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VERANTWOORDING 

De Minister van Economische Zaken heeft het voornemen regelen te stel

len ter vermindering van olieverontreiniging van de zee op basis van 

art. 49a van het Mijnreglement continentaal plat. Hierbij zal de pro

cedure van de milieu-effectrapportage (m.e.r.) worden gevolgd. 

De uiteindelijke besluitvorming vindt plaats door de Minister van Eco

nomische Zaken, in overeenstenuning met de Ministers van Verkeer en Wa

terstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieube

heer. 

Genoemde ministeries vormen te zamen het bevoegd gezag. 

Het bevoegd gezag wordt vertegenwoordigd door de leden van de stuur

groep. 

Deze stuurgroep is als volgt samengesteld: 

Ors. P.A. Scholten, directeur Algemeen Energiebeleid en Mijnwe-

zen; 

Mr. R.T.A. Hillen, plv. hoofd van de hoofdafdeling Mijnwezen; 

Ir. G. Ockeloen, Inspecteur Generaal der Mijnen; 

Dr. H.L.F. Saeijs, HID Rijkswaterstaat Noordzee; 

Dr. J.H. Dewaide, directeur Bodem, Water en Steffen van VROM. 

De stuurgroep wordt ondersteund door een interdepartementale werk

groep ender voorzitterschap van Mr. R.T.A. Hillen. 

Initiatiefnemer is de Minister van Economische Zaken, namens deze de 

directie Algemeen Energiebeleid en Mijnwezen in nauw overleg met het 

Staatstoezicht op de Mijnen. 

In mei 1987 is door de Minister van Economische Zaken aan Grontmij 

n.v. en Protech International b.v. opdracht verleend voor het verrich

ten van de volgende werkzaamheden: 

het opstellen van een technische beschrijving van het mijnbouw

proces op zee; 

het opstellen van een startnotitie ten behoeve van het Milieu-ef

fectrapport (MER). 
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Verder wordt ondersteuning verleend door: 

De Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Produk.tie Associatie 

(NOGEPA). 

De Industriele Raad voor de Oceanologie CIRO). 

De voorliggende startnotitie heeft tot doel het geven van: 

een beschrijving van de probleemstelling en de voorgenomen acti

viteit; 

een afbakening van de in het MER in beschouwing te nemen alterna

tieven en het studiegebied; 

een eerste aanduiding van de wijze van effectbeschrijving. 

Deze startnotitie kan voor het bevoegd gezag mede een basis zijn voor 

het opstellen van de richtlijnen voor het op te stellen Milieu-effect

rapport. 

Correspondentie kan warden gericht aan het Ministerie van Economische 

Zaken, Directie Algemeen Energiebeleid en Mijnwezen, onder vermelding 

van "MER-Offshore", postbus 20101, 2500 EC 's Gravenhage. 
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PROBLEEMBESCHRIJVING 

Het mijnbouwproces op zee 

Het mijnbouwproces op zee wordt beschreven in bijlage 3 van deze 

startnotitie CTechnische beschrijving van het olie- .en gaswinningspro

ces op zee). In hoofdlijnen kunnen in dit proces de volgende stappen 

worden onderscheiden: 

het in kaart brengen van de ondergrond door middel van seismisch 

onderzoek; 

het verrichten van exploratie- en evaluatieboringen; 

de winning van de opqespoorde koolwaterstoffen (olie, gas, con

densaat) met behulp van produktieputten en het behandelen ervan 

op het platform; 

het transport van de koolwaterstoffen naar het vaste land. 

Op het Nederlands gedeelte van het Continentaal Plat vindt vanaf sche

pen seismisch onderzoek doorgaans plaats met behulp van "airguns", 

waarmee onder het wateroppervlak trillingen worden opgewekt. Door een 

analyse van de teruggekaatste trillingen ontstaat een beeld van de on

dergrond en kan de plaats warden bepaald waar olie of gas aanwezig 

kan zijn. Zekerheid over de vraag of de delfstof op die plaats inder

daad aanwezig is, kan alleen door een boring worden verkregen. Vanaf 

een boorinstallatie warden hiertoe een of meerdere exploratie- en eva

luatieputten geboord. Om bij de olie- of gashoudende gesteentelaag te 

kunnen komen zijn dez~ putten veelal enkele duizenden meters diep. 

Bij het boren wordt een vloeistof (de boorspoeling) naar beneden ge

perst. Deze vloeistof zorgt er onder andere voor dat het door de bei

tel vermalen gesteente Chet boorgruis) naar boven kan worden afge

voerd. Hoofdzakelijk worden boorspoelingen op waterbasis toegepast. 

In toenemende mate worden om technische en economische redenen voor 

gedeelten van het te doorboren traject boorspoelingen op oliebasis ge

bruikt. Het naar boven gekomen boorgruis wordt zoveel mogelijk ont

daan van boorspoeling en vervolgens als overtollig materiaal over

board gezet. De afgescheiden boorspoeling wordt opnieuw gebruikt. 
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De niet meer te gebruiken boorspoeling wordt -afhankelijk van de sa

menstelling- in zee geloosd of naar het land afgevoerd. Boorspoeling 

op oliebasis mag niet in zee worden geloosd. 

Het boren van putten vindt plaats vanaf mobiele installaties (zie fi

guur 2.1) en bij uitzondering vanaf produktieplatforms. 

Figuur 2.1 Mobiele mijnbouwinstallatie 

(voor de duidelijkheid is de verbuizing wat breder weergegeven) 

emfl. --"1!.vl 
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Indien in het reservoir economisch winbare olie- of gasvoorraden zijn 

aangetoond, kan na afwerking van de put worden overgegaan tot de pro

duktie. 

Voor de winning van de olie of het gas wordt een produktie-installa

tie (een centraal produktieplatform met een of meer puttenplatforms) 

gel'.nstalleerd. 

Op het Nederlands deel van het Continentaal Plat is dit Cvanwege de 

geringe diepte) een vast platform Czie figuur 2.2). 

Het produktieplatform biedt ender meer plaats aan procesapparatuur, 

hulpsystemen, bemanningsverblijven en een helicopterdek. 

Figuur 2.2 Produktieplatform 
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De formatie-inhoud wordt al dan niet met toegevoegde energie via de 

produktieputten naar boven gehaald. Gas, olie en water worden vervol

gens van elkaar gescheiden. De koolwaterstoffen worden voor transport 

naar het land gereed gernaakt. Via stalen pijpleidingen vindt tenslot

te het transport plaats van de olie of het gas naar de kust. 

Eventuele kleine hoeveelheden vluchtige bestanddelen (!age druk) en 

overtollige gassen worden soms via een pijp in de lucht gebracht, al 

dan niet na verbranding. Hierbij kunnen al dan niet verbrande bestand

delen via de lucht in zee terecht kornen. 

Na voorbehandeling wordt het produktiewater geloosd. 

Eveneens komen lozingen voor van hemel-, schrob- en spoelwater, huis

houdelijk en sanitair afval en van bij het werk gebruikte hulpmidde

len (chemicalien). De ornvang van deze verontreinigingen is relatief 

gering. 

2.2 Lozing van oliehoudende mengsels in de Noordzee 

Over de totale hoeveelheid afvalstoff en die jaarlijks door de gezamen

lijke kuststaten in het Noordzee-milieu wordt geloosd lopen de schat

tingen uiteen. 

Als indicatie kan worden gesteld dat er in 1986 100.000 ton olie, 

40.000 ton zware metalen en duizenden tonnen organische microveront

reinigingen in de Noordzee terecht zijn gekomen. De belangrijkste 

bronnen van olielozingen in de Noordzee zijn de in zee uitmondende ri

vieren, de offshore mijnbouw, de schepen en de atmosfeer. De hoeveel

heid olie is voor ongeveer een derde (30.000 ton) afkornstig van de 

offshore mijnbouw. 

Op het Nederlands deel van het Continentaal Plat wordt jaarlijks onge

veer 24.000 ton olie geloosd. De verdeling van deze lazing over de 

eerder genoemde lozingsbronnen is in figuur 2.3 weergegeven. Hieruit 

blijkt dat de offshore hiervan circa 20% (in 1986 4775 ton) voor zijn 

rekening neemt. 
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Figuur 2.3 Schatting aandelen van bronnen in olielozingen op het Ne

derlands Continentaal Plat in 1986 

(Bron: Rijkswaterstaat en Staatstoezicht, 1987) 
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De eerder genoemde lozing van 4775 ton olie vanaf mijnbouwinstalla

ties op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat in 1986, is 

vrijwel geheel afkomstig van het geloosde boorgruis, met de daaraan 

gehechte oliehoudende boorspoeling Czie tabel 2.1). 

Tabel 2.1 Olielozingen vanaf mijnbouwinstallaties op het Nederlandse 

dee! van het Continentaal Plat in 1986 

(Bron: Staatstoezicht op de Mijnen, 1987) 

Olie in boorspoeling gehec:ht aan 

boorgruis 

O lie in prociuktiewater van oUeplatforms• 

O lie in prociuktiewater van gasplatforms• 

O lie via 1nc:icientele lozingen" 

Totaal 

* inclusief hemel-, schrob- en spoelwater 

Ho eve elheici 

Ton 

4.5 5 3 

166 

43 

13 

4.77 5 

•/o 

95 

3,5 

l 

0,5 

100 
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Voor de komende jaren wordt, rekening houdend met de per 1 januari 

1988 in werking tredende regelgeving Czie hoofdstuk 3), geschat dat 

de olielozingen vanaf mijnbouwinstallaties op het Nederlandse deel 

van het Continentaal Plat minder dan 2.500 ton per jaar zullen gaan 

bedragen Czie figuur 2.4). 

Figuur 2.4 Prognose ontwikkeling olielozingen vanaf mijnbouwinstalla

ties 

(Bron~ Schatting op basis van de NOGEPA-enquete t.b.v. dit MER) 
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Deze daling zal zich vooral manifesteren in de hoeveelheid olie die 

gehecht aan boorgruis overboard wordt gezet. Dit komt enerzijds door 

het verwachte aantal boringen (zie tabel 2.2) in de komende periode. 

Anderzijds zal de regelgeving die per 1 januari 1988 in werking 

treedt, leiden tot een verdere zuivering van het boorgruis. 

Aangezien de hoeveelheid formatiewater die met de koolwaterstoffen 

wordt geproduceerd in de loop van de produktiefase toeneemt, moet op 

korte termijn rekening gehouden warden met een toename van de hoeveel

heid geloosd produktiewater. 

Op langere termijn zal bij uitputting van de reservoirs de lozing van

zelfsprekend ten einde komen. 
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Verder is de lazing van zware metalen en organische microverontreini

gingen (chemicalien) vanaf mijnbouwinstallaties relatief gering verge

leken met lozingen veroorzaakt door andere bronnen in de Noordzee. 

Tabel 2.2 Het aantal uitgevoerde en verwachte boringen op het Neder

lands deel van het Continentaal Plat 

(Bron: EZ 1987 en NOGEPA-enquete voorjaar 1987) 

Ja ar a ant al h oringen 

1982 65 

1983 5 B 

1984 57 

1985 7 B 

1986 65 

1987-1992 JS - 5 0 

2.3 Probleemstelling 

Via de rivieren, scheepvaart, atmosfeer en mijnbouwinstallaties op 

zee wordt het Noordzee-milieu met olielozingen belast. Deze olielozin

gen kunnen nadelige effecten hebben op de water- en bodemkwaliteit. 

Voor de olielozingen die met grote hoeveelheden en hoge olieconcentra

ties op of in de zee terecht komen (bijv. bij een ongeval met een 

olie-tanker) kan dit vergiftiging en/of directe verstikking van fyto

en zooplankton, micro-organismen en bodemdieren tot gevolg hebben. 

Drijvende zware olie kan tevens leiden tot onder meer sterfte onder 

vogels en zoogdieren en tot strandvervuiling. 

Voor lozingen van oliehoudende produktiewater vanaf platforms geldt 

dat deze in het zeewater rondom het platform snel worden verdund of 

vervluchtigen. Tot op enkele honderden meters vanaf het platform in 

stroomafwaartse richting zijn olieconcentraties in het zeewater waar

genomen. Vanwege het continue karakter van deze tijdens de produktie

fase lozingen tijdens de produktiefase is nadere bestudering van de 

milieu-effecten gewenst. 



-10-

Lozingen van oliehoudend boorgruis tijdens de boorperiode kunnen een 

verstoring van de stofkringloop teweeg brengen. Het feit dat bodemor

ganismen relatief sterk aan hun omgeving zijn gebonden speelt hierbij 

een duidelijke rol. Verhoogde olieconcentraties in het bodemslib kun

nen, afhankelijk van het slibtransport tot op enkele Ian's vanaf het 

platform in slibmonsters worden waargenomen. 

Duidelijke negatieve effecten op de bodemfauna zijn tot op 1 Ian 

stroomafwaarts vanaf het platform waargenomen. De verarming van de bo

demfauna neernt toe naarmate dichter bij het lozingspunt wordt gemeten 

(bran: NIOZ-rapport 1987-3). 

Bij de afbraak van olie door bacterien wordt relatief veel zuurstof 

verbruikt. Hierdoor vindt een toename van anaerobe omstandigheden 

plaats, waardoor bepaalde organismen zullen sterven. Het natuurlijke 

herstel zal hierdoor worden vertraagd. 

Met name via bodemfauna en vissen kan de olieverontreiniging uiteinde

lijk de zoogdieren en volgels bereiken. 

Het beleid van de rijksoverheid is er onder meer op gericht om veront

reiniging van de zee door olielozingen te voorkomen. De in 1987 tot 

stand gekomen normstelling voor de mijnbouw op het Nederlandse deel 

van het Continentaal Plat zal er naar verwachting toe leiden dat de 

omvang van de lozing van oliehoudende mengsels in dit deel van de 

Noordzee zal afnemen van 4775 ton in 1986 tot minder dan 2500 ton in 

~988 en volgende jaren. 

De centrale probleemstelling in het Milieu-effectrapport is de vraag 

of deze reductie voldoende is om de verontreiniging van ~et zee-mi-

1 ieu tot een aanvaardbaar niveau terug te dringen. 

Deze probleemstelling impliceert dat onder meer duidelijkheid wordt 

verkregen omtrent de volgende beleidsaspecten: 

1. De omvang, samenstelling en het milieu-effect van de lazing van 

oliehoudende mengsels in 1988. 

2. De verwachte ontwikkelingen bij ongewijzigd beleid van de onder 

1 genoemde lozingen in de komende jaren. 

3. De maatregelen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een 

ve:dere vermindering van de olielozingen op zee. Hierbij zal een 

inventarisatie warden gemaakt van de effecten op milieuhygie

nisch, technisch en economisch gebied. 
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3 DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 

3.1 Het beleidskader 

Op de opsporing en winning van delfstoffen in de diepe ondergrond, 

voor het aan Nederland toekomende gedeelte van het Coptinentaal Plat 

tot aan de mijngrens, is de Mijnwet continentaal plat van toepassing. 

De mijngrens is aangegeven in het besluit tot uitvoering van art. 1 

tweede lid van de Mijnwet continentaal plat. De mijngrens loopt op 3 

zeemi]l uit de kust. Zie figuur 3.1. 

Op mijnbouwactiviteiten in het gedeelte van de territoriale Noordzee, 

dat gelegen is tussen de hoogwaterlijn en de mijngrens, zijn de Mijn

wet 1810 en de Mijnwet 1903 van toepassing. 

Hoofdregel van de Mijnwet continentaal plat is het verbod om zonder 

toestemming van de Minister van Economische Zaken in, op of boven het 

Continentaal Plat activiteiten te ontplooien die kunnen leiden tot 

het aantonen of winnen van delfstoffen Cart. 2), Vergunningen tot op

sporing of winning van olie en/of gas kunnen worden verstrekt voor 

'blokken' of delen daarvan, zoals die zijn weergegeven op de zogenaam

de Mijnrechtelijke kaart (zie figuur 3.1). Op deze kaart is tevens 

een aantal uitsluitings- en restrictiegebieden aangegeven die op 

grond van scheepvaart- en defensiebelangen zijn ingesteld. 

De Mijnwet continentaal plat geeft de mogelijkheid tot het nemen van 

diverse uitvoeringsbesluiten, onder meer in het belang van veiligheid 

en gezondheid van personen en ter voorkoming van verontreiniging van 

de zee. Als uitwerking van deze mogelijkheid werd op 13 maart 1967 

het Mijnreglement continentaal plat CMrcp) vastgesteld. Hierin zijn 

diverse bepalingen opgenomen waaraan vergunninghouders op het Neder

landse deel van het Continentaal Plat moeten voldoen. 

Aangezien het Noordzeemilieu gezien moet worden als een open ecosys

teem, dat door lozingen van alle kuststaten wordt be1nvloed, is het 

van groot belang welke maatregelen internationaal worden genomen ter 

bescherming van dit milieu. 
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Figuur 3.1 Mijnrechtelijke kaart 
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In het kader van het Verdrag van Parijs (Verdrag ter voorkoming van 

verontreiniging van de zee vanaf het land van 4 juni 1974) wordt over

leg gevoerd over de milieuproblematiek rondom mijnbouwinstallaties op 

zee. De kern van dit Verdrag is dat de mariene vervuiling, veroor

zaakt door stoffen genoemd in een "zwarte lijst", meet worden uitge

bannen en dat lozing van in een "grijze lijst", genoemde stoffen 

streng meet warden beperkt. 

De discussie spitste zich aanvankelijk toe op de wenselijkheid van 

een streefwaarde van 40 milligram per liter voor het gemiddelde olie

gehalte in formatiewater dat afkomstig was van olieproducerende plat

forms. Ook werd het gebruik van boorspoeling op dieselbasis ter dis

cussie gesteld. Sedert 1 januari 1976 ward de richtlijn Beperking zee

waterverontreiniging continentaal plat door het Staatstoezicht op de 

Mijnen gehanteerd. 

Op 1 mei 1983 werd het Mijnreglement continentaal plat gewijzigd. 

Een belangrijke verandering van het Mijnreglement continentaal plat 

was de invoering van een apart hoofdstuk (IV.A) dat gewijd is aan het 

voorkomen van verontreiniging van de zee vanaf mijnbouwinstallaties. 

In dit hoofdstuk is op grond van artikel 49a het lozen van olie, een 

oliehoudend mengsel, sanitair afval of vuilnis vanaf een mijnbouwin

stallatie verboden. Voor wat betreft de drie laatstgenoemde typen lo

zingen kan de Minister van Economische Zaken in overleg met de Minis

ters van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 

Ordening en Milieubeheer dit verbod opheffen ender het stellen van 

voorschriften. Het reguliere overleg tussen voornoemde departementen 

werd geconfronteerd met nieuwe ontwikkelingen zoals het toenemend ge

bruik van weinig toxische boorspoelingen op oliebasis. Het gebruik 

van boorspoeling op dieselbasis kon hierdoor vanaf 1985 achterwege 

blijven. De toename van het gebruik van oliehoudende boorspoeling 

leidde wel tot een jaarlijkse verdubbeling van de oliebelasting van 

de zeebodem via het overboord gezette boorgruis tussen 1983 en 1986. 

Deze ontwikkeling die eveneens in de overige Noordzeekuststaten viel 

waar te nemen, leidde tot een intensivering van het internationale 

overleg in het kader van het Verdrag van Parijs. 
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In 1986 werden belangrijke beslissingen genomen over de toelatingscri

teria voor het gebruik van oliehoudende boorspoeling. In 1987 werd be

sloten te onderzoeken of de streefwaarde van gemiddeld 40 milligram 

olie per liter geloosd formatiewater ook op gasplatforms zou kunnen 

worden toegepast. Over stringente normen voor de lozing van oliehou

dend boorgruis werd men het internationaal niet eens. In Noorwegen en 

Nederland werd besloten om de resultaten van het internationals over

leg niet langer af te wachten. 

Op 27 augustus 1987 is voor het Nederlandse deel van het Continentaal 

Pl~t de regeling inzake lozing van oliehoudende mengsels vanaf mijn

bouwinstallaties vastgesteld. 

De hoofdzaken van deze regeling zijn dat met ingang van 1 januari 

1988: 

Het lozen vanaf een mijnhouwinstallati• van een oliehoudend menqsel, 

vrijgekomen tijdens het verrichten van werkzaamheden in het hoorgat, is 

toegestaan, indien dat mengsel uitsluitend een van de met name genoem 

de oliehoudende hoorvloeisto££en hevat en indien het gemiddelde oliege

halte van dat mengsel niet meer hedraagt dan 100 gram olie per 1.000 

gram droge stof. 

Het lozen van oliehouclena hemelwater en schroh- en spoelwater vanaf 

•en mijnhouwinstallatie is toegestaan, indien het gemiddelae oliegehalte 

niet me er heclraagt clan 40 milligram olie per liter. 

Het lozen van oliehoudend £ormatiewater vanaf een ol1eproclucerende 

mijnhouwinstallatie is toegestaan, indien het gemiddelcle oliegehalte niet 

meer hedraagt dan 40 milligram olie per liter. 

Het lozen van oliehoudend £ormat1ewater vanaf een mijnhouwinstallatie 

clie uitsluitend gas. condensaat of een comhinatie daarvan produceert is 

toegestaan, indien de best uitvoerhare technieken zijn toegepast om het 

gemiddeld• oliegehalte niet meer dan 40 milligram ol1e per liter te laten 

hedragen. 

-
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2 Het beleidsvoornemen 

Om·het door de regering ten aanzien van de waterkwaliteit van de 

Noordzee gestelde beleidsdoel te bereiken is de Minister van Economi

sche Zaken voornemens om, in overeenstemming met de Ministers van Ver

keer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer, gebruik te maken van zijn bevoegdheid om de regelen ter 

voorkoming van olieverontreiniging van de zee op basis van artikel 

49a van het Mrcp te stellen. Aangezien een dergelijk voornemen is op

genom"en in het Besluit milieu-effectrapportage zal de vaststelling 

van hat voornemen de procedure van de milieu-eff ectrapportage 

(m.e.r.) dienen te doorlopen. 

Bij het voornemen moet worden opgemerkt, dat voor het land de mijnwet

geving, die tot op 3 zeemijlen uit de kust van toepassing is, moge

lijkheden kent tot het stellen van milieuvoorwaarden in boorvergunnin

gen en -concessies. Het voornemen bestaat om mijnbouwinstallaties die 

binnen de 3-mijlszone zijn gesitueerd op ad-hoc basis de in de "Rega

ling inzake lazing van oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstalla

ties" opgenomen voorwaarden op te leggen. 

3.3 Procedurele aspecten 

In de procedure van de milieu-effectrapportage is de Minister van Eco

nomische Zaken de initiatiefnemer, terwijl deze Minister samen met de 

Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimte

lijke Ordening en Milieubeheer als bevoegd gezag zal optreden. 

In de fase voorafgaande aan de procedure heeft de initiatiefnemer ge

gevens verzameld ten behoeve van het vooroverleg met het bevoegd ge

zag, resulterend in deze startnotitie. 

In de procedure warden de volgende stappen onderscheiden: 

de bekendmaking van het voornemen voor het opstellen van de rege

len en het MER en het publiceren van de startnotitie; 

& 
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overleg waarin de Conunissie voor de m.e.r., de wettelijke advi

seurs en een ieder in de gelegenheid warden gesteld om opmerkin

gen over de gewenste inhoud van het MER te maken; 

de vaststelling door het bevoegd gezag van de definitieve richt- ' 

lijnen voor het MER, rekening houdende met de adviezen van de 

Commissie voor de milieu-effectrapportage, de wettelijke advi

seurs en de reacties uit de inspraak; 

het opstellen van de concept-regelen met betrekking tot lazing 

van oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstallaties op zee; 

de indiening van de concept-regelen en het MER bij het bevoegd 

gezag; 

de aanvaarding van de concept-regelen en het MER door het be

voegd gezag; 

de openbaarmaking van de concept-regelen en het MER; 

de inspraak en advisering ten aanzien van de concept-regelen en 

het MER; 

de toetsing van het MER door de Commissie voor de milieu-ef

fectrapportage, gevolgd door een eventuele bijstelling van het 

MER en de concept-regelen; 

de vaststelling van de regelen door het bevoegd gezag; 

de evaluatie achteraf van de m.e.r. 
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DE BESTAANDE TOESTAND Vl>.N HET MILIEU 

Het studiegebied 

De Noordzee is een relatief ondiepe randzee met een oppervlakte van 

575.000 Jan2. Ten noorden van de Doggersbank liggen de Centrale en 

Noordelijke Noordzee met als begrenzing de dieptelijnen van respectie

velijk 100 m en 200 m. Ten zuiden van de Doggersbank ligt de Zuidelij

ke Noordzee met een gemiddelde diepte van 37 m (max. circa 50 m). Het 

Nederlandse deel van het Continentaal Plat ligt in het zuid-oostelij

ke deel van de Noordzee. De Noordzee wordt gekenmerkt door een com

plex ecosysteem, waarin diverse gebruiksfuncties voorkomen. 

De emissies door lozingen vanaf mijnbouwinstallaties op het Neder

lands deel van het Continentaal Plat en de territoriale zeewateren 

kunnen zowel de luchtkolom, de waterkolom als de bodem van de zee 

be1nvloeden. 

Afhankelijk van het type emissie en van externe factoren zoals wind, 

stroming en zeegang en de morfologie die hiervan het gevolg is, kun

nen de emissies met name lokaal van belang zijn of zich over grotere 

gebieden verspreiden. De waterkwaliteit ter plaatse van het Neder

lands deel van het Continentaal Plat staat ook ender grate invloed 

van lozingen elders. 

Als studiegebied voor het MER wordt beschouwd het gebied met als zee

waartse begrenzing de buitengrens van het Nederlands deel van het Con

tinentaal Plat en met als landwaartse begrenzing de gemiddelde hoogwa

terli jn langs de gesloten kust en de basislijnen in de zeegaten. Het 

studiegebied wordt beschouwd met inbegrip van de aldaar aanwezige 

luchtkolom, het grensvlak water/lucht, de waterkolom en de bodem. 

Op deze wijze omvat het studiegebied het werkingsgebied van het Mijn

reglement continentaal plat en de strook zee gelegen tussen dit wer

kingsgebied en de hoogwaterlijn, met uitzondering van de Zeeuwse en 

Zuidhollandse wateren en de Waddenzee . 
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Voor zover de verwachte effecten daartoe aanleiding geven zal tevens 

een beinvloedingsgebied in beschouwing worden genomen. Dit beinvloe

dingsgebied kan per milieu-aspect verschillen. 

4.2 Abiotische aspecten 

Waterkolom - - - - -
De uitwisseling van water vindt met name plaats via de noordelijke 

verbinding met de Atlantische Oceaan en in mindere mate via de Oost

zee en Het Kanaal. Verder vindt aanvoer van zoet water plaats via de 

rivieren en de neerslag. De verblijftijd van het water in de Noordzee 

is 1 a 2 jaar. 

Vanwege de intensieve uitwisseling van watermassa's met aangrenzende 

zeeen en wateren en binnen de Noordzee zelf, vormt het Nederlands 

deel van het Continentaal Plat, dat geheel in de Zuidelijke Noordzee 

ligt, geen zelfstandige ecologische eenheid. 

In de Zuidelijke Noordzee staan over het algemeen vrij sterke stromin

gen als gevolg van de aftakkingen van de Warme Golfstroom Conder ande

re in combinatie met het Nauw van Calais) en de grote getijdestromin

gen. Deze laatste wordt mede veroorzaakt door de taps toelopende vorm 

van de Zuidelijke Noordzee. 

De stroming gaat globaal gesproken 'tegen de klok in'. Langs de Neder

landse kust heeft deze stroming een zzw-nno Cz-n) richting. 

De temperatuur van het water is relatief hoog. Door de sterke stromin

gen en de werking van de wind in de ondiepe Zuidelijke Noordzee is de 

verticale waterkolom doorgaans goed gemengd-. 

Lucht 

Luchtverontreiniging is grotendeels afkomstig van emissies elders. 

Bodemstructuur - ·------
Door de sterke stromingen vindt intensief zand- en slibtransport 

plaats. Hierdoor ontstaan zandruggen/-banken, erosiegeulen, grindvel

den en accumulatieplaatsen voor slib. 

Het zandtransport vindt met name over de bodem plaats, terwijl het 

slib zwevend in het water wordt vervoerd. 
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4,3 Biotische aspecten 

Flora 

De flora van de Noordzee bestaat met name uit fytoplankton (vrij zwe

vende algen); De algen produceren via het proces van de fotosynthese 

zuurstof en organische stoffen. Fytoplankton staat hierdoor aan het 

begin van de voedselketen. Het is zeer belangrijk voor de energievoor

ziening van de organismen in de zee. Als gevolg van de afhankelijk

heid van lichtintensiteit en temperatuur zal de concentratie van 

plankton per seizoen verschillen. 

Fauna 

De dierlijke organismen in de zee kunnen globaal genomen in zes groe

pen warden verdeeld: 

Zooplankton: zeer kleine een- of meercellige diertjes, die in 

het water rondzweven zeals radiolarieen, foraminiferen, zeer 

kleine weekdieren en kreeftachtigen,- larven. 

Zo0benthos: in en op de bodem voorkomende dieren zoals wormen, 

schelpdieren, kreeftachtigen. 

Pelagische dieren: vrij zwemmende en zwevende dieren zoals vis

sen, kreeftachtigen. 

Zoogdieren: de belangrijkste zeezoogdieren van de Noordzee zijn 

zeehonden, bruinvissen en tuimelaars. 

Vogels: op zee en langs de kust. De trekroutes van veel Noord

en Middeneuropese vogels liggen langs de Noordzeekust. 

Micro-organismen Conder andere bacterien, schimmels). Bacterien 

breken organisch materiaal af tot anorganische staff en zeals 

stikstof, fosfaat en zwavel <= mineralisatieproces). Diverse bo

demdieren (zoobenthos) vervullen een soortgelijke rol. 

Genoemde organismen zijn ongelijkmatig over de Noordzee verspreid. 

Daarnaast fungeren diverse plaatsen van de open zee en de kustzone 

als paaigebied, kinderkamer, fourageer-, rust- of broedgebied. Deze 

functies bepalen mede de ecologische waarde van de gebieden. 
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4.4 Ecologische aspecten 

Het ecosysteem van de Noordzee is het samenhangend geheel dat ont

staat door de wisselwerking tussen de abiotische en biotische aspec

ten. Een van de belangrijkste aspecten van dit ecosysteem is de kring

loop van organische en anorganische stoff en. 

Hierbij zijn processen van opbouw en afbraak te onderscheiden. Bij 

het doorgeven van organisch materiaal in de vorm van voedingsstoff en 

vindt overdracht en accumulatie van energie en koolstof/biomassa 

plaats: het voedselweb. 

De combinatie van stofkringloop en voedselweb staat weergegeven in f i

guur 4 . 1. 

Doordat bovengenoemde abiotische en biotische aspecten, zowel in ruim

te als tijd, noch homogeen noch constant zijn, zijn er in het studie

gebied veel verschillende milieus te onderscheiden. Afhankelijk van 

voedselrijkdom, zuurstofgehalte, bodemgesteldheid, waterdiepte, licht

intensiteit, temperatuur en dergelijke heeft elk milieu zijn eigen sa

menstelling van organismen. 

Effecten van water- en bodemkwaliteit ---- - - ---- ---------
De kwaliteit van het zeewater en de bodem worden bepaald door de be

schikbaarheid van licht, het zuurstofgehalte, de minerale en organi

sche voedselrijkdom en toxische en/of milieuvreemde stoff en zoals zwa

re metalen, olie, synthetische verbindingen en bacteriologische ver

ontreinigingen. 

Naast de concentraties van de verontreini9ende stof is het effect van 

verontreiniging afhankelijk van stromingspatronen, ~et jaargetijde en 

de weersomstandigheden. De eff ecten van deze stoffen kunnen sterk va

rieren. Bijvoorbeeld een verhoogde sterfte, ontwikkelingsstoornissen, 

verminderde consumptiewaarde en wijzigingen in predatiepatroon. Door 

slecht afbreekbare stoff en kan accumulatie van deze stoff en optreden 

in de voedselketen. 
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4.5 Gebruiksfuncties 

Op de Noordzee vindt door het Verenigd.Koninkrijk, Noorwegen, Denemar

ken en Nederland op grote schaal opsporing en winning van koolwater

stoffen plaats. 

Er staan zo'n 160 platforms. Via 8.000 km aan buisleidingen wordt 

jaarlijks 165 miljoen ton olie en 85 miljard m3 aardgas naar het land 

getransporteerd. 

In de directe omgeving van het platform worden water- en bodemkwali

teit door lozing be1nvloed. Verder kunnen mijnbouwactiviteiten op zee 

van invloed zijn op de andere gebruiksfuncties die de Noordzee heeft. 

De belangrijkste daarvan zijn: 

~e!Sfh!eEv~aEt 

De intensiteit van het scheepvaartverkeer op de Noordzee is erg 

groot. Jaarlijks worden door de kuststaten circa 420.000 scheepvaart

bewegingen waargenomen. Op de Noordzee zijn verschillende scheepvaart

routes aangegeven; verder zijn er verkeersscheidingsstelsels vastge

steld. 

Yi~S!rij 

Op de Noordzee wordt intensief gevist. Een goed functionerend ecosys

teem is voor de toekomst van de visserij van zeer groot belang. 

Qp!n!u£h~r!CEe~tie 

Deze komt voornamelijk op of dicht onder de kust voor. Ook voor deze 

gebruiksfunctie is de waterkwaliteit van belang. Bacteriologische ver

ontreiniging en olievlekken hebben op deze gebruiksfunctie een nadeli

ge invloed. 

Defensie 

Op de Noordzee en in de kustzone bevinden zich een aantal militaire 

oefengebieden. Deze gebieden zijn niet allemaal permanent in gebruik; 

de frequentie loopt uiteen van dagelijks tot enkele malen per jaar. 

Qv!r!g! ~e!f~t2£f e~will!!i~g 

In bepaalde delen van de Noordzee wordt zand en grind gewonnen. 
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5 DE WIJZE VAN EFFECTBESCHRIJVING 

S.1 Algemeen 

In het MER zullen van de voorgenomen activiteit Chet opstellen van re

gelen met betrekking tot voorkoming van olieverontreiniging van de 

zee op basis van het Mrcp) de effecten moeten worden beschreven. 

Als alternatieven kunnen daarbij in beschouwing worden genomen: 

toepassing van de best uitvoerbare technieken*; 

t'oepassing van de best bestaande technieken*. 

Daarbij zal tevens worden aangegeven welke technieken fysiek en opera

tioneel zijn te implementeren op bestaande dan wel nieuwe mijnbouwin

stallaties en tegen welke kosten. Dit wordt gedaan teneinde het be

voegd gezag in staat te stellen om tot een verantwoorde afweging te 

kunnen komen van het milieuaspect en aspecten van technische en econo

mische aard. 

Conform het derde lid van art. 49a blijven calamiteiten die hat ge

volg zijn van schade aan de installatie of aan de uitrusting daarvan 

buiten beschouwing. 

De alternatieven zullen qua milieu-effecten en toepasbaarheid worden 

vergeleken met de normstelling zoals opgenomen in de Regeling inzake 

lozing van oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstallaties van 27 au

gustus 1987. 

Bij beschrijving v~g de milieu-effecten zijn de volgende aspecten van 

belang: 

de omvang, de samenstelling, de wijze en de tijdsduur van de lo

zingen; 

de stoffen die op mijnbouwinstallaties (zullen) worden gebruikt; 

de maatregelen die op de mijnbouwinstallaties op zee naar aanlei

ding van de regelen zullen worden genomen; 

de plaats en de omvang van toekomstige offshore-activiteiten; 

de verschillen tussen individuele mijnbouwinstallaties (reser

voir- en procescondities). 

* zie voor een verklaring van deze begrippen bijlage 1 
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De beschrijving van de milieu-effecten wordt bemoeilijkt doordat de 

emissies mede afhankelijk zijn van deze genoemde aspecten. Verder is 

de beschrijving van effecten op het Noordzee-ecosysteem bijzonder com

plex. De volgende aanpak wordt voorgestaan: 

1 De begrippen best uitvoerbare en best bestaande technieken war

den vertaald naar een of enkele combinaties van technische voor

zieningen en handelingen {de zgn. maatregelenpakketten). 

2 Eerst warden de effecten beschreven van de maatregelenpakketten, 

indien deze warden toegepast op een als representatief te be

schouwen mijnbouwinstallatie op enkele voorbeeld-locaties; 

3 Daarna warden uitgaande van een verwachte ontwikkeling in offsho

re-activiteiten de totale effecten van de maatregelenpakketten 

beschreven Czie figuur 5.1). 

De gegevens betreffende de omvang van lozingen en eventueel te tref

fen maatregelen zullen mede warden gebaseerd op opgaven van de maat

schappij en. 

Figuur 5.1 Schema in beschouwing te nemen alternatieven 

Regelgeving 

Huidige regelen op 
basis van art. 49a 
Mrcp 

ODD 
Milieu-effectrapportage 

~atregelenpakketten 

--- -------------- __ , _____________ _ 

Eventuele 
bi j stelling 
regelen 

Eff ecten 
referentie
mijnbouw
installaties 

Verwachte ontwikkeling 
1 - - --i olie- en gasproduktie 

Totale 
effecten 

Vergelijking 
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5.2 Maatregelenpakketten 

De regelen kunnen resulteren in (aanvullende) maatregelen op mijnbouw

installaties op zee. 

De maatregelen kunnen daarbij in 4 groepen worden onderscheiden: 

a vermindering van hoeveelheid en schadelijkheid van olielozingen 

via boorgruis; 

b vermindering van olielozingen via produktiewater; 

c vermindering van olielozingen via hemelwater en schrob- en spoel

water; 

d vermindering van incidentele olielozingen, geen calamiteiten 

zijnde. 

ad a Thans wordt het lozen van oliehoudend boorgruis toegestaan in

dien het boorgruis uitsluitend een van de in de bijlage bij de 

huidige regeling genoemde op olie gebaseerde boorspoelingen be

vat en indien het gemiddelde oliegehalte van het mengsel niet 

meer bedraagt dan 100 g olie per 1.000 g droge stof. 

Om aan deze eisen te voldoen wordt het boorgruis met behulp van 

wassystemen gereinigd. 

Aanvullende maatregelen kunnen omvatten: 

het verder beperken van het gebruik van op olie gebaseerde 

boorspoeling; 

het verlagen van het oliegehalte in de boorspoeling; 

het invoeren van betere reinigingstechnieken van het boor

gruis; 

het toepassen van minder schadelijke chemicalien in boor

spoeling; 

het afvoeren van oliehoudend boorgruis naar het land. 

ad b Thans is het lozen van oliehoudend formatiewater toegestaan: 

vanaf een olieproducerende mijnbouwinstallatie indien het 

gemiddelde oliegehalte niet meer bedraagt dan 40 mg olie/li

ter; 
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vanaf een mijnbouwinstallatie die uitsluitend gas, conden

saat of een coro.binatie daarvan produceert, indien de best 

uitvoerbare technieken zijn toegepast om het gemiddelde 

oliegehalte niet meer dan 40 mg olie/liter te laten bedra

gen. 

Om aan deze eisen te voldoen wordt het formatiewater met behulp 

van scheidingstechnieken van olie ontdaan. 

Aanvullende maatregelen kunnen omvatten: 

het wijzigen van de procesvoering; 

het verbeteren van de reinigingstechnieken; 

het invoeren van geavanceerde reinigingstechnieken zoals hy

drocyclonen, membranen en zandbedfilters; 

het installeren van betere controle- en registratie-appara

tuur. 

ad c Thans is het lozen van oliehoudend hemelwater en schrob- en 

spoelwater vanaf een mijnbouwinstallatie toegestaan indien het 

gemiddelde oliegehalte niet meer bedraagt dan 40 mg olie/liter. 

Om aan deze eis te voldoen wordt dit water met behulp van eenvou

dige technieken -gebaseerd op zwaartekracht- van olie ontdaan. 

Aanvullende maatregelen kunnen omvatten: 

het behandelen van oliehoudend hemelwater en schrob- en 

spoelwater op dezelfde wijze als oliehoudend formatiewater. 

ad d Onder incidentele lozingen worden begrepen: 

niet volledig verbrande olie- en condensaatbestanddelen ten 

gevolge van het affakkelen gedurende het testen van putten; 

morsingen, die ontstaan bij het defect raken van slangen of 

leidingen, het foutief bedienen van afsluiters of het niet 

goed functioneren van onderdelen van de proces-installatie. 

Deze lozingen zijn thans verboden, tenzij de veiligheid van de 

installaties danwel mensenlevens in het geding is. 
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Indien het lozen het gevolg is van schade aan de installatie of 

aan de uitrusting daarvan, geldt het verbod evenmin, indien na 

het ontstaan van de schade of na de ontdekking van de lozing al

le redelijke voorzorgen zijn getroffen om de verdere lozing te 

voorkomen of tot een minimum te beperken. 

Aanvullende maatregelen kunnen omvatten: 

het wijzigen van de procesvoering; 

de nabije aanwezigheid van een schip, uitgerust met olie-be

strijdingsmaterieel, tijdens het testen van putten. 

In tabel 5.1 is aangegeven welke rnaatregelen bij de onderscheiden al

ternatieven kunnen worden toegepast. 

Tabel 5.1 Inhoud alternatieve maatregelenpakketten 

Dee1act1v1teit 
Huidige situatie• 
Toegepaste maatrege1en 

Normste1ling Aanvu1lende maatregelen 
o1ie1ozingen 

Boren 

Putafwerking 

Testen 

Putreparatie 

Doodpompen 

- Recircu1atie boorspoeling 100 g o1ie/ 
boorspoe1ing 1000 g droge 
met verwijdering vaste stof 
dee1tjes door: 

tri1zeven 
. hydrocyc1onen 
. centrifuges 

- Toepassing boorgruis
reinigingssystemen, zoa1s: 

meertraps wassen 
. centrifuge wassen 
. extractie wassen 

- Het retourneren van boor
spoe ling op o1iebasis naar 
het vaste1and 

- N.v.t . Verbod 

- Het gebruik van op o1ie gebaseerde 
boorspoe11ng beperken tot het 
strikt noodzakelijke 

- Het verbeteren van reinig1ngs
techn1eken van boorgruis: re1niging 
tot 50 g ol1e/1.000 g droge stof 

- Het invoeren van geavanceerde re1n1gings
techn1eken van boorgruis: reiniging 
tot minder dan 50 g olie/ 1.000 g 
droge stof en het ver1agen van het o11e
geha1te in de boorspoe1ing 

- Het toepassen van minder schade-
1 ijke chemicalien in boorspoelingen 

- Het afvoeren van o1iehoudend boor
gruis naar het land 

- Zie o1ie- en gasproduktie - De nabije aanwezigheid van een schip 

- Opslag teruggewonnen gebruik
te zuurbrekers en hydrau-
1 i sche breekvloeistoffen 
in oppervlaktetanks 

- Opslag gebruikte doodpomp
vloeistoffen naar voorraad
tanks 

uitgerust met o1ie-bestrijd1ngsmate
riee1 



-28-

Deelactiviteit 

Oiieproduktie 

Gasproduktie 

Hulpprocessen 

Huidige situatie* 
Toegepaste maatregelen 

Normstelling Aanvullende maatregelen 
olielozingen 

Ontdoen formatiewater van 40 mg olie/1 
olie door: 

water-ontgasser 
afroom-tank 
flotatie-apparaat 
hydrocyclonen 
loos caisson 

- Affakkelen bijgeproduceerd 
aardgas 

- Recirculatie methanol 
- Recirculatie glycol. 
- Ontdoen formatiewater van 

olie door: 
water-ontgasser 
afroomtank 
flotatie-apparaat 
hydrocyclonen 
loos caisson 

- Recirculatie MDEA 
- Afvoer bijgeproduceerde 

aardolie naar raffinaderij 

- Opvang koolwaterstoffen en 
40 mg olie/l 

water uit de procesappara
tuur in gesloten drainage
systeem; lozing na 
afscheiding olie 

40 mg olie/l 

- Reiniging van sanitair afval
water in septictank 

- Aparte open drainagesystemen 
voor de veilige en de ge
vaarlijke zone op het plat
form: lozing na 
afscheiding olie 

- Het wijzigen van de procesvoering 
- Het verbeteren van de reinigingstech-

n1eken: re1n1ging tot 10 mg ol1e/11ter 
- Het invoeren van geavanceerde reini

gingstechnieken; reiniging tot minder 
dan 10 mg olie/liter 

- Het affakkelen van tot nu toe 
onverbrand gas 

- Het installeren van betere controle
en registratie-apparatuur 

- Het wijzigen van de procesvoering 
- Het invoeren van geavanceerde reini-

gingstechnieken 
- Het installeren van betere controle

en registratie-apparatuur 

- Het invoeren van re1n1ging van ol1e
houdend hemelwater en schrob- en 
spoelwater tot 10 mg olie/liter 

- Het invoeren van geavanceerde rein1-
gingstechnieken; reiniging tot minder 
dan 10 mg ol1e/liter 

* Conform regeling inzake lozing van oliehoudende mengsels vanaf mijnbouwinstallaties d.d. 27 augustus 1987 

5.3 Effecten referentie-mijnbouwinstallaties 

Het studiegebied kan warden ingedeeld in de volgende zones: 

de kuststrook. Een zone beneden de hoogwaterlijn met een breedte 

van circa 20 mijl. Dit gebied fungeert: 

als leefgebied van plankton en bodemdieren met een specif ie

ke soorten-sarnenstelling; 
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gedurende bepaalde tijd van het jaar als 'kinderkamer' 

(kraamkamer + voedselgebied) voor haring, wijting, kabel

jauw, schol en tong; 

als paaigebied van tong; 

als broed-, rust- en fourageergebied van vogels; 

als fourageergebied voor zeehonden; 

de zone nabij de kust. In verband met de vele functies moeten de 

Waddenzee en de deltawateren als gevoelig voor olieverontreini

ging worden aangemerkt; 

de open zee. De overige delen van het studiegebied. Binnen deze 

zone zijn de paaiplaatsen voor vissen buiten de kuststrook van 

belang. Het gaat hierbij om de paaiplaatsen voor haring, kabel

jauw, schol en spiering. 

De belangrijkste zones zijn in figuur 5.2 aangegeven. Hierin zijn de 

gebieden met een kinderkamerfunctie weergegeven evenals de belangrij

ke paaiplaatsen van 4 vissoorten te weten spiering, schol, haring en 

kabeljauw. Eveneens zijn de belangrijkste samenvallende paaiplaatsen 

aangeduid. 

Voor de verspreidingsprocessen zijn verder de in het studiegebied ge

legen sedimentatie- en erosiegebieden van belang. 

Op grond van door de Dienst Getijdewater van Rijkswaterstaat verricht 

onderzoek naar slibtransport is het Nederlands deel van het Continen

taal Plat ruwweg in drie sectoren te verdelen. De zuid-westelijke sec

tor is een netto-erosiegebied terwijl de noord-oostelijke sector een 

netto-sedimentatiegebied is. Het overgangsgebied bevindt zich globaal 

gezien noord-westelijk van Den Helder. 

De eff ecten van olielozingen zijn onder andere afhankelijk van de ka

rakteristieken van de locatie waar de lozing plaatsvindt. Deze karak

teristieken kunnen als volgt worden gegroepeerd: 

I afstand tot de kust Cnabij de kust, in de kuststrook of in de 

open zee); 

II ecologische functie (wel of geen samenvallende paaiplaatsen, 

c.q. kinderkamers); 

III abiotische karakteristieken (erosie-, sedimentatie- of overgangs

gebieden). 
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Figuur 5.2: Globaal overzicht van paaigebieden en kinderkamerzones 

(Bron: NIOZ, 1978) 
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Bij de keuze van de te onderzoeken locaties ("voorbeeldlocaties") 

wordt derhalve een spreiding nagestreefd met betrekking tot boven

staande karakteristieken. 

In dit licht is gekozen voor de volgende te onderzoeken locaties. 

Blok M9 ligt nabij de kust in het sedimentatiegebied en in een gebied 

met zowel een functie van kinderkamer als paaigebied. Overigens is 

voor dit gebied reeds milieu-informatie beschikbaar. 

Blok Pl5 ligt in de kuststrook in het erosiegebied en in een gebied 

met een belangrijke paaifunctie. 

Blok Kl2 ligt in de open zee in het overgangsgebied tussen erosie en 

sedimentatie. Sinds drie jaar wordt in dit blok een monitoringsonder

zoek uitgevoerd naar de milieu-effecte'n van mijnbouwactiviteiten. 

In tabel 5.2 zijn de belangrijkste kenmerken van de gekozen voorbeeld

locaties samengevat. 

Tabel 5.2: Kenmerken voorbeeld-locaties 

Fune tie Voorhea1a-1ocatie 

Vobrkomen 

kinaerJcarner 

paa i gehiecl 

broecl-, rust en fourageergebied. 

s e d.irn ent a tie !Jehle a. 
erosiegebied. 

afstand. tot kust 

x = van toepassing 

(x) = rnogelljk van toepassing 

bl Ole M9 

<nablj 

Jcust) 

gas 

x 

x 

x 

x 

0-11 mijl 

- = .nlet of in geringe mate van toepassing 

blok PlS 

Ckust

stroo k) 

cue 

(X) 

x 

9-2 2 mijl 

bloJc K 12 

(open zee) 

gas 

(x) 

x 

3/"'42 rnijl 

Behalve de drie voorbeeld-locaties zal een drietal referentie-mijn

bouwinstallaties worden gedefinieerd en beschreven, te weten: 

een boorplatform; 

een olieproduktieplatform; 

een gasproduktieplatf orm. 
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Van elk van de onderscheiden referentie-mijnbouwinstallaties warden 

de milieu-effecten beschreven bij situering in de voorbeeld-locaties, 

bij toepassing van de verschillende maatregelenpakketten. 

Zie tabel 5.3. 

Tabel 5.3 Wijze van effectbeschrijving referentie-mijnbouwinstallaties 

Re ferentie-mijnh ouw- Boor- G aspro duktie- O lieproduktie-

installaties platform platform platform 

M aatregelenpakket Hui dig Best Best Huidig Best Best Huidig Best Best 

ult- · he- ult he- uit- he-

voer- st a and voer- st a and voer st a and 

haar haar haar 

a Blok PlS x x x x x x 

h Blok M9 x x x x x x 

c Blok Kl2 x x x x x x 

x =van toepassing 

- = niet van toepassing 

Van de activiteiten die in het mijnbouwproces kunnen warden onder

scheiden Cde be1nvloedingsfactoren) zal per situatie warden aangege

ven op welke wijze de omgevingsaspecten warden be1nvloed. 

De te beschouwen omgevingsaspecten zijn: 

de abiotische aspecten, te weten: 

lucht; 

water; 

bodem; 

biotische aspecten, te weten het ecosysteem; 

andere gebruiksfuncties, te weten: 

scheepvaart; 

visserij; 

openluchtrecreatie; 

defensie; 

oppervlaktedelfstoffenwinning. 
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5.4 Toekomstige ontwikkeling offshore-activiteiten 

Ten behoeve van de beschrijving van de totale milieu-eff ecten van de 

verschillende maatregelenpakketten in het studiegebied dienen aanna

men te worden gedaan betreff ende de verwachte ontwi~keling in offsho

re-acti vi tei ten. 

Hierbij gaat het om: 

a de omvang van de exploratie en exploitatie-activiteiten; 

b de plaats van de exploratie en exploitatie-activiteiten. 

Ad al: Qrn~agg !XE1Qr~tie=a£tivit!i~e~ 

Op grond van de NOGEPA-enquete wordt een structureel lager booractivi

teitenniveau verwacht voor de periode 1988-1992 in vergelijking met 

de voorgaande 5 jaar. Rekening houdend met het openstellingsbeleid 

van blokken voor opsporing en de verwachte ontwikkeling van de olie

prijs op de wereldmarkt (alsmede van de wisselkoers van de Amerikaan

se dollar) wordt voor de periode 1988-1992 een daling van het boorac

tiviteitenniveau met 20% realistisch geacht als uitgangspunt voor het 

MER. Daarna zal het booractiviteitenniveau zich mogelijk stabiliseren. 

Ad a2: Qrn~agg !XElQi~ati!-~C~i~i~eit!n 

Op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat wordt pas sedert 

1982 olie en sedert 1974 gas geproduceerd. Gegeven de relatief korte 

periode waarin produktie heeft plaatsgevonden en de onzekerheden over 

de toekomstige ontwikkeling zal in het MER voor de ontwikkeling van 

de olie- en gasproduktie worden uitgegaan van de midden-raming van 

het Centraal Plan Bureau. Op basis hiervan wordt voor de periode 

1987-2000 gerekend met een gelijkblijvende of licht stijgende aard

gas-produktie ten opzichte van het 1986-niveau. De prognoses voor de 

olieproduktie geven een gelijkmatige daling te zien voor de periode 

1987-1992 van 3,4 miljoen m3 naar 1,2 miljoen m3 per jaar. Opgemerkt 

zij dat deze laatste prognoses door nieuwe vondsten achterhaald kun

nen worden. De daling van de olieproduktie zal niet zonder meer inhou

den dat ook de olielozingen via het produktiewater van olieproduceren

de platforms zal afnemen omdat tijdens de produktie-periode de hoe

veelheid meegeproduceerd formatiewater kan toenemen. 
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Ad b ~l~ais_e~ploEaii!-_e~ !XElQiiaii!-~ciiyiieit!n 

De aldus becijferde omvang van de olie- en gasproduktie voor het jaar 

2000 zal worden toegedeeld aan de thans bekende olie- en gasvoorko

mens. Zie figuur 5.3. Daarnaast zal een inschatting warden gegeven 

van de locatie van exploratie-activiteifen. 

Vervolgens zullen de effectbeschrijvingen van de beschreven ref eren

tie-mijnbouwinstallaties warden geextrapoleerd tot een beschrijving 

van de totale eff ecten in het gehele studiegebied van de verschillen

de maatregelenpakketten in het peiljaar 1992 en een voorzichtige ra

ming voor het jaar 2000. 

Aangezien voor de ontwikkeling van een veld meerdere jaren nodig zijn 

en de situering van nag niet bekende voorkomens uiterst speculatief 

is, wordt bij de beschrijving alleen uitgegaan van thans bekende voor

komens. 
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Figuur 5.3: Olie- en gasreservoirs per 1 januari 1987 

(Bron: Aardgas en aardolie in Nederland, 1986) 

[Ilil]J] spec iaal restrict iegebied 
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IN HET MER IN BESCHOUWING TE NEMEN ALTERNATIEVEN 

Op basis van de in hoof dstuk 5 aangegeven inf ormatie zullen in het 

MER de effecten worden beschreven van de volgende alternatieven: 

1 De exploratie- en exploitatie-activiteiten bij toepassing van 

het maatregelenpakket gebaseerd op de best uitvoerbare technie

ken. 

2 De exploratie- en exploitatie-activiteiten bij toepassing van 

het maatregelenpakket gebaseerd op de best bestaande technieken. 

Deze alternatieven worden vergeleken met: 

3 Nulalternatief. De huidige exploratie- en exploitatie-activitei

ten met het thans vereiste maatregelenpakket. 

Dit is schematisch weergegeven in tabel 6.1. 

Tabel 6.1 Schematische weergave van·alternatieven 

H aatregelenpakk•t 

Maatregelenpalcket bij best 

uitvo erbare t e chnielc en 

Ma at reg elenp aklc et bij 

best hestaande technielcen 

Huidtg maatregelenpakket 

Alternatie£ 

Alternatief l 

Alternatief 2 

Alternatief 3: Hul-alternattef 

Van elk alternatief worden de effecten beschreven zowel voor het hui

dige niveau als voor de verwachte toekomstige ontwikkeling van de ex

ploratie- en exploitatie-activiteiten. 
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OPZET VAN HET MER 

Het op te stellen MER moet voldoen aan de eisen ten aanzien van de in

houd zoals opgenomen in art. 4lj van de Wet algemene bepalingen mi

lieuhygiene. Hieronder wordt per hoofdstuk van het op te stellen MER 

de wijze van aanpak en een globale aanduiding van de inhoud gegeven. 

~o~l_en Qelang_vgn_d~ yoQrgenomen gctiyiteit 

In dit hoofdstuk zal een beschrijving plaatsvinden van: 

evaluatie van de regaling inzake lozing van oliehoudende meng

sels vanaf mijnbouwinstallaties op zee; 

nagaan of de verwachte reductie van olielozingen voldoende is om 

de verontreiniging van het zeemilieu tot een aanvaardbaar niveau 

terug te brengen. 

~e~chrijying_vgn_d~ yoQrgenomen gctiyiteit_en ge glte~ngtieyen 

In dit hoofdstuk zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: 

de technische aspecten van het offshore-mijnbouwproces; 

de procesemissies; 

de toegepaste maatregelen; 

de in het MER in beschouwing te nemen alternatieven. 

~e~chrijying_vgn_d~ ~eleyant~ Qe~lyitvQrming 

Dit hoofdstuk zal ingaan op: 

de internationale verdragen en regelingen; 

het voorgenomen beleid; 

de procedurele aspecten van de voorgenomen activiteit. 

~e~chrijying yan ge_hyigige_sityati~ 

Op basis van bestaande literatuur zal de huidige situatie en de ver

wachte autonome ontwikkeling binnen het studiegebied worden de belang

rijkste omgevingsaspecten beschreven: 

--

de abiotische aspecten; 

de biotische aspecten; 

de ecologische aspecten; 

de (overige) gebruiksfuncties. 
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~e~chrijying_vgn_d~ mili~u=eff~c~en 

De inhoud van dit hoofdstuk zal omvatten: 

1 de beschrijving van effecten bij toepassing van een drietal maat

regelenpakketten op mijnbouwinstallaties voor een drietal voor 

beeld-locaties. Hierbij worden de directe relaties beschreven 

tussen de be1nvloedingsfactoren en de omgevingsaspecten naar: 

- aard: tijdelijk/permanent: 

- grootte: groot/beperkt/verwaarloosbaar; 

2 een vertaling van de onder 1 beschreven effecten in de totale ef

fecten van de in beschouwing te nemen alternatieven op basis van 

een verwachte toekomstige ontwikkeling van de mijnbouwactivitei

ten op zee. 

~e~chrijying_vgn_eff~c~b~~rkend~ magtLegelen 

Op basis van de technische beschrijving van het mijnbouwproces op 

zee, zoals vervaardigd ter voorbereiding van het MER, zal per alterna

tief warden aangegeven op welke wijze de milieu-effecten verder kun

nen warden beperkt. 
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BIJLAGE 1 

BESCHRIJVING VAN DE VOOR HET MER VAN BEL.ANG ZIJNDE BEGRIPPEN 



1.1 

Abiotisch milieu 

Easislijnen 

Benthische organismen 

Best bestaande tech-

nieken 

Best uitvoerbare 

technieken 

Bevoegd gezag 

Biotisch milieu 

Eoorgruis 

Eoorinstallatie 

het geheel van niet levende elementen Cbijvoorbeeld 

geologie, relief, grondsoort, gesteente, water, 

lucht, etc.) 

denkbeeldige lijnen die in de zeegaten de grens aan

geven tussen de territoriale zee en de binnenwate

ren, gedef inieerd door de laagwaterlijn 

op en in de bodem levende organismen 

die technieken waarmee tegen hogere kosten een nog 

grotere reductie van de verontreiniging wordt verkre- . 

gen en die in de praktijk kunnen worden toegepast 

de technieken waarmee, rekeninghoudend met 

economische aspecten, dat wil zeggen uit kostenoog

punt aanvaardbaar te achten voor een normaal rende

rend bedrijf, de grootste reductie in de verontreini

ging wordt verkregen 

het gezag dat de regelen op basis van art. 49a Mrcp 

vaststelt. Dit zijn de Ministers van Verkeer en Wa

terstaat en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde

ning en Milieubeheer en Economische Zaken. De beslui

ten worden genomen door de Minister van Economische 

Zaken in overeenstemming met de Ministers van Ver

keer en Waterstaat en van Volkshuisvesting, Ruimte

lijke Ordening en Milieubeheer 

~ 

het geheel van levende organismen (flora en fauna) 

gruis dat tijdens een boring in een boorgat loskomt 

een (in het algemeen mobiele) mijnbouwinstallatie 

van waar af putten worden geboord 



1.2 

Boorspoeling 

Calamiteit 

Flotatie-apparaat 

Formatiewater 

Hoogwaterlijn 

Hydrocyclonen 

Initiatiefnemer 

Incidentele lozing 

een vloeistof op olie- of waterbasis met daarin opge

nomen kleien en chemicalien, die na toevoeging aan 

het boorgruis het transport van boorgruis naar de op

pervlakte vergemakkelijkt 

een ernstig ongeluk met dikwijls onvoorziene gevol

gen. Door mechanische defecten in leidingen, afslui

ters, etc. kan een grote hoeveelheid olie en gas 

vrijkomen (blow-out) 

apparaat waarin de gedispergeerde oliedeeltjes door 

middel van zeer fijne gas- of luchtbelletjes naar de 

oppervlakte gedreven worden, waarna de olie verwij

derd kan worden 

gelijk met de produktie van olie en gas vrijkomend 

water 

de gemiddelde hoogwaterlijn bij springtij 

een installatie voor hat verwijderen van de vaste 

stofdeeltjes (boorgruis) in de boorspoeling en voor 

hat verwijderen van olie in het produktiewater 

de initiatiefnemer van de voorgenomen activiteit 

Chet aanvullen van de regelen op basis van art. 49a 

Mrcp). Dit is de Minister van Economische Zaken; na

mens deze de directie Algemeen Energiebeleid en Mijn

wezen (in nauw overleg met het Staatstoezicht op de 

Mijnen) 

niet volledig verbrande olie- en condensaat

bestanddelen ten gevolge van het affakkelen 

gedurende het testen van putten; 

morsingen bij het defect raken van slangen of 

leidingen, het foutief bedienen van afsluiters of 

het niet goed functioneren van onderdelen van de 

procesinstallatie 

:• 



1.3 

Kuststrook 

Laagwaterlijn 

Mijnbouwinstallatie 

op zee 

Mijngrens 

Mijnreglement conti

nentaal plat (Mrcp) 

Mijnwet continentaal 

plat (Mcp) 

Oil based mud (OBM) 

Pelagische organismen 

Produktieplatforrn 

Produktiewater 

een zone langs de kust beneden de hoogwaterlijn met 

een breedte van circa 20 mijl 

de gemiddelde laagwaterlijn bij springtij 

een installatie voor de exploratie en exploitatie 

van olie en gas 

grens zoals aangegeven in het besluit tot uitvoering 

van art. 1 tweede lid van de Mijnwet continentaal 

plat (deze grens loopt op 3 zeemijl uit de kust) 

het op de Mijnwet continentaal plat gebaseerde regle

ment op grond waarvan onder meer voorschriften kun

nen warden vastgesteld ter voorkoming van verontrei

niging van de zee. 

wet waarin opsporing en winning van olie en gas in 

of op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat 

is geregeld 

boorspoeling op oliebasis 

vrij zwemmende en zwevende organismen 

het deel van de mijnbouwinstallatie waar behandeling 

van de geproduceerde olie en het geproduceerde gas 

plaatsvindt 

water dat vrijkomt na scheiding van forrnatiewater en 

delf stoffen 



1.4 

Puttenplatform 

Regaling inzake lo-

zing van oliehoudende 

mengsels vanaf mijnbouw

installaties 

Water based mud (WBM) 

het deel van de mijnbouwinstallatie boven de putten 

de regaling van 27 augustus 1987 van de Ministers 

van Economische Zaken, van Verkeer en Waterstaat en 

van Volkshuisvestinq, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (op basis van art. 49a, 49c en 49d van 

het Mijnreglement continentaal plat). Deze regeling 

betreft normering van het oliegehalte van oliehouden

de mengsels bij lozing vanaf mijnbouwinstallaties. 

boorspoelinq op waterbasis 



BIJLAGE 2 

REGELING INZAKE LOZING V'AN OLIEHOUDENDE MENGSELS V'ANAF MIJNBOUWINSTALLATIES 



2.1 

EZ-Mijnreglement continentaal plat 

Regeling inzake lozing van oliehoudende 
mengsels vanaf mijnbouwinstallaties 
17 augustus 1987/Nr. 687/1114 
Dirtttie Wetgeving en andere Juridische 
Zalun/Hoofdajd. Wetgeving 

De minister van Economische Zaken, 
handelende in overeenstemming met de 
ministers van Verkeer en Waterstaat en 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer; 
Gelet op de artikelen 49a, tweede lid, 
onder a, 49c, tweede lid, onder b, en 
49d van het Mijnreglement continentaal 
plat(Stb. 1967, 158); 

Besluit: 

Artil"l l 
I. Het lozen vanaf een mljnbouwin1tal
latie van een oliehoudend mengsel, 
vrijgekomen tijdens het verrichten van 
·werkzaamheden in het boorgat, is 
toegestaan, indien dat mengsel 
uitsluitend een van de in bijlage I 
genoemde oliehoudende boorvloeistof· 
fen bevat en indien het gemiddelde 

0

oliegehalte van dat mengsel niet meer 
bedraagt dan 100 gram olie per 1000 
gram droge stof. · · 
2. Het gemiddelde oliegehalte, bedoeld 
in het eerste lid, alsmede-de totale 
hoeveelheid oliebestanddelen van de in 
dat lid bedoelde oliehoudende mengsels 
moeten warden bepaald volgen1 de 
methoden, opgenomen in bijlage 2. 
Deze bepalingen moeten warden 
geregistreerd op de in die bijlage 
bedoelde wijzen. 
J. lndien blijkt dat de in bet eente lid· 
genoemde nonn van 100 gram olie per 
· 1000 gram droge stof door boortc:chni-
1che en geologische problemen met 
gehaald kan warden, kan na toestem
ming van de inspecteur-generaal der 
Mijnen hiervan tijdelijk afgeweken 
warden. 

Artlkel 1 
I. Het lozen van oliehoudend hemelwa
ter en schrob- en spoelwater vanaf een 
mijnbouwinstallatie is toegestaan, 
indien het gemiddelde oliegehmlte niet 
meer bedraagt dan 40 milligram olie 
per liler. 
2. Het lozen van oliehoudend fonnatie
water vanaf een olieproducerende 
mijnbouwinstallatie is toegestaan, 
indien het gemiddelde oliegehalte niet 
meer bedraagt dan 40 milligram olie 
per liter. 
3. Het lozen van oliehoudend fonnatie
water vanaf een mijnbouwinstallatie die 
uitsluitend gas, condensaat of een 
combinatie daarvan produceert is 
toegestaan, indien de best uitvoerbare 
technieken zijn toegepast om het 
gemiddelde oliegehalte niet meer dan 
40 milligram olie per liter te laten 
bedragen. 
4. Het gemiddelde oliegehalte, bedoeld 
in het eerste, tweede en derde lid, moet 
warden bepaald volgens de methode, 
opgenomen in bijlage 3. De bepaling 
moet warden geregistreerd op de in die 
bijlage bedoelde wijze. 
S. lndien het gemiddelde oliegehaltc 
van het in het derde lid bedoelde 
formatiewater meer dan 40 milligram 
olie per liter bedraagt moet halfjaarlijks 
een venlag met daarin de in bijlage 4 
bedoelde gegevens worden opgesteld. 
6. De totale hoeveelheid geloosd 
oliehoudend water moet warden 
geregistreerd op de in bijlage 3 
bedoelde wijze. 

Artibl J 
In geval olie of een oliehoudend 
mengsel in strijd met het in artikel 49a, 
eerste lid, van het Mijnreglement 
continentaal plat (Stb. '1967, I 58) of het 
in de voorgaande artikelen van deze 
regeling bepaalde in zee is terechtgeko
men moet dit onverwijld telefonisch 
aan de lnspecteur-Generaal der Mijnen 
en de Kustwacht wordi:n gemeld. Deze 
meldingen moeten binnen 24 uur 
worden bevestigd door een telexbericht 
volgens het in bijlage S opgenomen 
model, met vennelding van alle daarin 
gevraagde gegevens. 

A.rtikel 4 
I. Als mijnbouwinstallaties als bedoeld 
in artikel 49c, tweede lid, onder b, van 
het Mijnreglement continentaal plat 
worden aangewezen alle mijnbouwin
stallaties van waar af de in de artikelen 
I en 2 toegestane lozingen plaatsvinden. 
Deze installatie1 moeten zijn uitgerust 
met de middelen, bedoeld in de 
bijlagen 2 en 3, waarmee die lozingen 
moeten warden geregistreerd en op het 
oliegehalte moeten worden gecontro
leerd. 
2. De registratie, bedoeld in het tweede 
lid van artikel I, moet binnen 4 weken 
na bel!indiging van de boring aan de 
inspecteur-generaal der Mijnen warden 
toegezonden. 
3. De registratie, bedoeld in het vierde 
en zesde lid van artikel 2, moet 
driemaandelijks aan de inspecteur-gene
raal der Mijnen warden toegezonden. 
4. Het verslag, bedoeld in het vijfde lid 
van artikel 2, moet binnen 4 weken 
nadat het is opgesteld aan de lnspec
teur-Generaal der Mijnen warden 
toegezonden. 

Artikel 5 
I. Dczc rcgeling wordt bckcndgemaakt 
in de Nederlandse Staatscourant. 
2. Zij treed! In werking mel inaang van 
I januari 1988. 

's-Gravenhage. 17 augwtus 1987. 
Dtt minisur van Economischtt Zaken, 
R. W. dtt Korttt. 
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Toellchtln1 
Met de regeling wordt uitvoering 
gegeven aan artikel 49a, tweede lid, 
onder a, van het Mijnreglement 
continentaal plat (Stb. 1967, 158) 
(Mrcp). Dit artikelonderdeel biedt de 
mogelijkheid tot het vaststellen van 
uitzonderingsbepalingen op het 
lozingsverbod zoals dat in het eente lid 
van dat artikel ten aanzien van 
oliehoudende mengsels is vervat. Sinds 
hoofdstuk IV A. waar artikel 49a deel 
van uitmaakt, in 1983 in het Mrcp is 
opgenomen, is van deze mogelijkheid 
geen gebruik gemaakt. 
In de onderhavige regeling wordt 
aangegeven in welke gevallen lozing is 
toegestaan en hoe deze lozingen 
moeten worden gecontroleerd en 
geregistreerd. De regeling behandelt 
twee categorie!n oliehoudende 
mengsels. 
1. Mengsels bestaande uit van door
boord gesteente afkomstig boorgruis en 
uit de aan dat gruis gehechte deeltjes 
van de oliehoudende spoeling die bij 
het boren naar een delfstofvoorkomen 
is gebruikt. 
Artikel I van de regeling bepaalt dat 
het gemiddelde oliegehalte van die 
mengsels onder normale omstandighe
den niet meer mag bedragen dan 100 
gram olie per 1000 gram droge stof. De 
bij artikel 1 behorende bijlage 1 geeft 
aan welke soorten oliehoudende 
boorvloeistoff'en in de te lozen oliehou
dende mengsels mogen voorkomen. In 
deze bij lage zijn de minst verontreini
gende boorvloeistoffen die thans op de 
markt zijn, opgenomen. Het spreekt 
vanzelf dat. indien er nieuwe oliehou
dende boorvloeistoff'en zijn ontwikkeld 
die qua verontreiniging betere eigen
schappen bezitten dan de thans in 
bijlage ·1 genoemde spoelingen, deze 
eveneens in die bijlage opgenomen 
kunnen worden. De inspecteur-generaal 
der Mijnen zal, in overeenstemming 
met de directeur-generaal van de 
Rijkswaterstaat en de directeur-generaal 
voor de Milieuhygi!ne, een nieuwe 
boorvloeistof onder meer beoordelen 
op basis van een toxicologische toets, 
het aromaatgehalte en het gelfalte aan 
zware metalen. 

2. Tot de andere categoric oliehoudende 
mengsels behoren: 
I. formatiewater afkomstig uit het 
delfstofvoorkomen; 
2. hemelwater; 
3. het voor het reinigen van de 
mijnbouwinstallatie gebruikte schrob
en spoelwater. 
De redactie van artikel 2, eerste, tweede 
en derde lid, is zodanig gekozen dat 
daarin tot uiting komt dat de bepaling 
van het oliegehalte van oliehoudend -
fonnatiewater in alle gevallen separaat 
dient te geschieden. Dit houdt in dat de 
voor die bepaling benodigde monsters 
van het formatiewater worden genomen 
voordal er een eventuele menging van 
dat water met hemelwater of schrob- of 
spoelwater plaatsvindt. 
Daamaast is in het tweede en derde lid 
met betrekking tot fonnatiewater 
onderscheid gemaakt in lozingsvoor
schriften die op olieproducerende 
respectievelijk op gas en/of condensaat 
producerende mijnbouwinstallaties van 
toepassing zijn. 
Fonnatiewater komt tijdens de produk
tie samen met de delfstof uit het 
boorgat omhoog en wordt vervolgens 
op de mijnbouwinstallatie van de olie, 
het gas of het condensaat gescheiden. 
Bij de produktie van gas vindt veelal 
tevens de produktie van een zekere 
hoeveelheid condensaat plaats. Deze 
lichtere oliefracties zijn moeilijker van 
het fonnatiewater te scheiden vanwege 
hun gedispergeerde aard dan wel door 
hun vennogen zich in water op le 
lossen. Condensaat verdampt vaak snel 
zodra het aan de buitenlucht wordt 
blootgesteld. 
Als gevolg van genoemde eigenschappen 
is de haalbaarbeid van een olielozings
nonn van 40 milligram olie per liter 
voor het fonnatiewater van gas/conden
saat produce.rende platforms in 
intemationaal verband nog ter discussie. 
Onder de best uitvoerbare technieken 
als bedoeld in artikel 2, derde lid, 
warden die technieken verstaan 
waarmee, rekening houdend met 
economische aspecten, dat wil zeggen 
uit kosten-oogpunt aanvaardbaar te 
achten voor een normaal renderend 
bedrijf, de grootste reductie in de 
verontreiniging wordt verkregen. Aan 
de hand van de in artikel 2, vijfde lid, 
bedoelde verslagen kan warden bezien 
of aan het gestelde in het derde lid van 
dat anikel wordt voldaan. 

.Artikel 3 geeft aan op welke wijze een 
verboden lazing van olie of een 
oliehoudend mengsel dient te warden 
gemeld. De Kustwacht is sedert begin 
1987 onder meer het centrale punt waar 
meldingen over olielozingen die vanaf 
schepen worden waargenomen, 
binnenkomen. Olievlekken die vanaf 
mijnbouwinst1ll11ie1 zijn waar1enomen 
warden ook aan de Kustwacht gerneld. 
Bij deze pralc.tijk wordt thans aangeslo
ten door de meldingen die ingevolge 
anikel 49d van het Mijnreglement 
continentaal plat aan de minister van· 
Economische Zaken, de directeur-gene
raal van de Rijkswaterstaat en de 
directeur-generaal voor de Milieuhygi!
ne moeten worden gedaan, door de 
Kustwacht te laten ontvangen. De 
Kustwacht draagt daama zorg voor 
toezending van de melding aan de 
zojuist genoemde personen. Bijlage 5 is 
een standaardformulier dat ingevulrl 
dienl le warden voorzover het toepasse
lijk is op meldingen die vanaf mijnbouw
installaties warden gedaan. 
De mijnbouwondememingen dienen 
aan le geven of de in de anikelen I en 
2 bedoelde lozingen binden de ge1telde 
nonnen blijvl'!n. Danrtnc schrijven 
artikel I, tweede lid, en artikel 2, vierde 
lid, methoden voor waannee de 
respectievelijke oliegehalten moeten 
worden gecontroleerd. 
De uitvoering en l.!ilkomsten van deze · 
controles, alsmede elke toegestane 
lozing, moeten worden geregistreerd. 
De middelen die daarbij moeten 
warden gebruikt worden door artikel 4 
voorgeschreven. 
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BIJl•c• I Lijll '"" ollehoudeade 
boo"loeiltotr .. 

I. Environmul Shell Sol DMA 
2. Environmul E550 IL 3000 
3. Environmul Fina DMF 120 
4. Envi ronmul BP 83 HF 
S. Omniclcan IL 3000 
6. lnterdrill NT-Clainol 350 MC/ HF 
7, Carbo Sea IL 3000 
8. Carbo Sea DMA 
9. Carbo Sea BP 83 HF 

Bljl•1e l 
A Bepaliq oHeaeli•lte •• IOUD 

olleboedeade mHpela bij 1ebruik '"" 
ollelloudH<ie boonloelotolree d.m.•. de 
retort--bode 

I. . Neem per lozingspunt cen represen
tarief monster ter grootte van I kg van 
het tc lozcn oliehoudcnd mengsel. Bij 
schudzeven dient over de voile brecdtr 
van de zecf bcmonsterd le worden. De 
wijzcn van bemonstcring bchoevcn de 
goedkeuring van de inspecteur-generaal 
dcr Mijnen. 
Elk genomcn monster of samensrel van 
monsters dient te worden gehomogeni
sccrd. Rapponcer in bijgaandc 
rappo'!agestaat de datum, de tijd en de 
d1epte in meters van de bcmonstering. 
2. Indicn de scheidingsapparatuur in 
bedrijf is dient de frequentic van 
bemonstcring bij boorvorderingen 
minstens 2 maaJ per 24 uur te zijn, 
waarbij de tijdstippen van de bemonste
rinsen na cen drielt.wan uur na 
aanvans van de boorvordrring en aan 
het eind van de boorvordcring dienen 
te liggen. 
Jn geval dat de boorvordering mecr 
dan 200 m per 24 uur is dan dient per 
eike JOO m, die m<er wordt geboord, 
een extra bemonstering plaats te 
vindcn. 
3. Gebruik ten behoeve van de 
retonbepaling een wccgschaal met een 
nauwkeurigheid van O.I gram. 

4. Het te gebruikcn rctanapparaal en 
Oijbehorende randapparatuur alsmede 
de wijze van calibreren behoeven de 
goedkeuring van de inspecteur-generaal 
der Mijnen. 
S. Schroer de koeler (onderdeel 2 van 
bijgaandc figuur) van de destillatickoff 
en destillatiekolom (onderdeel I) los. 
Maak onderdeel I grondig schoon en 
vervang de staalwol door een nieuw 
stuk. Dedek de destillatiekolf met het 
dekseJ. Smecr een beetje siliconenvct 
aan de schroefdraad van de destillatie
koff en schrocf deze vast aan de 
destillatiekolom. 
Wceg onderdeel I en rapponeer de 
afgelezen waarde op bijgunde 
rapporta1estut onde.r kolo111 stap I . 
6. Yul de destill1tiet.olf met SOcc van 
het &ehomogenisecrde mengsel en wceg 
onderdecl I ar met het monster. 
Rapponcer de arsel~en waarde onder 
kolom stap 2. 
7. Wccg de legc op•ang-maatcHindc• 
(onderdccl 3: de mu rcilinder dient 
ecn ondcrvcrdc llng In 0.1 ml lC' 
hebbcn), waarin Hn druppcl van cen 
dc·emulgator is toegevoegd, ar en 
rapponeer de afgelczen wu rdc ender 
koiom sta.p 3. 

8. Schroer onderdeel I vast aan 
ondcrdeel 2, pluts onderdeel 3 onder 
onderdecJ 2 en voer de destillarieproer 
uit. De deslillatie dient uitgevoerd le 
worden bij cen tcmpcratuur van S00°C 
en ccn minbn alc tijdsduur van 60 
minuLcn, met dien -YCf'liU•ndc du in de 
luuu tie.n minutcn van de de:sdllatie
duur seen des1illut meer is opgevangen. 
9. Rapponeer de argclczcn hocvecl
h.eid otie aanwczig in de maatcilinder 
in cc's onder kolom stap 4. 
10. Ropponcer de arselezen hoevcel
heid water aanwezig in de maatcilinder 
in cc's onder kolom s1ap 5. 
11. Weeg de maatcilinder met het 
dcsrillaat af en rapporteer de afgelezen 
waarde onder kolom srap 6. 
12. Schroef ondcrdecl I los van 
onderdeel 2. 
Wceg ondcrdeel I ar en rapponecr de 
afgelczen waardc onder kolom slap 7. 

• 

Benkeel11: 
A Het gewicht aan natte stof - (Slap 
2 - stap i) in srammen. 
Rapponccr onder kolom stap A. 
B Het scwicht aan droge stof - (stap 
7 - Slap I) in lfllmmen. 
R.Jlppone e'.r ondcr kolom sfap B. 
C Hct acwicht u .n de11illaat (alic en 
water) • (•tap 6 - stap J) in grammen. 
Ra pponecr ondcr k.olom stap C. 
D Ocwich1 w:ircr • (slap 5 vermenig
vuldi&d met s.g. - I) in grammen. 
E Gewicht olie - (stap C - stap D) in 
grommen .. 
Ropponeer onder kolom nap E. 
F Nauwkcurighci<Ulest : 
lndltn ! (S<op A--Stap 8 - Stap C: 
Sl• p " ) >< IOO'A < Silo d•n Is berekcndc 
waarde van hct oliegehalte gcacccp
teerd. 
ande~ : Herhaal de dcstillatieprocf en 
bepaai opnieuw het olicgehalte. 
Rapporteer de berek.endc waarde onder 
sta p F. 
G Bepaal het o licgcholi e op d roge 
stofbosis in 1rammen olic per 1000 
s ram drogc stof door de gcvondcn 
wurde bij Stap E tc corrigercn met de 
factor 1000: stap 8 . 
R.apportccr Je berekcnde waardc 
ondcr kolom OG. 

8 Btrtk .... semlddeld• olleceb•ll• ... 
totole olleyerli .. onr eeo doorboonl 
troject 

I Bcreken het gemiddeldc oliegchaltc 
over een doorboord traject met de 
volgcnde formulc: 

i•n 

L: f,L, OG, 

i•I 

OG -
i --n 

L: f, L, 

i- 1 

waarbij: 

OG 

f>l , -

het gemiddelde 
oliegehaltc over 
een daorboord 
traject in gram
mcn olie per 
I 000 gram dro· 
gc stof: 
I, 2, 3, ... , n -
het aantal 
waamemingcn 
waarbij ccn 
monsteranalysc 
volgens de re
tortml.'fho<le is 
\l'r r i..: 111 : 

de boorvordcring in meters en is 
gelijk aan het ve rschii in gerapporteerdc 
dicpten tussen twee waamemingen i-1 
en i. 
Wanneer de boorvardering O meter 
bedraagt dan dient voor flli een factor 
I ina:evuld tc wordcn ; 

OG, her bij de 
waameming 1 

bepaaldc olie· 
sehalte in 
grammen oJic 
per I 000 gram 
drogc Slof: 

Rapporteer het bcrekende gcmiddelde 
oliegehalte Oa ln bijgunde rapporta· 
ge-staat. 
2 Berckcn hel totale boorvlocistofver
lies in ml over een doorboord traject 
d.m.v. de volgcnde formule : 

Vw • SGF • 00 
Vm- --------------

S(iO • Oi1 IOOO+OliJ + c)G • W'M.-00 • ~ 

waarbii: 
Vm - het lotaal boorvloei-

stofverlies in mJ over 
een doorboord traject : 

Vw - her wcrkefijk uitgc-
boord volume in ml 
berekend op basis van 
de caliper!oggins 
en / of drukvcrschillen 
tijdens ccmcntatic : 

SGF het gewogen rekcn
kundige gemiddeldc 
van de sooneJijke 
massa's van de uitge
boordc formatic over 
het doorboord trajc:ct 
in ton per m1 , waarbij 
een ovcreenkomstigc 
fonnuJc zoals venneld 
onder punt I toegepast 
dient te warden ; 

OG het over het doorboord 
trajea bcrekcndc 
s•middelde oliegehal· 
te in grammen olic 
per 1000 gram droge 
stof: 

OR het rekcnkundige 
gcmiddelde van de 
oliefractie van de 
boorvloeistof gebruikt 
in hct doorboord 
traject en bcpaald 
volgens AP! RP 13 8 : 

WR hct rekenkundigc 
gemiddelde van de 
waccrfractie van de 
boorvloeistof gebruikt 
in hct doorboord 
trajee1 en bepaald 
volgens API RP 138; 

SGM het rckenkundige 
gcmiddclde van de 
soortelijke massa van 
de boorvloeistof ge
bruikt in het door
boord traject in ton 
perm' en bepaald 
volMens API RP 138 ; 

SGO • de soonelijke massa 
van de over het door
boord traject gebruikt 
oJic in de boorvloeistof 
in ton per m1 en bc
paald volgens ASTM 
D-1298. 

Rapponeer in bijgaande rapponaae-

staat de waardcn Vm, Vw, SGF, OR. 

WR. s.GM en SGO. 
3. Bereken het totale olieverties over 
een doorboord trajcct in tonnen met de 
volgendc fol'!Tlule: 

OVT - Vm x OR x SGO 

waarlJii 

OVT hct rataal olicverlics 
over een doarboord 
traject in ronnen ; 

Vm het onder punt 2 
berekendc boorvloei
stofverlies in m1 over 
het doorboord traject ; 

OR hel ondcr punt 2 
genocmde oliegehaltc 
van de boorvloeistof; 

SGO de onder punt 2 
genoemde soonclijke 
massa van de olie in 
ton per ml. 

RapponCer het berekcndc totale 
olieverlies OVT over het doorboordc 
trajcC1 in bijgaandc: rapponagestaat . 
4. Rapponeer in bijgaande rapponage
staat per dootboord traject de totale 
hoevcclheid boorvloeista( aan board 
van de mijnbouwinstallatic ontvangcn 
in m1

, de lotale horveeJheid boorvloei
stof aan boo rd aangcmaakt in ml, de 
totale hoeveelhcid boorvloeiSlof 
teruggcvocrd naar land, na het doorbo
ren van hC't trajecr, in mJ en de totale 
vcrliczcn in de pur in mJ 
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Naam operator 
Naam contractor. 
Naam mstallarie : 
Putnaam en nummer: ---............. -
Gatdiameter: __ .. _ ..... ._ ......... ---··"·•• .. . 
Totala doorboorda lengte ·-·· ... -·-·• ,., 
Boorvloeistof in gebru1k: .... _ 

1 6G - .... __ ,. ....... _.,, __ 
grammen olie per 1 ()()() gram droge stof 

2, Vm - --· .. ···- , ........ ,., .. _ m1 

Vw - ... -·--··-·M••••·····•i••t ···""'"""'~·· _m
1 

S"GF - - ton/ml 

SGO - ·---.. ·--- _ ton/m
1 

SGM - ......... _ .. ,,_ .. _, .... _ .. -··-.. ,ton/m, 

CiR - -··---.. -·--·--··-·· 
WR - ............. , ...... '1"' ..... ,, .. ,.,.,_,__,,, ••• , ...... -- -

3. OVT - ... u ............................. - tonnen olie 
4 Totale hoeveelheid boorvtoeistof aan 
board ontvangen: .......... - .... _ . ... _.. ............ ml 
Totale hoeveelhe1d boorvloe1stof aan 
board i:1angemaakt : ... _ mJ 
Totale hoeveelheid boorvloeistof atga"oerd 
naaf wal· _ m> 

Totale booNloeistofverl itu:en in de pu1 : .... 

·-···~ -···- '"'""' '""··"-···"·11 .... _ ....... mJ 

Naam operator: 
Num mijnbouwinat•llatie: 
Meand: 

2. 

4 
5. 

l/m 
31 

... ,.. 

'=-

' =· 
··1 -· !'" ' 

JI, .... 

! .11 
... -':""' 
=:..--

I J fl !=!--
I!=!-• 

J JI ·::.--
.-;--

ll I ==--

Jaar: 

Gemiddeld oliegehalte - •••••• , , •• , ••••• 

Bijlogo 4 Onr I• Jeu .. , .... ..,. Bijl•1• S S1a..iun1 ollnwldiqs 
iageHI , .. llO,..,>enc~rijcllq oliegolutl· ltlubericfal 
te i• foru111dewi.lff 

I. Naam van de mclder ................... _ .. . 
2. N am van do mijnbouwinmdl;11fcl 

miJnondcmC'mfn1 con.lr'3etOr ......... .. .... -
) . Pcrlodc: wurin nonnOH. rsctmJc.hng 

hccn pl••l>gcvondcn ,_,. ... _.,,_., __ _ 
4. Verhouding en boe•eclhcdon 

gaproducccrdc ga.5/condcnsaat/ watcr -
S. Samenstelling condensa.1.1 ., __ ..... 
6. Typo en hoe•cclheden gelnjedcorde 

~Ort~ic·inhibicors altmcdc pluu van 
injccnc: ........ ~ ...... ......... ..... ,_ .......................... . 
1. Tocgcp1mo olie/ wolel'f.chcidinss· 

·~~·~~p~y~;~~;;;·it::~·.-~;;;;~·;r·· .. ·-" 
geslat<n sump) .................. ...... ...... ___ _ 
9. Ovcrigc procnvariabclcn (o.m. 

druk, drukv I en tcmpC1111u11r) ............. .. 
10. Omschrij•ing mogelijkc ooruak 
vun normoven<hriidlns ,., __ ........... .... .. 
t I Vovritcl ... an m311regcleu 1cr 
voorkami ns c( vcmundcrinJ v-an 
nonnoY•"chrijdlng (i ncl. 1ndica1 c van 
ko•~•nc_lf«tlvhc.i.1. en bcnodigdc 
rc•l1scnng11ennun) .... _ ..... - .............. - ... . 

Aan: ·· ········ ·· ·· · · ~ ·- ····· •· .. ······- h·····- ·····-·"· 
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1 . MIJNBOUWPROCES 

1.1 Inleiding 

Bij de beschrijving van het offshore mijnbouwproces in dit hoofdstuk 

is uitgegaan van de situatie die zich op het Nederlandse deel van het 

Continentaal Plat voordoet. Het mijnbouwproces begint met het in 

kaart brengen van de ondergrond door middel van seismisch onderzoek. 

Vervolgens worden vanaf boorinstallaties exploratie- en evaluatieput

ten geboord. Als hierdoor economisch rendabel te winnen hoeveelheden 

koolwaterstoffen Colie en/of gas) warden aangetoond, worden vanaf een 

produktieplatf orm produktieputten geboord. De geproduceerde koolwater

stoffen worden op het platform behandeld en vervolgens via een 

pijpleiding naar de kust vervoerd. 

In de paragrafen 1.2 t/m 1.5 wordt een en ander nader toegelicht. 

1.2 Seismisch onderzoek 

Het principe van seismisch onderzoek berust op het opwekken van tril

lingen. Op zee maakt men meestal gebruik van de zogeheten 'airgun'. 

Achter een schip hangen hoge-drukslangen met een lengte van 50 a 100 

m, waaraan de airguns bevestigd zijn. Deze laten samengeperste lucht 

onder het wateroppervlak als het ware ontploffen, waardoor trillingen 

worden opgewekt. De teruggekaatste trillingen warden aan het waterop

pervlak opgevangen door uiterst gevoelige instrumenten, de seismome

ters. 

De resultaten warden aan board vastgelegd op een magnetische band. In 

computers vindt daarna verwerking van de gegevens plaats en ontstaat 

een doorsnede van de aardlagen, een seismogram. Door de verkregen in

formatie te interpreteren vormen de geologen zich een beeld van de 

diepte, dikte en vorm van de gesteentelagen en van hun verloop. Dit 

betekent niet dat men dan al weet of de onderkende aardlagen olie of 

gas bevatten. Wel kan men een plaats bepalen waar de aanwezigheid van 

delfstoffen het meest waarschijnlijk is. Alleen door een boring kan 

de aanwezigheid warden bevestigd. 
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1.3 Eoorfase 

1.3.1 

Nadat seismisch en geologisch onderzoek van de bodemstructuur de moge-

1 i jke aanwezigheid van ondergrondse gas- of olie-accumulaties aange

toond heeft, warden door rniddel van een boorinstallatie een of meerde

re exploratieboringen uitgevoerd. Indien tijdens een exploratieboring 

olie of gas is aangetroffen en ook de produktietesten positieve resul

taten te zien hebben gegeven, wordt rneestal de omvang en de produktie

capaci teit van het reservoir bepaald met aanvullende evaluatieborin

gen. De resulterende boorgaten kunnen tijdelijk worden geconserveerd, 

zodat ze mogelijk later als produktieput kunnen worden gebruikt. 

Eoorinstallatie --------

Het boren op zee op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat 

vindt rneestal plaats vanaf zelfheffende boorplatforrns (jack-ups). 

Wanneer ze drijvend op h~ locatie zijn gearriveerd, worden de drie 

of vier (soms zes) beweegbare paten op de zeebodem neergelaten en 

wordt het dek langs de poten ca. 20 rn boven de waterspiegel opgevij

zeld. 

De boorinstallatie bestaat uit een ca. 50 rn hoge toren waarin een 

hijsinstallatie is aangebracht (zie figuur 1). Eovenin de toren be

vindt zich een serie schijven waarover een kabel loopt die het hijs

blok draagt. Aan de onderzijde van het hijsblok bevindt zich een haak 

waaraan de spoelkop is opgehangen. Voor de noodzakelijke roterende be

weging zorgt in het algemeen de draaitafel (een stalen schijf in het 

hart van de boorvloer). Met deze roterende tafel draait een vier- of 

zeskantige stang mee. Deze zogenaamde meeneernstang kan in de spoelkop 

vrij draaien. Om te kunnen boren wordt aan de onderkant van deze 

stang een buizenserie met een beitel bevestigd. De buizenserie be

staat uit een of meerdere zwaarstangen (extra zware boorpijpen) en 

naar gelang de diepte een aantal boorpijpen. Telkens wanneer de gehe

le lengte van de meeneemstang is 'afgeboord', wordt deze met de gehe

le buizenserie omhoog gehesen totdat de bov~nste boorpijp net boven 

de werkvloer uitkornt. 
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Figuur 1 Het boren van een put vanaf een mobiele installatie 
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Tussen de meeneemstang en de buizenserie met de beitel kan dan een 

nieuwe boorpijp worden bevestigd. Zo groeit met de diepte van het gat 

de lengte van de serie boorpijpen. De energie die voor het boorproces 

nodig is, wordt geleverd door generatoren. 

Tijdens het boren wordt via de spoelkop een vloeistof (boorspoeling) 

door de boorpijpen en beitel geperst (zie figuur 2). De boorspoeling 

heeft verschillende functies. Met de spoeling wordt het door de bei

tel vermalen gesteente tussen boorpijp en boorgatwand naar de opper

vlakte gevoerd. De spoeling gaat ook instorting van het boorgat tegen 

en voorkomt dat gas of vloeistoffen uit doorboorde lagen het boorgat 

binnenstromen. Daarnaast zorgt de spoeling voor de keeling van de bei

tel, vermindering van de wrijving (frictie) tussen stalen pijpen en 

boorgatwand en pleistering van de boorgatwand. 

Figuur 2 Onderkant van open boorgat (schematisch) 

BOORP~PEN 
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In de meeste gevallen wordt als boorspoeling een mengsel van water, 

klei en enige andere natuurlijke of kunstmatige additieven gebruikt. 

Additieven zijn chemicalien die zware metalen kunnen bevatten. Sinds 

het begin van de jaren tachtig wordt voor bepaalde trajecten meer en 

meer een spoeling op oliebasis gebruikt. Dit is een emulsie van olie 

(met een laag aromatengehalte) en water, aangevuld met additieven. De 

olie-waterverhouding is ongeveer 70/30. Er zijn verschillende redenen 

waarom spoeling op oliebasis wordt gebruikt: 

Het vermindert de wrijving tussen boorpijp en boorgatwand, waar

door het betreffende traject sneller kan worden doorboord. De 

wrijvingscoeff icient tussen pijp en boorgatwand in het geval van 

spoeling op waterbasis is 0,3 tot 0,4; in het geval van spoeling 

op oliebasis is dit 0,2 tot 0,25. 

Door minder wrijving in het boorgat neemt de kans op het vastlo

pen van de beitel af. 

Spoeling op oliebasis kan voorkomen dat de permeabiliteit (door

dringbaarheid) van het reservoir wordt aangetast. De in de po

rien aanwezige kleideeltjes kunnen namelijk opzwellen bij con

tact met water. 

Het doorboren van watergevoelige klei- of schalieformaties die 

bij aanraking met water desintegreren (in elkaar storten) of op

zwellen en daardoor de diameter van het boorgat verkleinen. 

Bij het boren van zeer diepe gaten waar hoge temperaturen heer

sen, kunnen spoelingen op waterbasis niet meer stabiel worden ge

houden • 

Het doorboren van in water oplosbare formaties, zoals zoutforma

ties, die in het geval van boren met spoeling op waterbasis 

enorm kunne~ uitwassen, waardoor de stabiliteit van het boorgat 

wordt aangetast. 

Er zijn grote technische en daardoor economische voordelen verbonden 

aan het gebruiken van spoeling op oliebasis. Dit geldt vooral bij het 

boren van zeer gedevieerde en horizontale putten. 

Bij exploratieboringen wordt veelal recht naar beneden geboord. Evalu

atieboringen zijn, evenals exploitatieboringen, bijna alle gedevieerd. 
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Gedevieerd boren wil zeggen dat met een verticaal boorgat wordt begon-

nen , waarna men in schuine richting verder gaat. Gedevieerd bcren 

heeft offshore grote economische voordelen. Vanaf een puttenplatform 

kan een grater deel van het reservoir gedraineerd warden met behulp 

van meerdere boringen. Ook kan het contactoppervlak van de put met 

het reservoir worden vergroot. Op deze wijze kunnen marginale velden 

warden ontwikkeld. 

Als de boorspoeling uit het boorgat komt wordt deze door middel van 

schudzeven, hydrocyclonen en soms centrifuges zoveel mogelijk ontdaan 

van boorgruis. De afgescheiden boorspoeling wordt zoveel mogelijk op

nieuw gebruikt. Het boorgruis (met de resten boorspoeling die na de 

reiniging aan het gruis gehecht blijven) wordt overboord gezet. Terug

gewonnen boorspoeling op oliebasis die niet meer gebruikt kan warden, 

mag niet warden geloosd, maar meet warden afgevoerd naar de vaste 

wal. Hier wordt het dan behandeld voor hergebruik of wordt het voor 

deponie of verbranding aangeboden. 

Boven elk boorgat is een aantal veiligheidafsluiters aangebracht, die 

op elke gewenst moment, op afstand bediend, gesloten kunnen worden. 

Om het boorgat te beveiligen wordt dit 'verbuisd' door stalen buizen 

met cement aan de boorgatwand vast te zetten Czie figuur 3). De diep

te van het gat, de aard , de dikte en de 'inhoud' van de lagen zijn be

palend voor de f requentie waarmee een nieuwe buizenserie moet warden 

aangebracht. Dit resulteert in een reeks van buizenseries die per se

rie steeds langer warden en een kleinere diameter hebben . Meesta l 

telt een boorgat met een diepte van ongeveer 3.000 m vijf buizense-

ries. 

Nadat de laatste verbuizing is gecementeerd wordt de put verder afge

werkt . Dit houdt in dat deze laatste verbuizing ter hoogte van de pro

ducerende laag wordt geperforeerd. Door deze gaten in de buiswand kun

nen de koolwaterstoffen toestromen. Tevens wordt de zogenaamde stijg

buis ingelaten (zie figuur 4). Deze dient voor het transport van de 

koolwaterstoffen naar de oppervlakte. De verbuizing wordt hierdoor be

schermd tegen corrosie. Tenslotte wordt de put aan de bovenzijde afge

sloten met de zogenaamde "christmas tree", een samenstel van afslui

ters. 
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Figuur 3 Gedeeltelijk verbuisd boorgat Cschematisch) 

BOOR SERIE 

· .. . . ~ . 

Figuur 4 Onderkant boorgat na afwerking Cschematisch) 
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Reparaties aan putten zijn van tijd tot tijd noodzakelijk om bijvoor

beeld een lage produktie te verhogen, water- of zandproduktie te ver

minderen of om mechanische beschadigingen te herstell~n. De vloeistof

fen die hierbij gebruikt warden zijn zoutoplossingen zoals NaCl, 

caClz of ZnBr of mengsels daarvan. De samenstelling is onder andere 

afhankelijk van het benodigde gewicht. De chloride-oplossingen warden 

na gebruik geloosd. De andere vloeistoffen dienen na gebruik naar het 

land te warden afgevoerd. 

Op zeer kleine schaal warden zuren gebruikt. Normaal gesproken blij

ven deze in de formatie achter of worden na gebruik in speciale tanks 

opgeslagen en naar de vaste wal getransporteerd. 

1.4 Produktiefase 

1.4.1 

Nadat de beslissing tot ontwikkeling van een olie- of gasveld is geno

men, warden er in de meeste gevallen een of meerdere platforms ge1n

stalleerd. Vanaf deze platforms warden de produktieputten geboord. 

Produktie-installatie ----- - -----

De omvang en het type platform hangt voornamelijk af van de hoeveel

heid en soart koolwaterstoff en die geproduceerd zullen warden en van 

de waterdiepte. Op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat be

draagt de maximale waterdiepte ongeveer 50 m. 

Dit betekent dat in de zeebodem verankerde, stalen plaforms het meest 

geschikt zijn. De gebruikelijke configuratie is een centraal produk

tieplatform, aangevuld met een of meer puttenplatforms. 

Figuur 5 geef t een produktieplatform weer met een brug naar het 

puttenplatform. 

Het puttenplatform biedt plaats aan de boorinstallatie. Het biedt 

werkruimte random de afsluiters bovenop de putten en ruimte voor appa

ratuur en voorraden die voor produktie en onderhoud benodigd zijn. 
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Figuur 5 Produktieplatform met brug naar puttenplatform Czij-aan

zicht) 
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De platforms warden andersteund door een samenstel van aan elkaar ge

laste buizen, jacket genaamd. Het jacket is verankerd in de zeebodem 

door middel van halle stalen funderingspalen. Deze funderingspalen 

worden door de paten van het jacket in de bodem geheid. Vervolgens 

worden ze aan de bovenzijde aan de jacketpoten vastgelast. Boven op 

de funderingspalen warden de dekpoten gelast die het eigenlijke plat

form dragen. De onderzijde van de meeste platforms op de Noordzee 

ligt ongeveer 20 m boven de zeespiegel. 

Een produktieplatform bestaat meestal uit twee of meer dekken met 

meerdere verdiepingen. Het geheel biedt plaats aan: 

a procesapparatuur waarmee de kaolwaterstoff en en het eventueel 

meegekomen formatiewater worden behandeld; 

b hulpsystemen ("utilities"), die nodig zijn om de gehele installa

tie veilig te kunnen laten functioneren; 

c bemanningsverblijven en helicopterdek; 

d apparatuur ten behoeve van het produceren van olie (pompen/gas

lift). 

Het gasproduktieproces omvat het opvangen van het geproduceerde gas 

en het geschikt maken voor transport naar het land. De behandeling 

van het gas omvat het afscheiden van vloeistoffen (water, condensaat) 

en eventuele andere verontreinigingen, het drogen en het op de juiste 

druk en temperatuur brengen van het gas ten behoeve van het trans

port. Zie figuur 6. 

Het ruwe gas passeert eerst een smoorklep (om de druk te verlagen) en 

een eerste vloeistofvanger. In de produktie-afscheider wordt het gas 

ontdaan van condensaat (zeer lichte koolwaterstof) en formatiewater. 

De vloeistoff en stromen vervolgens naar de water-condensaat-scheider 

(afroomtank). Met behulp van de zwaartekracht wordt hierin het conden

saat van het formatiewater gescheiden. Verdere zuivering van het wa

ter kan plaatsvinden in flotatie-apparaten. Via het looscaisson wordt 

het water overboard gezet (zie figuur 7). Het condensaat wordt samen 

met het gas naar de vaste wal getransporteerd. 
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Figuur 6: Het gasbehandelingproces 
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Figuur 7 Behandeling van geproduceerd water 
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Een eventueel te hoge concentratie van koolzuurgas wordt uit het gas 

verwijderd door middel van absorptie door methyldiethanolamine 

(MDEA). De MDEA wordt daarna weer van het koolzuurgas ontdaan en op

nieuw gebruikt. 

Het gas wordt gedroogd door het in contact te brengen met glycol, dat 

het in het gas aanwezige water absorbeert. Hiertoe laat men het gas 

opwaarts door een glycol-absorptietoren stromen; de glycol stroomt in 

dezelfde toren omlaag (tegenstroom). De toren bevat schotels en ande

re voorzieningen om intensief contact tussen het gas en de glycol te 

verkrijgen. 

.· 
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De "natte" glycol wordt door middel van drukverlaging, filtratie, af

koken en nogrnaals drukverlaging weer van het water ontdaan. Daarna 

wordt het teruggevoerd naar het voorraadvat om opnieuw te worden ge

bruikt. Het water dat hierbij vrijkomt gaat naar het olie/water-schei

dingssysteeem. 

Het olieproduktieproces omvat het oppompen, gasliften c.q. opvangen 

van de geproduceerde koolwaterstoff en en het geschikt maken ervan 

voor transport (zie figuur 8). 

Figuur 8 Overzicht van het olieproduktieproces 
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De behandeling van de olie omvat het afscheiden van formatiewater en 

gas in een drietal stappen. 

1 De eerste scheiding van olie, gas en water vindt plaats in de 

produktie-afscheider door middel van de zwaartekracht. Vooraf 

wordt vaak een emulsiebreker ge1njecteerd om de scheiding van wa

ter en olie te bevorderen, dan wel mogelijk te maken. 

2 Na de eerste scheiding wordt de olie zonodig opgewarmd en vervol

gens door een tweede afscheider geleid. Hierin wordt de olie ver

der ontdaan van gas en water. 

3 Tenslotte wordt de olie nog van waterresten ontdaan via een elek

trostatische waterafscheider {zie figuur 9). 

Figuur 9 Oliebehandeling 
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Het meegeproduceerde gas wordt in het algemeen afgefakkeld, danwel 

voor eigen energie-opwekking benut. Het van de olie afgescheiden gas 

(het zogenaamde geassocieerde gas) kan ook worden gebruikt voor gasin

jectie (via een aparte gasinjectieput) of voor een gaslift. In het 

laatste geval wordt gas via de annulaire ruimte van de produktieput 

naar beneden gepompt, waar het zich met de olie mengt en zodoende het 

stijgvermogen doet toenemen. Het gas wordt onder hoge druk inge

bracht. Compressie vindt plaats met behulp van een zuigercompressor, 

afhankelijk van de gewenste druk, in drie of vier stappen. Na iedere 

stap wordt het gas gekoeld en ontdaan van de daardoor gevormde vloei

stof (meestal water). 

Hydraatvorming wordt tegengegaan door het injecteren van methanol. 

Indien tijdens het gas- en/of olieproduktieproces het noodzakelijk is 

om de reservoirdruk op peil te houden, kan gas en/of water in het 

reservoir worden ge1njecteerd (zie ook figuur 8). 

Aan het injectiewater worden hoge eisen gesteld ten aanzien van de 

zuiverheid. Zo moeten alle vaste deeltjes groter dan vijf micrometer 

worden verwijderd Ctegen verstopping van de formatie), moet alle zuur

stof verwijderd worden Ctegen corrosie en aerobe bacterien) en moeten 

alle anaerobe bacterien worden gedood (tegen de vorming van zwavelwa

terstof). Dit wordt bereikt door filtratie, ontluchting en het toevoe

gen van diverse chemicalien. 

1.5 Transport 

Als de druk in het gasreservoir in de loop van de tijd zo laag is ge

worden, dat de voor transport naar het land benodigde afleverdruk van 

70 bar niet meer bereikt kan worden, moet de gasdruk kunstmatig wor

den verhoogd, Dit gebeurt met behulp van compressoren, die worden aan

gedreven door gasturbines. Het comprimeren vindt in enkele stappen 

plaats. 
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Na iedere stap wordt het gas gekoeld en wordt de ontstane vloeistof 

afgescheiden. Vervolgens wordt het gas getransporteerd via pijpleidin

gen. Indien nodig wordt aan het gas een corrosie-renunende vloeistof 

toegevoegd. Bij hoge druk en temperaturen onder 20°C wordt tevens met

hanol toegevoegd om hydraatvorming tegen te gaan. Hydraten zijn ijs

achtige verbindingen tussen gas en water die de buisleiding kunnen 

verstoppen. Methanol wordt zoveel mogelijk teruggewonnen en gerecircu

leerd. 

Ook olie wordt op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat via 

pijpleidingen naar de kust getransporteerd. De benodigde stuwdruk 

wordt geleverd door pompen. In de pijpleiding kunnen indien nodig ·cor

rosie-renunende en stolpunt-verlagende stoffen worden ge1njecteerd. De 

leidingen warden regelmatig met een rager schoongemaakt. 
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2 LOZINGEN 

2.1 Lozingen vanaf boorinstallaties 

Lozingen vanaf boorinstallaties bestaan voornamelijk uit boorgruis en 

boorspoeling. Daarnaast loost men geringe hoeveelheden stoffen uit de 

hulpapparatuur, sanitair, afvalwater, etc. Bij het testen komen soms, 

via de fakkel, geringe hoeveelheden olie, condensaat en gas in zee of 

lucht ten gevolge van een onvolledige verbranding. 

De theoretische inhoud van het boorgat ligt in de orde van grootte 

van 400 m3 per boring. 

In 1986 zijn op het Nederlandse deel van het Continentaal Plat op 32 

verschillende mijnbouwinstallaties, 65 boringen verricht, waarvan 45 

deels met boorspoeling op oliebasis. Uitgaande van de theoretische 

inhoud van het boorgat gaat het dan om een hoeveelheid van circa 

26.000 m3 (65 x 400 m3). Rekening houdend met het feit dat het 

boorgat in de praktijk altijd iets groter is (inkalving e.d.) en met 

een uitleveringsfactor voor het los gestorte boorgruis 

(volumevergroting door het los storten), is uitgegaan van een 

volumevergroting met een factor 2. Dit betekent dat dan een 

hoeveelheid van circa 50.000 m3 boorgruis wordt geloosd. In 1986 is 

zo'n 9.000 m3 boorspoeling op oliebasis met het boorgruis overboard 

gezet, wat overeenkomt met 4.550 ton laag aromatische olie. Het olie

gehalte van het boorgruis met daaraan gehechte deeltjes boorspoeling 

op oliebasis bedroeg derhalve in 1986 circa 350 gram per kilogram ge

loosde droge stof. Van boorspoeling op waterbasis is in 1986 naar 

schatting 80.000 m3 geloosd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om water. 

2.2 Lozingen vanaf produktieplatforms 

Lozingen in zee vanaf platforms bestaan in de eerste plaats uit voor

behandeld produktiewater. Via de fakkel of een afblaasinstallatie ko

men soms geringe hoeveelheden gas, condensaat of olie in lucht of 

~ee, al dan niet volledig verbrand. 
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Daarnaast worden geringe hoeveelheden chemicalien op de werkvloer ge-

morst of na gebruik geloosd. De hoeveelheid produktiewater kan uit de 

gegevens van genoemde enquete voor 1986 warden geschat op 8,0 miljoen 

m3:, waarvan 7,8 miljoen bij olieproduktie en 0,2 miljoen bij gaspro

duktie. 

De olielozingen via produktiewater bedroegen 166 ton bij olieproduk

tie op 8 platforms en 43 ton bij gasproduktie op 37 platforms. 

Het oliegehalte bedroeg dus gemiddeld 215 mg/l bij gasproduktie en 21 

mg/l bij olieproduktie. Hierbij dient in aanmerking te worden geno

men, dat met behulp van de gehanteerde analysemethode niet alle kool

waterstoffen warden gemeten. 

2.3 Overige lozingen 

Sanitair afval uit het bemanningsverblijf en ziekenboeg wordt na rei 

niging in zee geloosd. De toegepaste reinigingsmethode is doorgaans 

biologisch van aard. Afvalwater uit kombuis, douches en washuis wordt 

in het algemeen niet gereinigd, maar direct op zee geloosd. Voor het 

afvoeren van regenwater, spoelwater en ander water uit lekbakken en 

goten is een open drainagesysteem aanwezig. In de afvalwatertanks 

wordt eventueel aanwezige olie door zwaartekracht afgescheiden. Het 

schone water wordt geloosd. 

2.4 Perspectief voor verdere lozingsbeperkingen 

Met ingang 1 januari 1988 treedt de regeling inzake lazing van olie

houdende mengsels vanaf mijnbouwinstallaties in werking. 

In twee opzichten impliceert deze regeling dat ten opzichte van de si

tuatie in 1986 verdere maatregelen worden genomen. 

Het lozen vanaf een mijnbouwinstallatie van een oliehoudend mengsel, 

vrijgekomen tijdens het verrichten van boorwerkzaamheden, is in de re

gel ing slechts toegestaan, indien het gemiddelde oliegehalte van dat 

mengsel niet meer bedraagt dan 100 gram olie per 1.000 gram droge 

stof. Aan deze norm kan ender andere voldaan worden indien wassyste

men of andere systemen voor de verdere behandeling van oliehoudend 

boorgruis worden gehanteerd. 
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Door deze additionele reinigingsstapCpen) wordt tevens meer oliehou

dende boorspoeling teruggewonnen voor hergebruik. Uit testen is geble

ken dat met deze wassystemen het oliegehalte van het boorguis tot 70 

a 95 gram olie per 1.000 gram droge stof kan warden verminderd. 

Het lozen van oliehoudend hemel-, schrob- en spoelwater alsmede van 

oliehoudend formatiewater is vanaf een mijnbouwinstallatie slechts 

toegestaan indien het oliegehalte niet meer bedraagt dan 40 milligram 

olie per liter. Bij het lozen van formatiewater vanaf olieproduceren

de platforms treden met betrekking tot deze norm geen problemen op. 

Bij de produktie van gas vindt echter veelal tevens de produktie van 

een zekere hoeveelheid condensaat plaats. Deze lichtere koolwaterstof

fen zijn moeilijker van het formatiewater te scheiden vanwege hun ver

mogen zich in water op te lossen. Condensaat verdampt vaak snel zodra 

het aan de buitenlucht wordt blootgesteld. Als gevolg van genoemde ei

genschappen is de olielozingsnorm van 40 milligram olie per liter 

voor het formatiewater van gas/condensaat-producerende platforms nog 

in onderzoek. In de regaling is het lozen van oliehoudend formatiewa

ter vanaf een mijnbouwinstallatie die uitsluitend gas, condensaat of 

een combinatie daarvan produceert, alleen toegestaan, indien de best 

uitvoerbare technieken zijn toegepast om het gemiddelde oliegehalte 

niet meer dan 40 milligram olie per liter te laten bedragen. 

Het verder terugdringen van de geloosde hoeveelheid olie via boor

gruis kan worden bereikt door: 

selectiever gebruik van boorspoeling op oliebasis Coil based 

mud, OBM). Dit kan warden bevorderd door de voorwaarden waaron

der OBM mag warden toegepast aan te scherpen; 

toepassing van OEM's met een lager oliepercentage. Boorspoelin

gen met een lagere olie/water-ratio worden op dit moment getest; 

verdere reiniging van het boorgruis. Het aantal operationele rei

nigingsmethoden is gering; veel processen zijn nog in ontwikke

ling; 

onder bepaalde omstandigheden kan het verbieden van lozingen van 

boorgruis worden overwogen. 

Een vermindering van olielozingen via het produktiewater kan worden 

nagestreef d door toepassing van betere scheidingstechnieken. 






