zien dat cumulatie met andere activiteiten nauwelijks
optreedt.

Uitgaande van het tijdelijke karakter van de milieu-effecten luidt de conclusie van de
deskundigen van de instituten en organisaties die bij het MER waren betrokken
daarom, dat de proefboringen in de Waddenzee naar verwachting geen wezenlijke
afbreuk zullen doen aan de "duurzame ontwikkeling en bescherming van de Wadden-
zee als natuurgebied".
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12.8 Vergunningaanvragen

Wat betekenen de resultaten uit het MER nu voor het vervolgtraject van de vergun-
ningaanvragen? Om een volledig overzicht te kunnen geven, moet voor het beant-
woorden van deze vraag onderscheid worden gemaakt tussen de proefboringen in
de Waddenzee enezijds en de proefboringen in de Noordzeekustzone en op Ameland
anderzijds.

Voor de Noordzeekustzone en Ameland geldt dat het aantal toegestane proefboringen
niet aan een maximum of tijdlimiet is gebonden. ln het "MER Proefboringen naar
aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland" zijn voor dit gebied zes prospects
in beschouwing genomen. Op basis van de resultaten van zowel het veldonderzoek
als de ecologische risico-analyse mag bovendien worden geconcludeerd dat de te
venryachten milieu-effecten in deze gebieden minimaal en, voor zover aanwezig,
beheersbaar zijn. Om deze redenen heeft de initiatiefnemer voor alle in beschouwing
genomen prospects een vergunning aangevraagd voor het uitvoeren van een proefbo-
ring naar gas.

ln het voorliggende MER zijn de proefboringen in het PKB-gebied Waddenzee in
beschouwing genomen. Met het kabinet is de afspraak gemaakt dat de initiatiefnemer
voor deze proefboringen (NAM) en Elf in de periode 1994-1999 samen maximaalzes
proefboringen in dit gebied mogen uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van het
milieu-effectonderzoek mag worden geconcludeerd dat voor alle zes prospects in de
Waddenzee een acceptabel meest milieuvriendelijk alternatief kan worden gekozen,
waarbij baggeren wordt vermeden, de verstoring wordt geminimaliseerd en de risico's
beheersbaar zijn. De initiatiefnemer heeft dan ook het voornemen het toegestane
maximum van zes proefboringen te benutten.

Voor het prospect Simonszand blijkt duidelijk dat de lokale omstandigheden van het
milieu, met name de waterdiepte en de toegankelijkheid, sterk variëren. Dit is, samen
met het relatief ongestoorde karakter van het gebied en de nadere definitie van de
doelformatie met behulp van 3D-seismiek, de aanleiding om het prospect Simonszand
niet als eerste prioriteit aan te merken. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan verzoe-
ken van overheden en adviesorganen om deze proefboring pas in een later stadium
uit te voeren. Bovendien kunnen zo de resultaten van de monitoring tijdens de eerdere
proefboringen worden aangewend om de proefboring van Simonszand later zo goed
mogelijk uit te voeren. Het gaat echter om een voorlopige prioriteitsstelling die,
bijvoorbeeld ingegeven door veranderende geologische inzichten, zonodig door de
initiatiefnem er zal worden bijgesteld.

ln het Plan van Aanpak is afgesproken dat de mijnbouwmaatschappijen een voorstel
zullen doen voor de fasering in ruimte en tijd van alle voorgenomen proefboringen.
Hiermee kan onder andere inzicht worden gegeven in de te verwachten cumulatieve
effecten van de proefboringen.
Het voorstel van de initiatiefnemer voor de planning van de in totaal twaalf proefbo-
ringen in de Noordzeekustzone, op Ameland en in de Waddenzee is aangegeven in
figuur 12.7. Er blijk dat in principe wordt uitgegaan van gemíddeld twee tot vier
proefboringen per jaar. Bij het plannen van de boringen is rekening gehouden met een
spreiding van activiteiten. Eventuele vertragingen in de vergunningverlening als gevolg
van beroepsprocedures zullen mogelijk leiden tot cumulatie van activiteiten en milieu-
effecten. ln figuur 12.7 is tevens het tijdpad aangegeven van een eventuele latere
fase, als de succesvolle prospects in produktie worden genomen.
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Het aantal proefboringen dat feitelijk zal worden uitgevoerd hangt af van de resultaten
van de eerste proefboringen. Elke proefboring levert, naast eventuele gas- en reser-
voirkarakteristieken, immers ook nieuwe geologische gegevens op. Deze gegevens
vergroten het inzicht in de diepte, de dikte, de structuur en de verspreiding van
gesteentelagen. Op grond van dit inzicht kan worden besloten de planning van de
voorgenomen proefboringen aan te passen.

J
391



392



13. LEEMTEN IN KENNIS EN AANZET MONITORINGPROGRAMMA

13.1 Algemeen

ln dit MER is op basis van de best beschikbare kennis en informatie het meest
milieuvriendelijke alternatief ontwikkeld voor elk van de zes voorgenomen proefbo-
ringen in de Waddenzee. Deze kennis en informatie is zoveel mogelijk gebaseerd op
gegevens uit bestaande onderzoeken en onderzoeken die specifiek voor dit MER zijn
uitgevoerd. Daarnaast zijn door deskundigen op basis van de beschikbare gegevens
aannames gedaan in verband met onzekerheden in het milieu-effectonderzoek. Deze
onzekerheden kunnen worden ingedeeld in de volgende drie soorten:

1. Onzekerheden ten aanzien van de milieubelastingen van een proefboring;
2. Onzekerheden ten aanzien van de natuurwaarde van de Waddenzee (de doelva-

riabelen);
3. Onzekerheden ten aanzien van de milieu-effecten van de proefboringen als

gevolg van gebrek aan kennis over specifieke gevoeligheidsgrenzen.

De invloed van deze onzekerheden op het meest milieuvriendelijke alternatief zijn
echter gering. Dit blijkt onder meer uit de gevoeligheidsanalyse die is uitgevoerd met
alternatieve, strengere gevoeligheidsgrenzen voor zeehonden en vogels. Een reductie
van de onzekerheden kan echter wel bijdragen aan een betere beheersing van de
milieu-effecten. Specifiek aanvullend onderzoek van de milieutechnische situatie vlak
voor, tijdens en na de proefboringen zal daarom kunnen leiden tot een verdere
beperking van de milieu-effecten ten opzichte van het meest milieuvriendelijke
antwoord op de vragen 'waar', 'hoe'en 'wanneer'de proefboringen het beste kunnen
worden uitgevoerd. ln dit hoofdstuk wordt verantwoord op welke wijze het aanvullend
onderzoek in de vorm van evaluatie en monitoring dit kan bewerkstelligen. Voor de
onderscheiden soorten van onzekerheden zullen daartoe de volgende onderwerpen
aan de orde komen.

1. De leemten in kennis en informatie die de onzekerheden hebben veroorzaakt;

Op deze plaats worden alleen de belangrijkste leemten in kennis en informatie
vermeld. Een leemte is belangrijk als de opvulling hiervan invloed zou kunnen
hebben op de verdere besluitvorming, of als de opvulling van de leemte t'rjdens
de uitvoering tot bijsturing van de proefboringen kan leiden.

2. De wijze waarop door evaluatie en monitoring de onzekerheden kunnen worden
gereduceerd.

De evaluatie beschrijft het onderzoek dat zal worden verricht vóórdat de proefbo-
ringen worden uitgevoerd. Dit onderzoek vangt aan met het nulonderzoek. Het
nulonderzoek omvat onderzoek naar de milieukundige, hydrografische en geo-
technische situatie ter plaatse van de boorlocatie. De resultaten van dit nulonder-
zoek kunnen tot beperkte verschuivingen van de boorlocatie leiden.

De monitoring richl zich op het beantwoorden van de vraag of de in d¡t MER
voorspelde milieu-effecten overeenkomen met de werkelijk optredende milieu-
effecten. Het onderzoek ten behoeve van de monitoring zal dan ook tijdens en
eventueel na afloop van de proefboringen worden uitgevoerd.
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13.2 Onzekerheden ten aanzien van milieubelastingen

Leemten in kennis en informatie
Bij het beschrijven van de voorgenomen activiteit en de daaruit voortvloeiende
milieubelastingen zijn de volgende leemten in kennis en informatie geconstateerd.

1. Specifiek reisplan voor het transport naar een boorlocatie.
2. Bodemprofiel tot vijftien meter diep op en rondom de boorlocatie
3. Sedimentsamenstelling op en rondom de boorlocatie.
4. Exacte ligging van sub-surface targets.
5. Geluidimmissie van het hefeiland t'rjdens een proefboring.
6. lncidenten tijdens de proefboring.
7. Lozen van boorspoeling en boorgruis in de Noordzee.

Evaluatie
De benodigde hydrografische gegevens ten behoeve van hel transport naar de
boorlocaties vloeien voort uit het nulonderzoek. Op de transportroutes en op en
rondom de boorlocatie zullen voor en na de proefboring dieptemetingen worden
uitgevoerd. Met deze dieptemetingen zal het'reisplan'voor het in- en uitvaren van het
hefeiland worden uitgewerkt.
Voor de proefboring naar het prospect Sint Jacobiparochie-West zal het reisplan met
name aandacht moeten besteden aan de route door het laatste smalle deel van de
geul Oost-Meep, waar de waterdiepten niet overal aan de richtlijnen voldoen. ln een
nadere studie zullen de juiste procedures en criteria voor deze passage worden
vastgesteld. Voor Hollum-Zuid zíjn vooralde ondiepten bij het Bornrif en het Westgat
van belang en voor Blija-Noord tevens het laatste deel van het Dantziggat en de
boorlocatie zelf. Net als voor Sint Jacobiparochie-West dienen ook voor Blija-Noord
te zijner t'rjd de juiste procedures en criteria voor dit deel van de vaarroute in een
reisplan studie te worden vastgesteld. Voor het prospect Roode Hoofd vraagt het
passeren van de buitendelta extra aandacht, terwijl voor Simonszand tenslotte de
drempel in de Spruit van belang is voor het reisplan.

Op en rondom de boorlocatie is naast de diepteligging ook hel bodemprofiel en de
sedimentsamenstellingvan belang. Voorafgaande aan de installatie van het hefeiland
zullen monsters worden genomen van de bodem. Deze gegevens zijn van belang in
verband met de eventuele erosie en sedimentatie en in verband met de eventuele
effecten van morsingen.

Gezien het plaats- en tijdgebonden karaktervan zowel het sersmisch onderzoeknaar
de ligging van het sub-surface target als het nulonderzoek zal de informatie alleen
kunnen worden gebruikt om de uitvoering van de betreffende proefboring bijte sturen.
Dit onderdeelvan de evaluatíe zal vrijwel geen informatie opleveren op basis waarvan
ook latere proefboringen kunnen worden bijgestuurd.

Monitoring
Tjdens de proefboringen zullen alle incidenfen worden geregistreerd. Ook de gebruikte
chemicaliën en afualstoffen zullen dagelijks worden geregistreerd. In geval van
incidenten zal hierdoor direct inzicht bestaan in de optredende verontreiniging van
vooral diesel en boorspoeling. De monsternames en analyses zullen worden afge-
stemd op de milieuzorgprocedures en worden uitgevoerd naar aanleiding van incident-
meldingen. Specifieke monsternames van het sediment kunnen bevestigen, dat de
beschreven effecten in dit MER van een eventuele morsing van synthetische boor-
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spoel¡ng beperkt blijven tot een toename in aantal en gewicht van benthische leefge-
meenschappen in het sediment. Tevens kan onderzocht worden wat de gevolgen zijn
van deze toename.

De ven¡vachte verstoring van vogels en zeehonden door geluid speelt in dit MER een
belangrijke rol. Ten behoeve van de effectvoorspelling zijn voor het bepalen van de
geluidimmr.ssre berekeningen uitgevoerd, op basis van bronsterktemetingen op het
hefeiland. Door tijdens de uitvoering van een proefboring de werkelijke geluidimmissie
van een hefeiland te meten en het gedrag van vogels en zeehonden te bestuderen,
zullen de aannamen uit dit MER in het evaluatieprogramma worden getoetst. ln dit
onderzoek zal ook aandacht worden besteed aan de gevolgen van fluctuaties in het
geluidniveau op het gedrag van vogels en dieren.

Tenslotte is ook een nadere bestudering gewenst van de gevolgen van het in de
Noordzee lozen van boorgruis en boorspoelinguilde tophole. ln het MER is geconclu-
deerd dat van deze lozingen geen meetbare effecten op het bodemmilieu zijn te
veruvachten. Naast de reeds uitgevoerde onderzoeken kan monitoring nogmaals
zichtbaar maken dat het lozen van tophole inderdaad geen schade aan het ecosys-
teem veroorzaakt. Om ten behoeve van deze monitoring een logische en consequente
tijdreeks van waarnemingen te kunnen opbouwen, zal het lozen plaatsvinden op één
centrale stortlocatie.

13.3 Onzekerheden ten aanzien van doelvariabelen

Leemten in kennís en informatie
Bij de beschr'tjving van de bestaande situatie en autonome ontwikkeling van het milieu
en het ruimtegebruik zijn de volgende leemten in kennis en informatie geconstateerd.

1. Actuele waterdieptes op de boorlocatie en op de transportroutes.
2. Aanwezigheid van bodemmacrofauna.
3. Ligging van scheepswrakken in de Waddenzee.
4. Aantallen en geografische spreiding van dagrecreanten.
5. Migratiebewegingen en ontwikkelingen in de spreiding en omvang van de

zeehondenpopulatie.

Evaluatie
Gezien het dynamische karaktervan de ecologie, hydrografie en geomorfologie is het
van de belang op de hoogte te zijn van de autonome ontwikkelingen van het dynami-
sche milieu in de Waddenzee. lnformatie over de laatste veranderingen in de diepte
en ligging van transpo¡troutes moet voorkomen dat er problemen kunnen ontstaan
bij het in- en uitvaren van de boorinstallatie of het transport van personeel en mate-
rieel als gevolg van ondiepten die op deze routes zijn ontstaan.

Aangezien voor de uitvoering van de proefboringen niet zal worden gebaggerd en voor
het transport alleen reguliere vaarroutes zullen worden gebruikt, wordt een uitvoerige
inventarisatie van de bodemmacrofaunaop de transportroute niet noodzakelijk geacht.
De bodemmacrofauna zal wel direct rond de boorinstallatie, alsook in de wijdere
omgeving daaruan worden geTnventariseerd. Deze inventarisatie richt zich met name
op het voorkomen van kokkel- en mosselbanken. Deze banken zijn vrij recent verdwe-
nen uit sommige van de gebieden waar de proefboringen zullen plaatsvinden. Ze lijken
zich op een aantal plaatsen echter te herstellen. De resultaten van deze evaluatie
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kunnen leiden tot een beperkte verschuiving van de boorlocatie. De monsternames
van bodemmacrofauna zullen ook plaatsvinden direct na en, indien veranderingen
worden gevonden, ook enige maanden na afloop van de proefboring.

Naar de aanwezigheid van scheepswrakken in de Waddenzee is inmiddels een
onderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zullen worden betrokken in
het nog uit te voeren nulonderzoek voor elke boorlocatie.

Onderzoek naar de aantallen en geografische spreiding van dagrecreanten zal geen
deel uitmaken van het evaluatie-onderzoek. De initiatiefnemer verwacht dat een
dergelijk onderzoek niet bijdraagt aan een, uit het oogpunt van zichthinde¡ meer
acceptabele locatiekeuze. Nadat de keuze voor een boorlocatie is gemaakt, bedraagt
de geografische spreiding voor de plaatsbepaling van een hefeiland uiteindelijk nog
maar enkele honderden meters. Ten opzichte van de gevoeligheidsgrens voor
zichthinder van een boorinstallatie, die is vastgesteld op tien kilometer, is dit zeer
gering.

Voor een betere beheersing van de milieu-effecten is het tenslotte van belang dat de
evaluatie zich richt op de autonome ontwikkeling van de zeehondenpopulafie in de
Waddenzee. Deze neemt namelijk nog steeds toe, waardoor de komende jaren zowel
het aantal zeehonden als het aantal ligplaatsen en het gebruik daarvan kan verande-
ren. Vooralsnog ontbreekt de vereiste kennis om deze veranderingen voor de komen-
de jaren te voorspellen. Het lnstituut voor Bos- en Natuuronderzoek (lBN) voert
daarom elk jaar zeehondentellingen uit vanuit een vliegtuig. Kwantitatieve gegevens
over de verspreiding van zeehonden in de winter ontbreken echter. Om deze reden
z'rjn 'wintertellingen'van zeehonden nodig. Deze tellingen zijn vooralvan belang voor
de proefboring naar Simonszand die pas in de winter van 1998-1999 zal plaatsvinden.
Ten oosten en ten zuidoosten van het gebied waar deze proefboring zal worden
uitgevoerd, bevinden zich namelijk de belangrijkste verblijfplaatsen van zeehonden
in de Nederlandse Waddenzee. De initiatiefnemer zal onderzoeken of aanvullende
gegevens over het aantalzeehonden in dit gebied kunnen worden verkregen zonder
de zeehonden zelf daarbij te verstoren.

13.4 Onzekerheden ten aanzien van milieu-effecten

Leemten in kennís en informatie
Om de milieu-effecten te bepalen zijn in dit MER gevoeligheidsgrenzen vastgesteld.
De gevoeligheidsgrenzen geven aan bij welke intensiteit van de milieubelastingen,
de doelvariabelen nadelige effecten ondervinden. ln het algemeen zijn de gevoelig-
heidsgrenzen zodanig veilig gekozen dat elke vorm van hinder of aantasting van de
doelvariabelen is meegewogen. Voor een tweetal gevoeligheidsgrenzen bestaan
echter onzekerheden over de waarde waarboven effecten zullen optreden. Het betreft
de (cumulatieve) effecten van enerzijds de aanwezigheid en anderzijds het geluid van
het hefeiland op het gedrag van vogels en zeehonden.

Monitoring
Om na te kunnen gaan in hoeverre de daadwerkelijk optredende effecten overeen-
stemmen met de voorspellingen uit d¡t MER zal tijdens en na uitvoering van de
proefboringen een monitoringprogramma worden uitgevoerd.
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Dit monitoringprogramma is door de initiatiefnemer opgesteld op basis van overleg
met de bij het MER betrokken deskundigen. Het doelvan het monitoringprogramma
is tweeledig. Enerzijds is het erop gericht de uitvoering van de proefboringen te
kunnen bijsturen indien de effecten groter blijken te zijn dan wordt verwacht. Ander-
zijds kunnen de resultaten van het monitoringprogramma worden gebruikt bij het
uitvoeren van de in een later stadium geplande proefboringen. De mitieu-effecten van
deze proefboringen kunnen dan zo mogelijk verder worden beperkt.
Op basis van de resultaten van de effectvoorspelling in hoofdstuk 10 en gezien de
onzekerheden over de gevoeligheidsgrenzen richt de monitoring zich vooral op de
verstoring van vogels en zeehonden.

Onderzoek naar foerageergedrag van vogels moet vlak vóór aanvang van een
proefboring starten. Ttjdens de proefboring zal in de Waddenzee het gedrag van wad-
en watervogels worden gevolgd, met name tijdens fluctuaties in het geluidniveau. De
monitoring van vogels kan worden uitgevoerd vanaf het hefeiland. Bijde interpretatie
van de resultaten kan gebruik worden gemaakt van onderzoek dat al eerder in het
kustgebied is uitgevoerd (Van der Laar, 1994).
De waarnemingen van vogels zullen worden gedaan tijdens het uitvoeren van de
proefboring, tijdens de aan- en afuoervan materiaalen tijdens hetaffakkelen. Hiermee
wordt aangesloten bij de eruaringen die de initiatiefnemer heett opgedaan bij de
monitoring van vogels ten noorden van Terschelling en op de vaste wal bij onder
andere Anjum en Vierhuizen (Van der Laar, 1994). ln het monitoringprogramma wordt
rekening gehouden met het feit dat zowel de aantallen vogels als hun gedrag in de
tijd variëren.

ln de monitoring zalook het gedrag van zeehonden worden betrokken. Dit zalafhan-
kelijk van de locatie en de periode van boren nader worden ingevuld. In elk geval zal
het 'haul out gedrag' en het voedselgedrag van zeehonden worden ondezocht.
Speciale aandacht zaldaarbijworden besteed aan de ligplaatsen van zeehonden op
nabij gelegen zairdbanken en aan het gedrag tijdens luctuaties en pieken in het
geluidniveau.

ln het evaluatieonderzoek, dat vooraf gaat aan de proefboring, zal gebruik worden
gemaakt van tellingen en observaties van de zeehondenpopulatie. Dit onderzoek dient
de kennis van de natuurwaarde van het gebied rond de boorlocatie te vergroten.
lndien nodig kan deze informatie worden gebruikt om de proefboring vooraf bij te
sturen. Echter, er zal worden afgezien van het vergelijken van aantallen vogels en
zeehonden vóór en na de boring ten behoeve van de monitoríng van de daadwer-
kelijke verstoring van deze dieren. De dynamiek en seizoensinvloeden zijn namelijk
zo groot dat eventuele effecten niet zichtbaar worden. De monitoring van vogels en
zeehonden tijdens de proefboring richt zich daarom hoofdzakelijk op het waarnemen
van 'gedrag'. Het gaat er daarbij vooral om vast te stellen of dit gedrag afwijkt van wat
verwacht zou mogen worden.

Het ecologische deel van het monitoringprogramma zal veelomvattend zijn. Met de
resultaten van dit deel van het programma kan niet alleen de uitvoering van de
betreffende proefboring worden bijgesteld, maar kunnen mogelijk ook ongewenste
ontwikkelingen bij volgende proefboringen worden voorkomen.
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13.5 Evaluatie en monitoring samengevat

In figuur 13.1 worden de opzet en inhoud van de evaluatie en monitoring voor de
proefboringen nog eens samengevat. Voor de verschillende onderdelen van het
programma wordt hierbij aangegeven in welke 'fase', met welk'doel'en volgens welke
'aanpak'de evaluatie en monitoring plaats zullen vinden. Onder'doel'wordt aangege-
ven of de evaluatie of monitoring is gericht op het voorkómen, het bijsturen of het
controleren van de effecten achteraf. Onder'aanpak'worden de instrumenten ge-
noemd met behulp waarvan de evaluatie of monitoring zal worden uitgevoerd. De
'pijlen' in het schema geven de onderlinge relaties aan tussen de onderdelen van het
programma. Zo zullen de resultaten van de evaluatie van de sedimentsamenstelling
en de bodemmacrofauna vóór en na de proefboring met elkaar worden vergeleken
teneinde eventuele veranderingen te kunnen vaststellen. Ook van eventuele incidenten
zal worden vastgesteld of deze tot verontreinigingen en wijzigingen in de sediments-
amenstelling en bodemmacrofauna hebben geleid.

Na afloop van de proefboring zal het bevoegd gezag het verloop van de proefboring
evalueren. De initiatiefnemer zal de gegevens van het onderzoek, dat is uitgevoerd
in het kader van het in het voorgaande beschreven evaluatie- en monitoringpro-
gramma van de initiatiefnemer zelf, beschikbaar stellen voor deze evaluatie van het
bevoegd gezag.
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14. DOORKIJK NAAR PRODUKT¡E

14.1 Algemeen

Als de proefboringen hebben aangetoond dat er gas in economisch winbare hoe-
veelheden aanwezig is, zal het gasveld in ontwikkeling worden genomen. De ontwikke-
ling van een gasveld bestaat achtereenvolgens uit het installeren van een produktie-
installatie, het uitvoeren van enkele produktieboringen, het aanleggen van gasleidingen
en het winnen en transporteren van het gas. ln dit hoofdstuk zal een doorkijk worden
gegeven naar de mogelijkheden en de te verwachten effecten van deze produktie.

Om een drietal redenen kan op dit moment nog slechts een beperkte doorkijk naar
de produktie worden gegeven. Ten eerste zijn pas na de proefboringen gegevens
bekend over de voorkomende hoeveelheden gas en de bijbehorende gas- en reser-
voirkarakteristieken. Deze informatie is onmisbaar bij het opstellen van een ontwikke-
lingsplan volgens welke de produktieboringen worden uitgevoerd. ln een dergelijk plan
zullen ondermeer de aard van de te gebruiken installaties, het aantal produktiebo-
ringen en de wijze van gasveruverking worden vastgelegd.
Ten tweede zal voor het plaatsen van de produktie-installatie en het uitvoeren van
de produktieboringen, voor zover deze plaatsvinden in 'gevoelige' gebieden, een
nieuwe milieu-effectrapportage worden uitgevoerd. ln dit 'produktie-MER' zullen
alternatieve uitvoeringswijzen, de aard en omvang van de te ven¡vachten milieu-
effecten en mogelijke mitigerende maatregelen uitvoerig aan de orde komen.
Tên derde zullen de mijnbouwmaatschappijen voor 1999, dus vóórdat begonnen wordt
met de eventuele produktie van gas, een integrale studie uitvoeren naar de cumulatie-
ve effecten van bodemdaling. De resultaten van deze studie zullen in het nog op te
stellen produktie-MER worden ven¡verkt, zodat ze kunnen worden meegenomen in het
overleg over de aan de produktie te verbinden voorwaarden.

Ondanks de genoemde beperkingen zal in dit MER, in navolging van het Plan van
Aanpak, ook aandacht worden besteed aan de produktie. Ondenruerpen die in dit
hoofdstuk aan de orde komen zijn het produktieproces in algemene zin, de mogelijke
scenario's voor de produktie en de te verwachten milieu-effecten, in het bijzonder als
gevolg van bodemdaling. Voor een goed begrip zal echter eerst worden ingegaan op
de doelstellingen van de produktie en de te nemen besluiten.

14.2 Doelstellingen

ln aansluiting op de nog nader te definiëren probleemstelling is het doel van de
produktie en van het daarvoor op te stellen MER voorlopig als volgt verwoord.

Doel produktie
Het doel van de produktie is om het aanwezige gas, technisch-economisch gezien,
zo efficiënt mogelijk te produceren op een voor het milieu acceptabele manier.

Doel produktie-ME4
Het doelvan een produktie-MER is tweeledig: enerzijds beoogt het MER ten behoeve
van de besluitvorming inzicht te geven in de milieu-effecten die mogelijk zullen
optreden als gevolg van de produktie, anderzijds beoogt het MER aan te geven hoe
de venvachte milieu-effecten tot een minimum kunnen worden beperkt.
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Met welke bouwstenen het meest milieuvriendelijk alternatief voor de produktie zal
worden opgebouwd kan nu nog niet worden aangegeven. Geredeneerd vanuit de
bouwstenen voor de proefboringen zal voor de produktie vooral het 'hoe' centraal
staan. 'Waar'de produktie wordt uitgevoerd, wordt in eerste instantie bepaald door
de beperkende voorwaarde dat de produktieboringen in elk geval buiten het PKB-
gebied Waddenzee moeten plaatsvinden. Door de lange t'rjd waarin de produktie
plaatsvindt (ruim twintig jaar) zal het belang van de vraag 'wanneer' zich bovendien
vooral beperken tot het kortdurende installeren van de produktie-installatie, de periode
waarin produktieboringen worden uitgevoerd en het aanleggen van evacuatieleidingen
voor het transport van gas.

14.3 Besluiten

Net als voor de proefboringen zal ook voor de produktie die plaatsvindt in 'gevoelige
gebieden'een MER moeten worden opgesteld. Gezien de complexe juridische situatie
en het ontbreken van de resultaten van de proefboringen is op dit moment nog niet
exact aan te geven welke overheidsbesluiten hiervoor genomen moeten worden. ln
hoofdlijnen kan echter worden gesteld dat voor de produktie van dezelfde overheden
en adviesorganen vergelijkbare besluiten en adviezen zullen worden gevraagd als voor
het uitvoeren van de proefboringen.

14.4 Produktieproces

Een analyse van het produktieproces leidt in hoofdlijnen tot de volgende activiteiten
voor de produktie.

a. opstellen van een ontwikkelingsplan;
b. installeren van de produktie-installatie;
c. aanleggenvanevacuatieleidingen;
d. uitvoerenvan produktieboringen;
e. winnen van het gas;
f. verwijderen en verplaatsen van de produktie-installatie.

Ontwikkelingsplan
De eerste activiteit bestaat uit het opstellen van een ontwikkelingsplan op basis van
de aangetoonde gasreserves en de verkregen gas- en reservoirkarakteristieken van
de nieuwe prospects. ln het ontwikkelingsplan wordt het aantal produktieboringen
aangegeven en de wijze van uitvoering uitgewerkt. Tevens wordt de aard van de te
gebruiken installaties toegelicht en de wijze waarop de gasverwerking plaatsvindt. Het
ontwikkelingsplan stelt onder meer vast voor welk type produktie-installatie zal worden
gekozen. Met name de keuze voor een installatie met of zonder een gasbehandeling
is belangrijk. Deze keuze beinvloedt, zoals in hetveruolg van dit hoofdstuk zal blijken,
de ligging van de locatie van de produktie-installatie en het type en de lengte van de
evacuatieleiding die nodig is voor de afuoer van geproduceerde vloeistoffen en
gassen.
ln paragraaf 14.5 zal nader worden ingegaan op de hoofdlijnen van enkele mogelijke
produktiescenario's die, naar de huidige inzichten, te zijner tijd in de ontwikkelingsplan-
nen naar voren zouden kunnen komen.
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lnstallatie
Op basis van het ontwikkelingsplan wordt voor een produktielocatie op zee een
produktieplatform in een werf opgebouwd. Het platform wordt kant en klaar op land
in elkaar gezet, waarna het op een kraanschip met behulp van sleepboten naar de
locatie wordt versleept. Voorafgaande aan het installeren van het platform vindt een
inspectie van de locatie plaats. De installatie van een platform bestaat uit het positio-
neren van het kraanschip waarvan de ankers met hulpvaartuigen zullen worden
aangebracht. Na het positioneren van het kraanschip wordt de stalen onderbouw van
het produktieplatform, het'jacket', neergelaten en in de bodem geheid tot een diepte
van circa 50 meter. De precieze diepte is afhankelijk van de bodem en het gewicht
van het platform. Na het heien worden de heipalen vastgelast aan het jacket, waarna
de bovenbouw van het platform op de onderbouw wordt geplaatst en wordt vastgelast.
Het kraanschip en de hulpschepen kunnen dan de locatie weer verlaten. Het installe-
ren van een produktieplatform neemt ongeveer twee weken in beslag.

Evacuatieleidingen
Voordat met de daadwerkelijke produktie kan worden begonnen, zijn evacuatie-
leidingen nodig waardoor de geproduceerde vloeistoffen en gassen worden afgevoerd.
Bij de evacuatie wordt onderscheid gemaakt naar leidingen voor droog gas en voor
nat gas. De leidingen voor droog gas evacueren het gas dat al op het produktieplat-
form is behandeld. Bij dit gas zit geen water en condensaat meer. De leidingen voor
nat gas daarentegen evacueren het gas dat nog niet is behandeld. Dit gas bevat nog
wel water en condensaat.

Produktieboringen
Voor een doelmatige ontwikkeling van het gasveld zullen, voorafgaande aan de
gaswinning, één of meer produktieboringen worden uitgevoerd. De ligging en kwaliteit
van het gasveld kunnen namelijk meerdere ontsluitingen van het gasreseruoir verei-
sen. De extra boringen zullen in principe op dezelfde wijze plaatsvinden als de proef-
boringen. Vanwege de kennis van het prospect, die tijdens de proefboring is verkre-
gen, kan een produktieboring echter nauwkeuriger worden uitgevoerd. Ook de lengte
van het boortraject en de hoeveelheden doorboorde formatie en gebruikte afualstoffen
(boorspoeling en boorgruis) zullen in het algemeen verschillen.
De produktieputten worden vervolgens gecompleteerd. Dat wil zeggen dat de verbui-
zingzo wordt aangepast dat het gasmengsel uit het reseryoir naar boven kan stromen.
Het completeren heeft ook betrekking op de evacuatieleidingen en de ondergrondse
en bovengrondse voorzieningen die nodig zijn voor het efficiënt en veilig produceren
van het gas uit het reservoir. Na eventuele stimulatie van de formatie wordt er getest
of schoon geproduceerd. Het completeren van een put neemt ongeveer drie weken
in beslag.

Gaswinning
Bij het completeren wordt in de aangebrachte verbuizing van de geboorde put een
stijgbuis neergelaten. De stijgbuis dient om de geproduceerde koolwaterstotfen naar
de oppervlakte te brengen. Hierdoor wordt de verbuizing beschermd tegen erosie en
corrosie. Bovendien zorgt de stijgbuis in combinatie met de ringruimte voor een
circulatiecircuit. Dit circulatiecircuit wordt onder andere gebruikt voor het doodpompen
van de putten. Bij het doodpompen van een put wordt de druk van het gasreservoir
gecompenseerd door een kolom vloeistof. Hierdoor kan de put worden geopend ten
behoeve van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. De stijgbuis wordt zo ontwor-
pen dat zowel de stijgbuis zelf als de ringruimte kunnen worden afgesloten. In de
stijgbuis gebeurt dit met een veiligheidsafsluiter en in de ringruimte met één of meer
zogenaamde 'packers'.

403



Nadat het produktieplatform is aangesloten op de evacuatieleidingen en het gaslei-
dingennetwerk van de Gasunie kan met de produktie worden begonnen. De produktie
neemt, in tegenstelling tot alle voorgaande aspecten, een lange periode in beslag
(twintig tot dertig jaar). Het doel van de produktie is om het mengsel van gas, water
en condensaat, dat onder hoge druk naar boven komt, te scheiden. De hieruoor
benodigde apparatuur zal op het betreffende platform of op een nabij gelegen platform
aanwezig zijn.
ln de te transporteren gasstroom zal een kleine hoeveelheid glycol worden geïnjec-
teerd om hydraatvorming tegen te gaan. De besturing van de kleppen en afsluiters
kan op het produktieplatform via telemetrie of via een kabel vanaf een controlekamer
op het vaste land plaatsvinden. Bij eventuele storingen kunnen de automatische
kleppen en afsluiters zichzelf sluiten en wordt de installatie op een veilige manier
buiten bedrijf gesteld. Het gas wordt afgevoerd naar de Gasunie, het condensaat
verscheept naar Pernis en het water geÏnjecteerd of geloosd.

Ve rwij de re n p rodu kti ep latfo rm
Als aan het einde van de produktieperiode de gasdruk te laag dreigt te worden,
kunnen compressoren worden geinstalleerd om de levensduur van het veld nog te
verlengen. Soms is dit economisch gezien geen aantrekkelijke optie meer en wordt
het veld verlaten. Hierbij wordt het produktieplatform verwijderd en wordt de omgeving
vervolgens zo goed mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. De verwachting
is, dat als bij het tempo van de gaswinning rekening wordt gehouden met een accep-
tabel tempo van bodemdaling, de produktielocatie na ongeveer twintig tot dertig jaar
zal worden verlaten.

Uit deze beschrijving van het produktieproces blijkt dat vooral de wijze waarop de
produktie zal worden uitgevoerd van invloed zal zijn op de aard en omvang van de
te verwachten milieu-effecten. Gezien de lange duur van de produktieperiode is dus
met andere woorden het'hoe'essentieel om de milieu-effecten te kunnen beperken.
Hiervoorworden in de volgende paragraaf enige opties aangereikt, die globaalworden
getoetst op hun consequenties voor het milieu.

14.5 Produktiescenario's

Deze paragraaf schetst enkele scenario's voor de eventuele winning van het gas.
Deze produktiescenario's hebben enerzijds betrekking op hetverwachte aantal nieuwe
produktie-installaties en anderzijds op het benodigde aantal droge of natte gasleidin-
gen. Daarbijwordtaangegeven hoe op dít momentover mogelijke produktiescenario's
wordt gedacht. De initiatiefnemer zal le z'rjner tijd echter kunnen afwijken van de
geschetste scenario's, als geologische, technische of milieukundige overwegingen daar
aanleiding toe geven.

De produktiescenario's voor het gas onder de Waddenzee gaan uit van locaties die
liggen in de Noordzeekustzone, op Ameland en op het vaste land. ln deze gebieden
zal ook de eventuele ontwikkeling van de prospects uit het MER'Proefboringen naar
aardgas in de Noordzeekustzone en op Ameland'plaatsvinden. De produktiescenario's
in deze paragraaf geven daarom een totaal overzicht van de eventuele produktie van
zowel de prospects onder de Waddenzee als van de prospects onder de Noordzee-
kustzone en Ameland, zoals die in de beide MER'en zijn behandeld.
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De produktiescenario's worden enerzijds bepaald door de locatie van de produktie-
boring en anderzijds door de locatie van de gasbehandeling, waar het gas van het
water en condensaat wordt gescheiden. Als zowel de produktie als de behandeling
van gas op één en dezelfde locatie plaatsvindt zijn er geen leidingen nodig voor de
evacuatie van nat gas. Het behandelde, droge gas kan dan direct worden aangesloten
op de dichtstbijzijnde evacuatieleiding. Produktie-installaties die de beschikking hebben
over faciliteiten voor de behandeling van gas zijn een produktieplatform op zee en een
gasbehandelingsstation op land.
Als de gasbehandeling op een andere locatie plaatsvindt dan de produktie moet er
eerst een natgasleiding worden aangelegd van de produktielocatie naar de locatie
waar de gasbehandeling plaatsvindt. Dit kan een behandelingsstation zijn of een
produktieplatform. De produktielocaties worden dan uitgevoerd als produktiesatellieten
zonder gasbehandelingsinstallatie (zie figuur 14.1). Een produktiesatelliet op zee kan
zowel boven als onder water worden geTnstalleerd.

14.1 Overzicht van de relatie tussen de verschillende produktie-installaties, de gasbehandeling en de aard van de
evacuatieleidingen.

T T
Produktiesatelliet

zonder
gasbehandeling

Produktieplatform

met
gasbehandeling

I
Nat gastransport

T
Behandeling van gas

(op platform of op land)

t
Droog gastransport Droog gastransport

L) ou,onus-netwerk {

405



I

Figuur 14.2 Verhouding tussen de afmetingen van een boorplatform (links) en een satell¡et (rechts).

P ro d u kt i e - p I atf o rm s e n p rod u kti e s ate I I i ete n
ln de Waddenzee, de Noordzeekustzone en op Ameland zijn in totaal 12 proefborin-

gen gepland. Een overzicht van de aan te boren prospects is weergegeven in tabel

14.3.

Tabel 14.3 De prospects onder het waddengebied d¡e eventueel in aanmerking komen voor gaswinning.

Bij gunstige resultaten van de proefboringen kan de produktie van alle prospects in
principe plaatsvinden met tien produktie-installaties (zie figuur 14.4). Vijf van deze

installaties liggen in de Noordzeekustzone, twee op Ameland en drie op het vaste
land.

Voor de mogelijke produktie van gas uit de prospects Ballonplaat, Huibeftplaat en

Rottumeroog 1 en 2 zijn twee nieuwe produktie-installaties voorzien in de Noordzee-

kustzone, één produktieplatform en één satelliet. Het produktieplatform is voorzien

van een gasbehandelingsinstallatie, zodat het gas uit deze prospects droog geëva-

cueerd kan worden.
Voor de eventuele produktie van het prospect Simonszand zijn twee mogelijkheden

onderkend: een produktie-satelliet in de Noordzeekustzone of een produktie-installatie

op land.

Pinkegat
Plaatgat
Ballonplaat
Huibertplaat
Rottumeroog 2

Ballum (Ameland)

Sint Jacobiparochie-West
Hollum-Zuid
Blija-Noord
Roode Hoofd
Simonszand
Rottumeroog I
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Voor de mogelijke produktie van gasuit de prospects Pinkegat en Plaatgat zal voor
elk prospect een produktie-satelliet in de Noordzeekustzone worden geïnstalleerd.
Voor de produktie van gas uit de prospects Hollum-Zuid en Ballum zou gebruik
kunnen worden gemaakt van de bestaande locatie bij Hollum en de aan te leggen
locatie bij Ballum. Deze produktie-installaties zullen worden uitgevoerd als produktie-
satelliet. Voor de behandeling van het gas uit deze prospects zal gebruik worden
gemaakt van het bestaande Ameland Westgat Platform.
De drie overige prospects, Roode Hoofd, Blija-Noord en Sint Jacobiparochie-West,
kunnen worden geproduceerd vanaf het vaste land. Zo zou het gas uit het prospect
Roode Hoofd vanaf een, nader te bepalen, nieuwe locatie ten westen van het Lauwer-
smeer kunnen worden gewonnen. Het prospect Blija-Noord kan via de bestaande
produktie-installatie Blija-Ferwerderadeel in produktie worden genomen. Tenslotte kan
voor het prospect Sint Jacobiparochie-West naar verwachting gebruik worden gemaakt
van de beoogde locatie voor het uitvoeren van een proefboring voor het prospect Sint
Jacobiparochie op het vaste land.

Naar het huidige inzicht kunnen de in totaal twaalf prospects mogelijk vanuit twee
bestaande landlocaties, drie nieuwe of al geplande landlocaties en vijf nieuwe locaties
op zee worden geproduceerd.

Evacuatieleidingen
Afhankelijk van de aard van de produktie-installatie zal het geproduceerde gas worden
geëvacueerd via nat gasleidingen of via droog gas leidingen.

Voor het transport van nat gas van de produktielocatie (satelliet) naar de behande-
lingslocatie (platform of land) zijn naarverwachting maximaalvijf nieuwe aansluitingen
nodig.

Voor de evacuatie van nat gas uit de prospects Simonszand, Ballonplaat, Huibertplaat
en Rottumeroog 1 en 2 zijn, uitgaande van een nieuw produktieplatform, ongeveer
21 kilometer natte gasleidingen nodig. Voor Simonszand bestaat bij een eventuele
produktie vanaf land nog een alternatief dat uitgaat van een nieuwe natte gasleiding
op land van ongeveer tien kilometer lengte. Voor Ballonplaat bestaat het milieutech-
nisch meest gecompliceerde scenario uit de aanleg van een natte gasleiding door de
Waddenzee over een lengte van vijftien tot twintig kilometer, die aansluit op een
behandelingsinstallatie aan de kust.
Voor de evacuatie van de prospects Hollum-Zuid en Ballum zijn eventueel nieuwe
leidingen nodig naar de gasbehandelingsinstallatie op het Oerd op oost-Ameland, met
een totale lengte van circa 22 kilometer. Vanaf Pinkegat en Plaatgat zijn één of
mogelijk twee leidingen naar het Ameland Westgat Platform nodig, eveneens met een
lengte van ongeveer 22 kilometer.
De prospects Sint Jacobiparochie-West, Blija-Noord en Roode Hoofd kunnen vanaf
land in produktie worden genomen. De beoogde produktie-installaties voor de pros-
pects Sint Jacobiparochie-West en Blija-Noord zullen z'ljn uitgerust met een gasbehan-
delingsinstallatie. Transport van nat gas is voor deze prospects dan niet nodig. Voor
de evacuatie van het natte gas uit het prospect Roode Hoofd, dat vanaf de eerder
genoemde nader te bepalen locatie ten westen van het Lauwersmeer wordt geprodu-
ceerd, is een leiding gepland naar Anjum met een lengte van ongeveer vier kilometer.

Voor de evacuatie van droog gas kan in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt
van bestaande drooggas-aansluitingen op de Noord Gas Transporl (NGT) leiding.
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Voor de ontsluiting van de prospects Ballonplaat, Huibertplaat, Rottumeroog 1 en 2
en Simonszand zal naar verwachting één nieuwe verbindingsleiding met een lengte
van drie kilometer worden aangelegd tussen het produktieplatform en de NGT-leiding
in de Noordzeekustzone.
Het behandelde gas uit de prospects Hollum-Zuid, Ballum, Pinkegat en Plaatgat kan
in principe worden geëvacueerd via de NGT-drooggasleidingen vanaf het Ameland
Westgat Platform (AWG). De prospects Hollum-Zuid en Ballum kunnen eventueel, als
er een behandelingsinstallatie op Ameland wordt aangelegd, ook met een lange
pijpleiding direct op de NGT-leiding worden aangesloten.
Het behandelde gas uit het prospect Blija-Noord kan worden geëvacueerd via bestaan-
de leidingen en uit Roode Hoofd via de installatie bijAnjum. Het gas uit het prospect
Sint Jacobiparochie-West zal, na behandeling op de produktielocatie, via een gaslei-
ding naar de 'Groningen-leiding' bij Oldeboorn of via een leiding naar de 'Zuidwal-
leiding' bij Harlingen getransporteerd moeten worden. De lengte van een dergelijke
leiding is ongeveer 25 kilometer. De keuze zal onder meer afhangen van de kwaliteit
van het gas (hoog of laag calorisch) en van economische overwegingen op het
moment dat tot de produktie zal worden overgegaan.

ln tabel 14.5 is een mogelijk ontwikkelingsscenario's voor de produktie van het
waddengas samengevat. ln de tabel is het aantal nieuwe gasleidingen toegedeeld aan
het gebied van waaruit de produktie plaats zal vinden. Het aantal gasleidingen voor
de Waddenzee is op nul gesteld.

Tabel 14.5 Het maximale aantal produktie-installaties en leidíngen voor de produkie van gas in het waddengebied.

t Waarvan één bestaande produktie-installatie.

Knelpunten
Alle prospects en scenario's in beschouwing genomen vormt het aantonen van de
boortechnische haalbaarheid van de landontwikkelingsoptie voor Simonszand naar
venruachting het belangrijkste knelpunt. Daarnaast moetvoorde prospects Ballonplaat,
Huibertplaat en Rottumeroog 1 en 2 nog een afweging worden gemaakt tussen
enerzijds een relatief groot produktieplatform in de Eemsmond voor de gelijktijdige
produktie van al deze prospects en anderzijds een kleine satelliet met een natte
leiding naar land, die steeds één van deze prospects in produktie neemt. Het knelpunt
in deze afweging vormt de leiding, die om geotechnische redenen waarschijnlijk niet
in de Westereems maar in de Waddenzee zou moeten liggen.

De verschillende ontwikkelingsscenario's en de bijbehorende keuzen zullen uitgebreid
aan de orde komen in het produktie-MER.

produktieplatforms
produktiesatellieten

1

4
0
2

0
0

zt
1

droge gasleidingen
kilometers droge gasleiding

1

3
0
0

0
0

1

25

natte gasleidingen
kilometers natte gasleidingen

4
43

2
22

0
0

1

4
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14.6 Milieu-effecten

ln deze paragraaf wordt een globale doorkijk gegeven naar enkele specifieke milieu-
aspecten die samenhangen met de produktie van gas.

Bodemdaling
Eén van de belangrijkste effecten van de winning van gas is bodemdaling. ln feite
vormt bodemdaling, wat de verwachte milieu-effecten betreft, het belangrijkste verschil
tussen proefboringen en produktieboringen. In het Stuurgroeprapport is reeds een
hoofdstuk gewijd aan dit onderwerp. Centraal daarbij staat de cumulatieve bodemda-
ling als gevolg van de huidige bodemdaling in bestaande velden en de bodemdaling
die het gevolg zal zijn van de winning van de nog aan te tonen reserues. Vanwege
het belang van dit onderwerp voor de produktie zal in paragraaf 14.7 apart aandacht
worden besteed aan de bodemdaling.

Horizonveruuiling
Gezien de duur van de produktie vormt ook de te verwachten horizonvervuiling een
belangrijk thema in het produktie-MER. Hierbij zijn vorm, kleur, verlichting en omvang
(hoogte) van de produktie-installaties van belang. Uit de produktie-activiteiten op
Ameland blijkt duidelijk dat de inpasbaarheid van een produktie-installatie op een
eiland groter is dan voor de kust.

Waterueruuiling
De grootste afualstroom vormt het water dat bij de produktie vrijkomt. De algemene
samenstelling en de potentiële effecten van produktiewater zijn bekend (Cofino et al.,
1992; Slager et al., 1992). Bij een eventuele afname van de kwaliteit van het produk-
tiewater kan er toe worden overgegaan om het water terug te voeren in het reservoir
(injecteren). ln principe kan ook voor nieuwe ontwikkelingen in de Noordzeekustzone
al bij voorbaat worden uitgegaan van het terugvoeren van produktiewater, voorzover
dit technisch mogelijk is. Voor de overige afualstromen geldt dat deze volgens de
geldende procedures zullen worden afgevoerd naar erkende vemrerkers.

Luchtveruuiling
Produktie-installaties die liggen binnen de drie-mijlszone zullen voldoen aan algemeen
geldende regels die specifiek zullen worden uitgewerkt in het milieuconvenant tussen
de overheid en de mijnbouwmaatschappijen.

Ecologische verstoring
Produktie-installaties en evacuatieleidingen kunnen bij de aanleg tot ecologische
verstoringen leiden. Deze zullen, onder andere door een juiste keuze van het seizoen,
zoveel mogelijk worden teruggedrongen. Ook bij de keuze van de locatie en de wijze
van uitvoering zal, voor zover dat technisch mogelijk is, gestreefd worden naar een
zo beperkt mogelijke verstoring. ïjdens de uitvoering van de produktieboringen zal
de verstoring vergelijkbaar zijn met de verstoring bij uitvoering van de proefboringen.
Tjdens de produktiefase moet wel rekening worden gehouden met de extra verstoring
die optreedt als gevolg van enkele helikoptervluchten per week naar een produktieplat-
form. De geluidproduktie van de produktie-installatie zalworden geminimaliseerd door
middel van reguliere maatregelen.
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lncidenten
Net als voor de proefboringen zal ook voor de produktie een risico-analyse worden
uitgevoerd. De resultaten van deze analyse zullen een belangrijke rol spelen in de
keuze van het definitieve produktiescenario.

14.7 Bodemdaling

Vanwege het belang van de effecten van bodemdaling bij de produktie van gas wordt
in deze paragraaf afzonderlijk aandacht besteed aan het verschijnsel bodemdaling.
Achtereenvolgens zal worden ingegaan op de oozaken, de verwachte omvang, de
verwachte effecten en mogelijke maatregelen om de effecten van bodemdaling te
kunnen beheersen.
Opgemerkt wordt dat het hier slechts een globale verkenning betreft, vooruitlopend
op de nog uit te voeren integrale bodemdalingsstudie. De gegevens in deze paragraaf
zijn voornamelijk gebaseerd op een studie naar de effecten van bodemdaling door
gaswinning in de Waddenzee, die ten grondslag heeft gelegen aan het in september
1993 gehouden bodemdalingsdebat in de Tweede Kamer (Oost en Dijkema, 1999).
Tevens zijn gegevens van de huidige gaswinning bij Ameland in deze beschouwing
verwerkt en zijn de uitkomsten gebruikt van een studie naar mitigerende maatregelen
voor de effecten van bodemdaling (WUIBN, lgg5).

Oorzaken van bodemdaling
Bodemdaling treedt in Nederland al lange tijd op. Dit wordt veelal veroorzaakt door
natuurlijke inklinking of door menselijke activiteiten als ontwatering, winning van
grondwater, ontginning van vaste delfstoffen en winning van gas.
Het aardgas wordt in Noord-Nederland hoofdzakelijk aangetroffen in zandsteenlagen
op een diepte van 2500 tot 4000 meter. Deze gesteenten zijn opgebouwd uit aan
elkaar gekitte zandkorrels waartussen zich kleine ruimten, de poriën, bevinden. ln
deze poriën bevindt zich het gas onder hoge druk. Dit doorlatende gesteente, het
'reservoir', wordt afgedekt door niet-doorlatende lagen zoals zout en kleisteen. Op de
korrelstructuur van het reservoirgesteente wordt een enorme druk uitgeoefend door
de bovenliggende gesteentelagen. De druk op de korrelstructuur wordt gecompen-
seerd door de druk van het gas in de poriën. Door gasproduktie neemt de druk in de
poriën at en zal de druk op de korrelstructuur toenemen. Hierdoor wordt het reservoir-
gesteente enigszins samengedrukt. ln tegenstelling tot de winning van vaste delfstof-
fen wordt bij gaswinning dus geen gesteentemateriaal weggehaald, maar blijven de
lagen waarin gas voorkomt intact. De bodemdaling ontstaat doordat de bovenliggende
lagen de onderste lagen enigszins in elkaar drukken (WUIBN, 199S).
De mate waarin gesteenten worden samengedrukt hangt voornamelijk af van de
structuur en hardheid van het reservoirgesteente en de totale drukdaling en dikte van
de gasvoerende en de eventueel daaronder gelegen watervoerende laag.

Bodemdaling zal pas optreden aan de oppervlakte als tijdens het indrukken van het
reservoirgesteente alle bovenliggende lagen plastisch zijn en daardoor meezakken.
Dit treedt vooral op bijvelden met een relatief groot oppervlak zoals het Groningen -
veld. Aan de randen van grote velden en bij zeer kleine velden wordt een deel van
het gewicht van de bovenliggende lagen overgedragen naar de omgeving. Hierdoor
is de bodemdaling op deze plaatsen geringer.
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Omvang bodemdaling
Voordat een gasveld in produktie wordt genomen wordt een prognose van de ver-
wachte bodemdaling gemaakt. Hieraan ligt een reservoirmodel ten grondslag dat
gebaseerd is op geologische kennis en de resultaten van het seismisch onderzoek.
Met deze gegevens kan een voorlopige voorspelling van de bodemdaling worden
gemaakt. Na het beschikbaar komen van de gegevens van proef- of produktieboringen
wordt de definitieve voorspelling gemaakt. Belangrijke geologische invoergegevens
voor het reseruoirmodel zijn de reservoirdiepte en reservoirdikte, drukverdelingen en
kenmerken van het gesteente. Op basis van deze invoergegevens kan de relatieve
vermindering van de dikte van het reservoirgesteente onder druk van bovenliggende
lagen worden bepaald. De berekende vermindering wordt uiteindelijk met behulp van
een specialistisch rekenmodelvertaald naarde ven¡vachte bodemdaling op maaiveldni-
veau (Geertsma & Van Opstal, 1973).

Op basis van berekeningen bij eerdere gaswinning kan een algemeen beeld van de
verwachte bodemdaling worden geschetst. De bodemdaling als gevolg van gaswinning
verloopt op maaiveldniveau zeer geleidelijk. De bodem neemt de vorm aan van een
gelijkmatige, platte schotel waarbij in de richting van de randen de daling geleidelijk
afneemt. Doordat de gasvelden over een periode van 20 tot 30 jaar in produktie
worden genomen, zal de dalingssnelheid die optreedt op het diepste punt van de
schotel meestal niet meer bedragen dan een halve tot één centimeter per jaar
gedurende de eerste tien tot vijftien jaar. Gedurende de eindfase van de produktie
neemt de dalingssnelheid verder af. Door het geleidelijke en gelijkmatige verloop van
de bodemdaling zal schade aan bebouwing uiterst beperkt blijven of zelfs niet optre-
den. Dit wordt bevestigd door studies die hiernaar z¡n verricht in de provincies
Groningen en Friesland (Commissie Bodemdaling door Aardgaswinning, 1987;
Onderzoekscommissie Bodemdaling Friesland, 1 991).

Effecten van bodemdaling in de Waddenzee
De effecten van bodemdaling in de Waddenzee kunnen als volgtworden samengevat
(Oost en Dijkema, 1993).
Vast staat dat als gevolg van gaswinning bodemdaling zal optreden. Negatieve
effecten van bodemdaling kunnen worden voorkomen door de lokale gasontrek-
kingssnelheid, en daarmee de bodemdalingssnelheid, af te stemmen op de dynamiek
van het ecosysteem. De effecten van de bodemdaling op kwelders zijn vergelijkbaar
met de effecten als gevolg van de zeespiegelrijzing. Een vergelijking van de verwachte
bodemdaling met de opslibbing gedurende de afgelopen 25 jaar laat zien dat deze
balans er positief blijft uitzien, ook bij een zeespiegelrijzing van 6O centimeter per
eeuw. Kwelders kunnen dan ook een gecombineerde bodemdaling en zeespiegelrij-
zing bijhouden van vijf tot tien millimeter per jaar. Dit kan doordat de vegetatie extra
sedimentatie veroorzaakt.
Op de kwelders kan bodemdaling evenweleen probleem veroorzaken in de pioniers-
zone waar de aanslibbing gering is en de golven afslag kunnen veroorzaken. Bestaan-
de technieken, zoals de aanleg van extra rijzenhouten dammen, kunnen de golfener-
gie laten afnemen en de bezinkingssnelheid laten toenemen. Hierdoor zou ook de
opslibbing in de pionierszone de bodemdaling kunnen bijhouden. De effecten van het
gebruik van deze technieken worden geregistreerd door Rijkswaterstaat. Rijkswater-
staat maakt hiervoor gebruik van een monitoringsysteem voor de gehele Groningse
en een deel van de Friese kust.
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Figuur 14.6 Prognose van bodemdaling in de Waddenzee in 2050 op basis van bestaande velden en prospects (in
centimeters).

Mitigerende maatregelen: zandsuppleties
Uit het voorgaande bl¡jkt dat het grootste deel van de kwelders en de zandplaten de
bodemdaling kunnen volgen door de versterkte sedimentatie. Hiervoor is echter wel
extra zand nodig. Aangezien het benodigde zand aan het kustsysteeem wordt
onttrokken, zal deze'zandhonger' van de Waddenzee van invloed zijn op de kusten
van de waddeneilanden.

De invloed op de Noordzeekust kan eenvoudig zonder grote ecologische gevolgen
worden gecompenseerd door het uitvoeren van zandsuppleties. Het is reeds vele jaren
het beleid van de overheid om op deze wijze de kustlijn te handhaven. De gevolgen
van de gaswinning kunnen worden opgevangen door de reguliere zandsuppleties iets
te vergroten, zodat de invloed van deze ingrepen op het milieu niet merkbaar hoeft
toe te nemen. Het huidige beleid van Rijkswaterstaat is erop gericht de zandsuppleties
op het strand uit te voeren, waarbij het zand doorgaans meer dan éénmaal moet
worden opgezogen. Eerst wordt het zand uit de diepere Noordzee opgezogen en vlak
vóór de kust neergelegd, waar het weer wordt opgezogen en op het strand wordt
gebracht.

Zandsuppleties hoeven niet per definitie in de vorm van een 'strandsuppletie' te
worden uitgevoerd. Strandsuppleties zijn alleen nodig als het strand direct door de
bodemdaling wordt beïnvloed. Het effect van bodemdaling op de Noordzeekust kan
bijvoorbeeld ook afdoende worden gecompenseerd door zandsuppleties uit te voeren
in de transportbaan tussen een bodemdalingskuil en het bedreigde Noordzeestrand.
De suppletie kan hierbij worden uitgevoerd in de nabijheid van het bedreigde strand
of in de buitendelta van de vloedkom waar de bodemdaling optreedt. De zandhonger
kan zo effectief worden gestild door de vloedkom het zand als het ware 'in de mond'
te leggen. Een voorwaarde is wel dat de suppletie de diepte van de geulen niet
negatief beÏnvloedt, zodat de scheepvaart niet wordt gehinderd. Ecologisch gezien
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heeft deze vorm van suppletie de voorkeur omdat de bedekking van schelpenbanken
direct vóór de kust wordt voorkomen.

De vraag hoe lang extra zandsuppleties langs de Noordzeekust nodig zijn, kan worden
beantwoord door middelvan modelberekeningen en een eenvoudige rekenmethode.
Ten behoeve van de berekeningen is de bodemdaling geschematiseerd als een
trendbreuk in de relatieve zeespiegelstijging, waarbij de bodemdaling 1,5 maal groter
is verondersteld dan in werkelijkheid wordt verwacht. Uit resultaten van de modelbere-
keningen blijkt dat de zandhonger door de bodemdaling in het begin ruwweg lineair
toeneemt. Daarna neemt de extra zandhonger logaritmisch af naar nul in een periode
die, afhankelijk van de vloedkom, kan variëren van 30 tot 100 jaar. Gemiddeld wordt
in de eerste tien tot vijftien jaar circa tien tot zestien procent van de bodemdaling
gècompenseerd door sedimentatie. De rest wordt daarna geleidelijk opgevuld. Als
gevolg van de invloed van slib en van onzekerheden in de juiste sedimenttransportre-
latie kan de sedimentatie in de eerste tien tot vijftien jaar in werkelijkheid een factor
1,5 à 2 hoger zijn. ln dat geval zal het natuurlijk herstel in de tweede fase ook 1,5 à
2 maal sneller verlopen. Het beeld van de extra sedimentatie zal echter niet principieel
veranderen. Ook een versnelde zeespiegelrijzing door klimaatsverandering heeft
hierop geen significante invloed.

Om de zandsuppleties zo efficiënt mogelijk uit te voeren is het van wezenlijk belang
inzicht te hebben in de werkelijke bodemdaling tijdens de produktie van gas. De
initiatiefnemer zal hiervoor een monitoringsprocedure met de overheid afspreken.

Met een analyse van het produktieproces en een eerste verkenning van de milieu-
effecten is in dit hoofdstuk een doorkijk gegeven naar de fase van de produktie van
gas. Hiermee is de plaats en functie van de proefboringen in het traject van gaswin-
ning nog eens verduidelijkt. De besluitvorming over de produktie van gas zallezijner
tijd plaatsvinden in een nieuw besluitvormingstraject dat, voor zovet van toepassing,
met een nieuwe milieu-effectrapportage zal worden ondersteund.
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BEGRIPPEN

aantast¡ng
negatief beoordeelde verandering van de natuur

abiotische factoren
patronen en processen, die te maken hebben met niet-levende factoren zoals wind,
water, bodemvorming etc.

absolute omvang van de ecologische verstoring
het aantal zeehonden of vogels dat volgens de ecologische risico-analyse wordt
verstoord.

activiteit
geheel van handelingen, ingrepen en dergelijke bedoeld ter realisatie van bepaalde
doelstellingen of ter oplossing van bepaalde problemen. Een activiteit kan zowel
datgene zijn, wat de initiatiefnemer zich voorstelt te gaan doen (voorgenomen
activiteit = het voornemen) als een alternatief daarvoor, dat eveneens bedoeld is ter
realisatie van deze doelstellingen of ter oplossing van deze problemen.

affakkelen
het verbranden van het gas dat vrijkomt bij een produktietest.

afwegingskader
geheel van criteria geformuleerd in de PKB Waddenzee, dat moetworden gehanteerd
bij de toetsing en afweging van voorgenomen activiteiten in de Waddenzee aan de
hoofddoelstelling van het beleid voor dit gebied, van dit gebied zoals deze in dezelfde
PKB is geformuleerd. Deze voorgenomen activiteiten kunnen zowel nieuwe
activiteiten zijn als uitbreidingen of wijzigingen van bestaande activiteiten.

alluviaal
door aanslibbing ontstaan (bijvoorbeeld: alluviale grond), óf betreffende het Alluvium
(het alluviale tijdperk).

alternatief
andere wijze dan de voorgenomen activiteit om (in aanvaardbare mate) tegemoet te
komen aan de doelstelling(en). De Wet Milieubeheer schrijft voor, dat in een MER
alleen alternatieven moeten worden beschouwd, die redelijkerwijs in de besluitvor-
ming een rol kunnen spelen. De richtlijnen geven mede richting aan dat begrip
'redelijkenrijs'.

autonome ontwikkeling
veranderingen, die zich naar venruachting in het milieu zullen voltrekken als noch de
voorgenomen activiteit noch een van de alternatieven wordt uitgevoerd.

AWG
Ameland Westgat; produktieplatform voor de kust van Ameland.

bekledingsbuizen
buizen die in een boorgat aangebracht worden om te voorkomen dat de wand van
de put instort en het grondwater verontreinigd wordt. De buizen dienen tevens ter
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bescherming van de gasopvoerbuis en voor de verankering van de bovengrondse
putafsluiters.

best beschikbare techniek
wijze van uitvoering van een voorgenomen activiteitwaarbijde milieu-effecten zoveel
mogelijk wordt beperkt.

bevoegd gezag
overheidsorgaan dat bevoegd is een besluit te nemen over de voorgenomen activiteit
van de initiatiefnemer.

biotische factoren
patronen en processen in het landschap, die te maken hebben met flora en fauna

blow-out
ongecontroleerde uitstroom van gas en condensaat.

blow-out-preventor
zie putafsluiter.

BOD
biological oxygene demand: biologisch zuurstofgebruik.

bodemdaling
daling van de bodem als gevolg van gasonttrekking in een zodanige mate dat de
gasvoerende laag samengedrukt wordt.

boorbeitel
beitel waarmee wordt geboord, het onderste gedeelte van de draaiboorpijp.

boorconfiguratie
de gebruikte combinatie van de boorinstallatie en de boortechniek.

boorgruis
bij de boring vrijkomend vergruisd gesteente

boorinstallatie
De fysieke installatie waarmee een boring wordt uitgevoerd (hefeiland, ponton)

boorlocatie
de bovengrondse oppervlakte van waar de boring wordt uitgevoerd, of wel de locatie
van de boorinstallatie.

boorsectie
deel van het boorgat met een gelijke diameter

boorspoeling
vloeistof die in het boorgat wordt gebruikt om de beitel te koelen, het boorgruis
omhoog te brengen en tegendruk te geven aan de aangeboorde formatie.
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boortechniek
de technische wijze waarop het boren zelf wordt uitgevoerd (conventionele
boortechniek, slimhole drilling, coiled tubing drilling).

calorische waarde
warmtegevend vermogen.

casing
verbuizing, bekledingsbuizen

cementeren
het vastzetten en verankeren van de verbuizing tegen de boonvand door het pompen
van cementspecie in de ruimte tussen de verbuizing en het boorgat.

cementprop
cement dat aangebracht wordt over de afgesneden stomp van de verbuizing.

coiled tubing drilling
boortechniek die met een continue boorpijp in de vorm van een opgerolde stalen
slang wordt uitgevoerd.

commissie voor de m.e.r.
commissie van onafhankelijke deskundigen die het bevoegd gezag adviseert over de
inhoud van het milieu-effectrapport en in een latere fase over de kwaliteit van het
m i I i e u-effectrappo rt.

communautair
betrekking hebbend op de gemeenschap (in het bijzonder gebruikt met betrekking tot
de Europese Unie).

compensatie
het creëren van nieuwe waarden die vergelijkbaar zijn met verloren gegane waarden.
lndien het volledig onvervangbare waarden betreft, heeft compensatie betrekking op
het creëren van zo vergelijkbaar mogelijke waarden.

compensatiebeginsel
het bij de afweging, om blijvende aantasting van de natuurwaarde van de Waddenzee
te aanvaarden, betrekken van de vraag of schade kan worden gecompenseerd
passend binnen de hoofddoelstelling van de PKB-Waddenzee.

compenserende maatregel
maatregel, die de negatieve gevolgen van het uituoeren van de voorgenomen
activiteit compenseert.

completeren
het aanbrengen van een stijgbuis in de verbuizing van een produktieput, zodat het
gasmengsel uit het aangeboorde gasreservoir naar boven kan stromen.

concessie
vergunning die wordt verleend om delfstoffen in een gebied te ontginnen.
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concess¡onar¡s
vergunninghouder voor een bepaalde concessie.

condensaat
vloeistof die ontstaat als gevolg van verdichting van gas door druk en/of afkoeling.

conductor
eerste deel van de verbuizing voor een boorgat.

coördinatie
het inhoudelijk en procedureel afstemmen van overleg en besluitvorming in het kader
van een m.e.r.-procedure door het bevoegd gezag.

cumulatieve effecten
gezamenlijk effect van verschillende vormen van verontreiniging en aantasting van
het milieu door één of meer activiteiten, waarbij de gevolgen van elke vorm
afzonderlijk niet ernstig behoeven te zijn, maar van de verschillende tezamen wel.

cuttings
boorgruis al of niet met aangehechte boorspoeling.

dB
decibel; maat voor de omvang van geluidenergie, ofwel geluidsterkte, die de
verhouding weergeeft tussen de omvang (hardheid) en de hoogte (intensiteit).

dB(A)
decibel (A-gewogen); maat voor geluidenergie ofwel geluidsterkte (zie dB)
gecorrigeerd naar de gevoeligheid van het menselijk oor.

depositie
hoeveelheid (van een stof) die neerslaat per t'ljdseenheid en per opperulakte-eenheid.

diepteconversie
het omzetten van seismische tijdgegevens in gegevens over de diepten van
gesteenteformaties.

doelformatie
gesteentelaag waarin de aanwezigheid van gas het meest waarschijnlijk is.

doelstructuur
zie prospect.

doelvariabelen
beleidsrelevante kenmerken van de natuur (in een gebied) aan de hand waarvan de
waarde van de natuur (in dat gebied) in zijn geheel kan worden beoordeeld.

doodpompen (killing)
het compenseren van de druk van een gasreservoir door het injecteren van een
vloeistofkolom in de boorput waardoor deze kan worden geopend ten behoeve van
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.

418



doodtij
toestand van lagere hoogwaterstand en hogere laagwaterstand als gevolg van
tegenwerkende getijdenkrachten van de zon en de maan.

draaiboorpijp
pijp die de verbinding vormt tussen de beitel en de bovengrondse boorinstallatie.

ecologie
leer van de betrekkingen tussen organismen onderling en tussen organismen en
groepen van organismen en hun omgeving.

ecologische hoofdstructuur (EHS)
netwerk van kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones
waarbinnen flora en fauna zich kunnen handhaven en uitbreiden.

ecosysteem
een ruimtelijk begrensd systeem bestaande uit (groepen) van organismen en
abiotische elementen in een bepaalde ruimte, inclusief alle onderlinge relaties.

emissie
uitstoot van vloeibare of gasvormige stoffen, of van geluid naar lucht, water of bodem

EM K-gebieden/locaties/perioden
ecologisch minst kwetsbare gebieden/locaties/perioden voor het uitvoeren van een
proefboring, zoals die, specifiek voor dit MER, zijn aangewezen in het veldonderzoek
(NloztBN, 1994).

equivalent geluidniveau
het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een
bepaalde periode, optredende geluid.

expert-judgement
het oordeel van deskundigen, dat gebaseerd is op kennis en ervaring.

exploratieboring
zie proefboring.

exploitatieboring
zie produktieboring

factor train
logische rangschikking van activiteiten en ingrepen die een rol spelen in de
effectketen.

fakkel
vlam die het vrijkomende gas verbrandt tijdens de produktietest, of wel het atfakkelen.

foerageergebied
onderdeel van het leefgebied van een diersoort waarbinnen het voedsel zoekt.

gasopvoerbuis
zie stijgbuis.
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gaswinn¡ng
het produceren en scheiden van gas uit het mengsel van gas, water en condensaat
dat middels produktieboringen onder hoge druk uit de grond wordt onttrokken.

gedevieerd boren
schuin boren.

geluidcontour
met elkaar verbonden punten met een gelijk geluidniveau

gestandaardiseerd immissieniveau
geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder gunstige overdrachts-
condities op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.

gevoeligheid
maat die beschrijft in welke mate de toestand van de natuur (eventueel uitgedrukt in
doelvariabelen) belnvloed kan worden als gevolg van een milieubelastende mense-
lijke activiteit.

gevoeligheidsgrenzen
kwantitatieve grenzen, waarboven (negatieve) effecten optreden.

habitat
typische woon- of verblijfplaats van een plante- of diersoort.

haul out gedrag
het liggen van zeehonden op door eb drooggevallen zandplaten in de Waddenzee.

hoog wad
dat gedeelte in het waddengebied waarvan de wadden voor minder dan de helft van
de tijd onder water staan.

hoogwater
het ogenblik dat de vloed op zijn hoogst is.

immissie
het doordringen van een verontreinigde stof of geluid in de natuur.

incident
onvoorzie ne gebeu rten is waarbij verstori ngen optreden.

initiatiefnemer
een natuurlijk persoon, dan wel een privaat- of publiekrechtelijk rechtspersoon (een
particulier, bedrijf, instelling of overheidsorgaan) die een bepaalde activiteit wil (doen)
ondernemen en daarover een besluit vraagt.

KB
koninklijk besluit.

kombergingsgebied
de stroomgebieden achter de zeegaten tussen de waddeneilanden die als gevolg van
de getijdewisselingen van de Noordzee afwisselend vol en dan weer leeglopen.
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kwelder
land dat bij hoogwater onder water komt te staan (wordt gekarakteriseerd door een
specifiek ecosysteem).

laag wad
dat gedeelte in het waddengebied waarvan de wadden voor meer dan de helft van
de tijd onder water staan.

laagwater
toestand van volkomen eb.

laterale afstand
de horizontale afstand tussen de boorlocatie en het op dat horizontale vlak
geprojecteerde ondergronds aan te boren punt.

leads
mogelijke gasvoorkomens.

lubricator
sluis of drukvat om apparatuur onder druk in de stijgbuis van een produktieput of
(tijdens de boring) in de boorpijp te brengen.

meest milieuvriendelijk alternatief (MMA)
het alternatief, waarbij de beste bestaande mogelijkheden ter bescherming van het
milieu worden toegepast.

MER
milieu-effectrapport (het produkt van een m.e.r.).

m.e.r.
milieu-effectrapportage; een hulpmiddel bij de besluitvorming, dat bestaat uit het
maken, beoordelen en gebruiken van een milieu-effectrapport en het evalueren
achteraf van de gevolgen voor het milieu van de uitvoering van een mede op basis
van dat milieu-effectrapport genomen besluit, een en ander met inachtneming van de
voorgeschreven procedurele uitgangspunten.

m.e.r.-plicht
de verplichting tot het opstellen van een milieu-effectrapport voor een bepaald besluit
over een bepaalde activiteit.

milieubelastingen
gevolgen van menselijke activiteiten in de vorm van emissies die afhankelijk van de
intensiteit, frequentie en omvang kunnen leiden tot verstoring van de natuur en het
milieu.

mitigatie
het verminderen van emissies door het treffen van bepaalde maatregelen

mitigerende maatregel
maatregel waardoor de omvang van de milieubelasting afneemt.
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morator¡um
algemeen uitstel, t'ljdelijke opschorting (onder Het Moratorium wordt verstaan de
afspraak tussen de mijnbouwmaatschappijen en de rijksoverheid om tussen 1984 en
1994 geen proef- of produktieboringen uit te voeren in het PKB-gebied voor de
Waddenzee).

NGT
Noord Gas Transportleiding.

nulalternatief
beschrijving van de bestaande toestand van het milieu en van de autonome
ontwikkeling daarin als de voorgenomen activiteit noch een der alternatieven wordt
uitgevoerd. Deze beschrijving dient als referentiekader voor de etfectbeschrijving van
de alternatieven.

nullozing
niet lozen van stoffen in het water.

OBM
oil-based mud: boorspoeling op oliebasis.

PAK
polycyclische aromatische koolwate rstoffen.

PCB
polychloor bifenylen

pioniervegetaties
vegetaties, die in de eerste fase van de ontwikkeling van een gebied ontstaan (vaak
op kale grond).

PKB
Planologische Kernbeslissing.

Plan van Aanpak
Het door de rijksoverheid en mijnbouwmaatschappijen opgesteld en in 1995
uitgegeven plan waarin, ten aanzien van proefboringen naar gas in het waddenge-
bied, afspraken zijn vastgelegd omtrent de reikwijdte van het op te stellen MER
daaryoor, de fasering in ruimte en tijd, de aanpak van monitoring en mitigerende en
compenserende maatregelen.

ppm
aantal deeltjes per miljoen andere deeltjes, meestal gebruikt als eenheid van
concentratie.

produktieboring
boring ten behoeve van de produktie van een gasveld waarbij een mengsel van gas,
condensaat en water uit het gasveld wordt onttrokken.

proefboring
boring die dient om te onderzoeken of er daadwerkelijk gas in een ondergrondse
gesteentelaag voorkomt.
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propagat¡e
voortplanting van geluid

prospect
een ondergrondse structuur waarin de aanwezigheid van gas het meest waarschijnlijk
is.

putafwerking
het afwerken van een put met een putafsluiter.

putafsluiters
afsluiters die dienen om ongecontroleerde uitstroom van gas te voorkomen

PWC
Planologische Werkcommissie.

relatieve omvang van de ecologische verstoring
het aantal zeehonden of vogels dat volgens de ecologische risico-analyse wordt
verstoord in verhouding tot de totale populatie zeehonden of vogels die in een
seizoen in een gebied voorkomt, weergegeven in percentages.

richtlijnen
de door het bevoegd gezag na het vooroverleg te bepalen wenselijke inhoud van het
op te stellen milieu-effectrapport.

risico
het produkt van de kans op het optreden van een incident en het ongewenste effect
van dat incident.

RWZt
rioolwaterzu íverin gsinstallatie

SBM
synthetic based mud: boorspoeling op synthetische basis.

sediment
bezinksel, neerslag, afzetting uit een vloeistof

seismiek
techniek voor het in kaart brengen van ondergrondse formaties met behulp van
trillingen.

sessiele soorten
soorten met een vastzittende woonplaats en/of levenswijze (bv mosselen en oesters).

slikken
slibrijke wadden

slimhole drilling
boortechniek waarbij onder andere de diameter van het boorgat duidelijk kleiner is
dan bij conventionele boortechnieken.
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startnotitie
eerste produkt van een m.e.r.-procedure waarin het wat, waar en waarom van een
voorgenomen m.e.r.-plichtige activiteit wordt uiteengezet.

Stuurgroeprapport
rapport in 1993 opgesteld door de rijksoverheid en de mijnbouwmaatschappijen om
richting te kunnen geven aan het overleg tussen beide partijen met betrekking tot het
na afloop van het moratorium te voeren beleid aangaande mijnbouwactiviteiten in de
concessiegebieden in de Waddenzee. Het rapport bevat de resultaten van een
gezamelijke inventarisatie van de, aan gaswinning in het PKB-Waddenzeegebied
verbonden, aspecten.

stijgbuis
buis die zo dicht mogelíjk boven een gasreservoir wordt aangebracht in de verbuizing
van een boorput waardoor het'gevonden'gas naar boven kan stromen. De stijgbuis
wordt aangebracht om de produktie(testen) te kunnen uitvoeren.

sub-surface safety valve
veilgheidsafsluiter van een stijgbuis.

sub-surface target
ondergronds punt van een doelstructuur, ofwel prospect, dat het beste kan worden
aangeboord.

topdrive
motor, zie zich in de boortoren bevindt, voor het aandrijven van de boorbeitel.

tophole
bovenste boorsecties waarin boorspoelingen op water- en zetmeelbasis worden
toegepast.

toxiciteit
giftigheid.

verbuizingen
systeem van buizen, dat in het boorgat wordt aangebracht, waarvan de maten
afnemen met de diepte van de boorput.

verstoring
negatieve beïnvloeding van de natuurwaarde (eventueel uitgedrukt in doelvariabelen)
als gevolg van milieubelastende menselijke activiteiten.

vloedbekken
zie kombergingsgebied

voorgenomen activiteit
datgene wat volgens de startnotitie het initiatief inhoudt.

wadgeulen
aan- en afuoergeulen van het water in het waddengebied.
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waddengebied
het gebied betreffende de waddeneilanden, de Noordzeekustzone en de Waddenzee

wantij
hoger gelegen gebied waar de uitlopers van de wadgeulen van twee opeenvolgende
zeegaten elkaar ontmoeten of naderen.

WBM
water-based mud: boorspoelíng op waterbasis.

wetland
waterrijk natuurgebied.

WOAD
Worldwide Offshore Accident Databank.

worst case
slechtst denkbare situatie.

wRo
Wet op de Ruimtelijke Ordening.

zandhonger
hoeveelheid zand die nodig is om een daling van de bodem te compenseren.

zandsuppleties
het aanvullen van zand (bijvoorbeeld om een bodemdaling te compenseren)

zichthinder
de hinder die mensen ondervinden door visuele aantasting van het landschap als
gevolg van de aanwezigheid van obstakels (bijvoorbeeld boorinstallaties in het
waddengebied).

zoekgebied
door technische beperkingen en planologische criteria afgebakend gebied waarin
gezocht wordt naar de meest milieuvriendelijke locatie voor het uitvoeren van
proefboringen.
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NAM ten behoeve van de proefboringen naar aardgas in de Waddenzee en de
Noordzeekustzone (4 delen), lnstituut voor Bos- en Natuuronderzoek, 1995,

- lnventarisatie van bodemkarakteristieken, macrofauna en vissen ten behoeve van
het situeren van locaties voor exploratieboringen van de NAM in de Waddenzee,
Nederlands Instituut voor Onderzoek der ãee,1994.

- De ecologie van de kustzone van Ameland tot Borkum, Nederlands lnstituut voor
Onderzoek der Zee, 1 994.

- Workshopverslag: ecologisch minst kwetsbare locaties voor exploratieboringen in
de Waddenzee en de Noordzeekustzone, Nederlands lnstituut voor Onderzoek der
Zee, lnstituut voor Bos en Natuuronderzoek, 1994.

- Gebiedsbeschrijving van het abiotisch milieu rond de locaties van de proefboringen
van de NAM, Waterloopkundig Laboratorium, 1994.

- Effectbeschrijving van locale ontgrondingen op het abiotisch milieu rond de locaties
van de proefboringen van de NAM, Waterloopkundig Laboratorium, 1994.

- Visule effecten van proefboringen naar aardgas in de Waddenzee en de
Noordzeekustzone, DLO-Staring Centrum, 1995.

- Ecologische risico-analyse voor de proefboringen in de Waddenzee en de
Noordzeekustzone, TNO, 1 994.

- De ecologische gevolgen van een condensaat vervuiling door een gas blow-out in
het Waddengebied: een nadere beschouwing op basis van nieuwe inzichten in de
depositie van condensaat, TNO, 1995.

- Akoestisch onderzoek ENSCO 70, HASKONING Koninklijk lngenieurs- en
Architectenbureau, 1 995.
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B. DOELVARIABELEN

A. Overzicht doelvariabelen Waddenzee

1 NATUURSCHOON

Rustieke sfeer (kaart 1, atlas)
De rustieke sfeer en het ongeschonden karakter van de Waddenzee zijn
intrinsieke waarden. Gekozen is voor een praktische operationalisatie, door
aan te sluiten bijde (voormalige) stiltegebieden (die in het IBW zijn opgeno-
men in de milieubeschermingsgebieden en uitzonderingen ten aanzien van
vaarroutes, vliegroutes en havenactiviteiten overnemen). De rustieke sfeer
wordt aangetast over de afstand waarop zichthinder bestaat van het
hefeiland voor mensen.

bron Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Wadatlas
kaart 80, 1989.
seizoensonaf hankel ijk.
oppervlak en percentage verstoord'stiltegebied'.

1.2 Ongeschonden karakter (kaart 1, atlas)
Overeenkomstig de beschrijving van punt 1.1 wordt het ongeschonden
karakter van de Waddenzee eveneens gedefiniëerd op basis van het
stiltegebied. Het ongestoorde karakter van de Waddenzee wordt aangetast
door de overschrijding van een geluidbelasting van 40 dB(A).

bron

1.1

1.3

serzoen
effecten

serzoen
effecten

voorkomen
bron

serzoen
effecten
voorkomen
bron

Weidse en open horizont (kaart 34 en 37, atlas)
De weidse en open horizont is een meer subjectief kenmerk van het natuur-
schoon van de Waddenzee. De doelvariabele is op twee manieren
uitgewerkt. ln de eerste plaats door het door zichthinder verstoorde gebied
te bepalen en in de tweede plaats door aan te sluiten bij het onderzoek van
het Staring Centrum naar de zichthinder van boorinstallaties voor inwoners
en recreanten. De resultaten van de eerste uitwerking zijn opgenomen in de
staafdiagrammen in bijlage F, de tweede uitwerking is opgenomen in de
bubbelgrammen eveneens in bijlage F.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Wadatlas
kaart 80, 1989.
seizoensonaf hankelij k.
oppervlak en percentage verstoord'stiltegebied'.

gehele Waddenzee.
H. Dijkstra, Visuele effecten van proefboringen
naar aardgas in de Waddenzee en Noordzeekust-
zone, DLO-Staring Centrum, 1995.
seizoensonaf hankel ijk
oppervlak en percentage verstoorde gebied.
gehele Waddenzee.
H. Dijkstra, Visuele effecten van proefboringen
naar aardgas in de Waddenzee en Noordzeekust-
zone, DlO-Staring Centrum, 1995.
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2. UNIEKE HYDROGRAFIE EN GEOMORFOLOGIE

2.1

seizoen

effecten

Getijden (kaart 2, atlas)
voorkomen :

bron :

serzoen

Jonge duin formatie
voorkomen :

bron :

serzoen
effecten

UNIEKE ECOLOGIE

Vogelsoorten (kaart 4 tot en met 15, atlas)

vogelsoorten

bron

serzoen
effecten

seizoensonafhankelijk voor inwoners
seizonesafhankelijk voor recreanten
(gewogen) aantallen inwoners en recreanten
binnen het verstoorde gebied.

gebied beneden de HHW-lijn
Hydrografische kaarten (1990-1993) van de Ko-
ninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Wadatlas,
1 989.
seizoensonaf han ke I ijk.

kaarten uit Ecology of the Waddensea, deel ll.
Wolff et al., Ecology of the Waddensea, deel ll,
1 983.
seizoensonaf hankelij k.
oppervlak en percentage verstoord areaal jonge
duin formatie.

2.2

2.3

2.4

3.1

Sediment dynamiek (kaart 2, atlas)
voorkomen : gebied beneden de HHW-lijn
bron : Hydrografische kaarten (1990-1993) van de Ko-

ninklijke Marine, Dienst der Hydrografie
: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Wadatlas,

1989.
seizoen : seizoensonafhankelijk.
effecten : effecten op sediment dynamiek worden, op basis

van de Wl-studie, niet verwacht.

Kwelderwerken (kaart 3, atlas)
bron : IBN-DLO-rapport, De ecologie van de Waddenzee,

G. Wintermans et al., 1995.
seizoen : seizoensonafhankelijk.
effecten : oppervlak en percentage verstoord areaal kwel-

ders.

3

Bonte Strandloper, Rosse Grutto, Wulp, Scholek-
ster, Zilverplevier, Kluut, Eidereend, Bergeend,
Rotgans, Grote Stern, Lepelaar, Zilvermeeuw.
IBN-DLO-rapport, De ecologie van de Waddenzee,
G. Wintermans et al., 1995.
seizoensafhankelijk.
aantal en percentage verstoorde vogels.
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3.2 Bodemfauna en vissen

ZeeduizendpooVZeepier (kaart 16 en 17, atlas)
voorkomen : het gebied tussen de hoog-1o en laagwaterlijn, en

op basis van het REFEREE-materiaal van TNO.
bron : TNO-Milieu en Energie, Evaluatie REFEREE,

H.P.M. Schobben et al., 1993.
seizoen : seizoensonafhankelijk.
effecten : percentage van de populatie dat wordt verstoord.

Mossel (kaart 18, atlas)
bron : IBN-DLO-rapport, De ecologie van de Waddden-

zee, G. Wintermans et al., 1995.
seizoensonaf hankelijk.
aantal en percentage verstoorde mosselbanken.

Kokkel (kaart 19, atlas)
bron : IBN-DLO-rapport, De ecologie van de Waddden-

zee, G. Wintermans et al., 1995.
seizoensonaf hankelijk.
oppervlak en percentage verstoorde kokkelbanken.

serzoen
effecten

serzoen
effecten

Nonnetje (kaart 20, atlas)
bron : IBN-DLO-rapport, De ecologie van de Waddden-

zee, G. Wintermans et al., 1995.
seizoen : seizoensonafhankelijk.
effecten : aantal en percentage verstoorde Nonnetjes.

Wadslakje (kaart 21, atlas)
voorkomen : het gebied tussen de hoogwaterlijn en laagwaterlijn

en op basis van de evaluatie van het REFEREE-
materiaal van TNO.

bron : TNO-Milieu en Energie, Evaluatie REFEREE,
H.P.M. Schobben et al., 1993.

seizoen : zie Slijkgarnaal.
effecten : percentage van de populatie dat wordt verstoord.

Slijkgarnaal (kaart 22, atlas)
voorkomen : het gebied tussen de hoog- en laagwaterlijn en op

basis van het REFEREE-materiaal van TNO.
bron : TNO-Milieu en Energie, Evaluatie REFEREE,

H.P.M. Schobben et al., 1993.
seizoen : voorjaar - komt wel voor

zomer - komt wel voor
najaar - komt vrijwel niet voor
winter - komt vrijwel niet voor

effecten : percentage van de populatie dat wordt verstoord.

Omdat de hoogwaterlijn niet digitaalbeschikbaar is bij de NAM, is in plaats daarvan de kustlijn gebruikt.
10
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Krabben (kaart 23, atlas)
bron : Wolff et al., Ecology of the Wadden Sea, Deel l,

1983.
seizoen : voorjaar - wel gegevens

zomer - geen gegevens
najaar - wel gegevens
winter - geen gegevens

effecten : aantal en percentage verstoorde Krabben.

Zandspiering (kaart 24, atlas)
bron : Wolff et al., Ecology of the Wadden Sea, Deel ll,

1 983.
seizoen : voorjaar - wel gegevens

zomer - geen gegevens
najaar - wel gegevens
winter - geen gegevens

effecten : aantal en percentage verstoorde Zandspiering.

Kleine haringachtigen
voorkomen I

bron :

seizoen :

effecten i

(kaart 25, atlas)
ter indicatie van de verspreiding van de kleine
haringachtigen is de verspreiding van de Sprot
opgenomen.
Wolff et al., Ecology of the Wadden Sea, Deel ll,
1 983.
voor de Sprot geldt:
voorjaar - wel gegevens
zomet - geen gegevens
najaar - wel gegevens
winter - geen gegevens
aantal en percentage verstoorde Sprot.

Puitaal (kaart 26, atlas)
bron :

serzoen
effecten

Grondel (kaart 27, atlas)
bron :

serzoen

effecten

Bot (kaart 28, atlas)
bron :

selzoen
effecten

Wolff et al., Ecology of the Wadden Sea, Deel ll,
1983.
zie Zandspiering.
aantal en percentage verstoorde Puitaal.

TNO-Milieu en Energie, Evaluatie REFEREE,
H.P.M. Schobben et al., 1993.
voorjaar - komt voor
zomer - vrijwel afwezig
najaar - komt voor
winter - vr'ljwel afwezig
percentage van de populatie dat wordt verstoord.

Wolff et al., Ecology of the Wadden Sea, deel ll,
1 983.
zie Zandspiering.
aantal en percentage verstoorde Bot.
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3.3 Zoogdíeren (kaart 29, atlas)

zeehond
bron

setzoen

IBN-DLO-rapport, De ecologie van de Waddenzee,
G. Wintermans et al., 1995.
voorjaar - wel gegevens
zomer - wel gegevens
najaar - geen gegevens, aanname:

50 % van het voorjaar
winter - geen gegevens, aanname:

50 % van het voorjaar
aantal en percentage verstoorde zeehonden.effecten :

Opgroeigebied vissen3.4

4.1

Jonge Schol (kaart 30, atlas)
bron : IBN-DLO-rapport, De ecologie van de Waddenzee,

G. Wintermans et al., 1995.
seizoen ; zie Zandspiering.
effecten : aantal en percentage verstoorde Schol.

3.5 Mariene vegetaties

Zeegras (kaart 31, atlas)
bron : IBN-DLO-rapport, De ecologie van de Waddenzee,

G. Wintermans et al., 1995.
seizoen : seizoensonafhankelijk.
effecten : oppervlak en percentage verstoord areaal Zeegras.

4. DUURZAME EXPLOITATIE VAN DE NATUUR

Garnalenvisserij (kaart 32, atlas)
voorkomen : bij gebrek aan goede gegevens over de garnalen-

visserij wordt het voorkomen van de garnalenvis-
serij gekoppeld aan het voorkomen van de garna-
len in het algemeen, waarvoor kaarten van het IBN
beschikbaar zijn. Bovendien is, ter indicatie van
het bevaarbare visareaal, het gebied in beschou-
wing genomen dat ligt beneden (dieper dan) de
laagwaterlijn.

bron : IBN-DLO rapport, De ecologie van de Waddenzee,
G. Wintermans et al., 1995.

seizoen : volgens het IBN geldt het volgende:
voorjaar - wel gegevens
zomer - geen gegevens
najaar - wel gegevens
winter - geen gegevens

effecten : oppervlak en percentage verstoord bevisbare
areaal garnalen.
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Mosselvisseríj (kaart 33, atlas)
voorkomen : Ter indicatie van het bevaarbare visareaal is het

gebied in beschouwing genomen dat ligt beneden
de laagwaterlijn (kaart 33 geeft de bevisbare
percelen aan).

bron : IBN-DLO-rapport, De ecologie van de Waddenzee,
G. Wintermans et al., 1995.

: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Wadatlas
(Mosselpercelen), 1 989.

seizoen : seizoensonafhankelijk.
effecten : aantal en percentage verstoorde mosselpercelen.

5 RECREATIEVE WAARDE VAN DE NATUUR

5.1 Wadlopen (kaart 35, atlas)
bron : Dijkstra H., Visuele effecten van proefboringen in

de Waddenzee en Noordzeekustzone, DLO-Sta-
ring Centrum, 1995. Gegevens betreffen de capa-
citeit van de wadlooproutes.

seizoen : seizoensafhankelijk.
voorjaar - 15 "/ozomer - 100 %
najaar - 30 o/o

winter - O o/"

effecten : aantal en percentage verstoorde wadlopers.

5-2

4.2

4.3

5.3

Kokkelvisserij
voorkomen
seizoen
effecten

Sportvisserij
voorkomen
bron:

selzoen
effecten

geen digitale gegevens beschikbaar.
seizoensonaf hankelij k.
oppervlak en percentage verstoorde bevisbare
kokkelpercelen.

Kaarten van het IBW en de Wadatlas.
Ministerie van V&W, Wadatlas, 1989.
Stuurgroep Waddenprovincies, lnterprovinciaal
Beleidsplan Waddenzeegebied, 1 995.
seizoensonaf hankelij k.
percentage en aantal verstoorde sportvislocaties.

Plezieruaart (kaart 36, atlas)
bron : Dijkstra H., Visuele effecten van proefboringen in

de Waddenzee en Noordzeekustzone, DLO-Sta-
ring Centrum, 1995. Gegevens betreffen de capa-
citeit van de watersportroutes.

seizoen : seizoensafhankelijk
voorjaar - 10 %
zomer - 1OO "/"
najaar - 30 %
winter - 10 "/o

effecten : lengte en percentage verstoorde routes.
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1

1.1
1.2

1.3

5.4 Vogelobseruatie en natuurbeleving
Deze doelvariabele is, kwalitatief verantwoord en verder buiten beschouwing
gelaten.

B. Overzicht doelvariabelen Noordzeekustzone

NATUURSCHOON

Rustieke sfeer
Ongeschonden karakter (kaart 1, atlas)
Aansluitend bij de aanpak van de Waddenzee blijkt dat de Noordzeekust-
zone niet als stiltegbied is aangewezen.

Weidse en open horizont (kaart 34 en 37, atlas)
Aansluitend bij de aanpak voor de Waddenzee wordt deze doelvariabele op
twee manieren uitgewerkt. ln de eerste plaats door het door zichthinder
verstoorde gebied te bepalen en in de tweede plaats door aan te sluiten bij
het onderzoek van het Staring Centrum naar de zichthinder van boorinstal-
laties voor inwoners en recreanten. De resultaten van de eerste uitwerking
zijn opgenomen in de staafdiagrammen in bijlage F, de tweede uitwerking
is opgenomen in de bubbelgrammen eveneens in bijlage F.

2 UNIEKE HYDROGRAFIE EN GEOMORFOLOGIE

2.1 Sediment dynamiek
voorkomen :

voorkomen
bron

serzoen
effecten
voorkomen
bron

serzoen

effecten

bron

serzoen
effecten

gehele Noordzeekustzone.
H. Dijkstra, Visuele effecten van proefboringen
naar aardgas in de Waddenzee en Noordzeekust-
zone, DLO-Staring Centrum, 1995.
seizoensonaf han kel ijk
oppervlak en percentage verstoorde gebied.
gehele Noordzeekustzone.
H. Dijkstra, Visuele effecten van proefboringen
naar aardgas in de Waddenzee en Noordzeekust-
zone, DLO-Staring Centrum, 1995.
seizoensonafhankelijk voor inwoners
seizonesafhankelijk voor recreanten
(gewogen) aantallen inwoners en recreanten
binnen het verstoorde gebied.

kaart met (vooral) buitendelta's uit het rapport over
de bodemdaling van Oost en Dijkema (1993).
Oost,4.P., & K.S. Dijkema, Effecten van bodem-
daling door gaswinning in de Waddenzee,1993.
seizoensonaf han kel ij k.
effecten op sediment dynamiek worden, op basis
van de WL-studie, niet verwacht.
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3. UNIEKE ECOLOGIE

3.1 Vogelsoorten (kaart 38 tot en met 43, atlas)
vogelsoorten : Eidereend, Grote Stern, Zwarle Zeeëend, Rood-

keelduiker, Kleine Mantelmeeuw, Zilvermeeuw, Jan
van Gent.

bron : Nederlands lnstituut voor Ondezoek der Zee, De
ecologie van de kustzone van Ameland tot Bor-
kum, A. van Leeuwen et al, 1994.

seizoen : seizoensafhankelijk.
effecten : aantal en percentage verstoorde vogels.

3.2 Bodemfauna en vissen

Krabben
Deze doelvariabele komt, in overleg met de NAM, te vervallen omdat
krabben geen wezenlijk relevante voedselbron zijn voor de vogels op de
Noordzee.

Zandspiering (kaaft 44, atlas)
voorkomen : het gebied tussen de hoogwaterlijn en -20 meter

NAPTl.
bron : aanname in overleg met deskundigen.
seizoen : seizoensonafhankelijk.
effecten ' op.perylak en percentage verstoord areaal Zand-

sprenng.

Kleine haringachtigen (kaart 45, atlas)
voorkomen : het gebied tussen de hoogwaterlijn en -20 meter

NAP (grens onderzoeksgebied).
bron: : aanname in overleg met deskundigen.
seizoen : seizoensonafhankelijk.
effecten r oppervlak en percentage verstoord areaal kleine

haringachtigen.

Strandschelp
voorkomen het gebied tussen laagwater en -20 meter NAP

(grens onderzoeksgebied), in combinatie met een
gebied van 2,5 kilometer (aanname deskundigen)
rond de monsterpunten van RWS (Milzon), waar
Strandschelpen voorkomen.
Nederlands lnstituut voor Onderzoek der Zee, De
ecologie van de kustzone van Ameland tot Bor-
kum, A. van Leeuwen et al, 1994.
R'rjkswaterstaat, Milzon gegevens.
seizoensonaf han kelij k.
oppervlak en percentage verstoord areaal Strand-
schelp.

bron

seizoen
effecten

t t D" -20 meter NAP is aangehouden als de grens van het ondezoeksgebied.
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3.3

3.4

Grondel (kaart 46, atlas)
voorkomen :

bron:
seizoen

bron:
seizoen

het gebied tussen de hoogwaterlijn en -10 meter
NAP.
aanname in overleg met deskundigen.
deze vissoort komt alleen in het najaar en de
winter in de Noordzeekustzone (overeenkomstig
het voorkomen van de schol, zie 3.5).
oppe rvlak en pe rcentage ve rstoord areaal G rondel.effecten

Zoogdieren

zeehond (kaart 47, atlas)
voorkomen : uniforme verspreiding in het gebied tussen hoog-

waterlijn en de -20 meter NAP (grens ondezoeks-
gebied).

bron : aanname in overleg met deskundigen.
seizoen : aangenomen is dat:

voorjaar - komt niet voor
zomer - komt niet voor
najaar - komt wel voor, aanname:

50% van de aantallen in de
Waddenzee in het voorjaar

winter - idem
effecten : aantal en percentage verstoorde zeehonden.

Bruinvis (kaart 48, atlas)
voorkomen : uniforme verspreiding in het gebied tussen de

laagwaterlijn en de -20 meter NAP (grens onder-
zoeksgebied).
aanname in overleg met deskundigen.
aangenomen is dat:
voorjaar - komt wel voor
zomef - geen waarnemingen, komt

niet voor
najaar - idem
winter - komt wel voor
oppervlak en percentage verstoord areaal Bruinvis.effecten :

Opgroeigebied Vissen

Jonge Schol (kaart 49, atlas)
voorkomen : voorjaar en zomer: tussen de hoogwaterlijn en -

10 meter NAP,
najaar en winter: tussen laagwaterlijn en -10

meter NAP.
bron : aanname in overleg met deskundigen.
seizoen : zie boven.
effecten : oppervlak en percentage verstoord areaal Schol.
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4 DUURZAME EXPLOITATIE VAN DE NATUUR

4.1 Garnalenvisserij (kaart 50)
voorkomen : voorjaar en zomet: tussen de laagwaterlijn en -

10 meter NAP,
najaar en winter: tussen de laagwaterlijn en -

10 meter NAP.
Omdat goede digitale informatie over andere
dieptelijnen ontbreekt, is voor het bovenstaande
gekozen.

bron : aanname in overleg met deskundigen.
seizoen : zie boven.
effecten : oppervlak en percentage verstoord bevisbare

areaal Garnalen.

4.2 Scholvisserij (kaart 51 )
voorkomen :

Strandschelpvisserij (kaart 52, atlas)
voorkomen : het gebied tussen laagwater en -20 meter NAP

(grens onderzoeksgebied), in combinatie met een
gebied van 2,5 kilometer (aanname deskundigen)
rond de monsterpunten van RWS (Milzon), waar
Strandschelpen voorkomen.

bron : Nederlands lnstituut voor Ondezoek der Zee, De
ecologie van de kustzone van Ameland tot Bor-
kum, A. van Leeuwen et al, 1994.

: ICONA, Noordzee-atlas voor het Nederlands beleid
en beheer, 1992.
Rijkswate rstaat, Milzon-gegevens.
aanname in overleg met deskundigen.
seizoensafhankelijk.
oppervlak en percentage verstoorde areaal Strand-
schelpen.

5 RECREATIEVE WAARDE VAN DE NATUUR

4.3

5.1

bron
seizoen
effecten

seizoen
effecten

Sportvissen
voorkomen
bron
seizoen

het gebied tussen de hoogwaterlijn en de -20
meter NAP (grens onderzoeksgebied).
aanname in overleg met deskundigen.
alleen in het najaar en de winter.
oppervlak en percentage verstoord areaal Schol.

Sportvisplaatsen bij Vlieland.
Nederlandse Aardolie Maatschappij.
winter - O %
voorjaar - 50 %
zomer - 100%
najaar - 10%
gezien de ligging van de boorlocaties enerzijds en
de sportvisplaatsen (bij Vlieland) anderzijds is de
verstoring uitgesloten.
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5.2 Plezieruaart (kaart 54, atlas)
voorkomen : beide doelvariabelen worden samengevatonderde

noemer'waterrecreatie', waarvoor in de Noordzee
Atlas een kaart is opgenomen. Voor het deel ten
oosten van Rottumerplaat ontbreken gegevens.

bron : ICONA, Noordzee-atlas voor het Nederlands beleid
en beheer, 1992.

: aanname in overleg met deskundigen.
seizoen : het volgende is aangenomen:

voorjaar - 10%
zomer - 109o/o

najaar - 30"/"
winter - 10%

effecten : aantal en percentage verstoorde pleziervaart.

Strandbezoek (kaart 53, atlas)
voorkomen : ter indicatie van het strandbezoek zijn de strand-

opgangen en de kustlijn in kaart gebracht.
bron
seizoen

5.3

effecten

het volgende is aangenomen:
voorjaar - 10%
zomer - 100%
najaar - 30%
winter - lOYo
aantal en percentage verstoorde strandopgangen,
en lengte en percentage verstoorde kustlijn.
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C. PARCOM LIJST A

Chemicals/products selected for this list include natural constituents of sea water and
natural products, e.g. nutshells, and other chemicals where some relevant toxicity
data is available and from experience of their use, the Working Group considers thát
they pose relatively little harm for the environment.

- Acetic acid
- Aqueous 90.2o/"lhydroxtyethyl cellulose 4.8% sodium carbonate- Aqueous 65% magnesíum hydroryde 4.2% /chloride og, zso/o glycerine, 0.4%

sodium chloride / ammonium chloride
- Aluminium sulphate
- Ammonium acid phosphate
- Ammonium bisulphite
- Ammonium chloride
- Ammonium hydroryde
- Ammonium sulphite
- Ascorbic acid
- Attapulgite clay
- Barite with lowest levels of trace metal impurities
- Barium sulphate
- Bentonite
- Calcium bromide
- Calcium carbonate
- Calcium chloride
- Calcium hydroxyde
- Calcium lignosulphate
- Calcium nitrate
- Calcium oxide
- Calcium sulphate
- Carboxy methyl hydroxy ethyl cellulose
- Causticized lignite
- Cellulase
- Cement Grade G
- Citric acid
- Cellulose fibre
- Cornstarch, hydroxy ethyl cellulose, calcium carbonate
- Cotton seed hulls
- Diatomaceous earth
- Dicalcium silicate
- Dolomite
- Ethyl cellulose
- Ferric sulphate
- Ferrous carbonate
- Finely divided iron oxide
- Glass beads
- Graphite
- Guar gum
- Gypsum
- Hydroxyethyl cellulose
- 2-Hydroxyethyl ether cellulose
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- llmenite
- lron carbonate
- lron lignosulphate
- lron oxides
- Lactose
- Lecithin
- Lignin
- lingnite
- Lime
- Limestone
- Magnesium chloride
- Lightly calcinated magnesium hydroxide
- Magnesium hydroryde
- Manganese tetraoxide
- Mica
- Nutschells
- Olive pitts
- Polysaccharide containing glucose, mannose and glucoronic acid units
- Potash
- Patassium bicarbonate
- Potassium carbonate
- Potassium chloride
- Potassium nitrate
- Pregelatinized potato starch
- Pregelatinized starch with a 25o/o analãse I 75"/o amylopectine polymer
- Pyrophosphate (sodium acid pyrophosphate; SAPP)
- Silica gel
- Silica sand
- Silocon dioxide
- Soda ash
- Sodium benzonate
- Sodium bicarbonate
- Sodium bisulphite
- Sodium borate
- Sodium bromide
- Sodium carbonate
- Sodium carboxymethylcellulose
- Sodium chloride
- Sodium lignosulphonate
- Sodium nitrate
- Sodium phosphates
- Sodium sulphite
- Sodium tetraphosphate
- Sodium thiosulphate pentahydrate
- Sorbitol
- Starch (without additives)
- Sugar cane molasses with 10-15% sodium, potassium and calcium phosphates
- Tricalcium silicate
- Vegetable fibre
- Vermiculite
- Woods fibre
- Xanthan gum
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- 70% aluminium silicate, 30% silocon dioxide
- 10% aqueous polyaluminium chloride
- 70% calcium chloride, 4.6% potassium chloride,lo/o sodium chloride, 16.4% water
- 95.2 calcium chloride, 2.8% potassium chloride, 1.5% sodium chloride, 0,57" water
- 60% carboxymethyl cellulose, 4Oo/" magnesium oxide
- 100% high MW hydrory ethyl cellulose polymer
- 100% hydroxypropyl cross-linked corn starch
- 98% hydroxypropyl guar gum,2/o fumaric acid
- 80% hydroxypropyl guar gum, 10% magnesium oxide, 5% sodium acetate, 57o

citric acid
- 37.5% sodium acetate, 37.5% kaolin, 15% silocon dioxide, 10% calcium oxide
- 99.9% sodium chloride and 0.1% sodium ferrocyanide
- 70% sodium chloride, 30% magnesium oxide
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D. UITKOMSTEN ECOLOGISCHE RISICO.ANALYSE

Deze bijlage bevat enkele tabellen die het resultaat zijn van de ecologische risico-
analyse. Als voorbeeld zijn de tabellen opgenomen voor het prospect Roode Hoofd.
De tabellen zijn grafisch uitgewerkt in de staafdiagrammen, die in bijlage F zijn
opgenomen.

J
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ROODE HOOFD A (PoNToN)
WADDENZEE-EFFECTEN

Winler
Verstoord

962
1100s
17314

42

I
43

148

5

1

3

27
10

0

0

I

o
0

0

o

0

0

0

o

o

71

0

0

0

%

6.21

70.99
78.03

0.37
0.67
0.63

0.48
o.44
0.49
0.38
0.57
o.71

0.00
0.00
o.23

<0.01
<o.01
<o.01

o.00
<o.01
<0.01
<0.01

0.00

o.oo

1.39

o.00

0.00

0.00

Ref

1 5502
1 ss02
221A5

1'1497

1349

6806
30628

1142
205
744

474',1

f41 6

0

o
3980

8

7
5335

17
5094

0

o

59

o

51 26
0

0

20

Herfst
Verstoord

962
11005
17314

101

19

60

186

11

4

6
36
10

o
o

14

o

o

0

0

0

0

0
o

o

0

71

0

0

1

%

6.21

70.99
78.03

0.43
o.63
0.60
0.49
o.44
o.35
0.64
o.ø2

0.70
0.00
0.00
o.25

<0.01
<o.o1
<0.01

0.00
<0.01
<0.01
<0.o1
<0.01

0.00

0.00

1.39
0.00

0.00

1.64

Rel

1 5502
1 5502
22189

23334
3000

1 0024

38048
2496
1 131

s44
5820
1426

11

0

5563

I
7

5335
17

5094
0

0

273

59

0

51 26
0

208

61

Zomer
Verstoord

962
1 t005
17314

90
24
33

f03
4

2

23

5

o
o
o

6

0

0

0

0

0

0
o

0

o

71

0

0

4

Geen gegevens

%

6.21

70.99
78.03

o.52
0.54
0.49
o.47
o.32
o.24
o.7'l
0.67
0.o0
0.00
o.oo
o.18

<0.01
<0.o1
<0.o1

0.00
<0.o1
<0.o1
<0.o1

o.o0

0.00

1.74

0.o0

0.00

1.96

Ref.

15502

1 5502
22189

17187

4455
6764

21B',t1

1247

830

3223
749

3

57
I

3269

E

7
5335

17

5094
I
6

117

0

4081

0

695

204

Lente
Verstoord

9A2
11005

17314

111

20
26
45
I
0

18

6

29

0

0

4

0

0
0

0

0
o

0

0

0

0

71

0

0

0
populatie(3):

Þopulat¡e(4):

Aantal * 1000000
Aantal * 10000

%

6.21

70.99
78.03

0.45
0.45
0.65
o.48
0.43
o.00
0.60
0.54
0.52
0.00
0.oo
o.27

<0.01
<0.01
<0.01

0.00
<0.01
<0.01
<o.01
<o.01

0.00

o.oo

1.74
o.oo

0.00

0.00

Ref.

1 5502
'15502

22189

24602
4429
3988
9376
2047

2',13

2982
1120
5550

1

0

I 455

I
7

5335
17

5094
8

6

163

117

0

4081

o

104

20

EENHEID

areaal(hal
areaal(ha)
areaal(ha)

populatie(1)
populatie(1)

oooulatie(11

DoDulat¡o11l
populatiell )

populaliell )

populatie(1)
populatie( l )

populatie(l)
populatie(1)

oooulatiell ì
oooulatiell ì

ÞoÞulalie(2)
oooulatie(21
areaal(ha)
banken
populat¡o(3)
populatiê(2)

oooulatie(2)
DoÞulatie(4)

populatiell l

areaal(ha)

areaal(ha)
areaal(hal

aantal

aantal
populatie(1 ): Aantal dieren
populatie(2): Percentaqe van totale waddenpopulatie

DOELVARIABELE

1 Natuurschoon
1.1 Rusliekesfeer
1.2 Ongeschonden karakter
1.3 Weids karakler
3.1 Vogels
3.1a Bonte strandloper
3.1 b Rossê orutto
3.1c Wulp
3.1d Scholekster
3.1e Zilverplevier
3.11 Kluut
3.19 Eidereend
3.1 h Bergeend
3.1 ¡ Rotgans
3.1 Grot€ st€rn
3.1 k Lepelaar
3.11 Zilvermeeuw
3.2 Bodemfauna en vissen
3.2a Zeeduizendpoot
3.2aZeepîe¡
3.2c Kokkels
3.2c Mossel
3.2d Nonnetie
3.2e Wadslakie
3.21 Sliikoarnaal
3.2o Strandkrabben
3.3 Zooqdieren
3.3a Zeehond
3.5 Mariane veqetaties
3.5a Zeeqras
4 Duurzame exploitatie van de natuur
4.1 Garnalen visserii
4.3 Mosselvisserii
4.2 Kokkelvisserii
5 Recreatieve waarden van de natuur
5.1 Wadlopen
5.2 Sportvissen
5.3 Pleziervaart



Verstoord

0

0

4420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

o

%

0.00
0.00

46.99

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00

0,00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Winter
Ref.

0

0
10258

85

296

0

0

45561

283

0

31

8705

8672
0

0

0

Versloord

0

0

4820

0

0

0

0
o
0

0

0
o

0

o
o

0

0

o/o

0.00
0.00

46.99

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.o0

0.00

0,00
o.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Herfst
Ref.

0

0

1 0258

I
1381

16

o
5415

283

o

31

0

8672
0

0

0

Verstoord

0

0

4820

o

0

0

0

o
0

0

0

0

0

0

0

0

o/o

0.00
0.00

46.99

0.o0
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00

<0.0'l

0.00
0.00

0,00
0.00

0.00

0.00
0.00

Zomer
Ref

0

0

1 0258

0

26

0

0

331

289

351 1

0

0

8672
9326

351 1

1

21111

Geen gegevens

Verstoord

0

0

4420

0

0
o
0

o
0

0

0

0

0

0

0

o

%

0,00
0.00

46,99

0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00

<0.0'l

0.00
0.00

0,00
0,00
0.00

o.00
0.00

Lente
Ref

0
0

'10258

10

12't6
1

28
5417

401

351 1

o
8705

8672
9326
351 1

0

211

aantal

lengte/opg.(5): lengte in km

EENHEID

1

1

I

areaal

areaal

areaal
areaal

ROODE HOOFD A (PONTON)

NOORDZEE-EFFECTEN

DOELVARIABELE

1 Natuurschoon
1.1 Rustieke sfeer

onden karakter1.20
1.3 Weids karakter
3.1 els
3.1a Duikers
3.1b Eidereend
3.1c Jan van Gent
3.1d Sterns

3.1e Zee-eenden
3.1f Zilver- + Kl.Mantelmeeuw
3,2 Bodemfauna en vissen

3.3
3.3a Zeehond
3.3b Bruinvis

van de natuur4 Duurzame
4.1 Garnalen
4.2

4,3
5 Recreatieve waarden van de natuur
5.2 Pleziervaart
5.2 Slrandbezoek
5.3

populatie (1 ) : Aantal dieren



4

f9
75

3

o

1

12

4
0
0

6

0

0

0

0
0

o
0

0

o

77
0

0

1

Verstoord

1 509
10744
1 7093

24

%

9.73
69.31

77.O3

0.21

0.30
o.28
o.24
0.26
o.oo
0.13
0.25
0.28
o.oo
0.00
0.15

<0.01
<0.01
<0.01

0.oo
<o.01
<0.01
<o.01

0.00

o.oo

1.50
0.00

0.oo

5.00

11497
1 349
6806

30628
1142

205

744
4741

1416
o
0

3980

I
7

5335
17

5094
0
o

59

0

51 26
0

o

20

Wnter
Ref.

1 5502
1 5502
22189

't0744

54

I
27
93

6

3

2

16

4

0

o
10

0
o
0

0
o
0
0

0

0

0

77

0

0

2

Varstoord

1 509

1 7093

69.31

o.23
0.30
o.27
o.24
o.24
o.27
o.21

o.27
0.28
0.00
0.00
0.18

<0.01
<0.o1
<0.01

o.o0
<0.01
<0.01
<0.01
<0.of

o.oo

o.oo

1.50
o.00

0.00

3.28

%

9.73

77.O3

5820

11

8

7
5335

17
5094

0

0

273

59

o

51 26
0

208

61

Herlst
Ref.

1 5502
15502
22189

23334
3000

10024
38048

2496
1 131

944

1426

0

5563

0

0

0

o

77
0

o

I

Verstoord

1509

10744
1 7093

43
12

16
54

3

2

9

2

0

o
0

5

o

o
0
0

0

o.24
o.24

o.28
o.27
0.00
0.00
0.00
0.15

<0.o1

<0.01

<0.01

o.oo
<0.01
<0.01
<0.01

o.oo

0.00

1.89

0.00

0.00

3.92

%

9.73
69.31

77.O3

o.25
o.27
o.24
0.25

17
5094

6

't17

o

408f
0

695

204
Geen gegevens

Zome¡
Ref.

1 5502
1 5502
22189

1VA7
4455
6764

21A11

1247

830
3223

749
3

57
I

3269

8
7

5335

I

1 7093

60
10
12

23
5

0

7

3
16

0

0

3

0

0

0
o

o

0
o
0

o

0

77

0

o

1

Verstoord

1 509
10744

<o.01
<0.01
<0.01

0.00

0.00

1.89

o.00

o.oo

5.OO

%

9.73
69.31

77.O3

o.24
o.23
0.30
o.25
o.24
o.oo
0.23
o.27
o.29
0.00
0.00
0.21

<0.01
<o.01
<0.01

0.oo
<o.01

2942
1120
5550

1

o
1 455

I
7

5335
17

5094
I
6

163

'117

o

4081

0

104

20
Aantal * lO0OOOO

Aantal ¡ 1OOO0

populatie(3):
populatie(4):

Lenle
Ref.

1 5s02
15502
22185

24602
4429
3988
9376
2087

213

poÞulat¡e(11

ÞoÞulatie(11

DoÞulatiell )

ÞoÞulalie(11

populatie(2)
populatie(2)

areaal(ha)
banken
oooulatielSl
PoPulat¡e(2)
ÞoÞulali€(2)
populatie(4)

nopulatie(1)

areaal(ha)

arêaal(ha)
areaal(ha)

aantal

aantal

EENHEID

areaal(ha)
areaallha)
areaalfha)

populatie(1)
populati€(1)
populati6(1)
populatie(1)

oooulatie(11

ÞoPulatie(1)
ÞoÞulatiell ì
populatio(1)

5.3 Pleziervaart
populatiê(1 ): Aantal diaren
populalie(21 : Percentage van totale waddenpopulatie

3.1c Wulp
3.ld Scholekster
3.'l e ZilverpleviEr
3.1f Kluut
3.lo Eidereend
3.1 h B€rgeênd
3.1 i Rotqans

Grotê stêrn3.1

3.1 k Lepslaar
3.11 Zilvermeeuw
3.2 Bodemfauna en vissEn

3.2a Zeeduizendpoot
3.2a Zeepier
3.2c Kokkels
3.2c Mossel
3.2d Nonnetje
3.2e Wadslakie
3.21 Sliikoarnaal

Strandkrabben
3.3 Zooodieren
3.3a Zeehond
3.5 Mariene veqetaties
3.5a Zeeqras
4 Duurzame exploitatie van de natuur
4.1 Garnalen visserii
4.3 Mosselvisserii
4.2 KokkelvissErii
5 Recreatieve waarden van ds natuur
5.1 Wadlopen
5.2 Sportvissen

ROODE HOoFD B (HEFETLAND)

WADDENZEE-EFFECTEN

DOELVARIABELE

1 Natuurschoon
1.1 Rustiekesfeer
1.2 Onoeschonden karakter
1.3 Weids karakter
3.1 Voqels
3.fa Bont6 strandloper
3.1 b Rosse qrutto

I



Verstoord

0

0

3653

0

0

0

0

0
0

o

o
o

0

0

0

0

0

o/o

0,00
0,00

35.61

0.00
0.00
o.o0
o.o0
0.00
0,00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
o.00

0.00
0.00

Winter
Ref.

0

0

1 0258

85

296

0

o
45s61

283

o

3'l

8705

8672
o
0

0
211

Verstoord

0

0

3653

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

%

0.00
0.00

35.61

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00

Herfst
Ref.

o
o

1 0258

I
1381

16

0

5415
283

0

3t
0

4672
0

0

0
6/3

Verstoord

0

o
3653

o
0
0

0

0
o

0

0

o
0

0

o
0

%

0.00
0.00

35.61

0.00
0,00
0.00
0.00

0.00
0.00

<0.01

0.00
0.00

0.00
0.00
o.oo

0,00
0.00

Zomer
Ref

o
o

10258

0

26

0

0

33'l

289

351 1

0

0

8672
9326
351 1

1

21111

Geen gegevens

Verstoord

0

0

3653

o

0

0

0

0
0

0

o

0

0

0

0

0

%

0.00

0.00

35.61

0,00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

<0.01

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00
o.oo

Lente
Ref.

0

0

1 0258

10

121 6

1

28

5417
401

351 1

0
8705

8672
9326
351 1

0
211

aantal

lengte/opg.(5): lengte in km

EENHEID

1

are

areaal

areaal

ROODE HOOFD B (HEFETLAND)

NOORDZEE.EFFECTEN

DOELVARIABELE

1 Natuurschoon
1.1 Rustieke sfeer
1.2 karakter
1.3 Weids karakter
3.1

3.'1a Duikers
3.1b Eidereend
3,1c Jan van Gent
3.1d Sterns
3.1e Zee-eenden
3,1f Zilver- + Kl.Mantelmeeuw
3.2 Bodemfauna en vissen
3.2a

n3.3
a Zeehond
b Bruinvis

van de natuur4 Duurzame
4.1 Garnalen
4.2
4.3
5 Recreatieve waarden van de natuur
5.2 Pleziervaart
5.2 Slrandbezoek
5.3
populatie(1 ): Aantal dieren



ROODE HOOFD C (HEFETLAND)

WADDENZEE-EFFECTEN

Winter
Versloord

983
11f35
17041

25

3
22

70
3

1

'l

15
5

o
o
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E. DETAILKAARTEN, BUBBELGRAMMEN EN STAAFDIAGRAMMEN

Deze bijlage bevat voor elk prospect een detailkaart met de in de ecologische risico-
analyse onderzochte locaties, een bubbelgram dat de relatieve zichthinder laat zien
en voor elke locatie een staafdiagram dat de venruachte aantasting van de
natuunruaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee door een proefboring
toont. Bij het lezen van de staafdiagrammen dient de onderstaande tabel alò
wegwijzer voor de gebruikte acroniemen.

Tabel E.0 Ovezicht in hoofdlijnen van milieu-aspecten en doelvariabelen voor de Noordzeekustzone en de
Waddenzee. Tussen haakjes zijn de afkortingen, of acroniemen, aangegeven.

1.1 Rustieke sfeer (rs)

'1.2 Ongeschonden karakter (ok)

1. Natuurschoon

1.3 Weidse en open horizont (wh)

2.1 Getijden (g)

2.2 Sediment dynamiek (sd)

2.3 Kwelderwerken (kw)

2. Unieke hydrografie en geomorfologie

2.4 Jonge duinformatie (d)

3.1 Vogels (vg)

3.2 Bodemfauna en vissen (bv)

3.3 Zoogdieren (z)

3.4 Opgroeigebied vissen (ov)

3. Unieke ecologie

3.5 Mariene Vegetatie (mv)

4.1 Gamalenvisserij(gv)

4.2 Kokkelvisserij(kv)

4.3 Mosselvisserij(mo)

4.4 Scholvisserij (pv)

4. Duuzame exploitatie van de natuur

4.5 Strandschelpvisserij(sv)

5.1 Wadlopen (wl)

5.2 Sportvisserij (sp)

5.3 Pleziervaart (pl)

5.4 Vogelobservatie(vo)

5. Recreatieve waarde van de natuur

5.5 Strandbezoek (sb)
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Bijlage E.1 De alternatieve boorlocaties voor een proef boring voor het prospect Sint Jacobiparoch¡e-West, die in de

ecologische risico-analyse zijn onderzocht.
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Bijlage E.2 Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locat¡e B van het
prospect Sint Jacobiparoch¡e-West.J
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Bijlage E.3 Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie C van het
prospect Sint Jacobiparochie'West.
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Bijlage E.4 Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie D van het
prospect Sint Jacobiparochie-West.J
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Bijlage E.5 Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie EMK van het

prospect Sint Jacobiparochie-West.
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Bijlage E.6 Zichthinder door een proefboring voor het prospect Sint Jacobiparochie-West.
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Bijlage E.7 De alternatieve boorlocaties voor een proefboring voor het prospect Hollum-Zuid, die in de ecologische

risico-analyse zijn onderzocht.
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Bijlage E.8 Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie C2 van het
prospect Hollum-Zuid.
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Bijlage E.g Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie D van het

prospect Hollum'Zuid, met de transportroute naar Holwerd.
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Bijlage 8.10 Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie D van het
prospect Hollum-Zuid, mel de alternatieve transportroute naar Velsen.
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Bijlage E.11 Zichthinder door een proefboring voor het prospect Hollum-Zuid
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Bijlage E.12 De alternatieve boorlocaties voor een proefboring voor de prospects Blija-Noord, die in de ecologische
risico-analyse zijn onderzocht.
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Bijlage E.13 Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie 82 van het

Prospect Blija'Noord.
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Bijlage E.14 Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie C van het
prospect Bl¡ja-Noord.
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Bijlage E.16 De alternatieve boorlocaties voor een proefboring voor het prospect Roode Hoofd, die in de
ecologische risico-analyse zijn onderzocht.
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Bijlage E.17 Aantasting van de natuun/vaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie A van het

prospect Roode Hoofd.
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Bijlage E.18 Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie B van het
prospect Roode Hoofd.
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Bijlage E.21 De alternatieve boorlocaties voor een proef boring voor het prospect Simonszand, die in de ecologische

risico-analyse zijn onderzocht.

494



Simonszand A

Waddenzee

Unieke

Noordzee

Unieke

Duurzameexploitatie Recieat¡evewaardo
van de natuur van de naluur

Duurzameexploitatie Recrêatievewaarde
van de natuur van de natuur

Unieke hydrografie
en

Unieke hydrografle
en

:åî"'"{:"'t .r.."'".

Natuurschoon

Natuurschoon

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

100

90

80

70

bU

50

40

30

20

10

0

:!í+iìË:.;,]ryË,.
,1 5-.¡iat rj-:" -.r¡':,_¿+.r:d:.i!

Bijlage E.22 Aantasting van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de Waddenzee voor locatie A van het

prospect Simonszand.

495



Simonszand Bl

Waddenzee

Unieke hydrografie Duurzamêêxploitâtie Recrêaliêvewaarde

Natuurschoon en Unieke van de natuut van de

r00

90

80

70

60

50

40

30

20

t0

Noordzee

Unieke hydrografie Duurzame
van de

exploitatie
naiuur

Recreati€ve waarde

Natuurschoon en Unieke de natuut

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

.dr"ö

""'"""O

Bijlage E.23 Aantast¡ng van de natuurwaarde van de Noordzeekustzone en de waddenzee voor locatie B1 van het

496

prospect Simonszand



Simonszand B2

Waddenzee

Un¡eke hydrografie
en gêomorfologle

Duurzameexplo¡tatie Recreatievewaarde

100

90

80

70

60

50

40

20

10

Natuurschoon Unieke ecologie van de natuur van de natuur

"::î:.:"/*$\t$Ëw;s.'ì.
Noordzee

Unleke hydrografie
en geomorfologie

Duurzameexploitatie Recreatievewaarde

100

90

80

60

50

40

20

10

Natuurschoon Unieke ecologie van de natuur van de natuur

::$"'"-5þ
f-c

""t'" ;$;iS:$"'"",5""s';-'"..,"*ø

9ir'ìTffiFl¡i
'':,.. . i -:'**.¡?*;.--ì-..' : W F,q'.*:_I !:.:+'Ë-1!

; 1r-ì, E.. .: -! , j if..-l
11ì i Ìr :'ì-iiHiF.ã;ì;5i

,,!-r{::..ælæ '¡!l.ï.1i1,' : i:r: l"::l'ri
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Õ F. HyDRocRAFrscHE KAART

Opgenomen zijn (uitsneden) van de Hydrografische kaart 1811.6, 1912.2,181A.9,
1812.4,1812.5, Editie 1995, met toestemming van de Chef der Hydrografie van de
Koninklijke Marine.
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tl c. BELAsnNGcoNTouREN

Deze bijlage bevat kaarten met contouren rond de boorlocatie, de vliegroute en de
vaarroute. Kaarten zijn opgenomen voor elke locatie van elk prospect uit de
ecologische risico-analyse. De afstanden van de contouren tot de locatie of route
sluiten aan bij de belangrijkste naar afstand vertaalde gevoeligheidsgrenzen.
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LEGENDA SIMONSZAND A
a Potentiele locatie Contouren rond potentiele locatie

300 meter contour

1000 meter contour

2200 meter contour

Referentiegebied

Begrenzing zoekgebied

Project : MER Proefboringen

Waddenzee

Opdrachtgever : NAM B.V.

Kaartnr : G0335.C0-591

Datum :augustus 1995

Contouren rond bijbehorende vaarroute

400 meter contour

1000 meter contour

1400 meter contour
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LEGENDA SIMONSZAND 81

Potentiele locatie Gontouren rond potentiele locatie

300 meter contour

1000 meter contour

2200 meter contour

Referentiegebied

Begrenzing zoekgebied

Project : MER Proefboringen

Waddenzee

: NAM B.V.

: G0335.G0-592

:augustus 1995

Gontouren rond bijbehorende vaarroute

400 meter contour

1000 meter contour

1400 meter contour

Opdrachtgever

Kaartnr

Datum
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o
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LEGENDA SIMONSZAND EMK

a Potentiele locatie

Referentiegebied

Begrenzing zoekgebied

Contouren rond potentiele locatie

300 meter contour

1O0O meter contour

2200 meter contour

Proiect : MER Proefboringen

/\ /
\// Opdrachtgever

Kaartnr

Datum

Schaal

Waddenzee

NAM B.V.

c0335.C0-594

augustus 1995
Contoulen rond bijbehorende vaarroute

400 meter contour

1000 meter contour

1400 meter contour
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4.

16
17

18
19

Het deel van de Waddenzee en de Noordzeekustzone waar 3D-
seismiek is opgenomen.
Voorbeeld van een dieptekaart gebaseerd op 3D-seismiek.
Voorbeeld van een driedimensionaal model van een gasvoerend
reservoir.
Boornauwkeurigheden bij schuine boringen: door te boren op een
horizontale afstand groter dan 3500 meter, kan het doel worden
gemist.
Overzicht van de inventarisatie uit het Stuurgroeprapport.
Overzicht van de concessies en de zoekgebieden.
De bouwstenen van de proefboring, bezien in relatie tot de
alternatieven.
Overzicht van de transportroutes in combinatie met de waterdiep-
ten.
De duur van de proefboring kan door verschillen in de hoek en de
afstand van de boring variëren tussen de twee en de zes maan-
den.
Overzicht van alle alternatieve boorlocaties.
Alternatieve boorlocaties voor het prospect Sint Jacobiparochie-
West.
Alternatieve boorlocaties voor het prospect Hollum-Zuid.
Alternatieve boorlocaties voor het prospect Blija-Noord.

1 1 Overzicht van de consessies en de zoekgebieden
2 Opbouw van het MER.

1 Overzicht van in het studiegebied reeds uitgevoerde boringen.
2 De verschillende belangen rond de uitvoering van proefboringen.

1 Hetinternationalebesluitvormingskader.
2 Verdragsgebied Eems-Dollardverdrag.
3 Relevantenationalebeleidsdocumenten.
4 Relatiestussen nationale beleidsdocumenten.
5 Doorwerking van nationale plannen op het beleid van provincies

en gemeenten.
7 Bestuurlijkegrenzen.
I Samenhang in de tijd tussen nog te nemen besluiten.
9 Overzicht overlegorganen bestuurlijke coördinatie Waddenzee-

gebied.

4 Samenhang tussen doelvariabelen en milieubelastingen.
5 Voorbeeld van een kaart, op basis waarvan de plaats en omvang

van de effecten van de aanwezigheid van de boorinstallatie op
zeehonden is bepaald.

6 De ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief.
7 De relatie tussen de hoofdstukken van het MER, de gevolgde

werkwijze en de belangrijkste wettelijk verplichte onderwerpen.
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20
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Alternatieve boorlocaties voor het prospect Roode Hoofd.
Alternatieve boorlocaties voor het prospect Simonszand.
Alternatieve boorlocaties voor het prospect Rottumeroog 1

Opbouw van de Factor Train.
Foto van een hefeiland tijdens een produktieboring op de locatie
Zuidwal. : l

Bovenaanzicht en zijaanzicht van een groot hefeiland.
Activiteiten die samenhangen met het gebruik van een hefeiland
voor het uitvoeren van,de proefboringen.
Schematische weergave van het verplaatsen van het hefeiland.
Foto van een ponton":
Aanzicht van een þonton.
Activiteiten die samenhangen met het gebruik van een ponton
voor het uitvoeren'van 1de proefboringen.
Schema van een actieve boorput en van een verlaten boorput.
Schema van de relatie tussen de diepgang van sleepboten en
boorinstallaties en;de benodigde waterdiepte voor het in- en
uitvaren van de boorinstallaties in de Waddenzee.
Gestandaardiseerd immissieniveau L, in dB(A) ten opzichte van
20 pPA, berekend voor de ENSCO 70 op zee tijdens het gelijktij-
dig boren en in. bedrijf zijn van een kraan.
Overzicht van min,iniiim- en maximumniveaus van natuurlijk geluid
en geluid van men-seliike activiteiten.
Warmtestraling door,de' fakkel.
Overzicht van het afualdâtrvrij komt en de wijze waarop het afual
op land wordt venferld:ii,
Relatie tussen verbuizing; boorspoeling en resevoirdiepte.
Gestandaardiseerd.imdssieniveau L, in dB(A) ten opzichte van

. 20 pPA, berekgnd Wor dé Deutag T-28 op een ponton tijdens het
gelijktijdig boren,en'iR bedrijg zijn van een kraan.
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21

22
27

30
38

Simulatie van de.lærtplaatsing van boorgruis na lozing.
\ t:: , .; .., ri'jii'l 1,.,';,'

De getijstromen (vloedstromen) in de Noordzee.
Gemiddelde getijrcrschillen in de Waddenzee.
Erosie en sedimentatierin de Nederlandse Waddenzee.
Zonering van, kuueldèrs in relatie tot overstromingsduur
frequentie.

13 De belangrijkste hoogwatervluchtplaatsen in de Waddenzee.

,16,.,Verband tussen',oppervlakte aan mosselbanken en het aantal
. foeragerende Schole'ksters.
17 Samenstelling voedselpakket wad- en watervogels.
20 Percentage'Gewone.Zeehonden geteld op de platen t.o.v. het

maximum aantah,zeehonden in dat jaar (1978-1980) en tweewe-
kelijkse gemiddelden over de jaren 1991-1993.

21 Jaarlijkse maximum aantallen Grijze Zeehonden op de Richel en
de Jacobsruggen resp. tussen Vlieland en Terschelling en onder
Terschelling.
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11.

22 Gemiddeld aantal groepen zeehonden (a), groepsgrootte (b) en
totale aantallen in de periode van 1g7B tot en met 1gg0.

23 Gemiddeld aantal groepen zeehonden (a), groepsgrootte (b) en
totale aantallen in de periode van 1991 tot en met 1993.

24 Aantalsveranderingen":.van de Gewone Zeehond in de vijf
stroomgebieden in de iaren 1989 tot en met 1999.

26 De kokkelbiomassa (in miljoenen kilogram kokkelvlees) in de
Nederlandse Waddenzee in het najaar.

27 schematische weerga'tre van de mosselcultuur in de waddenzee.
28 Hoofdzonering van reoreatieve functies in de Waddenzee.
32 Archeologisch belangrijlle gebieden in de Waddenzee.
33 Militaire activiteiten in dewaddenzee en de Noordzeekustzone.
34 Kabels en leidingen in de::Waddenzee.

.¡.i1::r':

1 overzicht van de zoekgebieden en de monsterstations uit het
veldonderzoek. ¡*! ).;

2 Overzicht van de verstorjngsgevoelige perioden voor vissen,
vogels en zeehonden en de.ecologisch minst kwetsbare periode.

4 Overzicht van de zoekgebieden, de EMK-gebieden en de EMK-
locaties.

I

"lrl

22

30

36

37

2

I

De methodiek van het kwantitatieve milieu-effectonderzoek.
Berekening van de NorEffect Concentration.
Het principe van de eoologische risico-analyse.
De aanpak van het 2iehthinderonderzoek.
De formule voor h¡et berekenen van de zichthinder.
Voorbeeld van een bubbelgram voor zichthinder.
Voorbeeld van een integrale presentatie van het risico van
aantasting van de,.natuurwaarde.
De waterdiepte:in de omgeving van het Bornrif en het Westgat
tussen Terschelling en Amelandl De waterdiepte neemt toe van
oranje naar blauw.
De waterdiepte in de c*ngeving van Simonszand tussen Schier-
monnikoog en Rottumerplaat. De waterdiepte neemt toe van
oranje naar blauw. ,l ì ì:'; ', !

Fotomontage van eerrrhefeilânq op 175O;meter (boven) en een
ponton op 750 meter (onder).: ,' r::.r.

Fotomontage van eenJiefeiJand op !.l00 meer,(boven), S00 en
2000 meter (onder). i

''l 'll4.i i | ' il ::i r: ' r: -

De maximale condensaatneerslag ('l-n m' pei getijperiode) in
relatie tot de uitstroom;(in':rhiljoen mt per dag bij verschillende
CGR-waarden). i:::'t;ii,'J:.!r.d !r.

Overzicht van de hoeveelheid .per jaar (liters) van incidentele
morsingen van olie en koolwaterstoffen houdende produkten van
1991 tot juli 1995. ; '';;Y,ri .. t

, i!ì ', {:
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12.

13.

14

1 De ontwikkeling van het meest milieuvriendelijke alternatief.
3 Overzicht van de ligging van de zoekgebieden, de EMK-gebieden

en de meest miljeuv¡iendelijke boorlocaties.
6 Overzicht van de ligging van de boorlocaties waarvoor door de

initiatiefnemer vergunningen zullen worden aangevraagd.
7 Samenhang booractiviteiten met m.e.r.-plicht.

1 Opzet en inhoud evaluatie en monitoring voor proefboringen.

1 Overzicht van de ,relatie tussen de verschillende produktie-
installaties, de gasbehandeling en de aard van de evacuatielei-
dingen.

2 Verhouding tussen"de afmetingen van een boorplatform en een
satelliet.

4 Bestaande en gepla¡de produktielocaties en leidingen voor droog
en nat gas in de Waddenzee, op Ameland en in de Noordzee-
kustzone.

6 Overzicht van de'huidige bodemdaling in de omgeving van de
Waddenzee (in centimeters).
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