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Clyde Petroleum Exploratie B.V. 

Clyde Petroleum is één van de aardgasproducenten van Nederland en zoekt, zowel op de 
Noordzee als op het vaste land, naar gas en naar olie. 

Sinds begin 1997 is Clyde Petroleum een dochtermaatschappij van Gulf Canada Resources 
Limited, waarvan dochtermaatschappijen actief zijn in onder meer Canada, de Verenigde 
Staten, Groot-Brittannië, Indonesië en Australië, 

Op basis van proefboringen op kansrijke locaties wordt geprobeerd duidelijkheid te 
verkrijgen over de aanwezigheid van olie of gas en de te verwachten hoeveelheid daarvan. 
Van belang is of deze hoeveelheid olie of gas economisch winbaar is, In vergelijking met 
bijvoorbeeld het Groningenveld gaat het hierbij om kleine velden die op basis van het 
landelijk gevoerde 'kleine-veldenbeleid' met voorrang tot ontwikkeling kunnen worden 
gebracht. Voordeel hiervan is het gelijktijdig sparen en het optimaal gebruik maken van de 
unieke capaciteitsfunctie van het Groningenveld. 

Clyde Petroleum heeft in 1992 het 'Clyde Petroleum Programma voor Milieuzorg' 
opgesteld, waarvan regelmatig een herziening plaatsvindt. Al het mogelijke wordt gedaan 
om de doelstelling van dit programma waar te maken. Overigens gaat dit milieuzorg
programma verder dan de Nederlandse wetgeving verplicht stelt. Zo worden bijvoorbeeld 
regelmatig controles uitgevoerd door deskundigen op de naleving van door Clyde Petroleum 
zelf opgestelde extra milieu-eisen. 
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1 Inleiding 

1.1 Voorgenomen activiteit 

In het begin van 1998 is met de exploratieboring 04-8 door Clyde Petroleum 
Exploratie B.V. (hierna te noemen CIvde) het voorkomen van een aardgasreservoir 
onder de Noordzee aangetoond. Dit gasveld (Q4-B, dat in de Startnotitie Q4-H1 werd 
genoemd) bevindt zich op een afstand van ruim 22 km westelijk voor de kust van 
Noord-Holland, ongeveer ter hoogte van Petten in mijnbouwblok 0 4 van het 
Nederlands deel van het Continentaal Flat (NCP), CIvde is voornemens dit aardgas-
veld in ontwikkeling te nemen. De genoemde proefboring 04 -8 [ 5 2 ° 4 3 ' 5 4 " NB, 
04 ' ' 19 '00 ' ' OL) is verricht binnen het schietgebied 'Petten' (zie figuur 4 uit de 
Startnotitie). 

Uit overleg op basis van o.s. de Startnotitie is duidelijk geworden dat realisatie van 
een winningsplatform binnen het schietgebied niet wordt toegestaan door het 
bevoegd gezag. Daarom is gekozen voor een nieuwe locatie juist buiten het 
schietgebied. De naam van het ter plaatse te realiseren winningsplatform is Q4-B. De 
put 04-8 zal worden afgewerkt en verlaten. De keuze van de nieuwe locatie is 
gebaseerd op de geologische informatie. Het gasveld zal vanaf deze locatie schuin 
worden aangeboord. De verzamelde informatie over de huidige toestand van het 
milieu (hoofdstuk 4 van dit MER) en de effectbeschrijving (hoofdstuk 7 van dit MER) 
hebben niet geleid tot het (kunnen] onderscheiden van een voorkeurslocatie uit 
oogpunt van milieu. 

In de directe nabijheid van genoemd veld Q4-B. komt nog een ander aardgasreservoir 
voor [eveneens in mijnbouwblok 04) , Clyde heeft medio 1999 met de proefboring 
04-9 {52* '46 '4?" NB, 04°16 '05 ' ' OL) dit veld Q4-A (dat in de Startnotitie 04-H2 
werd genoemd) aangetoond. Vanwege het succes van deze proefboring is 
uitgangspunt dat de winning zal plaatsvinden op de locatie van de proefboring. Ook 
hier heeft de verzamelde informatie over de huidige toestand van het milieu 
(hoofdstuk 4 van dit MER) en de effectbeschrijving (hoofdstuk 7 van dit MER) niet 
geleid tot het (kunnen) onderscheiden van een voorkeurslocatie uit oogpunt van 
milieu. De winning zal plaatsvinden met platform Q4-A. 

De twee te realiseren winningsplatforms zullen met elkaar verbonden worden met 
een pijpleiding. Mede op basis van het succes van de proefboring 04-9 is gekozen 
voor afvoer van het te winnen gas naar de bestaande gasbehandelingsinstaltatie P6-A 
en vervolgens via de zogenaamde NGT-leiding naar Uithuizen. 

De voorgenomen activiteit betreft het in productie nemen van de genoemde 
gasreservoirs Q4-A en 04-B. In het kader van dit voornemen zijn de volgende 
deelactiviteiten onderscheiden in dit MER: 
- installatie van productieplatforms en pijpleiding naar P6-A 
- boren van productieputten 
- aardgaswinning 
- verwijdering productieplatforms 
- transportactiviteiten. 

1 .2 M . e . r . - p r o c e d u r e 

Ter uitvoering van de richtlijn 79/11/EG van de Raad van de Europese Gemeenschap 
(1997) is het vanaf 14 maart 1999 verplicht een milieu-effectrapport op te stellen 
voor het winnen van gas of olie (bij een productie van respectievelijk meer dan 
500.000 m^/dag c.q 500 ton/dag). 

novembar 1999 revisie 0 6 
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Deze richtlijn is geïmplementeerd in het Besluit milieu-effectrapportage 1994 en in 
het Mijnreglement Continentaal Plat. 

Centrale doelstelling van milieu-effectrapportage (m.e.r,) is het milieubelang een 
volwaardige plaats geven in de besluitvorming over activiteiten met mogelijk belang
rijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit milieu-effectrapport (MER) is in de eerste 
plaats opgesteld voor de besluitvorming door het Bevoegd Gezag (in dit geval de 
Minister van Economische Zaken), dat de benodigde vergunnrng(en) voor de voorge
nomen winning moet verlenen. 

1.3 Startnotitie en Richtlijnen 

Op 13 januari 1999 is de m.e.r.-procedure van start gegaan met de kennisgeving van 
de Startnotitie in de Staatscourant [Stc,8, 13 jan. 1999). In de Startnotitie is de 
eerste informatie opgenomen over onder andere de voorgenomen activiteit en over 
de locatie waar de winning zal worden uitgevoerd. Verder is globaal aangegeven 
welke onderwerpen de initiatiefnemer in het MER wil behandelen. Het Bevoegd 
Gezag heeft de Startnotitie vanaf eerder genoemde datum 4 weken ter inzage gelegd 
voor inspraak. Tevens is de Startnotitie om advies voorgelegd aan een aantal 
wettelijke adviseurs en heeft het Bevoegd Gezag de Commissie voor de milieu
effectrapportage (Commissie m.e.r.) verzocht een advies voor richtlijnen voor het 
MER op te stellen. Rekening houdend met het advies van de Commissie m.e.r. en 
reacties uit inspraak op de Startnotitie heeft het Bevoegd Gezag richtlijnen opgesteld 
voor de inhoud van het MER (7 april 1999). 

1.4 Leeswijzer 

De opbouw van dit milieu-effectrapport is verder als volgt: 
- In hoofdstuk 2 worden achtergronden en doelen van de voorgenomen activiteit 

beschreven. 
- In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het wettelijk kader, het beleid en de besluitvor

ming met betrekking tot de voorgenomen activiteit. 
- In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van het studiegebied en de 

verwachte ontwikkelingen. 
- In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de voorgenomen activiteit en wordt een 

beschouwing gegeven over alternatieven, varianten en effectbeperkende 
maatregelen. 

- In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op veiligheid en risico's 
- In hoofdstuk 7 worden de (mogelijke) gevolgen van de winning(en) voor het milieu 

behandeld. 
- In hoofdstuk 8 vindt een vergelijking en beoordeling van de alternatieven plaats op 

basis van d& verschillen in milieugevolgen. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk 
ingegaan op het Meest Milieuvriendelijk Alternatief [MMA). 

- In hoofdstuk 9 wordt ten slotte ingegaan op leemten in kennis en het belang 
hiervan voor de besluitvorming, alsmede op het evaluatieprogramma. 

Het rapport wordt afgesloten met een overzicht van de geraadpleegde literatuur, een 
verklarende woordenlijst en een aantal bijlagen. 
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Figuur 1.1 Ligging van mijnbouwvak 04 op het Nederlands deel van het Continentaal Plat 
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2 Achtergronden en doelen 

2.1 Achtergronden 

Sinds het begin van de jaren zeventig (na de eerste oliecrisis) is het beleid van de 
rijksoverheid er op gericht om het grote gasveld van Slochteren zo veel mogelijk te 
sparen en nieuwe gasvelden op te sporen en in productie te brengen. Over het 
algemeen zijn deze nieuwe velden veel kleiner; het beleid wordt dan ook aangeduid 
als het kleine-veldenbeleid. De vier betrokken ministeries, waaronder het Ministerie 
van Economische Zaken schrijven hier het volgende over (1997); 
'Sinds het uitbrengen van de Energienota in 1974 waarvoor de energiecrisis in 1973 
de aanleiding vormde, is een beleid ontwikkeld om zoveel mogelijk gasvelden buiten 
het Groningenveld tot ontwikkeling te brengen. Dit beleid heeft sindsdien heel veel 
opgeleverd. Zo'n 1.200 miljard m^ is sinds begin zestiger jaren in kleine velden bij 
gevonden. Het kleine-veldenbeleid is mede daarom zo succesvol, omdat aan 
producenten van kleine velden de mogelijkheid wordt geboden nagenoeg zonder 
wachttijd en in een constant tempo te produceren. Dit stelt ons in staat de 
gasvoorziening van Nederland voor een voortrollende periode van 25 jaar van het 
Plan van Gasafzet te dekken en ook nog eens te exporteren zonder de binnenlandse 
voorziening in gevaar te brengen. Voorts blijft daardoor de strategische en 
balansfunctie van het Groningenveld langer in stand en kan het Groningenveld ook 
langer de belangrijke rol in het opvangen van de gasvraag en de rol in het kleine-
veldenbeleid vervullen. Dit tot nu toe succesvolle beleid kan alleen maar voortgezet 
worden als producenten ook in de toekomst er van uit kunnen gaan dat nog aan te 
tonen velden l'futures') opgespoord en gewonnen kunnen worden'. 

Naast de energievoorziening betreft het belang van de gaswinning ook de werkgele
genheid. Behalve de tijdelijke activiteiten in het kader van de winning (voornamelijk 
bij de start, wordt een bijdrage geleverd aan de continuïteit van bestaande voor
zieningen (gasbehandelingsinstallatie P6-A). 

De voorgenomen winning van aardgas in Q4 draagt bij aan de uitvoering van het 
kleine-veldenbeleid. 

2.2 Doelen 

Doel van het voornemen 
Het doel van het voornemen is het op economisch en milieutechnisch verantwoorde 
wijze ontginnen van de op grond van exploratieboringen aangetoonde gasvelden 0 4 -
A en Q4-B in het 0 4 mijnbouwblok van het NCP. Verwacht wordt dat deze winning 
een periode van 10 d 16 jaar in beslag zal gaan nemen. 

Doel van het MER 
Het doe! van het milieu-effectrapport is drieledig, namelijk: 

- In kaart brengen van mogelijke milieu-effecten ten behoeve van de besluitvorming 
van de overheid. 

- Ontwikkelen van maatregelen om eventuele milieu-effecten te vermijden of te 
beperken, in wisselwerking met de technische uitwerking van de voorgenomen 
activiteit (voorkeursalternatief). 

- Uitwerken van het alternatief dat uitgaat van de toepassing van de best bestaande 
mogelijkheden om het milieu te beschermen, binnen redelijke technische en 
economische grenzen. Dit betreft het zogenaamde meest milieuvriendelijk 
alternatief (MMA). Het is mogelijk dat het voorkeursalternatief en het MMA gelijk 
zijn aan elkaar. 
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Wettelijk kader, beleid en besluitvorming 

In dit milieu-effectrapport is er van uitgegaan, dat er geen winningsplatform(s) in het 
schietgebied (zie figuur 4,3 en ook 4 uit de Startnotitie) geplaatst (mogen) worden. 
Dit heeft tot gevolg, dat de voorgenomen winning zal plaatsvinden buiten de 12-
mijlszone (zie figuur 4.3). Het in dit hoofdstuk opgenomen beleid heeft daarom 
uitsluitend betrekking op het NCP buiten de 12-mijlszone. 

3.1 Internationaal recht 

Internationaal recht handelt met name over gedragsregels tussen staten onderling. 
Verdragen gelden alleen voor de partijen die het verdrag hebben afgesloten. Ze 
worden pas van kracht wanneer een staat het verdrag ratificeert. Internationaal recht 
kent nauwelijks handhavingsinstrumenten. Dit betekent echter niet, dat de staten 
niet gebonden zijn aan het internationaal recht. Handhaving geschiedt namelijk door 
het uitoefenen van politieke druk. 

Het verdrag van de Verenigde Naties inzake het Recht van de Zee / UNCLOS (1982) 
Dit verdrag omvat het juridische kader voor het gebruik van de zeeën wereldwijd. Het 
VN Zeerechtverdrag bevat tal van bepalingen inzake maritieme zones, vrijheden van 
de volle zee, scheepvaart, behoud en beheer van de levende rijkdommen van de zee, 
bescherming en behoud van het mariene milieu. 

Op basis van het verdrag heeft Nederland zowel binnen als buiten de territoriale zee 
(12 zeemijlszone) de exclusieve jurisdictie over de winning van delfstoffen en is dus 
exclusief bevoegd winning van delfstoffen toe te staan en hieraan voorwaarden te 
verbinden of winning te verbieden. Daarnaast heeft Nederland op grond van het 
verdrag het exclusieve recht de bouw en het gebruik van installaties op het NCP te 
reguleren. 

Deel V van het VN Zeerechtverdrag regelt de exclusieve economische zone (EEZ). In 
een EEZ heeft de kuststaat bijzondere rechten tot visserij, olie- en gaswinning en 
andere economische gebruiksfuncties. De EEZ biedt tevens verdergaande mogelijkhe
den voor de handhaving van lozingsregels op zee. Nederland heeft inmiddels een 
dergelijke zone vastgelegd in de Rijkswet instelling exclusieve economische zone 
(Staatsblad 1999, 281). Volgens deze nieuwe w/et zal de buitengrens van de EEZ 
nog worden vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Deze zal in werking 
treden op een nader te bepalen tijdstip. 

Overeenkomst van Bonn (1969) 
De overeenkomst van Bonn regelt de onderlinge samenwerking van de Noordzee-
kuststaten bij de opsporing, melding en bestrijding van drijvende olie en andere 
schadelijke stoffen in de Noordzee, wanneer deze een ernstig en onmiddellijk gevaar 
vormen voor verontreiniging van de kust of voor daarmee verband houdende 
belangen van één of meer van die staten. De Noordzeelanden zijn verantwoordelijk 
voor de opruiming van de verontreiniging. 

De deelnemende landen zijn overeengekomen elkaar inlichtingen te verstrekken over: 
- nationale middelen ter voorkoming of bestrijding van verontreiniging die inzetbaar 

zijn voor internationale hulpverlening 
- nieuw ontwikkelde methoden ter voorkoming van olieverontreiniging en nieuwe 

doeltreffende maatregelen ter bestrijding van olieverontreiniging 
- belangrijke voorvallen die zijn bestreden. 
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Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis in het bijzonder als 
verblijfsplaats voor watervogels. Ramsar (1971) 
Het Ramsar* of Wetlandsverdiag betreft een overeenkomst waarbij de 70 verdragslui
tende landen {wereldvi/ijd) zijn overeengekomen om de op hun grondgebied gelegen 
watergebieden van internationale betekenis, die als verblijfplaats voor watervogels 
dienen, als 'wet land' aan te melden. Op grond van het verdrag zijn de verdragstaten 
verplicht een zodanig beleid te voeren dat het behoud van de in de lijst opgenomen 
gebieden en, voor zover mogelijk, het verstandig gebruik van alle op hun grondgebied 
gelegen watergebieden worden bevorderd. Verder zijn zij gehouden om het behoud 
van watergebieden en watervogels te bevorderen door het stichten van natuurreser
vaten in watergebieden, ongeacht of die gebieden al dan niet als 'wet land' zijn 
aangemeld. In het verdrag zijn criteria vastgesteld voor wetlands die voor aanmelding 
in aanmerking komen. De bekendste hiervan is de 1%-drempel. Indien aangewezen 
betekent dit dat in het gebied in een jaar meer dan 1 % van de totale populatie van 
een soort gedurende één of meer perioden voorkomt. 

Het Ramsar-verdrag werd in 1980 door Nederland geratificeerd. Sindsdien zijn in 
Nederland 15 wetlands van internationaal belang aangewezen tot natuurmonumenten 
in de zin van de Natuurbeschermingswet. Hiertoe behoort bijv. de Waddenzee. 

Oslo Commissie en Parijs Commissie (1974) 
De Verdragen van Oslo en Parijs betreffen de bescherming van het zeemilieu in het 
noord-oost Atlantische gebied. De verdragen bevatten twee bijlagen: één voor 
stoffen die niet geloosd mogen worden (de zwarte lijst) en één voor stoffen die alleen 
mogen worden geloosd als een vergunning is afgegeven door het land van waaruit 
de lozing zal plaatsvinden (de grijze lijst). De Parijs Commissie reguleert en 
controleert de input van stoffen en energie via de atmosfeer in de zee en vanuit 
bronnen op het vaste land: rivieren, buisleidingen, directe lozingen en tevens 
olie/gasplatforms. 

Beide verdragen zijn na het in werking treden van het OSPAR-verdrag van 1992 
vervallen, hoewel besluiten, aanbevelingen en alle andere overeenkomsten die zijn 
aangenomen onder verantwoording van de commissies van kracht blijven. 

OSPAR-verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk 
deel van de Atlantische Oceaan (1992) 
Dit verdrag dient ter vervanging van het Verdrag van Parijs (1974) en het Verdrag 
van Oslo (1974) en bevat onder meer als nieuw element de bescherming van het 
ecosvsteem. Tevens zijn het voorzorgprincipe en het beginsel van 'de vervuiler 
betaalt' verdragsrechtelijk vastgelegd. De bijlagen bevatten een nadere regulering van 
de specifieke bronnen van verontreiniging, te weten de verontreiniging uit landbron-
nen, de verontreiniging ten gevolge van het storten of verbranden en de verontreini
ging van de zee vanaf het land (ook inhoudende lozingen vanaf offshore platforms). 
Bijlage IV van het verdrag heeft betrekking op de bewaking en de kwaliteitsbeoorde
ling van het mariene milieu. In tegenstelling tot het Verdrag van Oslo, is in dit 
verdrag het storten van alle afval en andere stoffen in het zeegebied verboden; de 
uitzonderingen op dit verbod zijn limitatief aangegeven. 

In het OSPAR-verdrag i? een lijst opgenomen van stoffen die worden beschouwd 
weinig of geen risico voor het milieu op te leveren (PLONOR-lijst: de stoffen "Pose 
Little Or No Risk to the environment"). Voor de stoffen op deze lijst is lozen naar zee 
toegestaan, zonder strenge regelgeving. Daarnaast is het PARCOM-besluit 97/1 van 
belang voor dit MER, Hierin is ondermeer een lijst van stoffen opgenomen, waarvoor 
geldt dat nationale autoriteiten moeten toezien op het naleven van de regels voor de 
lozing. 
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Dumpingsverdrag van Londen (1975) 
Dit verdrag, wat ir̂  1975 in werking is getreden, regelt in mondiaal verband dezelfde 
materie als het Verdrag van Oslo (regionaal verdrag). In 1978 is de verbranding van 
afvalstoffen op zee onder de werking van het verdrag gebracfit. Deze verdragen zijn 
wereldwijd van toepassing op fiet grondgebied van de verdragstaten en in de 
zeegebieden die onder hun rechtsmacht vallen. Er zijn een groot aantal deelnemende 
staten, waaronder alle Noordzeestaten. 

Verdrag van Bern inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijke 
leefmilieu in Europa (1979) 
Het Verdrag van Bern heeft als doel het behoud van wilde dieren en planten en hun 
natuurlijk leefmilieu in Europa, met daarbij bijzondere aandacht voor migrerende 
diersoorten. De landen verplichten zich om de leefmilieus van de in het wild 
voorkomende dier- en plantensoorten te beschermen en om de bedreigde natuurlijke 
leefmilieus in stand te houden. Het verdrag voorziet erin dat speciale aandacht wordt 
besteed aan de gebieden die van belang zijn voor de trekkende soorten en die gunstig 
liggen ten opzichte van de trekroutes. 

De Europese Commissie heeft in 1992 de Habitatrichtlijn gepubliceerd die aansluit 
op het verdrag van Bern. 

Verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten, Bonn (1979) 
Dit verdrag heeft de bescherming van trekkende wilde diersoorten als doel. Bij het 
verdrag is een lijst opgesteld van diersoorten die zeker baat zouden hebben bij 
internationale bescherming van hun verspreidingsgebied. Het grootste deel van deze 
lijst betreft vogels. Hel verdrag verplicht de aangesloten landen om naast de soorten 
die op de lijst voorkomen, ook de leefgebieden van andere vogels in stand te houden, 
zonder dat internationale overeenkomsten gesloten hoeven te worden. 

Vogelrichtliin en Habitatrichdijn 

Vogelrichtlijn 
De EG-Vogetrichtlijn uit 1979 (79/409/EEG, laatstelijk gewijzigd in 1991 doormiddel 
van Richtlijn 91/224/EEG) ziet specifiek toe op de bescherming van de in Bijlage I van 
de Richtlijn genoemde, bescherming behoevende (bedreigde) vogels, hun eieren, 
nesten en leefgebieden en op niet in Bijlage I genoemde en geregeld voorkomende 
trekvogels wat betreft hun broed-, rui- en overwinteringsgebieden en rustplaatsen in 
hun trekzones. 

De Lid-Staten moeten de in de Richtlijn genoemde bescherming onder andere realise
ren door het instellen van 'speciale beschermingszones' voor broed- en overwinte
ringsgebieden, voor rustplaatsen van trekvogels en voor leefgebieden van de in de 
Richtlijn genoemde soorten die een specifieke bescherming behoeven. Overige maat
regelen die de üd-Staten dienen te nemen zijn: 
- onderhoud en ruimtelijke ordening overeenkomstig de ecologische eisen van 

leefgebieden binnen de beschermingszones 
• herstel of weer aanleggen van vernietigde biotopen 
- aanleg van biotopen 

Naast de 175 vogelsoorten uit Bijlage I dienen de üd-Staten bovendien soortgelijke 
maatregeien te nemen ten aanzien van de bescherming van broed-, rui- en overwinte
ringsgebieden van geregeld voorkomende trekvogels die niet in de Richtlijn worden 
genoemd. 
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Bijzondere aandacht dient te worden besteed aan de bescherming van watergebieden 
en in het bijzonder aan de watergebieden van internationale betekenis. Tot slot 
dienen de Lid-Staten passende maatregeien te nemen om "vervuiling en ver
slechtering van de woongebieden in de bedoelde beschermingszones te voorkomen, 
alsmede om te voorkomen dat de vogels aldaar worden gestoord, voor zover deze 
vervuiling, verslechtering en storing, gelet op de doelstellingen van dit artikel, van 
wezenlijke invloed zijn. Ook buiten deze beschermingszones zetten de Lid-Staten zich 
in om vervuiling en verslechtering van de woongebieden te voorkomen". 

Buiten de genoemde 'speciale beschermingszones' worden de vogelsoorten uit 
Bijlage I van de Richtlijn enigszins beschermd door verbodsbepalingen ten aanzien 
van bijvoorbeeld het opzettelijk doden of vangen van vogels. Ook het opzettelijk 
verstoren van deze vogels i'met narrie gedurende de broedperiode'] dient te worden 
verboden volgens de Richtlijn, 'voor zover een dergelijke storing, gelet op de 
doelstellingen van deze richtlijn, van wezenlijke invloed is'. 

Habitatrichtlijn 
In 1992 heeft de Europese Commissie de Habitatrichtlijn gepubliceerd (Richtlijn 
92/43/EEG). Gebaseerd op het Verdrag van Bern richt de Habitatrichtlijn zich op de 
bescherming van planten en dieren en hun leefgebieden in Europa. De EG-Richtlijn 
inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna heeft 
tot doel een samenhangend, Europees ecologisch netwerk van beschermde gebieden 
en habitats. Natura 2000 genaamd, op te bouwen. De noodzakelijke bescherming 
van de in dit kader aan te wijzen, respectievelijk op grond van de Vogelrichtlijn in het 
verleden al aangewezen gebieden wordt volgens de regering in eerste instantie 
gewaarborgd door toepassing van het instrumentarium op grond van de Natuurbe
schermingswet. Tussen de EG-Vogelrichtlijn en de EG-Habitatrichtlijn bestaat namelijk 
een belangrijke koppeling. Met ingang van 5 juni 1994 geldt namelijk voor de gebie
den die krachtens de Vogelrichtlijn zijn aangewezen een beschermingsniveau dat 
mede uit de Habitatrichtlijn voortvloeit. 
De Habitatrichtlijn draagt bij aan het waarborgen van de biologische diversiteit door 
het instandhouden van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna. Hiertoe 
dienen speciale beschermingszones aangewezen te worden. Van zowel tvpen habi
tats als van soorten dieren en planten zijn lijsten opgesteld die in het kader van de 
Richtlijn beschermd dienen te worden. Op de lijsten van diersoorten staan geen 
vogels, omdat die al beschermd worden volgens de Vogelrichtlijn. 

Aanwijzing gebieden 
In het kader van de Vogelrichtlijn zijn in de directe omgeving van de voorgenomen 
wJnningslocaties geen speciale beschermingszones aangewezen. Als 'aan te wijzen' 
vogelrichtlijn-gebied is de Noordzeekustzone boven de Waddeneilanden en een 
gedeelte van Noord-Holland van belang (zie kaartje bijlage 1). Voor de kust van 
Noord-Holland ter hoogte van Cailantsoog strekt het gebied zich uit to l circa 8 km 
uit de kust. Hier dient wel rekening mee te worden gehouden. De procedure voor 
definitieve aanwijzing is echter nog niet afgerond (situatie september 1999). 

Wat betreft de Habitatrichtlijn zijn door Nederland o.a. delen van de Noordzeekustzo
ne boven de Waddeneilanden aangemeld, inclusief een gebied ten Westen van het 
zeegat tussen Den Helder en Texel ('Noorderhaaks'}. Omdat de begrenzing van het 
Vogelrichtlijn-gebied ruimer is dan dit Habitatrichtlijn-gebied en de Vogelrichtlijn-
gebieden bescherming genieten op basis van de Habitatrichtlijn, wordt vooralsnog 
aangehouden dat de begrenzing van het Vogelrichtlijn-gebied maatgevend is. 
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Relevantie Vogelrichtlïjn en Habitatrichtlijn 
De Vogelrichtlijn kan van belang zijn voor gaswinning in blok Q4 van de Noordzee 
indien er sprake kan zijn van een wezenlijke invloed op vogelsoorten zoals genoemd 
in bijlage I van de richtlijn. Bovendien kunnen de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn rele
vant zijn gezien de externe werking ervan. De Habitatrichtlijn heeft namelijk niet 
alleen betrekking op de eigenlijke beschermingszones. Ook activiteiten daarbuiten die 
significante gevolgen kunnen hebben voor de natuurlijke kenmerken van de bescher
mingszones, dienen aan de in de Richtlijn gestelde voorwaarden te voldoen. 

Ingevolge de uit de Habitatrichtlijn voortvloeiende verplichtingen kan een plan of 
project dat significante gevolgen kan hebben voor een speciale beschermingszone 
alleen worden toegestaan nadat de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke 
kenmerken van het gebied niet worden aangetast, 

Voor dit MER gaat het er dus om welke effecten de voorgenomen gaswinning in blok 
Q4 kunnen hebben op de bedoelde vogelsoorten en op het bedoelde Vogelrichtlijn-
gebied. 

Noordzeeministersconferenties 
Het doel van de Internationale Conferenties inzake de Bescherming van de Noordzee 
is het vergroten van de bescherming van het Noordzeemilieu door middel van 
gezamenlijke, concrete maatregelen. Noordzeeministerconferenties vonden plaats te 
Bremen (1984), te Londen (1987), te Den Haag (1990) en te Esbjerg (19951. 
Een tussenconferentie werd gehouden te Kopenhagen in 1993. Tot de deelnemende 
partijen behoren onder andere alle Noordzeelanden en de EG. 

In het kader van de internationale conferenties over de bescherming van de Noordzee 
hebben de ministers die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van het 
Noordzeemilieu, afgesproken dat zij het voorzorgbeginsel zullen blijven toepassen. 
Dit betekent dat zij actie zullen ondernemen om mogelijke schadelijke effecten te 
vermijden van moeilijk afbreekbare, toxische en bio-accumulerende stoffen, zelfs 
wanneer er geen wetenschappelijk bewijs is om een causaal verband aan te tonen 
tussen emissies en effecten. Deze algemene doelstellingen die bescherming van de 
Noordzee beogen, hebben hun doorwerking gevonden in diverse nationale nota's; te 
noemen zijn de 3 ' en 4* Nota Waterhuishouding, de Evaluatienota Water, Watersys-
teemplan Noordzee 1991-1995, het Beheersplan voor de Rijkswateren 1997-2000 
en Beheersvsie Noordzee 2010. 

Voor het Nederlandse deel van het Continentaal Plat gelden ecologische kwaliteits
doelstellingen. Dit beschermingsniveau kan een bijdrage leveren aan de bescherming, 
het herstel en de ontplooiing van het watersysteem Noordzee, 

Vierde Internationale Conferentie ter Bescherming van de Noordzee 11995) 
Op de vierde Noordzeeministersconferentie (Ie Esbjerg) is o.a. overeengekomen dat 
gestreefd wordt naar beëindiging van lozingen van gevaarlijke stoffen binnen 25 jaar. 
Er wordt onderzocht in hoeverre het zoneringsinstrument voor regulering van de 
visserij, in de vorm van sluiting van gebieden, effectief is. De Noordzeeministers zijn 
overeengekomen om een geïntegreerde visie te ontwikkelen over specifieke 
beschermingsmaatregelen voor belangrijke soorten en habitats. 

Ook over de offshore mijnbouw is een aantal afspraken gemaakt. De belangrijkste 
is dat oude, buiten gebruik gestelde offshore installaties niet in zee mogen worden 
gestort, maar moeten worden hergebruikt of op het land worden verwerkt. In het 
kader van dit MER speelt hergebruik van satellietplatforms een belangrijke rol. 
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Verder is van belang dat met ingang van 1997 een verbod is ingesteld op het lozen 
van met olie verontreinigd boorgruis. In Nederland is dit lozingsverbod van 
oliehoudend boorgruis en boorspoeling neergelegd in het Meerjarenplan Gevaarlijke 
Afvalstoffen II, 

3.2 Nationaal recht 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van het beleid, dat in het kader 
van de voorgenomen activiteit het meest relevant is. 

Mijnwet Continentaal Plat (1965) 
De opsporing en winning van delfstoffen in of op het Nederlandse deel van het 
Continentaal Plat buiten de 3-zeemijlszone wordt geregeld in de Mijnwet Continentaal 
Plat (Mijnwet CP, stb. 428. 1965). De Mijnwet CP onderscheidt drie typen 
vergunningen, te weten de verkenningsvergunning, de opsporingsvergunning en de 
winningsvergunning. De looptijd van de vergunningen varieert al naar gelang de 
omvang van de voorgenomen activiteiten. Indien eenmaal een opsporingsvergunning 
is verleend, kan in beginsel een winningsvergunning niet worden geweigerd. Een 
winningsvergunning geldt ook voor verkenning en opsporing. Bevoegd gezag voor 
het verlenen van vergunningen volgens de Mijnwet CP is de minister van Economi
sche Zaken. 

Bij AMvB zijn voor enkele gebieden additionele voorschriften en beperkingen 
vastgesteld. De desbetreffende gebieden zijn scheepvaartroutes met internationale 
status, dan wel andere druk bevaren routes of defensie-oefengebieden. 

Ten slotte kunnen bij AMvB regels worden gesteld [artikel 26 Mijnwet CP), ten 
behoeve van onder meer het instandhouden van levende rijkdommen van de zee en 
ter voorkoming van verontreiniging van de zee. Dit heeft zijn uitwerking gehad in het 
Mijnreglement Continentaal Plat (MRcp Stb, 158, 1967), Het MRcp bevat voorschrif
ten die bij het instellen van een verkennings- of opsporingsonderzoek en het winnen 
van delfstoffen op het Continentaal Plat in acht moet worden genomen. 

Herziening Mijnwetgeving (1996) 
De mijnwetgeving werd in 1996 gedeeltelijk gewijzigd. De voorwaarden voor het 
verlenen en gebruik maken van vergunningen voor de exploratie en de productie van 
koolwaterstoffen dienden te worden aangepast aan Richtlijn nr, 94/22/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie, 

Doel van de wijziging was onder meer de aanvrager van een opsporings- of 
winningsvergunning voor koolwaterstoffen vooraf zekerheid te geven over de bij de 
verlening te hanteren criteria en de aan de vergunning te verbinden voorschriften. Zo 
is de Mijnwet CP aangepast op onderdelen waar de wet niet in overeenstemming 
was met de richtlijn. 

Met de herziening is enige harmonisatie aangebracht in de mijnwetgeving, door 
middel van het opnemen van zoveel mogelijk dezelfde bepalingen voor het 
Continentaal Plat en voor het territoir (het vasteland, inclusief de kustzone tot aan 
het Continentaal Plat, ongeveer drie zeemijl uit de kust). 
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Regeling vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996 
De Regeling vergunningen koolwaterstoffen continentaal plat 1996 (Stc,93. 15 mei 
1996) bevat nadere regels over de aanvraag, verlening en overdracht van een 
opsporings- of winningsvergunning voor koolwaterstoffen op grond van de Mijnwet 
continentaal plat. Daarnaast beval het bepalingen met betrekking tot niet-financiële 
voorschriften en beperkingen. Hieronder vallen de zogenaamde restrictiegebieden. Op 
een kaart zijn 3 typen restrictiegebieden aangegeven, waar geen verkenningson-
derzoek ingesteld mag worden of een mijnbouwinstallatie geplaatst mag worden 
zonder nadere toestemming, te verlenen door de Minister (van EZ) in overeenstem
ming met de Minister van verkeer en Waterstaat en/of de Minister van Defensie. 
0 4 ligt in een restrictiegebied waarvoor nadere toestemming vereist is. 

Wetsvoorstel Mi jnbouwwet (1998-19991 
Onlangs is het wetsvoorstel 'regels met betrekking tot het onderzoek naar en het 
winnen van delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activitei
ten' (Mijnbouwwet) bij de Tweede Kamer ingediend (TK 1998-1999. nr. 26 219, nrs. 
1 en 2). Dit wetsvoorstel voorziet in een algehele herziening van de mijnwetgeving, 
waarbij de vier wetten die van toepassing zijn op de mijnbouw op zowel het land als 
het Continentaal Plat, zijnde de Mijnwet 1810, de Mi jnwet 1903, de Wet opsporing 
delfstoffen en de Mijnwet CP, tot één Mi jnbouwwet worden geïntegreerd. 
Doel van het wetsvoorstel is één helder kader te bieden voor een verantwoorde en 
doelmatige mijnbouw, zowel voor de mijnbouw binnen het Nederlandse territoir als 
voor de mijnbouw op het Continentaal Plat. 

Volgens het wetsvoorstel zal het vergunningensysteem aanmerkelijk worden 
verduidelijkt. Het vergunningenstelsel voor koolwaterstoffen (aardgas en aardolie), 
dat nu nog vrij ingewikkeld is, zal worden vereenvoudigd. Tevens zullen vergunnings
voorschriften, die in de huidige wetgeving marginaal van elkaar afwijken, worden 
vervangen door regels op grond van artikel 44 van de ontwerp Mi jnbouwwet, Op 
basis van dit artikel zal een nieuw Mijnbouwbesluit opgesteld worden, dat in de 
plaats treedt van de bestaande Mijnreglementen. 

Het opsporen of winnen van delfstoffen is alleen toegestaan indien daartoe een 
vergunning is verleend door de minister van Economische Zaken. De aanvraagpro
cedure voor een opsporings- en winningsvergunning heeft een plaats gekregen in een 
vergunningenhoofdstuk (paragraaf 2,3) van het wetsvoorstel. Hierin staat een aantal 
voorschriften en beperkingen die aan de opsporings-en winningsvergunning gesteld 
kunnen worden. Het betreft hier voorschriften en beperkingen voor; 
- de delfstof/activiteit waarvoor de vergunning wordt verleend 
- het tijdvak waarvoor de vergunning wordt verleend (in overeenstemming met de 

duur van de activiteit) 
- het gebied waarvoor de vergunning wordt verleend 

De Mi jnbouwwet zal ook milieubelangen gaan behartigen. In het algemeen wordt 
voorgesteld de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing te laten zijn op de mijnbouw, 
ook waar deze voorheen nog nret van toepassing was. De Wm zal echter niet buiten 
het Nederlandse territoir (12-mijlszone) of in het geval van proefboringen gelden. 
In deze gevallen behartigt de Mi jnbouwwet de milieubelangen. Een mijnbouwmilieu-
vergunning kan slechts worden geweigerd indien dit in het belang van de bescher
ming van het milieu gebeurt. 

De aanvraag om een vergunning dient daarbij beoordeeld te worden op eventuele 
strijdigheden met internationale verplichtingen (bijvoorbeeld het OSPAR-verdrag, de 
Habitalrichtlijn en de Vogelrichtlijn). 
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Zoals eerder is aangegeven, kunnen er voor het gehele Nederlandse territoir en het 
Nederlandse deel van het Continentaal Plat mijnbouwvergunningen worden verleend. 
De Mijnbouwwet maakt echter een uitzondering voor gebieden waarvoor te 
verwachten is dat mijnbouwactiviteiten grote nadelige gevolgen zullen hebben voor 
onder andere het milieu (artikel 7). Dit is nog niet verder uitgewerkt. 

Mijnbouwinstallaties die niet meer in gebruik zijn, moeten worden verwijderd door de 
vergunninghouder. Tevens zal onder de toekomstige Mijnbouwwet moeten worden 
aangegeven wat er na verwijdering met het platform zal gaan gebeuren. Pas na 
goedkeuring van het plan door de overheid mag tot opruiming worden overgegaan. 
Het Staatstoezicht op de Mijnen zal erop toezien dat dit in overeenstemming met het 
plan gebeurt. 

Omdat de Mijnbouwwet de bestaande mijnwetgeving geheel zal gaan vervangen, zijn 
in het wetsvoorstel in Hoofdstuk 10 overgangsbepalingen opgenomen. Hierin staat 
aangegeven wat er gebeurt met bestaande vergunningen en concessies. 

M.e.r.-plicht 
Ter uitvoering van de Richtlijn 97/11/EG is het Besluit milieu-effectrapportage 1994 
aangepast. Per 14 maart 1999 zijn winningsprojecten waarbij de productie van 
500.000 m^/d (aardgas) of 500 ton/d (aardolie) wordt overschreden m.e.r.-plichtig, 
evenals de aanleg van pijpleidingen voor transport voor olie of aardgas met een 
lengte van meer dan 40 km en een doorsnede van meer dan 800 mm. 

Ter uitvoering van de m.e.r.-plicht is ook het MRcp (Stb. 116, 1999) aangepast. 
Voor de winning van aardgas in het blok 04 betekent dit, dat voor de productieplat
forms vergunning is vereist volgens het toegevoegde artikel 30a van het MRcp. 

De ontwerp-Mijnbouwwet treedt op zijn vroegst begin 2000 in werking. In de 
tussenliggende periode geldt de vergunning, zoals vereist volgens artikel 30a van het 
Mijnreglement continentaal plat, als m.e.r.-pjichtig besluit. Dit betekent dat de m. 
procedure moet worden toegepast bij de voorbereiding van dit besluit. 

B.r.-

Regeling lozing van oliehoudende mengsels (1996) 
De Regeling Oliehoudende Mengsels {ROM) regelt de meting en emissie-eisen van 
oliehoudende mengsels vanaf alle boven het wateroppervlak uitstekende mijnbouwin-
stallaties. De regeling is van toepassing op de volgende oliehoudende mengsels; 
- oliehoudende mengsels die zijn vrijgekomen bij de winning of de zuivering van 

aardolie 
- oliehoudende mengsels die zijn vrijgekomen bij de winning of de zuivering van 

aardgas 
- hemel-, schrob- of spoelwater dat olie in welk gehalte dan ook bevat. 

Nederlandse Emissie Richtlijnen (1992) 
Voor de productielocaties geldt de Bijzondere Regeling voor de Olie- en Gaswinningin
dustrie, zoals opgenomen in art, 3.5 en 28.3 van de Nederlandse Emissie Richtlijnen 
(NER). Deze regeling is een uitvloeisel van het milieuconvenant dat afgesloten is 
tussen NOGEPA en de Nederlandse overheid. Bepalingen in deze Bijzondere regeling 
NER verwijzen deels naar het Besluit Emissie Eisen Stookinstallaties (BEES) A en B, 
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3.3 Nederlands beleid 

3 . 3 . 1 Natuur en mi l ieu 

Natuurbeleidsplan 119901 
In het Natuurbeleidsplan (Ministerie van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij, 1990) 
worden voor de Noordzee de afspraken van de Noordzeeministerconferenties als 
uitgangspunt genomen. Het Natuurbeleidsplan verwoordt het natuur- en landschaps-
beleid op nationaal niveau. Hoofddoel van het beleid is 'duurzame instandhouding, 
het herstel en de ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden'. Om dit 
te bereiken is het beleid gericht op het realiseren van een ruimtelijk stabiele, 
duurzaam te behouden ecologische hoofdstructuur (EHS). Hierbinnen wordt onder
scheid gemaakt tussen kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszo
nes. Daarnaast worden bufferzones onderscheiden die als functie hebben negatieve 
externe invloeden op de kerngebieden weg te halen dan wel te minimaliseren. 

In het Natuurbeleidsplan wordt de gehele Noordzee aangemerkt als kerngebied. Bij 
verdere planvorming kan binnen dit kerngebied een zonering worden aangebracht. 
Het beleid voor kerngebieden is gericht op duurzame instandhouding van de 
natuurwaarden. Het beleid beoogt in de eerste plaats een basisbescherming te 
bieden, hetgeen kort gezegd neerkomt op het handhaven van de bestaande situatie. 
Voor de Noordzee zijn in dit verband afspraken die gemaakt zijn in het kader van de 
Noordzeeministersconferentie, richtinggevend. Uitgangspunt voor diepe-delfstoffen-
winning is dat aanleg van boorwerken en boringsactiviteiten moeten passen binnen 
de basisbescherming voor kerngebieden. 

Structuurschema Gioene Ruimte (1995) 
Het Structuurschema Groene Ruimte {Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij & Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
1995) heeft een integraal karakter, dat wil zeggen dat het beleidsuitspraken voor de 
diverse ruimtelijke functies in het landelijk gebied van Nederland bevat: land- en 
tuinbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie, openluchtrecreatie, toerisme, 
bosbouw en visserij, en een samenhangend pakket van maatregelen voor de 
uitvoering van dit beleid. 

Het Structuurschema vormt de ruimtelijke doorwerking en realisering van het beleid 
voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), dat in het Natuurbeleidsplan concreet 
wordt aangegeven, 

In het Structuurschema wordt aan bepaalde waardevolle natuurgebieden, waaronder 
kerngebieden uit de EHS, een zware planologische bescherming toegekend. De 
gehele Noordzee is aangeduid als kerngebied binnen de ecologische hoofdstructuur. 
Overigens wordt op dit moment op beleidsniveau een discussie gevoerd over de 
vraag of het terecht is dat de hele Noordzee als kerngebied is aangeduid. 
De functie voor waterrecreatie in de Noordzeekustzone is nevenschikkend aan de 
functie als kerngebied. 'Het rijksbeleid staat ingrepen en ontwikkelingen in en in de 
onmiddellijke nabijheid van de kerngebieden niet toe indien deze de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het kerngebied aantasten. Alleen bij een zwaarwegend 
maatschappelijk belang kan hiervan worden afgeweken. De aanwezigheid van een 
dergelijk belang wordt op basis van voorafgaand onderzoek vastgesteld. Hierbij moet 
tevens worden nagegaan of aan dit belang niet redelijkerwijs elders of op andere 
wijze tegemoet kan worden gekomen'. Verder richt het rijksbeleid voor de Noordzee
kust zich op het versterken van de recreatief-toeristische kwaliteiten. Als er toch een 
schadelijke ruimtelijke ingreep plaatsvindt in kerngebieden, dan is het compensatiebe
ginsel dat in hetzelfde Structuurschema geïntroduceerd wordt aan de orde. 
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Dit beginsel houdt in dat wanneer natuur moet wijken voor, of anderszins aanwijsba
re schade ondervindt van de ingreep, in elk geval mitigerende en, indien deze 
onvoldoende zijn, tevens compenserende maatregelen moeten worden getroffen. De 
initiatiefnemer van de ingreep is verantwoordelijk voor het implementeren van het 
beginsel. 

Over booractiviteiten wordt in het Structuurschema Groene Ruimte nog specifiek 
gesteld dat 'bij de verlening van nieuwe boorvergunningen op grond van de Wet 
Opsporing Delfstoffen en concessies op grond van de Mijnwet WW. het be/eid erop 
gericht blijft kwetsbare natuur en landschapswaarden te ontzien en dat kerngebie
den van de ecologische hoofdstructuur in beginsel worden gevrijwaard van 
booractiviteiten'. 
Tot het moment van een nadere begrenzing van de ecologische hoofdstructuur wordt 
voor de besluitvorming over de verlening van de boorvergunningen en concessies het 
beleid voor de basisbescherming gehanteerd. 

Nationaal Milieubeleidsplan 3 (19981 
De hoofddoelstelling van het milieubeleid is het streven naar een duurzame ontwikke
ling. Relevant voor winningsinstallaties in het kader van dit plan zijn het terugdringen 
van CO^- en NO.-emissies. Tevens dient elk bedrijf, dus ook offshore installaties, te 
streven naar een continue verbetering van hun milieuprestaties. 

3.3.2 Waterhuishouding 

Derde Nota Waterhuishouding (1989) 
In de Derde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989) 
zijn de functies van wateren die behoren tot het waterhuishoudkundig hoofdsysteem 
van Nederland indicatief aangeduid op basis van een afweging van belangen. Aan de 
Noordzeekustzone zijn functies toegekend voor oeverrecreatie en sportvisserij, 
recreatievaart, beroepsvisserij, natuur en landschap, koelwater voor energiecentrales, 
hoofdtransportas en winning van oppervlaktedelfstoffen. De Noordzee heeft 
daarnaast de waterkwaliteitsdoelstellingen 'ecologische doelstelling', 'schelpdierwa
ter' en 'zwemwater'. 

Het streefbeeld voor de Noordzee is in de nota als volgt omschreven: 'De Noordzee 
heeft als belangrijkste functies scheepvaart, visserij, offshore-mijnbouw en recreatie 
langs de kust. Behoud en ontwikkeling van het ecosysteem moeten daarbij worden 
gegarandeerd. De Noordzee wordt gekenmerkt door het samengaan van een 
duurzaam behoud van de ecologische waarden met een breed scala aan menselijke 
activiteiten. Eutrofifiringverschijnselen zijn zeldzaam. De vispopulatie is gezond en 
vangsten van een aantal vissoorten liggen op een aanzienlijk hoger niveau dan nu'. 
Hiermee wordt bedoeld dat als streefbeeld geldt dat de vangsten van een aantal 
vissoorten op een hoger niveau liggen dan het geval was ten tijde van het opstellen 
van de nota in 1989. De beschrijving van het streefbeeld van de Noordzee wordt in 
de nota als volgt voortgezet. 'Winning van olie, gas en zand zijn aan adequate milieu-
en veiligheidsvoorschriften gebonden. De schone kust vormt een toeristische 
trekpleister. Zeehonden, bruinvissen en dolfijnen worden regelmatig waargenomen. 
De vogelpopulaties zijn stabiel en divers. Er moet sprake zijn van een divers en stabiel 
bodemleven.' 
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Evaluatienota Water (1994) 
De Evaluatienota Water (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1994) behelst een 
partiële herziening van de Derde Nota Waterhuishouding. Voor de olie- en gaswinning 
op de Noordzee is in deze nota een drietal beleidsmaatregelen opgenomen: 

1. De evaluatie van gebruik en schadelijkheid van boor- en productiehulpstoffen zal 
leiden tot plaatsing van chemicaliën op internationaal geharmoniseerde lijsten; 
hierbij wordt een onderscheid gemaakt naar stoffen die, mits goed gereguleerd, 
geen milieu-effecten opleveren, stoffen die, mits goed gereguleerd, geloosd 
kunnen worden en stoffen die niet geloosd mogen worden, tenzij geen 
alternatieven voorhanden zijn. 

Situatie 1993: Een werkgroep binnen NOGEPA [Nederlandse Olie en Gas 
Exploratie en Produktie Associatie) werkt hieraan. 

2. Nagegaan zal worden op welke termijn de lozingsnorm voor olie in productiewa
ter van de offshore industrie kan worden aangescherpt, alsmede of voor 
aromatische koolwaterstoffen een lozingsnorm kan worden vastgesteld. Veel 
bedrijven nemen in hun Bedrijfsmilieuplan een strengere norm op voor olie in te 
lozen water (jaargemiddelde waarden). De noodzaak om een strengere norm aan 
te houden wordt in internationaal verband regelmatig besproken. 

3. Een convenant tussen de rijksoverheid en NOGEPA waarin afspraken over de 
verdere reductie van door de offshore olie- en gaswinning veroorzaakte 
verontreiniging zijn opgenomen. 

Situatie 1999: Dit milieu-convenant is in 1995 gesloten; op grond daarvan is 
inmiddels reeds een tweede milieuplan (1999-2000) in voorbe
reiding. 

Vierde Nota Waterhuishouding (19981 
Hoofddoelstelling van de Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat, 1998) is het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en 
het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersvstemen, 
waarmee een duurzaam gebruik gegarandeerd blijft. 

Het beleid voor de Noordzee is gericht op een duurzame ontwikkeling van het 
watersysteem en een duurzaam gebruik. Over de offshore-industrie wordt gezegd dat 
in het kader van het milieuconvenant gestreefd wordt naar vermindering van de 
emissies door toepassing van nieuwe technieken. Het Rijk zal tegen de achtergrond 
van de teruglopende olie- en gasproductie een visie ontwikkelen over de milieuvoor-
waarden waaraan de olie- en gasindustrie in de toekomst zal moeten voldoen. 

Watersysteemplan Noordzee 1991-1995 (1992) 
In het Watersysteemplan Noordzee (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1992) 
wordt een samenhangende en strategische aanpak geformuleerd van de problemen 
op het vlak van verontreiniging en verstoring van de Noordzee. 

Het Watersysteemplan is niet meer van toepassing als instrument om uitvoering te 
geven aan Noordzee waterbeleid, In de Vierde Nota Waterhuishouding is globaal het 
waterbeleid ten aanzien van de Noordzee vastgelegd. In de Beheersvisie Noordzee 
2010 is het waterbeleid in het Beheersplan voor de Rijkswateren 2 nader uitgewerkt. 
De kennis en inzichten zoals vastgelegd in het referentiedocument van het 
Watersysteemplan (Zevenboom et al., 1992) zijn nog wel van toepassing. Van 
overheidswege worden geen speciale maatregelen gekoppeld aan de milieuzonering, 
maar maatschappijen wordt verzocht rekening te houden met de gevoeligheid van 
de in het referentiedocument beschreven gebieden (schrift.med. Directie Noordzee, 
1999), 
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Beheersplan voor de Rijkswateren-2 1997-2000 (1998) 
Het tweede beheersplan (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998) geeft inzicht 
in de wijze waarop het Rijk inhoud geeft aan het regeringsbeleid op het gebied van 
integraal waterbeheer. Dit beleid ligt voornamelijk vast in de Derde Nota Waterhuis
houding, de Evaluatienota Water en het Tweede Structuurschema Verkeer en 
Vervoer. De Noordzee vervult een groot aantal functies: transport, natuur en 
landschap, waterkering, oeverrecreatie en sportvisserij, recreatievaart, beroepsvisse
rij, oppervlaktedelfstoffenwJnning, militair gebruik, diepe delfstoffenwinning en de 
berging van baggerspecie. 
Afstemming van de gebruiksfuncties onderling en met de ecologische waarden van 
de Noordzee wordt van groot belang geacht. Deze doelstelling is als volgt verwoord: 
'De ontwikkeling van een zodanige kwaliteit van het watersysteem Noordzee dat een 
duurzaam behoud en ontplooiing van de ecologische waarden van de Noordzee 
gerealiseerd en gehandhaafd worden, onder afstemming met de maatschappelijk 
gewenste gebruiksfuncties van de Noordzee'. 

De functietoekenning is overeenkomstig het eerste beheersplan (1992-1996), Het 
Noordzeebeleid wordt aan de hand van een aantal thema's beschreven. Dit betreft: 
- blijven werken aan schoner water en een schonere waterbodem 
• de afkalving van de kust is historie 
- geen fysieke en figuurlijke drempels in de transportslagaders 
- door natuurontwikkeling krijgen oevers, uiterwaarden en geulen, naast zee, wad 

en schorren weer dynamiek 
• open oog voor de overige functies. 

Beheersvisie Noordzee 2010 (1999) 
Om te voorkomen dat gebruikers van de Noordzee in eikaars vaarwater zitten en om 
de invloed van dat gebruik op het watersysteem binnen aanvaardbare grenzen te 
houden, is in het voorjaar van 1996 het project 'Plan 2010' van start gegaan. Als 
onderdeel van dit project is de Beheersvisie voor de Noordzee opgesteld (Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat et al., 1999), Hierin staat een visie op het gebruik en 
beheer van de Noordzee geformuleerd. Het betreft een uitwerking van het vigerende 
nationale en internationale beleid. Centraal in de beheersvisie staat de Vierde Nota 
Waterhuishouding (NW,), De hoofddoelstelling voor het waterbeleid en daarmee 
waterbeheer luidt: 'Het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het 
instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, 
waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd' (1998). 
De beheersvisie Noordzee 2010 is een verdere uitwerking van het hoofdstuk 
Noordzee in het Beheersplan voor de Rijkswateren-2 1997-2000 en zal mede de 
basis vormen voor de invulling van toekomstige versies van het Beheersplan voor de 
Rijkswateren. 

Het beleid van de overheid is gericht op het optimaal ontginnen van Nederlandse 
bodemschatten met een minimale belasting voor het milieu en het waarborgen van 
een lange-termijnvoorzieningszekerheid van aardgas tegen een zo laag mogelijke prijs. 
Dit dient te geschieden door een minimalisatie van de effecten van olie- en 
gaswinning op het ecosysteem en andere gebruikers van de Noordzee, In de 
beheersvisie staat een 11-tal aandachtspunten met betrekking tot de minimalisatie 
van de effecten van olie- en gaswinning opgesomd. 

Eén daarvan is dat de platforms die in milieugevoelige gebieden liggen, extra 
aandacht bij het nemen van milieumaatregelen zullen krijgen. 
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3.4 Besluitvorming 

De besluiten waarvoor het MER is opgesteld, betreft de vergunningen welke zijn 
vereist volgens artikel 30a van het Mijnreglement continentaal plat. De aanvragen 
voor de vergunningen voor de twee platforms zullen samen met het MER worden 
ingediend bij de Minister van Economische Zaken. Voor de besluitvormingsprocedure 
is van toepassing Afdeling 3.5 uit de Algemene wet bestuursrecht. Dit betreft de 
'Uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure'. In dit kader zijn de termijnen voor 
de procedure van de milieu-effectrapportage maatgevend. 

In figuur 3.1 is het verloop van de procedure van de milieu-effectrapportage 
schematisch weergegeven. 

1 MILIEU-EFFECTRAPPORTAQE EN BESLUITVORMING OVER QASWtNNINQ 
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Figuur 3.1: Schematische weergave procedure milieu-effectrapportage 
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Zoals weergegeven in figuur 3.1, is er na de bekendmaking (in Staatscourant en 
regionale/plaatselijke bladen) van het MER en de vergunningsaanvraag tenminste 4 
weken de gelegenheid voor inspraak, adviezen en het geven van zienswijzen door 
belanghebbenden. De Commissie voor de milieu-effectrapportage geeft binnen 9 
weken na publicatie haar toetsingsadvies. Ze kan hiervoor ook kennis nemen van 
inspraakreacties en adviezen van overige instanties die zijn binnengekomen. Na de 
periode van inspraak en advisering stelt het Bevoegd Gezag het ontwerp-besluit over 
de aangevraagde vergunning op. Vervolgens start de formele inspraak op dit besluit. 

Voort is op grond van artikel 5.7 van de Regeling Vergunningen Koolwaterstoffen 
Continentaal Plat 1996, toestemming van de Minister van Economische Zaken nodig 
voor het installeren van de twee productieplatforms. Deze toestemming is 
aangevraagd. 

Verder zijn voor diverse onderdelen specifieke toestemmingen en technische 
goedkeuringen nodig, bijvoorbeeld voor het helikopterdek, voor de boordverlichting 
en goedkeuringen van Stoomwezen B.V. omtrent de technische specificaties van 
pijpleidingen en drukvaten. 

Voor de aanleg van de pijpleidingen wordt op initiatief van het Staatstoezicht op de 
Mijnen informeel overleg gevoerd met betrokken instanties. Vervolgens zal Clyde 
formeel de voorgenomen aanleg melden aan de betrokken instanties, rekening 
houdend met de resultaten van het gevoerde overleg. De betrokken instanties kunnen 
binnen een periode van 12 weken reageren op de melding, indien daartoe nog 
aanleiding bestaat. 
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Huidige toestand en autonome ontwikkeling 

In dit hoofdstuk wordt de bestaande toestand en autonome ontwikkeling van het 
milieu in de omgeving van de winningslocaties beschreven. Onder autonome 
ontwikkeling wordt de ontwikkeling van het gebied verstaan zonder dat de 
voorgenomen winning plaatsvindt. Op de korte termijn [dat wil hier zeggen 
gedurende de eerste jaren van de gaswinning) wi jkt deze naar verwachting niet of 
nauwelijks af van de bestaande toestand. Ook voor de langere termijn (ca, 15 jaar) 
is er in dit MER van uitgegaan, dat de situatie niet wezenlijk zal veranderen. Er zijn 
diverse beleidsontwikkelingen gaande die in de toekomst tot veranderingen in de 
situatie zouden kunnen leiden. Omdat daarover nog geen besluiten zijn genomen, 
kunnen deze niet als onderdeel van de autonome ontwikkeling worden gezien. 

Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP) 
Door de ontwikkeling van de offshore mijnbouw is de bodem van de Noordzee ver
deeld onder de zeven kuststaten. Het NCP is ruim 57 .000 km^ groot, ongeveer 10% 
van de totale oppervlakte van de Noordzee. In vergelijking met andere delen van de 
Noordzee is het NCP relatief ondiep. 

De grenzen tussen de nationale delen van het NCP zijn min of meer rechte lijnen die 
los staan van de natuurlijke overgangen tussen deelgebieden. De grenzen van het 
Nederlands deel van het NCP doorkruisen enkele natuurlijke gebieden in de zuidelijke 
en centrale Noordzee. In figuur 1.1 zijn de deelgebieden van het NCP weergegeven. 

0 4 en omgeving 
De geplande locaties voor de satellietplatforms liggen in het 04-blok. DG pijpleidingen 
die aangelegd worden naar het productie platform P6-A lopen echter ook door het 
blok P6. Bij de gebiedsbeschrijving is derhalve P6 meebeschouwd. Omdat (eventuele) 
effecten t.g.v. de voorgenomen gaswinning zich niet tot deze blokken zouden 
kunnen beperken, zijn ook de vakken P3, 0 1 , 0 2 . P6. 0 5 , P9, 0 7 en 0 8 , met 
inbegrip van de kuststrook tussen Wijk aan Zee en de Hors op Texel in het 
studiegebied opgenomen (zie figuur 4.3). De nadruk ligt echter op 0 4 . 

Op basis van verschillende criteria worden op het NCP deelgebieden onderscheiden. 
Volgens figuur 1.1 ligt 0 4 op de grens van de Hollandse kustzone en de Zuidelijke 
Bocht. Van de andere mijnbouwvakken ligt een aantal mijnbouwvakken in de 
kustzone, een aantal op de grens en een aantal in de Zuidelijke Bocht. De indeling 
van figuur 1.1 is voornamelijk gebaseerd op de verschillende watermassa's. Volgens 
andere indelingen liggen de grenzen wat anders en kan 0 4 in de Zuidelijke Bocht 
vallen lo.a. volgens Wintermans & Dankers (1995) die de 12-mijlszone, en Leopold 
& Dankers (1997), die de 20 m dieptelijn als begrenzing van de kustzone aanhou
den). De mijnbouwvakken rond 0 4 , vallen echter in alle indelingen in beide gebieden. 
Bij de algemene beschrijving van het milieu dient dus rekening te worden gehouden 
met kenmerken van zowel de Kustzone als van de Zuidelijke Bocht. 
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4,1 Abiotisch milieu 

4.1.1 Ontstaan en ontwikkeling van de Noordzee 

Het Noordzeebekken werd gedurende het Tertiair gevornnd. De bodem van dit bekken 
is (langzaam maar gestaag) gedaald, en de zeespiegel gestegen. In het zuidelifke deel 
van de Noordzee, waartoe ook het Nederlands deel behoort, zijn in hetzelfde tempo 
nieuwe afzettingen ontstaan van materialen dat door rivieren uit de Midden-Europese 
en Britse gebergten is aangevoerd. In het noordelijk deel was dit niet het geval. Het 
verschil in diepte van enkele tientallen meters in het zuiden tot meer dan 500 m in 
het noorden wordt onder andere hierdoor verklaard. 

Het huidige sediment en het bodemprofiel van het Nederlandse deel van de Noordzee 
zijn vooral gevormd in de laatste 300.000 jaar. Gletsjers hebben in een aantal 
ijstijden grote vrachten rotsblokken, grind en zand in het toen al bestaande 
Noordzeebekken afgezet. Ook de Doggersbank en de diepe gaten daar in de buurt 
zijn toen gevormd onder invloed van landijs of smeltwater. Tijdens en na het stijgen 
van het zeeniveau zijn grote zandbanken, zandgoiven en delta's gevormd. De Bruine 
Bank is een overblijfsel van een dergelijke zandbank. Het gevormde patroon van 
zand-, grind- en slibafzettingen is vrij stabiel. 
De huidige verdeling van het oppervlaktesediment {de bovenste 50 cm van de 
zeebodem) is door getijdenstromingen, golfwerking en diepte ontstaan (ICONA, 
1992). Zandtransport vindt plaats in gebieden met sterke getijdenstroming of 
golfwerking. 

De meest recente sedimentformaties zijn de zandbanken (50-100 km lang) langs de 
kust, zandgolfsystemen (1-12 m hoog en 60-600 m lang) in de Zuidelijk Bocht en 
slibafzettingen in onder andere de Oestergronden [Bergman et al., 1991; Zevenboom 
et al., 1991; Holtmann et al., 1996a). De huidige Voordelta is ontstaan na afsluiting 
van de Zeeuwse Delta. De Voordelta bestaat uit grote zandbanken die deels 
droogvallen. Iets verder uit de kust van Zeeland komen kilometers lange zandrichels 
voor (Leopold & Dankers, 1997). 

4.1.2 Hydrografie 

Watermassa's 

NCP 
Het NCP is een open systeem waar watermassa's van verschillende herkomst 
doorheen stromen. Er zijn vier verschillende watermassa's te onderscheiden 
(Bergman et al., 1991; Holtmann & Groenewold, 1992; Leopold & Dankers, 1997) 
(figuur 4.1 a&b): 
- Centrale-Noordzeewater 
- Engels en Schots Kustwater 
• Kanaalwater 
- Continentaal Kustwater. 

Het Centrale-Noordzeewater. dat vanuit het noorden wordt aangevoerd, is relatief 
zout, helder en arm aan nutriënten en organisch materiaal. Het kustwater zowel het 
Engelse en Schotse als het Continentale, is troebeler, nutriöntrijker en bevat hogere 
gehalten aan verontreinigingen. Ook de fytoplankton-concentraties in deze water
massa's zijn hoger [Ecomare, 1997). Het Kanaalwater, dat in het zuiden de zuidelijke 
Noordzee binnenstroomt, is relatief zout, helder en arm aan nutriënten en organisch 
materiaal. 

noven^ber 1939 revisla 06 



MER: Winning van aardgas in blok Q 4 van het Nederlands daal uan het Continentaal Plat Blad 2 7 van 1S5 

De overgangen tussen de verschillende watergebieden zijn op sateilietbeelden goed 
herkenbaar. Ze hebben ieder duidelijk verschillende eigenschappen en levensge
meenschappen. Toch is het NCP een open gebied waarin de deelgebieden nauw met 
elkaar verbonden zijn (Leopotd & Dankers, 1997). 

Q4 (en omgeving) 
Q4 ligt in een gebied waar Kanaalwater en Continentaal Kustwater aan elkaar 
grenzen. In de omgeving van de locaties van de satellietplatforms kunnen verschillen
de watertvpen overheersen, afhankelijk van voornamelijk de weersomstandigheden. 
In de regel, maar vooral bij zuidwester stormen, overheerst Kanaalwater rond Q4 
(Van Raaphorst et al., 1998 in: Camphuysen et al., 1999). Bij sterk aflandige wind 
kan het kustwater zich zeewaarts uitbreiden en overheersen {RWS, 1998 in; 
Camphuysen et al,, 1999). Bij noordelijke stormen is het zelfs mogelijk, dat tijdelijk 
water vanuit de Centrale Noordzee overheerst. 

Zoals hierboven reeds beschreven is het Kanaalwater relatief zout, helder en arm aan 
nutriënten en organisch materiaal. Tijdens de doorstroming van de Zuidelijke Bocht 
wordt dit water troebeler als gevolg van de opwerveling van sediment door de sterke 
stroming. Daarnaast wordt de mate van troebelheid bepaald door de hoeveelheid 
plankton [Camphuvsen et al., 1999), De zichtdiepte van het Kanaal water is 
gemiddeld 36 dm (tussen 17-55 dm). Het zwevende stof gehalte bedraagt gemiddeld 
4 mg/t (met een spreiding tussen 2-10 mg/l) lÈertman & Smaal, 1995). 

Het Kustwater wordt gekenmerkt door een hoge sedimenttast, een geringe 
lichtdoordringing door de troebelheid, relatief grote temperatuurschommelingen en 
hoge concentraties nutriënten en verontreinigingen. De zichtdiepte is hier gemiddeld 
20 dm (6-60 dm) en het zwevend stofgehalte gemiddeld 7 mg/l (met een spreiding 
tussen 2-27 mg/l) (Eertman & Smaal, 1995). Bovendien is de salinileit van deze 
watermassa laag als gevolg van de invloed van rivieren, In de zomer, indien de wind 
niet te sterk is, kan in deze watermassa gelaagdheid ontstaan, doordat het lichtere 
brakke water een laag vormt boven het zoute water. Het Kanaalwater en het 
Kustwater mengen slecht door de verschillen in samenstelling en zijn bij rustig weer 
gescheiden door een front (zie 'fronten'). Door getijdenstroming en wind treedt nog 
enigszins menging op (Van der Veer & Rijnsdorp, 1995; Camphuysen & Leopold, 
1998). Rond de winningslocaties, over een oppervlakte van ongeveer 2 mijnbouw-
vakken (Q4 en 07) bevindt zich een 'troebelheidsminimum' met relatief weinig slib 
in het water. Dit gebied bevindt zich tussen een tong van slibtransport afkomstig van 
kusterosie aan de Engelse kust en het van de Nederlandse kust afkomstige slib 
(Visser, 1993; Van Raaphorst et al., 1998 in: Camphuysen et al-, 1999). 
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> Oppervlakte-reststroom 

> Bodenn-reststroom 

Front 

Begrenzing watermassa 

Figuur 4.1a Reststromen, watermassa's en fronten in de winter (naar ICONA, 1992) 

> Oppervlalcte-reststroom 

— > Bodem-re ststroom 

Ffont 

Begrenzing watermassa 

Figuur 4.1b Reststromen, watermassa's en fronten In de zomer (naar ICONA, 1992) 
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Stroming 

NCP 
De v*/atercirculatie in de Noordzee ontstaat door een samenspel van getijdenstromin-
gen, de overheersende windrichting en windkracht, de verschillende waterdiepten, 
de vorm van de kustlijnen, de aanvoer van water uit de Oostzee en uit de rivieren, 
etc. De getijdengolven in de Atlantische Oceaan veroorzaken de vloed- en ebstromen 
in de Noordzee (de Noordzee zelf is te klein om 'eigen' getijdengolven te kunnen 
bevatten). De eb- en vloedstroom heffen elkaar echter niet volledig op. Over een 
langere periode gezien overheerst de vloedstroom. Dit resulteert in een reststroom 
waardoor het inkomende water door het Noordzeebekken stroomt en weer in de 
Atlantische Oceaan terechtkomt, ondanks steeds wisselende getijdenstromingen en 
weersomstandigheden. De verblijftijd van het Noordzeewater is daardoor 1 tot 2 jaar 
(ICONA, 1992; Ecomare, 1997). 

De reststroom bestaat in het noordelijke en centrale deel van de Noordzee uit een 
cirkelvormige beweging (figuur 4.1 a&b). Het oceaanwater dat vanuit het noordwes
ten langs de Shetland Eilanden de Noordzee binnenkomt, stroomt zuidwaarts langs 
de oostkust van Schotland en Engeland. Ter hoogte van de 54° NB-lijn, de 
Overgangs- of Transitiezone, ontmoet dit water Kanaalwater dat vanuit het zuiden 
de Noordzee binnenstroomt. In de Transitiezone buigen beide stromen af naar het 
oosten. Een deel van het Kanaalwater stroomt langs de Nederlandse, Duitse en 
Deense kust, zodat in het oosten van de Noordzee de stroming noordwaarts is. Het 
water uit de Oostzee voegt zich via het Kattegat bij het Noordzeewater, waarna 
beide stromen langs de kust van Noorwegen in noordelijke richting uit het Noordzee
bekken verdwijnen. 

De stroming op het NCP maakt deel uit van de reststroom in de gehele Noordzee. 
Langs de Hollandse kust is de stroming noordoostelijk gericht, boven de Wadden
eilanden is de reststroom minder duidelijk te bepalen. Lokaal wordt de waterstroming 
vooral bepaald door de getijdenstromingen en de wind, waarbij vaak niets te merken 
is van de reststroom. Door de vorm van de kustlijn van Nederland en de schuine 
oriëntatie daarvan ten opzichte van de getijdengolven, is er een verschil van een 
aantal uren tussen de overeenkomstige waterstanden in Zeeland en Groningen. Het 
gemiddeld getijverschil in de kustzone bedraagt 1,3-2,1 m en in de Zuidelijke Bocht 
1,1-1,6 m. 

04 len omgeving) 
Zowel het Kanaalwater als het Continentale Kustwater hebben een sterke getijden-
stroming. Het water in de Kustzone heeft bij gemiddeld doodtij (indicatief) een 
snelheid van 0,39 m/s en in de Zuidelijke Bocht 0,38 m/s. Tijdens een gemiddelde 
getijperiode [in de Zuidelijke Bocht. Bron; hydrografische kaart 1998) verloopt de 
snelheid van 0,05- 0,46 m/s. Bij gemiddeld springtij vallen de gemiddelde waarden 
ongeveer een factor 1,36 hoger uit (Eertman & Smaal, 1995). 

Beide watermassa's zijn in het algemeen het hele jaar verticaal gemengd. In het 
Continentale Kustwater speelt golfwerking hier een belangrijke rol bij. Bij rustig weer 
kan in de kustzone gelaagdheid optreden. Deze gelaagdheid ontstaat onder invloed 
van het zoete rivierwater (zie 'watermassa's') en niet als gevolg van minder verticale 
menging, zoals bijvoorbeeld in het Centrale Noordzeewater het geval is. 
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Fronten 

NCP 
Belangrijke ecologische gebieden binnen het Nederlandse deel van de Noordzee vallen 
samen met fronten {figuur 4.1 a&b). Een front is een zone waar watermassa's bij 
elkaar komen die verschillen in biologische en/of chemische eigenschappen. Er 
bestaan verschillende typen fronten, zoals fronten die ontstaan op de grens van 
watermassa's met een verschil in verticale menging en zoutfronten. Een zoutfront 
ontstaat op de grens van twee (of meer) watermassa's met verschillende saliniteit. 
De wind is een belangrijke sturende factor die bepaalt, waar het front precies ligt (zie 
'stroming') . 

Q4 (en omgeving) 
Het Kanaalwater en Kustwater mengen slecht door de verschillen in samenstelling; 
ze zijn gescheiden door een front. Dit front vormt een barrière voor zwevend en 
drijvend materiaal, plankton en wellicht kleine vissen. Hierdoor worden ook zeevogels 
aangetrokken (Camphuvsen et al., 1999). Ook nutriënten en zware metalen en 
{microlverontreinigingen kunnen daar langer blijven hangen (De Gee et al., 1991), 

Het kustfront bevindt zich, afhankelijk van de wind landwaarts, kustwaarts, of boven 
0 4 . fifleestal overheerst hetzij Kanaalwater, hetzij Kustwater in Q4 en ligt het 
kustfront landwaarts c.q. zeewaarts van Q4 . Het water in Q4 is onder normale 
omstandigheden helder. 

4 . 1 . 3 Waterkwal i te i t 

NCP 

Nutriënten 
Vanaf de jaren ' 30 is de aanvoer van voedingsstoffen (stikstof- en fosfaatverbindin
gen) naar de Noordzee door menselijke activiteiten toegenomen. In de kustzone, die 
van nature al rijker aan nutriënten is, kan deze toename wel een factor 5 bedragen, 
en in open zee een factor 2. Uit de Noordzee-atlas (ICONA, 1992) blijkt dat nitraat-, 
nitriet- en fosfaatgehalten in de winter hoger zijn dan in de zomer (situatie 1986-
1987). Dit wordt veroorzaakt door de relatief lage opname van deze verbindingen 
door algen in deze periode. In de winter treedt een duidelijke zonering op, waarbij in 
de kustzones de hoogste nutriëntengehalten worden aangetroffen (nitriet- en 
nitraatgehalte 10-50 ymol/ l en fosfaatgehalten 0,75-2,00 ^mol/ l ) . 's Zomers bedraagt 
het nitraat- en nitrietgehalte in het grootste deel van het NCP < 1 /jmol/l en het 
fosfaatgehalte < 0 , 1 fjmo\l\. 

Zware metalen 
In de Noordzee-atlas (ICONA, 1992) zijn tevens gegevens opgenomen over cadmium 
en lood (situatie in 1986). Beide elementen komen van nature in zeewater voor, zij 
het in een zeer lage concentratie (respectievelijk < 0 , 0 1 fjgl\ en < 0 , 0 0 0 5 /JQI\). Deze 
concentraties komen in Nederland alleen nog voor in het water dat vanuit de 
Atlantische Oceaan wordt aangevoerd. Voor de Hollandse kust zijn de waarden 
aanzienlijk verhoogd (cadmium > 0 , 0 4 ^ g / l en lood 0 ,002-0,005 fjQl\) als gevolg van 
de instroom van verontreinigd rivierwater en depositie vanuit de atmosfeer. 

Q4 (en omgeving) 
Gegevens over de waterkwaliteit specifiek voor 0 4 {en omgeving) ontbreken. Omdat 
0 4 deel uitmaakt van grotere watersystemen (zie hierboven) kunnen gegevens van 
die watersystemen gebruikt worden ter indicatie van de huidige waterkwaliteit in en 
rond 0 4 , Bovendien zijn et geen redenen om aan te nemen, dat in 0 4 de waterkwali
teit afwijkt van de omgeving. 
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De gegevens van een tweetal monsterpunten (nrs. 5832 en 5978) uit het MWTL-
programma (Monitoting van de Waterstaatkundige Toestand des Lands) van het 
RIKZ/RIZA zijn als referentie voor de waterkwaliteit in 04 gebruikt, omdat deze zich 
het dichtst bij de platformlocaties bevinden. Ze liggen respectievelijk 20 km {in de 
kustzone) en 70 km (in de Zuidelijke Bocht) uit de kust, ter hoogte van Noordwijk. 
Omdat in Q4 afwisselend water uit de Kustzone en uit de Zuidelijke Bocht 
overheerst, wordt aangenomen dat de waterkwaliteit in 04 zich ergens tussen die 
van bovengenoemde watermassa's in zal bevinden. Waarschijnlijk lijkt de waterkwali
teit van Q4 wat meer op die van het monsterpunt 20 km uit de kust voor Noordwijk; 
Q4 ligt immers ongeveer op dezelfde hoogte uit de kust. Beide monsterpunten liggen 
echter zuidelijker dan 04, waar de invloed van de rivieren groter is. De waterkwaliteit 
van beide monsterpunten wordt echter ter indicatie voor de waterkwaliteit in Q4 
gebruikt. In de tabellen 4.1 en 4.2 zijn de gegevens voor beide monsterpunten voor 
de jaren 1996 en 1997 samengevat. In de tabellen blijkt het cadmium gehalte 
duidelijk lager te zijn dan het gehalte dat in ICONA, 1992 op basis van oudere 
gegevens voor de kustzone is aangegeven. De volgende beschrijving is vooral op de 
genoemde tabellen gebaseerd. 
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Tabel 4 .1 ; Waterkwaliteitgegevens 1996-1997 van monsterpunt 20 km uit de kust voor 
Noordwijk {nr. 5832) 

Noordwijk, 20 km uit de kuit 1996 1997 

Parameter 
peri
ode 

ean-
hejd n 

min. 
waarde 

man. 
waarde gam. n min, 

waarde 
max. 

waarde gom. 

Salin ' i %0 18 30.25 33,54 32,4 17 29,71 33,55 32 

0 , i mg/l ! 8 6,99 12,65 9,4 17 7,73 12,98 9.7 

N„ w mg/l 3 0,478 1,03 0,66 2 0,573 0,729 0,65 

N,., z mg/l 1 1 0,155 0,466 0,3 11 0,179 0,399 0.28 

N H , w mg/l 3 0,037 0,102 0,06 2 0,04 0,053 0,046 

N H , z mg/l 11 0,011 0,055 0,024 1 1 0,01 0,06 0,022 

N O , w mg/l 3 o,ou 0,024 0,016 2 0,01 0,011 0,0105 

N O , z mg/l 1 1 0.002 0,006 0,0043 1 1 0,002 0,006 0,0037 

N O , w mg/l 3 0,26S 0,745 0,44 2 0,428 0,545 0,49 

N O , z mg/l 11 0,01 0,275 0,12 1 1 0,009 0,26 0,1 

Pu, w mg/l 3 0,038 0,045 0,042 2 0,036 0,042 0,039 

P,., z mg/l 11 0,014 0,025 0,0228 11 0,018 0,041 0,026 

PO. w mg/l 3 0,03 0,032 0,031 2 0,03 0,031 0,0305 

PO. z mg/l 11 0,002 0,014 <0,010 11 0,003 0,017 0,0085 

Au /vg/i 4 0,5 1,6 1 4 0,7 1,2 0,92 

Cd ^B/l 4 0,01 0,02 0,017 4 <0,010 0,03 0,012 

Cr /J9/I 4 <0,3 0.6 0,44 4 <0,3 <0,3 <0,3 

Cu /'O/l 4 < 0 , I 0,5 0,34 4 0,2 0,5 0.38 

Hg >jg/l 4 <0,010 < 0,010 <0,010 4 <0,010 0,05 <0 ,0 !6 

Ni //g/l 4 0,4 0,7 0,53 4 <0,3 0,6 0,39 

Pb //g/l 4 <0,1 0,1 <0,1 4 <0,1 <0,1 <0,1 

Zn /'g/l 4 <0,5 1,4 0,9 4 <0,5 2,4 0,9 

cHCH ' - - - -

ZS mg/l 18 1 48 8 17 1 15 S , ! 

1 saliniteiC 
2 c Hox3 Chloor Cyclohexaan 
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Tabel 4 .2 ; Waterkwaliteitgegevens 1996-1997 van monsterpunt Noordwijk 70 km uit de kust 
(nr. 5978) 

Noordwijk, 70 km uil do ku«t 1996 1997 

para-
n^tar 

porlode • • n -
haid 

» min. 
waar da 

man. 
waar da a"m. « min. 

waar da 
max. 

waarde gam. 

Salin J % t IS 32.05 35.28 34,97 17 34,85 35,3 35,13 

0 , 1 mg/l 18 7,45 10.98 9 17 7,76 10,9 B,e 

N,., w mg/l 3 0,176 0,231 0,2 2 0,141 0,175 0,158 

N„, z mg/l 1 1 0,079 0,148 0,106 11 0,063 0,109 0,091 

N H , w mg/l 3 0,015 0,019 0.0183 2 0,007 0,011 0,009 

N H , z mg/l 1 1 0.004 0,012 0,0073 1 I 0.003 0,014 0,0075 

NO, w mg/l 3 0,004 0.008 0.0063 2 0.003 0,009 0,006 

NO, z mg/l 11 0,001 0,002 0,0013 11 < 0,0010 0.002 < 0.0010 

N O , w mg/l 3 0,033 0,112 0,08 2 0,062 0,071 0,067 

NOj z mg/l 11 0,005 0,032 0,01 11 < 0,003 0,009 < 0,005 

P « w mg/i 3 0,025 0,03 0.02S 2 0,019 0,025 0,022 

P - z mg/l 11 o,on 0,025 0.017 1 1 0,009 0,029 0,01 as 

PO. w mg/l 3 0,003 0,014 Ö.01 2 0,014 0,016 0,015 

PO. z mg/l 1 1 0,002 0.008 0,0062 1 1 0,002 0,009 0,0047 

cHCH 1 ;/g/l - 4 0,001 1 0,0018 0,00137 

zs J mg/l 18 1 43 8 17 1 35 7 

Nutriënten 
Het algemene beeld (in 1996 en 1997) is, dat 20 km uit de kust voor Noordwijk de 
concentraties nutriënten hoger zijn dan in het verder uit de kust gelegen monster
punt; de saliniteit is iets lager. Dit ontstaat door de invloed van rivierwater, die 
dichterbij de kust hoger is. In beide monsterpunten zijn de nutriëntenconcentraties 
in de zomer lager dan in de winter. Dit is het gevolg van opname van nutriënten door 
algen in lente en zomer. 

In de Vierde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998) 
zijn achtergrondconcentraties voor N,;,, en P,„ (in de winter) opgenomen. Deze 
bedragen respectievelijk 0,15 mg/l en 0,02 mg/1. Op beide monsterpunten worden 
deze concentraties overschreden (winterwaarden). 

Zware metalen 
Alleen in het monsterpunt 20 km uit de kust voor Noordwijk zijn concentraties zware 
metalen in het water gemeten (zie tabel 4.1] , Deze waarden worden ter indicatie van 
de waterkwaliteit in Q4 gebruikt. De concentraties zware metalen rond Q4 zullen 
naar verwachting echter lager zijn dan de in tabel 4.1 genoemde waarden, omdat in 
Q4 de invloed van de rivieren kleiner is. 

In tabel 4.3 zijn de achtergrondconcentratie Noordzee, de landelijke streefwaarde en 
het 'Maximaal Toelaatbare Risico-niveau' (MTR) voor zware metalen opgenomen. 
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Afhankelijk van de stof wordt getoetst aan de achtergrondconcentratie of aan de 
landelijke streefwaarde. 

Tabel 4.3: De achtergrondconcentratie Noordzee, de landelijke streefwaarde en het 
MTR van verschillende metalen (uit: Vierde Nota Waterhuishouding, 
1998) 

Mataal Achtargrandconcantrat is 
Noordzsa (/Jg/i) 

Landalijka atraafwaarde 

(opgsloatl Ipgl]) 
MTR lopgelost] 

U/g/l) 

As 1 25 

Cd 0.03 

Cr 0,3 a,7 

Cu 0,3 

Hg 0 ,003 (anorganisch) 

NI 3,3 5,1 

Pb 0,02 

Zn 0,4 

- = gaan gstalswaarde vastgesteld 

Bij vergelijking van de concentraties zware metalen 20 km uit de kust voor Noordwijk 
met de waarden in tabel 4.3, blijkt dat cadmium beneden de achtergrondconcentratie 
Noordzee ligt, terwijl kwik deze kan overschrijden (indien > 0,003 fjg/\). De 
achtergrondconcentraties van koper, lood en zink werden in 1996 en 1997 alle 
overschreden. In 1996 was de concentratie arseen gelijk aan de landelijke 
streefwaarde. De concentratie chroom lag boven en de concentratie nikkel beneden 
de landelijke streefwaarde. Alle metalen kwamen in concentraties beneden de MTR 
voor. In 1997 lagen de concentraties arseen, chroom en nikkel beneden de streef(en 
dus ook MTR]waarden. 

4 .1 .4 Bodem 

Sediment wordt ingedeeld in verschillende types op basis van de mediane korrel-
grootte, zie tabel 4.4. In het algemeen wordt de fractie kleiner dan 50pm aangeduid 
als slib; soms wordt de grens bij 70 fjm gelegd. 

Tabel 4.4: Indeling zandfracties op basis van mediane korrelgrootte (Holtmann et 
al., 1996a; Bergman et al., 1991). 

Korrelgrootte (pm) Zandfractle 

70-175 ïeer l i jn 

175-250 tijn 

250 -300 fijn-modiair 

300 -350 mediair-grof 

> 3 5 0 grot 
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NCP 
De samenstelling van de zeebodem is sterk afhankelijk van stroming. Grofweg is 
onderscheid te maken tussen gebieden waar sedimentatie optreedt (de stroomsnel
heid is relatief laag), gebieden waar erosie optreedt (de stroomsnelheid is relatief 
hoog) en gebieden waar deze beide processen in evenwicht zijn, 

In de ondiepe Zuidelijke Bocht 10-30 m) (figuur 1.1) treden sterke getijdenstromingen 
op, waardoor slibdeeltjes in de waterkolom blijven zweven of weer opgewerveld 
worden van de bodem. Alleen grof zand kan hier uitzakken, In noordelijke richting 
neemt de diepte toe en de maximale stroomsnelheid af. De korrelgrootte neemt 
eveneens af. 

Langs de kust sedimenteert voornamelijk zandig materiaal, omdat door golfslag en 
stroming de fijnere deeltjes in de waterkolom blijven. Er bestaat hier een natuurlijk 
dynamisch evenwicht tussen sedimentatie en erosie. Door waterstaatkundige werken 
is dit evenwicht verstoord: plaatselijk wordt de erosiesnelheid verhoogd en vindt er 
kustafslag plaats. Op andere plaatsen, zoals voor de kust van Zeeland (de Voordelta) 
is de mate van sedimentatie groter dan de erosie, waardoor ondiepten ontstaan en 
de kustlijn zich in zeewaartse richting kan verplaatsen. De lange-termijntrend is een 
steeds steiler worden van de onderwateroever en duinafslag, dus een netto transport 
van zand naar dieper water als gevolg van een geleidelijke afname van de toevoer 
van zand uit de diepere Noordzee (Camphuysen et al,, 1999). Over de 'zandhuishou-
ding' op de zeebodem op de diepere delen (> 20 m) is weinig bekend. De bepalende 
processen zijn weliswaar bekend, maar de omvang van de zandstromen op een 
bepaalde plaats in het algemeen niet. 

04 len omgeving) 
Het gebied rond de satellietplatforms bevindt zich in een dynamisch systeem op de 
grens van de Zuidelijke Bocht met de IHollandse Kustzone. De getijdenstroming is 
sterk, waardoor slib niet kan sedimenteren. Het sediment bestaat voornamelijk uit 
zand met een korrelgrootte tussen 0,125-0,25 mm. Daarnaast zijn in het ïuiden en 
het oosten van het mijnbouwblok 04 kleine hoeveelheden grind aanwezig (ICONA, 
1992). 

De zeebodem in de omgeving van geplande winningslocaties is min of meer vlak. Op 
de bodem bevinden zich zandduinen, die langzaam verplaatsen (zogenaamde 
'langzaamwandelende zandduinen'). Deze zandduinen staan via grootschalige 
processen in verband met de kust. Er is sprake van uitwisseling van zand tussen deze 
zone, de kustzone, de kust, de Waddenzee en het Deltagebied. Dit wordt ook wel 
het 'zanddelend systeem' genoemd (Leopold & Dankers, 1997; Camphuysen & 
Leopold, 1998). 

4.1.5 Bodemkwaliteit 

NCP 
In de Noordzee-atias (ICONA, 1992) zijn gegevens uit 1986 opgenomen over het 
cadmium- en kopergehalte in de bodem. Van nature komen beide elementen in het 
sediment (fractie < 63 ^Jm in de bovenste 10 cm van de bodem) voor, respectievelijk 
in concentraties van 0,2-0,4 mg/kg d.s. (droge stof) en 15-40 mg/kg d.s. De 
Noordzee wordt extra belast met cadmium dat wordt meegevoerd door slib dat door 
de uitstroming van rivierwater of de storting van baggerspecie in zee terechtkomt. 
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In de kustzone zijn voor cadmium gehalten aangetroffen van 1,2-1,5 mg/kg d,s. 
Verder van de kust af namen de gehalten geleidelijk af naar <0,3 mg/kg d.s. Voor 
koper varieerden de gehalten in de kustzone van <30 tot 45 mg/kg d.s. en verder 
uit de kust van 45 tot >90 mg/kg d.s. Dit is het gevolg van lozingen van afvalzuren 
uit de Duitse titaandioxide-industrie die op ca. 50 km ten westen van Hoek van 
Holland plaatsvonden. Sinds 1 januari 1990 zijn deze lozingen beëindigd {ICONA, 
1992). 

In de Noordzee-atlas zijn tevens gegevens over de organische microverontreinigingen 
PAK, PCB-138 en HCB opgenomen (eveneens uit 1986). Deze stoffen worden via 
de rivieren aangevoerd. PAK en PCB's komen daarnaast in zee bij storting van 
baggerspecie en via depositie vanuit de atmosfeer. Van nature komen deze stoffen 
niet voor in de Noordzee. De hoogste concentraties worden gevonden in de kustzone 
en nemen alle drie af met toenemende afstand uit de kust. In 1986 bedroegen de 
concentraties van PAK, PCB-138 en HCB respectievelijk 6 tot <9//g/kg ds . , 6 tot 
> 9 fjgikg d.s. en 1 tot >5 ^g/kg d.s. 

Q4 (en omgevingl 
Gegevens over de bodemkwaliteit specifiek voor Q4 (en omgeving) ontbreken, Q4 
maakt deel uit van een groter systeem (zie hierboven) en er is geen reden om aan te 
nemen dat de bodemkwaliteit rond Q4 sterk afwijkt van de bodemkwaliteit, zoals die 
in een groter gebied voorkomt. Ter indicatie van de bodemkwaliteit in 04 [en 
omgeving) worden de gegevens van een tweetal monsterpunten uit het MWTL-
programma (Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands) van het 
RIKZ/RIZA gebruikt. Deze monsterpunten (Callantsoog, 30 km uit de kust (nr. 5960) 
en Egmond aan Zee, 10 km uit de kust (nr. 5812]} bevinden zich van de monsterpun
ten uit het MWTL-progr amma het dichtst bij de geplande winningslocaties. Hiernaast 
zijn van het monsterpunt Noordwijk 70 km uit de kust gegevens met betrekking tot 
zware metalen in het sediment aanwezig. DG gegevens van monsterpunten 5960 en 
5812 zijn het meest bruikbaar ter indicatie van de bodemkwaliteit in Q4 (en 
omgeving), omdat deze dichterbij liggen. Er moet echter wel rekening gehouden 
worden met het feit, dat t.o.v. 04 Callantsoog noordelijker ligt (waar de invloed van 
de rivieren lager is) en Noordwijk en Egmond zuidelijker (waar de invloed van de 
rivieren groter is). 

Voor de toetsing van de bodemkwaliteit gelden streefwaarden en waarden voor het 
MTR voor een standaardbodem. Om gegevens van bepaalde monsters daaraan te 
toetsen is vaak eerst een correctie nodig, afhankelijk van het gehalte aan organische 
stof en lutum, om vergelijking met de waarden voor de standaardbodem mogelijk te 
maken. Omdat de gehalten aan organische stof en lutum van de bodem van de 
monsterpunten niet bekend zijn, is deze correctie niet mogelijk. Om die reden zijn de 
weergegeven waarden niet te toetsen aan de grens- en streefwaarden die voor een 
standaardbodem gelden. Volledigheidshalve zijn de gehalten, evenals de streefwaar
den en MTR in tabel 4,5 opgenomen. 
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Tabel 4.5; Bodemkwaliteitsgegevens uit 1996 van Callantsoog. 30 km uit de kust 
(C30). Egmond aan Zee, 10 km (ElO) uit de kust en Noordwïjk, 70 km 
uit de kust (N70), landelijke streefwaarden en MTR. 

Paramalor Eenhoid 
Locatio 

E10 C30 N70 

Landelijke etreefwaarde 
(mg/kg) 

MTR (mg/Wgl 

s7 PCB fjg'Kg 9,4 2.9 
s6 PAK mg/kg 0,314 0,2 

As mg/kg IS 25 26 29 5 5 ' 
Cd mg/kg 0,5 0,5 0.2 0,8 12* 
Cr mg/ka 88 78 58 100 380* 
Cu mg/kg 30 27 18 36 73 
Hg mg/kg 0,34 0,19 0,1 0,3 10-
Ni mg/kg 37 35 27 35 44 
Pb mg/kg 50 68 50 85 530* 
Zn mg/kg 160 no 100 140 620 

getalswaardo = interventiewaarde 

4.1.6 Lucht en luchtkwaliteit 

Er zijn geen specifieke gegevens bekend over de luchtkwaliteit op het NCP (en/dus 
ook niet voor Q4). Om die reden kan alleen een globaal beeld worden geschetst. 
Hiervoor komen de stations De Zilk en Kollumerwaard het meest in aanmerking, 
omdat ze van de beschikbare stations het dichtst bij de kust liggen. De gegevens 
staan in tabel 4.6 en zijn afkomstig uit het jaaroverzicht 'Luchtkwaliteit' van 1996 
(RIVM, 1998). Dit zijn de meest recente gegevens over de luchtkwaliteit met onder 
andere meetgegevens uit het landelijke meetnet in Nederland. In tabel 4.6 zijn de 
gemiddelde concentratieniveaus op de stations De Zilk en Kollumerwaard en de 
gemiddelde waarden boven Nederland vermeld. Concentraties in de lucht van 
vluchtige (aromatische) koolwaterstoffen zijn op deze stations niet bekend. Ter 
vergelijking zijn in de tabel ook de geldende grenswaarden aangegeven. Meer 
duidelijkheid over concentraties boven het NCP (of alleen Q4) kan alleen worden 
verkregen door het uitvoeren van gerichte metingen. Uit tabel 4.6 blijkt, dat de 
waarden van de kuststations ver onder de grenswaarden liggen. Op zee wordt 
bovendien minder beïnvloeding van de luchtkwaliteit verwacht dan op land. Op grond 
hiervan wordt er van uitgegaan, dat de aanwezige informatie met betrekking tot de 
luchtkwaliteit voor dit MER voldoende is. 

De concentraties van stikstofoxiden en zwaveloxiden zoals die voorkomen in de 
leefomgeving (op land), zijn voor een belangrijk deel continentaal geldende waarden. 
Dit betekent dat de concentraties boven het NCP redelijk met de waarden in de tabel 
zullen overeenkomen. 

Concentraties van andere stoffen als ammoniak, benzeen en (fijn) stof worden vooral 
bepaald door de lokale of regionale situatie. Verwacht mag worden dat de ammoniak-
en stofconcentraties op het NCP duidelijk lager zullen zijn dan de in de tabel 
opgenomen waarden. Rekening houdend met de activiteiten op reeds bestaande 
booreilanden kunnen plaatselijk in de lucht wel tijdelijk verhoogde concentraties 
voorkomen van onder andere koolwaterstoffen, zoals benzeen en als gevolg van 
affakkelen zwarte rook. Uit berekeningen van de verspreiding van de relevante 
toxische stoffen benzeen en koolstofmonoxide bij de proefboring van Middelie {sept. 
1999) is echter gebleken dat de berekende maximale waarden een factor 20-3000 
onder de norm bleven. 
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Gij deze berekeningen is er geen rekening gehouden, dat slechts 8 van de 365 dagen, 
en dan nog alleen overdag, zal worden afgefakkeld. De plaatselijke en tijdelijke 
beïnvloeding door een booreiland zal verwaarloosbaar zijn. 

Tabel 4.6: Overzicht achtergrandniveaus, conform Landelijk Meetnet (bron; RIVM, 
1998) 

M*«t»talJDn 

Componanl 

De Zilk 
INH) 

Kollummef-
waard (Fr) 

Nederlands 
gemiddelde 

fglrn' 

Grenswaarde 

Sl ikstofaxidon I N O j 
. 98-pBrcontiel 
. jaargemiddalde 

SI 
27 

51 
19 

65 
25 

135 
40 

Zwaveldioxide 
. 98-pofcontiBl 
. 50>porc8ntiel 

39 

5 

2 7 

2 

41 

4 ,3 

2 5 0 

30 

Ammonialt 
98-percentiel 

. iaargamiddetda 
- - 15-20 

3-5 
-

PAK 
. SB-percentiel 
. jaargamiddslde 

iwevondo dealtjas -
fi jn stot (PM 10) 
. gaargemiddalde 

• zwar te rook 
. 98-percentiel 
. 50-porcontiel 

- -
0 , 2 - 0 , 3 ' 1.0' 

PAK 
. SB-percentiel 
. jaargamiddslde 

iwevondo dealtjas -
fi jn stot (PM 10) 
. gaargemiddalde 

• zwar te rook 
. 98-percentiel 
. 50-porcontiel 

4 1 

45 
S 

- 4 1 

48 
8,7 

4 0 

9 0 
3 0 

Ozon 
.max. uurgamiddelde 
groetsalzoen 
gemiddelde 

2 6 5 

78 

133 

65 70 

2 4 0 

100 

Benzeen 
. jaargemiddelde . _ 1,3 10 

Koolmonoxide 
. 98-percentiel 8 0 0 l.OOO 6 .000 

weergegeven in n g / m ' 

4.2 

4.2.1 

Biotisch milieu 

Het voedselweb in de Noordzee 

In fiet mariene ecosysteem vormt het fytoplankton (plantaardig plankton, zie 
paragraaf 4.2.2) de basis van de voedselweb. De eencellige algen zetten onder 
invloed van zonlicht anorganisch materiaal (o.a. nutriënten in de waterkolom} om in 
organisch materiaal; dit wordt primaire productie genoemd. Het fytoplankton wordt 
gegeten door zoöplankton (dierlijk plankton), de primaire consumenten. Het 
zoöplankton dient als voedsel voor secundaire consumenten, waartoe een aantal vis-
en vogelsoorten behoort. 
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Veel van deze vissen worden op hun beurt gegeten door andere vissen, door vogels 
of door zeezoogdieren. Laatstgenoemde diersoorten {en de mens), ook wel aangeduid 
als toppredatoren, vormen de laatste schakel in de mariene voedselketen. 

Tussen de verschillende niveaus in de hierboven beschreven voedselketen treedt 
verlies op van organisch materiaal. Aan de ene kant door respiratie (verbranding) 
door de consument en aan de andere kant door sterfte. Dood organisch materiaal, 
zowel dierlijk als plantaardig, ondergaat bepaalde processen. Voor het belangrijkste 
proces, mineralisatie of regeneratie genoemd, zijn vooral bacteriën verantwoordelijk. 
Bacteriën komen nauwelijks voor in de waterkolom. Ze komen wel voor op het 
oppervlak van (plantaardig en dierlijk) organisch materiaal en vooral in de bovenste 
sedimentlagen. Door de bacterrële mineralisatie wordt het dode organische materiaal 
soms via tussenstoffen (zoals nitriet) omgezet in oplosbare anorganische stoffen 
zoals fosfaat, nitraat en sulfaat. Deze anorganische stoffen komen in de waterkolom 
terecht en kunnen door het fytoplankton opgenomen worden. 

De bacteriën spelen nog een andere rol in het mariene voedsetweb en wel in het deel 
van het voedselweb dat wordt aangeduid als de kleine of microbiële kringloop. 
Bacteriön, die door mineralisatieprocessen groeien en in aantal toenemen, worden 
gegeten door heterotrofe flagellaten (eencellige diertjes), die weer een voedselbron 
zijn voor andere eencelligen (ciliaten), In hoeverre en hoeveel van de energie aan 
hogere trofische niveaus doorgegeven wordt , is niet bekend. Binnen het microbiële 
voedselweb is onderscheid te maken tussen het voedselweb in de waterkolom en het 
deel dat op en in het bovenste laagje van de bodem plaatsvindt. Algemeen geldt, dat 
er weinig bekend is over het microbiële voedselweb in de Noordzee, Ondanks dat het 
een belangrijk onderdeel van het voedselweb vormt, wordt het bij de effectenbe
schrijving in hoofdstuk 7 buiten beschouwing gelaten. Aangenomen wordt namelijk 
dat wezenlijke effecten ook in de grote kringloop, waar meer informatie over 
aanwezig is, door zullen werken. 

4 . 2 . 2 Fytoplankton 

NCP 
Fytoplankton is voor groei afhankelijk van de hoeveelheid licht en nutriënten (nitraat, 
fosfaat en silicaat) in het water. In de Noordzee wisselen bloeien van verschillende 
algen elkaar af. In de winter is de waterkolom rijk aan nutriënten, maar is het licht 
beperkend voor de algengroei (Zevenboom et al., 1 9 9 1 ; Ecomare, 1997), In het 
voorjaar nemen de lichtintensiteit en het aantal zonuren toe. Diatomeeën (kiezelwie
ren), die al bij relatief weinig licht en een lage temperatuur kunnen groeien, 
ontwikkelen zich meestal als eerste. Deze algen nemen silicaat (kiezel) op voor de 
groei. Als het silicaat opraakt, sterven de diatomeeën af en krijgen andere algen een 
kans (Zevenboom et al., 1991). De alg Phaeocystispouchetii \s meestal de eerste die 
hiervan profiteert. Phaeocystis bepaalt 70% tot 9 0 % van de totale fytoplankton-
biomassa (Cramer et al., 1992; Leopold & Dankers, 1997). 

Onder bepaalde omstandigheden (wind en golfslag) kan deze alg tot schuimvorming 
op het strand leiden. Hierna volgen verschillende fytoplanktonbloeien elkaar op. 's 
Zomers bloeien vooral Dinoflagellaten, waaronder toxische soorten als Dinophysis 
acuminata (met name langs de kust) en Gyrodinum aurelum (verder uit de kust) 
(Cramer et al., 1992). Door de opeenvolgende algenbloeien dalen de concentraties 
fosfaat en nitraat in het zeewater sterk. In de zomer zijn deze verlaagde concentra
ties beperkend voor de primaire productie. Als de nutriënten opraken, sterft een groot 
deel van het fytoplankton en zakt grotendeels naar de bodem (Bergman et al., 1991 ; 
Zevenboom et al., 1991). 
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Pas in het najaar komen de nutriënten door mineralisatieprocessen in de bodem 
{microbiële kringloop) opnieuw beschikbaar voor het fytoplankton. Hierdoor treden 
in de herfst algenbloeien op. Licht is vanaf deze periode weer de beperkende factor 
voor fytoplanktongroei. Verder speelt ook het al dan niet optreden van stratificatie 
(gelaagdheid) een rol in de beschikbaarheid van licht en nutriënten en daarmee van 
de fvtoplanktonontwikkeling. Bij gestratificeerd water is in de bovenste laag de 
nutriëntenconcentratie de beperkende factor voor fytoplanktongroei en in de onderste 
laag lichtintensiteit en -samenstelling. Op de grens van deze lagen, in de spronglaag, 
zijn geen beperkende factoren, waardoor er een zo genoemd 'diep chlorofyl-
maximum' ontstaat. Bij menging van de lagen, bijvoorbeeld tijdens herfststormen kan 
algenbloei optreden. Overigens kan fytoplanktonbloei in het algemeen bij menging 
van watermassa's met verschillende beperkende factoren, zoals bij fronten, optreden, 

In het NCP bedraagt de gemiddelde primaire productie 100-300 g C/m^ per jaar 
(Bergman et al., 1991, Cramer et al., 1992). In de zomer kan de primaire productie 
oplopen tot wel 1.000 mg C/m^ per uur, onder andere in het Friese Front. In de 
winter liggen de maximale productiesnelheden van 100-200 mg C/m' per uur, onder 
andere op de Doggersbank (Cramer et al., 1992; ICONA, 1992). 

Schommelingen in de grootte van de primaire productie worden deels veroorzaakt 
door natuurlijke variatie. Zo is bekend dat er in de jaren '30 al algenbloeien voor de 
Nederlandse kust voorkwamen. Er wordt echter aangenomen dat de primaire 
productie door de toename van nutriënten (eutrofiëring) in het zeewater is 
toegenomen. Hierdoor komt er meer voedsel (energie) voor hogere trofische niveaus 
beschikbaar. Er kan lokaal echter ook zuurstofloosheid in het water ontstaan, met 
name 's nachts en in de vroege ochtend, waardoor organismen kunnen sterven 
(Wintermans & Dankers, 1995; Ecomare, 1997; Leopold & Dankers, 1997). Een 
ander, bekend, effect van eutrofiëring is veranderingen in soortensamenstelling van 
het fytoplankton; er is een trend naar 'plaagalgen' (Leopold & Dankers, 1997). 

Omdat fytoplankton zich passief verspreidt, hangt de verdeling ervan over de 
Noordzee nauw samen met de verdeling van de watermassa's (Bergman et al., 
1991). In de Zuidelijke Noordzee treedt eerder bloei op, doordat het water relatief 
helder is en het hele jaar door gemiddeld dezelfde nutriëntenconcentraties heeft. 

Q4 (en omgeving) 
In het 04 mijnbouwvak komen twee watermassa's voor: Kanaalwater en Continen
taal Kustwater. In het Kustwater is de gemiddelde primaire productie 400 g C/m^en 
in het Kanaalwater 200 g C/mMBergman et al., 1991}. In de Noordzee-atlas (ICONA, 
1992) zijn gegevens uit 1986/1987 over de primaire productie opgenomen. In de 
winter ligt 04 in een zone waar de primaire productie 25-50 mg C/m^ per uur is. In 
de zomer ligt 04 in een zone waar de primaire productie relatief hoog is, namelijk 
400-1.000 C/m^/uur. Camphuysen et al. (1999) geven echter aan, dat rond 04 
weliswaar een hoge primaire productie kan voorkomen, maar dat die voortdurend 
door de getijstroom wordt afgevoerd. 

4.2.3 Zoöplankton 

NCP 
Onder zoöplankton worden de ongewervelde dieren verstaan die zwevend in de 
waterkolom voorkomen. In het grote voedselweb is het zoöplankton de belangrijkste 
primaire consument. Vele soorten leven van fytoplankton. Zoöplankton groeit tussen 
april en oktober en heeft de hoogste biomassa in de zomer (Cramer et al., 1992). De 
belangrijkste predatoren op het zoöplankton zijn pelagische vissen, vooral Haring en 
Sprot (De Gee et al., 1991; Ecomare, 1997). 
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Zoöplankton kan op grootte ingedeeld worden. Meestal worden de volgende groepen 
onderscheiden (Bergman et al,, 1991; De Gee et al., 1991): 
• microzoöplankton : 20 -200 / /m 
- mesozoöplankton : 0,2-2 mm 
- macrozoöplankton : > 2 mm 

Het microzoöplankton bestaat uit eencelligen en larven van het mesozoöplankton. 
Het is waarschijnlijk een belangrijke groep voor de productie en als consument van 
de primaire producten. Microzoöplankton bestaat voornamelijk uit herbivore 
organismen die van fytopiankton leven. Mesozoöplankton bestaat uit zowel 
herbivoren als carnivoren en omnivoren. De belangrijkste groep binnen het 
mesozoöplankton wordt gevormd door de omnivore roeipootkreeftjes {Bergman et 
al., 1991 ; De Gee et al., 1991 ; Ecomare, 1997). Het macrozoöplankton is 
veelvormig en bestaat voornamelijk uit kwallen, vislarven en kreeftachtigen. Het 
merendeel van deze organismen eet micro- en mesozoöplankton. 
Het zoöplankton op het NCP is net als het fytopiankton in te delen op basis van 
watermassa's. 

Q4 (en omgeving) 
In de kustzone wordt de sterke fytoplanktonontwikkeling in de lente en zomer 
gevolgd door een piek in het zoöplankton (Cramer et al., 1992). Van de Zuidelijke 
Bocht is bekend, dat de productie van roeipootkreeftjes lager is dan in de Noordelijke 
Noordzee (respectievelijk l O g C / m ^ / j e n 20 g C/m^/j) [De Gee et al., 1991). Voorde 
directe omgeving van de geplande winningslocaties zijn geen specifieke gegevens 
aanwezig over zoöplankton. 

Voor de effectenbeschrijving in hoofdstuk 7 worden fyto- en zoöplakton bij elkaar 
genomen, omdat de aanwezige informatie per groep niet toereikend is voor een 
aparte beschrijving. Door beide groepen samen te nemen worden de effecten zo goed 
mogelijk inzichtelijk gemaakt. 

4 . 2 . 4 Benthos 

Tot het benthos behoren ongewervelde organismen die op of in de zeebodem leven. 
Er is een onderverdeling te maken in plantaardige en dierlijke bodemorganismen, 
respectievelijk fytobenthos en zoöbenthos. Fytobenthos speelt buiten de Waddenzee 
een ondergeschikte rol in de primaire productie van het zee-ecosysteem. In het MER 
wordt hier dan ook geen verdere aandacht aan besteed. Als primaire producent is 
alleen fytopiankton belangrijk. 

Het zoöbenthos is op te splitsen in ongewervelde dieren die op (epifauna) of in 
(endofauna) de zeebodem leven. De energie voor deze bodemfauna wordt geleverd 
door levende (fyto- en zoöplankton) en dode organische deeltjes die uit het pelagisch 
systeem uitzakken (Ecomare, 1997). De verdeling van benthos is nauw gerelateerd 
aan omgevingsfactoren, zoals korrelgrootte van het sediment, stroomsnelheid van 
het zeewater en input van organisch materiaal. 

Hiernaast kan de verdeling worden beïnvloed door temperatuur, diepte, predatie en 
competitie (Bergman et al., 1991 ; Wintermans & Dankers, 1995; Holtmann et al., 
1996b; Ecomare, 1997). 
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Zoöbenthos kan op grond van afmetingen ingedeeld worden in de volgende 
categorieën (De Gee et al., 1991 ; Holtmann et al., 1996a): 
- mictobenthos : < 5 0 ^ m 
- meiobenthos : 50 -1 .000 / /m 
- macrobenthos : > 1 mm 

Over microbenthos is weinig bekend. In dit MER wordt daarom alleen ingegaan op 
meio- en macrobenthos. Naast het verschil in afmetingen is er tussen meiobenthos 
en macrobenthos nog een belangrijk verschil. Het meiobenthos heeft namelijk een 
levenscyclus die geheel bentisch {op en in de zeebodem) is. Het merendeel van het 
macrobenthos daarentegen heeft een pelagisch larvaal stadium. 

Meiobenthos 

NCP 
Nematoda (kleine wormachtigen) vormen de grootste groep binnen het meiobenthos 
op het NCP, zowel wat betreft productiviteit [70-80%) als dichtheid (70-100%) 
(Bergman et al., 1991; Holtmann & Groenewold, 1992; Holtmann et al., 1996a). Na 
de Nematoda zijn roeipootkreeftjes (Copepoda) het meest talrijk. Alle andere taxa, 
zoals Gastrotrichia en Turbellaria, leveren minder dan 1 % van de totale meiobenti-
sche dichtheid (Holtmann & Groenewold, 1992; Holtmann et al., 1996a), 

De diversiteit van de meiofauna is het hoogst in ondiepe gebieden met grof zand en 
het laagst in diepe gebieden met slib (Holtmann & Groenewold, 1992; Holtmann et 
al., 1996), De dichtheden daarentegen zijn het laagst in gebieden met zand met een 
hogere mediane korrelgrootte en het hoogst in gebieden met slib {Holtmann & 
Groenewold, 1992; Leopold & Dankers, 1997). 
Hoewel het meiobenthos een lage stabiele biomassa heeft, speelt het vanwege de 
hoge productie een belangrijke rol in zee-ecosystemen (Bergman et al., 1991). 

Het voedsel van het meiobenthos bestaat uit algen, micro- en meiobenthos en 
organisch afbraakmateriaal. Zelf wordt het gegeten door vislarven, juveniele vis, 
nematoden en macrozoöbenthos. 

Q4 (en omgeving) 
De diversiteit van het meiobenthos in Q4 (maar ook in de mijnbouwvakken op 
dezelfde afstand of verder uit de kust) is relatief hoog. De dichtheid in die blokken 
is relatief laag, variërend van ongeveer 1700 ind. / lO cmMer hoogte van Q4 to t circa 
900 ind./ IO c m ' meer westelijk (ICONA, 1992; Holtmann et al., 1996b). In de 
mijnbouwvakken meer oostelijk {in de kustzone) is in het algemeen de dichtheid 
hoger, terwij l de diversiteit (plaatselijk) zowel hoger als lager kan zijn, 

Macrobenthos 

NCP 
Borstelwormen [Polychaeta] vormen de belangrijkste groep van het macrobenthos 
in het Nederlands deel van de Noordzee, zowel wat betreft biomassa als dichtheid. 
Andere belangrijke macrobenthos-taxa zijn: kreeftachtigen {Crustacea], weekdieren 
[Mollusca) en stekelhuidigen (Echinodermata). Een aantal soorten, zoals de Hartegel, 
of Zeeklit {Echinocardium cordatum) en verschillende Wormachtigen [Spiophanes 
bombyx, Nephtys cirrosa. Scoloplos armiger, Magelona papHHcornis). wordt in het 
gehele NCP aangetroffen. Andere soorten vertonen een specifiek distributiepatroon, 
bijvoorbeeld afhankelijk van sediment of diepte. 
Bij het macrobenthos in de zuidelijke Noordzee is een grote seizoensvariatie in 
aantallen waarneembaar. Dit hangt nauw samen met de temperatuur [Wintermans 
& Dankers, 1995). 
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Vooral in de getijdenzone is de dichtheid en soortensamenstelling van het macroben-
thos afhankelijk van de temperatuur. Na een aantal zachte winters is een duidelijke 
toename in aantallen waarneembaar. Ook de biomassa van afzonderlijke exemplaren 
is dan hoger. Naast temperatuur kan wind een rol spelen bij natuurlijke fluctuaties. 
Daarnaast kunnen fysische omstandigheden zoals recruitment, aanwezigheid van 
voedsel en predatie invloed hebben op dichtheden en biomassa. De belangrijkste 
periode voor de reproductie is de late lente en vroege zomer. In mei-juni worden de 
hoogste dichtheden aangetroffen (Holtmann et al., 1996b & 19971. Verder is ook 
van jaar tot jaar variatie te zien in de totale dichtheid van het macrobenthos. Dit 
wordt vooral veroorzaakt door de aanwezigheid van individuen van kortlevende 
soorten. De jaarlijkse variatie in biomassa en diversiteit is veel lager. 

Lange-termijntrends in het voorkomen van langlevende soorten endo- en epifauna in 
NCP zijn nauwelijks gedocumenteerd. [Relatief) langlevende organismen kunnen als 
indicatorsoorten dienen voor veranderde condities. Het verdwijnen van een aantal 
langlevende sessiele soorten, dat zijn soorten die zich op een vaste plaats bevinden, 
kan waarschijnlijk toegeschreven worden aan de verstoring door een sterk toegeno
men bodemtrawlvisserij (Holtmann et al., 1996a). 
Holtmann et al. (1997) hebben macrobenthos-gegevens in de periode 1986-1996 
vergeleken. De algemene trend was dat in 1996 lagere waarden dan in voorgaande 
jaren gevonden werden voor de dichtheid, diversiteit en biomassa van het 
macrobenthos. Lokaal kunnen van dit algemene beeld kleine afwijkingen optreden. 

Ondanks de sterfte van 7 tot 48% van de bodemdieren per jaar als gevolg van de 
visserij komt op het NCP een bodemfauna voor, die zich aan de omstandigheden 
heeft aangepast (Bergman et al., 1998 in: Camphuysen et al., 1999). 

Q4 en omgeving 
Ten behoeve van dit MER zijn de gegevens van vijf stations van het biomonito-
ringsonderzoek van het macrobenthos van de Noordzee (BIOMON, MILZON) gebruikt 
(zie figuur 4.2). Station 0FF9 valt binnen 04 [52' '49'20" NB, 4 ' '13 '50" OU en 
wordt gebruikt om een beeld te schetsen van de macrofauna zoals die zich in de 
directe omgeving van de geplande locaties van de satellietplatforms bevindt. OFFIO, 
0FF9, C0A9 en C0A4 liggen min of meer op een transect van west naar oost; 
C0A3 is een kuststation dat ten zuiden van de andere kuststations ligt. Op deze 
stations is de macrofauna (> 1 mm) kwalitatief en kwantitatief bemonsterd met een 
'boxcorer'. Elk voorjaar is een monster genomen en onderzocht. Daarnaast is in het 
kader van het boorspoelingsonderzoek (Daan St Mulder, 1996) onderzoek gedaan 
naar de verspreiding van de Hartegel {Echinocardium cordatum) vlakbij de boorplat-
forms waarmee de putten 08-A2 en Q8-5 werden geboord (binnen het studiegebied). 
Dit onderzoek werd in 1994 en 1995 uitgevoerd met een 'Van Veen-happer'. Alleen 
de gegevens van de stations waar geen invloed van boorspoelingsvervuiling is 
aangetoond, zijn meegenomen. Dit betroffen stations op een afstand van 0,5-2 km 
van een boorplatform vandaan liggen. Tenzij anders vermeld is bij de beschrijving van 
de macrofauna in het studiegebied van de gegevens van bovengenoemde onderzoe
ken uitgegaan. 
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Figuur 4.2; Ligging van vijf stations van hel biomonitoringsonderzoek van het macrobenthos van 
de Noordzee (BIOMON, MILZON) [bron: Camphuvsen et al., 1999). Het kader geeft 
het oppervlak van het studiegebied aan (dat is Q4 met omringende mijnbouwvakken); 
het gebied dat apart met stippelliin is aangegeven, is Q4. 

Tabel 4.7 geeft een overzicht van de macrobenthossoorten die op de 5 stations zijn 
aangetroffen tijdens de BIOMON en MILZON bemonsteringen van 1991-1997. 

Tabel 4.7: Lijst van alle macrobenthossoorten die in het studiegebied zijn aangetroffen tijdens 
de BIOMON en MILZON bemonsteringen van 1991 to l en met 1997 op de 5 stations. 
Per soort is aangegeven in hoeveel monsters per station deze is aangetroffen (op alle 
stations werd van 1995-1997 1 monster genomen; van C0A9 werden tussen 1991-
1994 eenmaal per jaar 5 monsters genomen). In de laatste kolom (%) is per soort het 
aanwezigheidspercentage voor alle stations samen weergegeven. 

Wetenschappeli jke naam Nederlandse naam OFF10 0FF9 C 0 A 9 C 0 A 4 C 0 A 3 % 

ACTIN1ARIA 1 3 

ANTHOZOA 7 1 23 

Abra aiba WJtta Dunschaal \ 1 6 

Ampelisca bravicomis 1 3 

Amphiura juv. Slangstar 5 14 

Anaitidss groenlandica 1 3 

Anailides maculala 9 26 

Anailides mucosa 1 3 

Anailides rosBa 4 1 1 

Angulus tanuis 1 3 

Aricidea minula 1 3 

Asferias juv. 4 11 

Atylus falcatus 2 6 

Atylis swammerdami 1 3 1 14 
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W*ten>chappali jke naam Nedarlandia naam OFF 10 0FF9 C 0 A 9 C0A4 1 C0A3 1 % 

Autolytus spec. 4 11 

Balhyporeia spec. 1 3 

Balhyporaia elsgans 3 3 1 20 

Balhyporeia guilliamsoniana 2 3 4 26 

CAPRELLIDEA 1 3 

CapiKlIa capilata Slangpier 6 3 3 34 

Chaeiaione setosa 2 1 1 1 40 

Coryslos cassvelaunus 1 3 

Oiasrylis bradyi 1 5 1 ZO 

Donax vitlalus Zaagje 1 1 6 

Echinocardium juv. 1 1 3 14 

Echinacardium cordalum Hartegel/Zeaklil 1 19 2 63 

Ensis spsc 1 3 

Ensis arcualiis 1 3 

Ensis direclus Amerikaanse Zwaardschede 1 Z 3 17 

Eleone longa ! 6 20 

Exogone hebes 1 3 

Gastrosaccus spinifer 3 9 

Harmothae 1 1 6 

Harmothoe glabra 3 1 11 

Harmothoa lunulafa 3 9 

Haroinia anlannaria 1 3 

Hstsromastus filiformis Qraadworm 1 3 

L anice 1 3 

Lanice conchilega Schelpkokerworm 1 1 8 2 2 4 0 

Lophogaster rypicus 1 3 

Lunatia aideri Glanzende Topelhoorn 1 2 10 37 

Macoma ballhica Nonnetje 3 9 

Mactra 1 3 

Mac tra corallina 2 6 

Magelona mirabilis 
(M. papillicomis) 

3 3 15 3 3 77 

Mogaluropus agilis 3 2 3 23 

Microprolopus maculalus 1 1 6 

i^ontacula t&rruginosa Ovale Zeeklitschelp 19 1 1 60 

Mysalla bidantala 
Tweetandschelp/ 
Dwargmosselt je 12 1 37 

NEMERTEA 2 1 17 1 60 

NephJys 2 1 9 

Nephtys caeca 1 1 6 

Nephtys cirrosa 3 3 16 \ 66 

Nephtys hombergii Zandzagaf 7 3 3 37 

Nereis longissima 3 1 I J 

OUGOCHAETA 1 3 

OPHIUROIDEA 1 1 6 

Ophelia limacina 1 3 
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Watanachappeli jke naam Nadarlandie naam O f F l O 0FF9 C 0 A 9 COA4 C 0 A 3 % 

Ofihiura spec. 1 ! 2 11 

Ophiura albïda Kleine Slangslar 2 6 

Ophiura ophiura 1 3 

Orchomens nana 2 6 

Factinaria koreni 10 1 2 37 

Perioculodos langimanus 1 3 11 

Phororidao 1 3 

Ponlocrates allamahnus 1 3 

Psoudocuma longicornis 3 1 6 1 31 

Pseudocuma similis 1 1 6 

Sagartia Iraglodyiss 1 3 

Scololepis bonnieri 2 2 2 17 

Scoloplos armiger Wapenworm 3 3 6 3 43 

Spio lilicornis 3 2 2 3 2 34 

Spiophanss bombv' 3 2 15 1 3 69 

Spisuia elliptica Ovale Strandschelp 1 3 

Spisuia subtruncala Halfgeknotte Strandschelp 22 1 3 74 

Stbenelais boa 2 6 

Synchelidium maculalum 1 3 

Tellina tabu/a Rechlsgestteaple Strandschelp 2 2 16 1 2 66 

Thia scutellata 1 3 

Tryphosolla sarsi 1 3 

Urothoe brgvicornïs 2 2 1 1 

Urolhoe poseidonis Buldozer kreeft je 1 2 21 3 3 8 6 

Maximum frequentie 3 3 23 3 3 1,00 

De bodemfauna zoals die in het studiegebied voorkomt, is aangepast aan het 
dynamische karakter van het sediment. Met name soorten met een korte levensduur 
en snelle gravers kunnen zich handhaven. Het gebied is niet bijzonder rijk aan soorten 
(meestal < 20 per boxcore). Ook in de Noordzee-atlas [ICONA. 1992) en in 
Holtmann et al. {1999b) komt naar voren, dat in het gebied de diversiteit laag is. 
De dichtheden, maar vooral biomassa, kunnen echter in het studiegebied wel redelijk 
hoog zijn, met name in het kustzone-gedeelte. In het studiegebied zullen geen 
langlevende soorten meer voorkomen, vanwege de hoge visserij-intensiteit en omdat 
er sprake is van een dynamisch systeem. 

Op grond van soortensamenstelling en dichtheden worden binnen het studiegebied 
twee macrobenthosgemeenschappen onderscheiden {Holtmann et al., 1996b), 
namelijk een kustgemeenschap (met stations C0A3, C0A4 en C0A9) en een 
offshore-gemeenschap (met stations 0FF9 en OFFIO). In de gemeenschappen komen 
overeenkomstige soorten voor, zoals Magelonapapillicornis. Spio filicornis, Scoloplos 
armiger en Lunatia alderi {zie ook tabel 4,7), 
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Andere soorten vertonen een meer specifieke verspreiding binnen het studiegebied. 
Zo komen in de kustgemeenschap in het studiegebied duidelijk hogere dichtheden 
voor van de schelpen Nonnetje {Macoma balthica) en Halfgeknotte Strandschelp 
(Spisuia subtruncata) en de borstelworm Nephtys hombergü. Andere soorten die 
(voornamelijk) in de kustzone aangetroffen worden zijn onder meer Ensis americanus 
en Mysella bidentata. De offshore-gemeenschap heeft echter hogere dichtheden van 
de borstelworm Nephtys a'rrosa en de vlokreeft Bathyporeia guilliamsoniana. 
Daarnaast worden bijvoorbeeld B. elegans, Urothoe brevicornis en Megaluropus agilis 
voornamelijk op de offshore-stations aangetroffen. 

Q4 
De macrofauna in Q4 behoort tot de offshore-gemeenschap. Voor de hieropvolgende 
beschrijving van de macrofauna in Q4 zijn de gegevens van 0FF9 gebruikt. 

De macrofauna in Q4 wordt qua dichtheden gedomineerd door vlokreeften, met 
name Bathyporeia elegans en B. guilliamsoniana. Beide soorten komen algemeen voor 
op het NCP, met name in gebieden met fijn tot middelfijn zandig sediment zonder 
slib. Deze ofganisrrien leven meestal ingegraven in het zand, waar ze zich voeden 
met detritus en micro-organismen die ze van de zandkorrels afgrazen. Dichtheden 
van B. elegans bedroegen op 0FF9 en OFF10 respectievelijk 100-400/m^ en 15-
1300/m^; in het kustgebied zijn deze soorten vrijwel afwezig, In minder hoge 
dichtheden komen in Q4 Urothoe brevicornis en U. poseidonis voor. Deze vlokreeften 
komen in het zuidelijke deel van het NCP voor, met name op schone, zandige 
sedimenten. De voedingsgewoonte is vergelijkbaar met Bathyporeia. U. brevicornis 
is in het studiegebied alleen aangetroffen op 0FF9 en OFFIO. U. poseidonis is in het 
studiegebied voornamelijk op de kuststations aangetroffen 115-890/m^) en slechts 
onregelmatig op de offshore-stations. 
Van de borstelwormen (Polychaeta) is Magelona papillicornis het meest algemeen in 
Q4. Deze soort komt bijna overal op het NCP voor, met name op fijne zanden. Deze 
worm vist met zijn twee lange tentakels voedseldeeltjes uit het water of ' l ikt ' die van 
het sediment. In het studiegebied wordt deze soort op alle stations aangetroffen. 
Andere wormen die algemeen voorkomen in 0 4 (en op bijna het gehele NCP) zijn 
Spiophanes bombyx en Spio filicornis. Deze soorten prefereren eveneens zandige 
gebieden. Ze voeden zich door met de twee lange tentakels voedseldeeltjes van het 
bodemoppervlak te pikken. 
De Hartegel [Echinocardium cordatum), een soort die op het gehele NCP zowel in 
zandige als in modderige gebieden algemeen voorkomt, komt op 0FF9 regelmatig 
maar in lage aantallen voor. Er werden alleen juveniele dieren aangetroffen. 

De totale biomassa van de macrofauna in Q4 wordt voornamelijk door kleine dieren 
bepaald en is daarom niet hoog. Een enkele keer kan de biomassa hoger zijn (zoals 
in 1997), door het voorkomen van in verhouding grotere dieren, zoa\s Ensis arcuatis. 

4 . 2 . 5 V issen 

NCP 

Algemeen 
In totaal zijn meer dan 200 soorten vissen waargenomen in de Noordzee. De meeste 
informatie is bekend over commercieel interessante soorten. Gegevens uit de periode 
1977-1985 tonen aan dat elf commercieel belangrijke vissoorten (Kabeljauw, 
Schelvis, Wijt ing, Koolvis, Haring, Makreel, Zandspiering, Kever, Sprot, Schol, Tong) 
circa 70% van de totale biomassa (8,6x10* toni vormen. Deze biomassa kan aan het 
einde van de zomer zelfs oplopen tot 13x10* ton, voornamelijk als gevolg van de 
toename van de Horsmakreel. 
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De jaarlijkse fluctuaties kunnen echter aanzienlijk zijn. Andere belangrijke vissoorten 
binnen het NCP zijn: Schar, Grauwe Poon, Ruwe Haai en Pilvis (Daan et al., 1990). 

De Noordzeevissen staan onder zware druk van de visserij. Er is slechts een relatief 
gering aantal soorten waarop gevist wordt. De mortaliteit van de commerciële 
vissoorten is zeer hoog door de visserij. Hierdoor zijn de biomassa's en aantallen van 
deze soorten onnatuurlijk laag. Ook de leeftijdsopbouw is ernstig verstoord. Naast 
de commerciöle vissoorten is de vangst van niet-commerciële soorten eveneens 
toegenomen. In het 'Ouality Status Report' (1993) wordt een afname in aantallen 
van onder andere de Hondshaai en Zeeduivel genoemd. De Grote Pieterman is geheel 
verdwenen tussen 1930-1990. Heessen & Daan (1995) vermelden een toegenomen 
vangst van soorten als de Dwergbolk, Vierdradige Meun en Zeedonderpad. Trage 
bodembewoners zijn als gevolg van de intensieve visserij op het NCP gedecimeerd 
(Leopold & Dankers, 1997). 

Verspreiding 
Binnen de Noordzee kunnen op grond van soortensamenstelling van de visfauna drie 
gebieden onderscheiden worden (Bergman et al., 1991; Cramer et al., 1992; Daan 
et al-, 1990: Hartgerset al., 1996): 
- de zone rond de rand van het Continentaal Plat: 200 -> 1.000 m diep 
- het centrale gebied: 40-200 m diep 
- zuidoostelijk zeegebied: <40 m diep 

De Nederlandse sector bevindt zich in het zuidoostelijk zeegebied en bevat, 
vergeleken met de overige delen, in de zomer de grootste biomassa aan platvis en 
Haring, een gemiddelde biomassa aan kabeljauwachtigen en haaien en de geringste 
biomassa aan roggen, 's Winters kunnen zich op relatief beperkte schaal verschuivin
gen voordoen (Bergman et al., 1991; Cramer et al., 1992}. In het algemeen is de 
diversiteit van de visfauna op het gehele NCP laag vanwege de sterke dominantie 
van een aantal platvissoorten (Hartgers et al., 1996). 

De verspreiding van vissoorten binnen het Nederlandse deel van de Noordzee wordt 
door een groot aantal factoren bepaald, waaronder temperatuur, voedselbeschikbaar-
heid, predatie, sedimenttype, waterdiepte en golfwerking. 
De ligging van paai- en opgroeigebieden en van migratieroutes bepalen eveneens of 
een soort al dan niet voorkomt (Daan et al,, 1990; Van der Veer & Rijnsdorp, 1995; 
Wintermans & Dankers, 1995). Volgens Bergman et al. (1991) en Hartgers et al. 
(1996) speelt de geografische positie eveneens een rol bij de verspreiding van 
vissoorten: er zijn soorten met een meer zuidelijke en soorten met een meer 
noordelijke verspreiding (waarbij de grens ongeveer tussen 53° en 54° NB ligt). Op 
het NCP is behalve dit verschil een verschil in visfauna waargenomen tussen de 
kustzone, verder op zee en een overgangsgebied daartussenin (Hartgers et al,, 
1996). Binnen de soort speelt leeftijd een belangrijke factor voor verspreiding. 
Jongere jaarklassen komen in het algemeen in ondieper water voor dan oudere 
jaarklassen. Een uitzondering hierop vormt bijvoorbeeld de Schelvis, waarvan de 
verdeling van oudere en jongere dieren min of meer samenvalt, 

Pelagische vissen vertonen grote migraties binnen de Noordzee en zelfs uitwisseling 
met andere gebieden in verband met paaien of voedingsgedrag, Demersale 
(bodembewonende) vissen vertonen op kleinere schaal seizoensverschuivingen. Door 
de beperkte migratiebewegingen van deze laatste groep kunnen er verschillende 
subpopulaties ontstaan (Daan et al., 1990). Dit is onder andere het geval bij de 
Zeedonderpad en de Vierdradige Meun (Heessen & Daan, 1995}. 
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Paaigebieden 
Het grootste deel van het NCP is belangrijk als (potentieel) paaigebied voor onder 
andere Spiering, Kabeljauw en Schol (Cramer et al,, 1992), Over de factoren die de 
keuze van paaiplaatsen bepalen is nog maar weinig bekend. De meeste vissoorten 
(o.a. Schol, Kabeljauw, Makreel, Sprot) leggen een groot aantal in het water 
zwevende eieren en paaien in grote delen van de Noordzee, waaronder het 
Nederlandse deel. De paaigebieden van deze soorten zijn in het algemeen niet scherp 
begrensd. De ligging wordt onder andere bepaald door hvdrografische omstandighe
den. De eieren en later ook de larven worden door stromingen getransporteerd naar 
gebieden die geschikt zijn als opgroeigebied. Bij vissoorten die de eieren aan de 
bodem hechten (onder andere Haring, Stekelrog, Grondel en Zandspiering) speelt het 
substraattype een belangrijke rol bij de keuze van paaigebieden. De meeste 
vissoorten hebben jaarlijks een duidelijke paaiperiode waarin in één keer of over de 
periode verspreid, eieren worden afgezet. De paaiperioden van de verschillende 
soorten overlappen sterk. De verschillende subpopulaties van de Haring die in de 
Noordzee voorkomen, paaien echter op verschillende ti jdstippen. 

Opgroeigebieden 
Voor het opgroeien van vele vissoorten spelen estuaria en kustzone, tot een 
kilometer of 40 uit de kust, een belangrijke rol. Ze dienen bijvoorbeeld als 'kinderka
mer' voor onder andere Schol, Tong, Griet, Tarbot, Haring, sommige roggensoorten 
en in mindere mate voor Kabeljauw en Schar, 

Voedselbronnen 
Uitgezonderd de harderachtigen zijn vissen in alle levensstadia carnivoor (vleeseters). 
De meeste soorten zijn generalisten en voeden zich met vrijwel alles mits de 
afmetingen geschikt zijn. De voedselsamenstelling per soort kan per gebied en per 
seizoen sterk verschillen (Bergman et al,, 1 9 9 1 ; Ecomare, 1997), Vis op zijn beurt 
dient als prooi voor andere vissoorten, vogels en zeehonden (Van der Veer & 
Rijnsdorp, 1995). 

Q4 (en omgeving) 
Q4 valt wat betreft de visfauna binnen de overgangszone tussen kustgebied en 
verder op zee en in het gebied, waar vissen met een meer zuidelijke verspreiding 
voorkomen, zoals aangegeven door Hartgers et al. (1996) (zie 'NCP-Verspreiding'). 
Kenmerkend voor dit (zuidelijke) overgangsgebied zijn onder andere Schol, Schar, 
Dwergtong, Tong, Pitvis, Kleine Pieterman en grondels. Vooral de Kleine Pieterman 
en grondels komen in grote aantallen voor (Hartgers et al., 1996), Naast genoemde 
soorten komt bijvoorbeeld Vijfdradige Meun. Harnasmannetje en Slakdolf in dit 
gebied voor {Van der Veer & Rijnsdorp, 1995), Q4 valt in de zone die belangrijk is 
als opgroeigebied voor vele vissoorten waaronder Schol, Haring, Kabeljauw en Tong 
(Daan et al,, 1990; Bergman et al,, 1991), 

4.2.6 Voge ls 

NCP 
Algemeen 
Het NCP als geheel is het gehele jaar van internationaal belang voor Noordzeevogels 
en staat in de top tien van belangrijke vogelgebieden in Europa. Voor een aantal 
soorten wordt in het NCP de 1 % Ramsar-norm overschreden. Dat betekent, dat in 
een jaar meer dan 1 % van de totale populatie gedurende één of meer perioden in het 
gebied voorkomt. De soorten waar het in het NCP om gaat zijn: Noordse Stormvogel, 
Jan van Gent, Kleine Jager, Grote Jager, Zilvermeeuw, Grote Mantelmeeuw, 
Drieteenmeeuw, Alk en Zeekoet. 
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De grootste aantallen worden buiten het broedseizoen waargenomen. In de periode 
februari-maart is meer dan een half miljoen vogels aangetroffen op het NCP 
(Camphuysen & Leopold, 1994). 

Gedurende de laatste decennia is fiet aantal zeevogels in de Noordzee toegenomen. 
Dit komt onder andere door een betere bescherming van de broedkalonies, door 
indirecte effecten van visserij {meer voedsel en minder concurrentie als gevolg van 
afname van grote vissen) en door betere regelgeving en bestrijding van olieverontrei
niging {Leopold & Oankers, 1997). 

Verspreiding 
De verspreiding van vogels op de Noordzee kan van jaar tot jaar sterk verschillen. 
Binnen het NCP kunnen grofweg drie verschillende gebieden worden onderscheiden 
met elk een karakteristieke vogelsamenstelüng: 
- de kustzone (een strook van ongeveer 30 km breed langs de kust) 
- een diep-watergebied [>35 m) in het noorden van het NCP (Oestergronden, 

Klaverbank en Doggersbank) 
• de relatief ondiepe (<35 m) Zuidelijke Bocht. 

Vooral de kustzone is een belangrijk vogelgebied (Leopold & Dan kers, 1997) met een 
karakteristieke rijke avifauna, met name de strook tot 10 km vanaf de kust. Vanaf 
15 km uit de kust komen de 'echte zeevogels' voor, aangevuld met kustbewonende 
meeuwen die ver uit de kust foerageren. 

Voedselbronrien 
Alle zeevogels zijn carnivoor. Het belangrijkste voedsel bestaat uit vis en/of 
schelpdieren. Op basis van voeding en ruimtelijke verdeling zijn zeevogels in vier 
groepen in te delen. Allereerst kan onderscheid gemaakt worden tussen schelpen
en viseters. Deze laatste groep is onder te verdelen in vogels die op open zee 
foerageren, vogels die alleen in de kustzone foerageren en vogels met een 
zeewaartse verspreiding (Cramer et al., 1992). Een andere verdeling is gebaseerd op 
hoe de visetende vogels aan hun vis komen; er zijn vogels die zelfstandig voedsel 
zoeken en soorten die profiteren van menselijke activiteit en door vissersboten te 
volgen aan hun voedsel komen (De Gee et al., 1991). Een andere groep vogels, 
waaronder Grote Jager, neemt een aparte plaats in. Deze vogels foerageren door 
andere vogels, zoals meeuwen en sterns, voedsel afhandig te maken (Camphuvsen 
Bt al., 1999). 

Functie van het NCP voor vogels 
Het Nederlands deel van de Noordzee wordt op verschillende manieren door vogels 
gebruikt. Ten eerste is het een belangrijk overwinteringsgebied voor vele vogelsoor
ten. Een aantal soorten broedt in het kustgebied. Daarnaast maken veel vogels die 
op doortocht zijn gebruik van het NCP. Verder lopen over het NCP verschillende 
trekroutes van niet-zeevogels. De trek van niet-zeevogels zal zo snel mogelijk, dan 
wel zo energetisch mogelijk zijn en in vele gevallen het liefst ongezien, omdat deze 
vogels niet kunnen rusten tijdens de trek en bovendien te vrezen kunnen hebben van 
een aantal zeevogels (Camphuvsen et al,, 1999). 

Vogeltrek 
In Lensink & Van der Winden (1997) is voor niet-zeevogels een aantal trekroutes 
weergegeven. De meeste hiervan (9 van de 10) lopen over de Noordzee (en het 
NCP). Het gaat hier voornamelijk om trek van broedplaatsen naar overwinteringsge-
bieden en vice versa. Belangrijke soorten bij deze trek zijn Spreeuw, Vink en 
Veldleeuwerik (elk >10 miljoen exemplaren). Ook Kokmeeuw, Merel, Zanglijster en 
Koperwiek spelen een belangrijke rol (met 1-10 miljoen exemplaren). 
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In het rapport van SBNO (1999) wordt ingegaan op trek van zangvogels en 
steltlopers, maar ook van zee- en watervogels alsmede prooivogels en meeuwachti-
gen. Ook uit dit rapport blijkt dat een aantal belangrijke trekroutes over het NCP 
loopt. De kustzone van Nederland (en ook Duitsland en Denemarken) tot enkele 
tientallen kilometers uit de kust speelt een belangrijke rol voor de vogeltrek. Voor de 
exacte bepaling van de ligging van de trekroutes en de betrokken aantallen 
trekvogels, zijn nog onvoldoende gegevens aanwezig. 

Uit bovengenoemde rapporten komt naar voren, dat vogelbewegingen het grootst zijn 
in voor- en najaar, respectievelijk ongeveer van medio maart-begin mei en medio 
augustus-begin november. Lensink en Van der Winden (1997) noemen overigens 
voor herfsttrek alleen de maand oktober. 

Q4 (en omgeving) 
A/gemeen 
Ten behoeve van dit MER is door het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 
(NIOZ) een literatuurstudie uitgevoerd naar het voorkomen van vogels in 0 4 en de 
aangrenzende mijnbouwvakken ('studiegebied', zie figuur 4.2). Hierin is de aanwezig
heid van zee- en kustvogels evenals doortrek van vogels beschreven. 

Het basismateriaal voor de verspreidingsgegevens van kust- en zeevogels in het 
studiegebied bestaat uit de resultaten van tellingen vanaf schepen in de periode 
1987-1999. 

Deze gegevens zijn verzameld uit de gepubliceerde gegevens van Camphuysen & 
Leopold, 1994 & 1998, aangevuld met recenter materiaal van de Europese Seabirds 
At Sea Database 3,0 en ongepubliceerd materiaal van het NIOZ en CSR Consultancy. 
Deze gegevens zijn vergeleken met gepubliceerd materiaal van vliegtuigtellingen door 
het RIK2 (Baptist & Wolf, 1993), om te voorkomen dat belangrijke aspecten over het 
hoofd werden gezien. 

De informatie in het navolgende gedeelte is vrijwel geheel afkomstig uit de genoemde 
studie. 

Verspreiding birinen en gebruik van het studiegebied 
In totaal zijn in het studiegebied 28 soorten zeevogels waargenomen. Het na- en 
voorjaar waren het meest soortenrijk (respectievelijk 25 en 20 soorten). In zomer en 
winter werden respectievelijk 15 en 14 soorten waargenomen. Binnen het 
studiegebied is de strook tot 10 km van de kust het meest rijk aan soorten (26), en 
neemt de soortenrijkdom af met de afstand to t de kust. In de strook van 10-20 km 
uit de kust zijn 20 soorten waargenomen, in de strook tussen 20-30 km uit de kust 
19 soorten en verder op zee 16 soorten. 

In bijlage 2a wordt een aantal representatieve vogelsoorten voor het studiegebied 
behandeld (waarvan meer dan 10 exemplaren werden gezien). Deze selectie geeft 
een indruk van de hier voorkomende aantallen en de verschillende vormen van 
gebruik van het gebied. In de afzonderlijke besprekingen wordt het voorkomen van 
de zeevogels belicht in de context van hun populatiegrootte, waarbij telkens 
uitgegaan wordt van de omvang van de 'relevante populatie'. De omvang van deze 
biogeografische populaties is weergegeven in tabel 4.8. In de tabel is tevens 
aangegeven of een soort voorkomt op Bijlage I van de Vogelrichtlijn en/of onderdeel 
uitmaakt van de AMOEBE voor de Noordzee en/of de kustzone {zie verklaring in 
paragraaf 4.3). Voor de niet-zeevogels die het gebied over trekken zijn geen 
populatiegroottes weergegeven. De aantallen hiervan zijn onbekend, waardoor geen 
zinvolle vergelijking mogelijk is. 
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In het algemeen kan gesteld worden, dat populaties van zangvogels een orde van 
grootte hoger zijn dan die van zeevogels, terwijl die van steltlopers en waterwild 
(zwanen, ganzen en eenden) van dezelfde orde van grootte zijn (Camphuysen et al., 
19991. 

Tabel 4.8: Omvang van de biogeografische populatie van de besproken zeevogelsoorten [bron: 
Camphuvsen et al,, 19991. 

Nadorlandse naam Welen schappelijk e naam blog. populatie Q«bled /ondersoort 

Rotgans Branta bernicla 3 0 0 . 0 0 0 Europa 

Zwai lB Zoe-eand Melanitta nigra 4 0 0 . 0 0 0 Noordzee en zuidelijker 

Noordse Stormvogel Fulmanis glacialis 10 .000 .000 Europa 

Jan van Gent Marus bassanus 175 .000 Noordzee 

Giote Jager Stsrcorarius skua 27 ,200 Europa 

DweiQmssuw ianjs minutus 75 .000 Europa 

Kokmeeuw L anjs ridibundus 5 .000 .000 NW Europa 

Stormmeeuw Larus canus 1,600.000 NW Europa 

Kleine Mantelmeeuv» Larus graellsii 4 5 0 . 0 0 0 NW Europa 

Zilvermeeuw Larus argentatus 2 .700 .000 NW Europa 

Grote MantalniBBuw Lams marinus 4 8 0 . 0 0 0 NW Europa 

Oneteenmeeuw Rissa tridactyla 8 . 4 0 0 . 0 0 0 NW Europa 

Grote Slern * / * • Srerna sandvicensis 150 .000 W Europa 

Visdief • Sterna hirundo 180 .000 W Europa 

Noordse Stern " S f erna pardisea 3 9 0 . 0 0 0 Europa, excl. IJsland 

ZeekoBt " " Uria aaigs 1,600.000 NW Europa, excl. IJsland 

Alk AIca torda 265 .000 NW Europa, excl. IJsland 

soort vermeld in bijlage I van de Vogelrichtl i in 
' * soort komt voor In de AMOEBE voor do Noordzee en/of de kustzone (Baptist & Jagtman, 1997) 

Samengevat 
In de volgende tabel is de periode van voorkomen in het studiegebied van verschillen
de (in bijlage 2a besproken} vogelsoorten (globaal) aangegeven. 
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Tabel 4.9: Globale aanduiding periode van voorkomen van verschillende (bespro
ken) vogelsoorten in het studiegebied. Een aanduiding tussen haakjes 
duidt op veel geringere aantallen dan in andere seizoenen; het 
ontbreken van een 'x' duidt op het totaal ontbreken van waarnemin
gen. In de laatste kolom is aangegeven met een 'x' . of een soort 
'kustgebonden' i > 95% van alle exemplaren waargenomen in de 
strook < 10 km uit de kust) is. 

Soort najaar 
(sept.-nov.) 

w in le t 
Idac- feb . ] 

voorjaar 
[maart-me il 

l omer 
(|uni-aug.) 

kust
gebonden 

NoordsB Stormvogal X X X X 

Jan van Gsnt X X X X 

Orotf l Jager X X X 

Dwergmast iw X X X (XI 

Kokn^eeuw X X X 

StormtneauvM X X X (X) 

Kleina Mantelmeeuw X (X) X X 

Zilvermeeuw X X X X 

Grote Mantelmeeuw X X X X 

Orieteeti meeuw X X X X 

Grota Stern X X X 

Noordse Stern/ Vis-

dief 

X X X 

Alk X X X 

Zeekoet X X X 

Roodkeel duiker X X X 

Fuut X X X X 

Rotgans X X X X 

Zwar le Zee-eend IXI X X 1X1 X 

Uit de beschrijvingen in bijlage 2a blijkt, dat als regel in mijnbouwvak Q4 de 
dichtheden niet bijzonder hoog zijn en zelfs klein ten opzichte van de totale 
populaties. Wel kunnen sommige soorten tijdelijk in belangrijke aantallen het 
mijnbouwvak benutten, met name op trek (Dwergmeeuw en Grote Jager) en 
foerageren 's zomers belangrijke aantallen Kleine Mantelmeeuwen in het gebied. 
Ten aanzien van trekvogels, die 04 alleen overvliegen, kan worden opgemerkt dat 
de aantallen die hier zichtbaar passeren lager zijn dan in de kuststrook, maar dat de 
trekstromen op grotere hoogten even sterk zijn als in de kuststrook. Over 04 trekken 
grote aantallen steltlopers en zangvogels door en in mindere mate ook waterwild en 
roofvogels. 

november 1 999 revisie 06 



MER' Winning van aardgas in blok Q4 van het Nederlands deel van hal Continentaal Plat Blad 54 wan 1S5 

4.2.7 Zeezoogdieren 

Zeezoogdieren zijn de toppredatoren in de Noordzee. Ze zijn warmbloedig en hebben 
in verhouding tot hun biomassa een hoge voedselconsumptie. Grofweg kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen walvisachtigen en zeehonden. 

NCP 
Walvisachtigen 
Binnen de grenzen van de Nederlandse sector van de Noordzee worden twee soorten 
walvisachtigen regelmatig op zee gezien: de Bruinvis {Phocoena phocoena) en de 
Witsnuitdolfijn [Lagenorhynchus albirostris) (Bergman et al., 1991; Ecomare, 1997). 

De Bruinvis is de meest algemene en de kleinste walvisachtige op het NCP. Naar 
schatting komen er 15.000 exemplaren voor, vooral tussen januari en april (Leopold 
& Dankers, 1997; Camphuvsen & Leopold, 1998). Hammond et ai. (1995; in 
Camphuysen et al-, 1999) schatten de populatie in de zuidoostelijke Noordzee op 
43.000 exemplaren. 

Voor Witsnuitdolfijnen vormt het NCP de oostgrens van het verspreidingsgebied. De 
geschatte populatiegrootte in de Noordzee is tenminste 7.800 (Leopold & Dankers, 
1997). Hammond et al. (1995; in Camphuysen et ai., 1999) schatten de biogeografi-
sche populatie in de zuidoostelijke Noordzee op 11.000 exemplaren. Na juni trekken 
deze dolfijnen richting de Engelse kust. Ze komen dan ten westen en ten noorden 
van de Doggersbank voor en worden in die periode regelmatig op het NCP gezien 
(Cramer et al., 1992). 

Andere walvisachtigen, waaronder de Dwergvinvis en Witflankdolfijn {Lagenorhyn
chus acutus), worden af en toe waargenomen in het Nederlands deel van de 
Noordzee (Reijnders & Lankester, 1990; Bergman et al., 1991; Zevenboom et al., 
1991). De Tuimelaar {Tursiops truncatus) maakte vroeger deel uit van de fauna van 
het NCP. Tuimelaars leven nu honderden kilometers van het NCP vandaan (Leopold 
& Dankers, 1997). In Nederland werd de Tuimelaar circa 30 jaar als uitgestorven 
beschouwd. Sinds 1990 worden Tuimelaars echter weer op het NCP gesignaleerd 
[Bergman et al., 1991). 

Er lijkt een achteruitgang te zijn in aantallen walvisachtigen in de Noordzee. Dit zou 
veroorzaakt kunnen worden door vervuiling en/of scheepvaart. In andere landen 
speelt bijvangst bij de visserij ook een rol (Leopold & Dankers, 1997]. Een andere 
bedreiging op het NCP voor deze dieren is de vervuiling met PCB's en zware metalen. 
Mogelijk is de Tuimelaar hierdoor verdwenen (ICONA 1992). 

Zeehonden 
In het Nederlands deel van de Noordzee komen twee soorten zeehonden voor; de 
Gewone Zeehond [Phoca vltulina) en de Grijze Zeehond [Halichoerus grypus) 
(Reijnders & Lankester, 1990; Bergman el al., 1991; Cramer et al., 1992; Leopold 
& Dankers, 1997). Deze zeehonden gebruiken de Noordzee alleen om te foerageren. 
Na het foerageren keren ze terug naar hun rustplaatsen aan land. Uit onderzoek is 
gebleken dat Gewone Zeehonden foeragerend een gebied met een straal van 50 km 
kunnen bestrijken (Brasseur, pers. comm,, in: Camphuysen et al., 1999). Grijze 
Zeehonden hebben een nog groter bereik. De Gewone Zeehond eet vooral vis, de 
Grijze Zeehond daarnaast ook kreeftachtigen. 
Zeehonden worden het meest waargenomen in de buurt van de gebieden, waar ze 
rusten en waar de jongen opgroeien: het Deltagebied [Gewone Zeehond) en de 
Waddenzee [Gewone en Grijze Zeehond). De Grijze Zeehond trekt ver de Noordzee 
op. 
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De kolonies in Nederland zijn ontstaan uit dieren die afkomstig zijn van de Britse 
eilanden. Tussen beide groepen is nog steeds regelmatig contact (Leopold & 
Oankers, 1997). De Gewone Zeehond komt vooral 's winters in de kustzone ten 
noorden van de Waddenzee voor. Waarschijnlijk volgen ze de migratie van de 
prooidieren (Leopold & Dankers, 1997). 

Q4 (en omgeving) 
Walvisachtigen 
In de Zuidelijke Bocht van de Noordzee, inclusief Q4, komen twee soorten 
walvisachtigen algemeen voor; Bruinvis en Witsnuitdolf i jn, De Bruinvis is de meest 
waargenomen soort. De laatste jaren neemt deze soort in het studiegebied toe, zoals 
blijkt uit een stijgend aantal waarnemingen vanaf de kust en vanuit de lucht. Het 
aantal waarnemingen vanaf schepen is klein. 

Witsnuitdolfi jnen zijn, afgemeten aan het aantal waargenomen groepen vanaf de kust 
tijdens zeetrektellingen, beduidend minder talrijk in het studiegebied. Op grond van 
waarnemingen aan de kust, door sportvissers en in een iets ruimer gebied tijdens 
vogeltellingen (Northridge et at., 1995, in; Camphuysen et al., 1999) wordt 
aangenomen dat deze soort een min of meer reguliere bezoeker is van Q4. 

Incidenteel zijn andere soorten walvisachtigen gezien, waaronder een Butskop 
(Hyperoodon ampullatusl. Tuimelaars, een Witflankdolfi jn en een Grijze Dolfijn 
(Camphuysen et al., 1999). 

Zeehonden 
In de Zuidelijke Bocht, inclusief blok 0 4 , komen twee soorten zeehonden voor: de 
Grijze Zeehond en de Gewone Zeehond, afkomstig uit een groot gebied. Hoge 
dichtheden in het mijnbouwvak 0 4 zijn nooit vastgesteld. Op de dichtsbijzijnde 
rustplaatsen, rond het Marsdiep, leven nu ongeveer 50 Gewone en 25 Grijze 
Zeehonden waarvan de aantallen stijgende zijn. 0 4 valt binnen het normale 
foerageerbereik van deze groepen zeehonden. 

4.3 Gehanteerde indicatorsoorten 

Voor de beoordeling van de biologische kwaliteit van wateren is door Rijkswaterstaat 
de methode AMOEBE ontwikkeld. AMOEBE staat voor 'Algemene Methode voor 
OEcosysteembeschrijving en -BEoordeling'. In een AMOEBE wordt de heersende 
toestand in een watersysteem aan de hand van een twint igtal biologische criteria 
beschreven en vergeleken met een gewenste (of referentie)toestand. De criteria 
hebben betrekking op soorten, soortgroepen en habitats die representatief zijn voor 
een breed scala aan ecologische groepen en onderliggende biologische processen. 

In 1997 is de AMOEBE-lijst van soorten, soortgroepen en habitats voor de zoute 
wateren bijgesteld (Baptist and Jagtman, 1997). Ook is er, naast de totaal-AMOEBE, 
een drietal regionale AMOEBE's opgesteld (voor de Noordzee, de Wadden en het 
Deltagebied) en tien AMOEBE's die toestandsbeschrijvingen laten zien vanbelangrijke 
watersystemen binnen deze drie regio's. 
De AMOEBE-benadering maakt het noodzakelijk om voor de samenstelling van een 
doelsoortenlijst voor een gebied gebruik te maken van de criteria die in de AMOEBE 
zijn opgenomen. Deze zijn afgestemd op de doelstellingen van Rijkswaterstaat, de 
indeling van de gebieden, de beschikbaarheid van gegevens en de indicatieve 
waarde. Ter invulling van de AMOEBE's lijkt een nogal arbitrair criterium zwaar te 
hebben gewogen, namelijk de 'aaibaarheid' of oogstreiendheid' van organismen. Niet 
duidelijk is of de gekozen soorten wel de ecologisch meest relevante zijn en als 
indicatoren kunnen worden beschouwd. 
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De in de AMOEBE voor de Noordzee (regio en/of watersysteem) opgenomen 
organismen en habitats (fvtoplankton, Phaeocystis, Dinophysis, wieren, schor/kwel
der. Nonnetje, Noordkromp. Garnaal, Haring, Kabeljauw, Schol, Stekelrog, Spiering, 
Grote Stern, Visdief, Zeekoet, Noordse Stormvogel. Strandplevier, Eidereend. overige 
dolfi jn. Bruinvis en Gewone Zeehond) zijn niet alle even kenmerkend voor mijnbouw-
vak Q4. Zo komen kwelders en schorren alleen langs delen van de kustzone voor. 
Ook de Strandplevier is alleen een relevante soort in de kustzone. De Bruinvis is wel 
een relevante soort binnen het gebied, maar van de overige dolfijnen is alleen de 
Witsnuitdolfi jn relevant. 

Hieronder is aangegeven welke soorten/soortgroepen als indicatoren voor mijnbouw-
blok 0 4 kunnen dienen. Dit is onder meer van belang voor de effectenbeschrijving 
in hoofdstuk 7. 

Uitgegaan is van een aantal verschillende trofische niveaus om het ecosysteem in Q4 
20 compleet mogelijk te vertegenwoordigen. Hierbij is de microbiële kringloop echter 
niet meegenomen. Dit is weliswaar een belangrijk onderdeel van het ecosysteem, 
maar aangenomen wordt dat wezenlijke effecten ook op grond van de grote 
kringloop, waar wel indicatoren voor zijn geselecteerd, voldoende inzichtelijk gemaakt 
kunnen worden. 

Bij de selectie van indicatoren is onder meer rekening gehouden met de AMOEBE's. 
Omdat, zoals reeds beschreven, niet duidelijk is of de gekozen AMOEBE's wel de 
ecologisch meest relevante zijn, zijn ter aanvulling andere criteria gehanteerd voor 
de selectie van de indicatoren. In het algemeen kunnen zeldzame soorten (in elk 
trofisch niveau) die in het gebied voorkomen als indicatorsoort opgenomen worden. 
In Q4 komen echter, voor zover bekend, geen zeldzame soorten voor. Dit criterium 
heeft in dit geval dus geen rol gespeeld. 

Fyto- en zoöplankton zijn als één indicatorgroep opgenomen. De informatie per groep 
is namelijk onvolledig en door beide groepen bij elkaar te nemen worden de effecten 
zo goed mogelijk inzichtelijk gemaakt. 
Wat betreft benthos wordt alleen ingegaan op macrozoöbenthos, omdat deze groep 
representatief geacht wordt voor het benthos en omdat hier tevens de meeste 
gegevens van aanwezig zijn. De soorten die zijn opgenomen, zijn soorten waarvoor 
Q4 specifiek van belang is (ze kunnen in grote aantallen voorkomen), oftewel 
kenmerkend zijn. Omdat slechts van een aantal macrobenthossoorten de gevoeligheid 
voor olieverontreiniging (op grond van onderzoek) bekend is, is de gevoeligheid voor 
olieverontreiniging niet als differentiërend criterium te hanteren. Als indicatorsoorten 
zijn dan ook alleen de 'kenmerkende soorten' opgenomen. 
Vissen zijn in het algemeen niet specifiek aan een gebied gebonden. Het is dan ook 
niet mogelijk voor deze groep indicatorsoorten aan te geven. De functie van het 
gebied voor vissen wordt als indicatie gebruikt. 

Wat betreft vogels zijn die soorten als indicatoren opgenomen, waarvoor 0 4 van 
specifiek belang is; die soorten komen in gedeelten van het jaar in belangrijke 
aantallen voor (ze zijn dan dus kenmerkend). Daarnaast zijn soorten opgenomen, die 
in een breder gebied rond 0 4 voorkomen en kwetsbaar of zeer kwetsbaar zijn voor 
olie, geluid en beweging en/of affakkelen [dit wordt in hoofdstuk 7 beschreven). Ten 
slotte zijn de vogelsoorten, die in een ruimer gebied in de omgeving van Q4 
voorkomen en in Bijlage I van de Vogelrichtüjn opgenomen zijn, als indicatorsoort 
opgenomen. 

De zoogdieren die als indicatorsoort zijn opgenomen, komen in Q4 en omgeving 
regelmatig voor. 
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Tabel 4 .10: Indicatorsoorten en indicatortypen voor 0 4 (voor macrobenthos) en 0 4 
en omgeving voor de overige groepen (de verklaring voor de verschillen
de aanduidingen achter de soorten staat onder de tabel). 

Soort( groept Indicator soort/ indical is ivpe 

Fyto'- en zooplankton 

Macro-
zoöbsnthos 

Kroeltachtigon 
(Vlokreetton) 

Balhyporeia elegans', B. guilliamsoniana', Urothoo brevicor-
nis°'. Bul ldozerkreett je"" 

Macro-
zoöbsnthos 

Stekelhuidigen Echinocardium juvenielen° 

Macro-
zoöbsnthos 

Borstel vu Of men Magolona papi l l icornis"". Spiophanes b o m b v K ° ' , Spio tilicor-

n is ' 

Vissan paai- en opgroeigebiad 

Vogels stormwogelachii-
gen 

Noordse S to rmvogo l " ' , Jan van Gent" Vogels 

meeuwen Dwerg m e e u w " " . Kleine M a n l e l m e e u w ' ° , Zi lvermeeuw", 
Grota Mantelmeouw' ' . Dr iotoonmoouw" 

Vogels 

jagers Groto Jager' ° 

Vogels 

alkachtigan Zookoe t ' " ' ' A l k ^ ° 

Vogels 

zee-oen den Zwarte Zee-eond^" Ikust) 

Vogels 

f uvi tachtigen Fuu t " " IkustI 

Vogels 

duikers Hoodkeelduiker^" 

Vogels 

sterns Grote S t e r n " , V isd io f " , Noordse S t e r n " 

Vogels 

waterwi ld excl. zee-eenden* 

Vogels 

stelt lopers* 

Vogels 

zangvogols line. v inken! ' 

ZBB-

loogdisren 

walvisachtig on Bruinvis'. Witsnui tdol t i jn ' ZBB-

loogdisren 
zeehonden Gewone Zeehond' 

A 
K 

V 
(kust) 

soortgroep gevoelig voor verstoring door affakkelen 
kenmerkende soort voor Q4. Dit zijn macrobanthossoorten die in relatief hoge dichtheden 

in Q4 voorkomen, of vogelsoorten die (in delen van het jaar) in grote aantallen in Q4 
voorkomen. 
soorI govootig voor olievervuiling. Dit betreft macrobenthossoorien in Q4 en vogelsoorten 
in Q4 en omgeving. 

(vogel)soort gevoelig voor verstoring (dooi geluid en beweging) 
van deze vogelsoort is meer dan 9 5 % van alle waargenomen exemplaren in de kustzone 
gezien. Deze soor i wordt mal (voell in Q4 verwacht . 
AMOEBE-soort of soortgroep 
soort die voorkomt in Bijlage 1 van de Vogelrichtl i jn 
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4.4 Landschap 

Wat betreft landschap kunnen twee aspecten beschouwd worden, namelijk de 
belevingswaarde van het weidse en open karakter van de zee met name van het 
gebied in en rond 04 en de aanwezigheid van cultuurhistorische (lees: archeologi
sche) waarden. Voor zover bekend, zijn er geen archeologische waarden aanwezig 
in mijnbouwvak 04 en omgeving. Dit aspect speelt dus in dit geval geen rol. 
In de huidige situatie en bij autonome ontwikkeling is sprake van een weidse en open 
horizont ter plaatse van mijnbouwvak 04. 

4.5 Gebruiksfuncties 

4.5.1 Algemeen 

De Noordzee is één van de drukste zeegebieden ter wereld. De grote zeehavens zijn 
van internationale betekenis aangezien deze de doorvoer van goederen verzorgen 
naar andere Europese landen. 
De belangrijkste gebruiksfuncties van de Noordzee zijn: scheepvaart, visserij, winning 
van oppervlaktedelfstoffen, winning van olie en gas, militair gebruik en recreatie. In 
de toekomst komt daar waarschijnlijk ook energiewinning met windmolenparken bij 
en misschien ook een luchthaven. Daarnaast liggen op en in de bodem kabels en 
leidingen voor telecommunicatie en transport van olie en gas. Op een aantal locaties 
wordt baggerspecie afkomstig uit zeehavens gestort. Daarnaast bevat de zeebodem 
resten van vroegere menselijke en dierlijke bewoners. Vooral langs de kust liggen 
veel scheepswrakken die van archeologische betekenis kunnen zijn. 

De verschillende gebruiksfuncties kunnen met elkaar in conflict komen. Bij het 
voornemen is het van groot belang voor de veiligheid, het natuurbehoud en het 
voorkomen van mogelijke economische schade om hiermee rekening te houden. 
Mijnbouwactiviteiten worden voor bepaalde gebieden uitgesloten of aan beperkingen 
gebonden op grond van de Regeling Vergunningen Koolwaterstoffen continentaal plat 
1996 (Stc. 93, 15 mei 1996). 

In de paragrafen 4.5.2-4.5.7 wordt beschreven welke gebruiksfuncties in mijnbouw
vak 04 van belang zijn. Tevens wordt ingegaan op gebruiksfuncties in mijnbouwvak 
P6 die kunnen interfereren bij de aanleg van de pijpleidingen van de satellietplatforms 
in 04 naar productieplatform P6-A. In figuur 4.3 zijn alle relevante gebruiksfuncties 
in 04 en de omgevende blokken weergegeven. 
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Figuur 4.3 Gebruiksfuncties in en rondom mijnbouwvak Q4 
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4.5.2 Scheepvaart 

De zuidelijl<e Noordzee is óén van de drukst bevaren zeegebieden van de wereld. Het 
NCP dat slechts 10% van de totale Noordzee omvat, blijkt met een kwart van het 
totale scheepvaartverkeer verreweg het drukstbevaren deel te zijn. Op ieder moment 
van de dag varen op het NCP bijna 400 schepen. Door de ligging van de Nederlandse 
zeehavens en de ligging van de scheepvaartroutes vindt ruim 71 % van de 
scheepvaart op het zuidelijk deel van het NCP plaats (Ecomare, 1997). 

De zogenaamde 'droge vrachtvaart' {stukgoedlading, containers en droge bulklading) 
vormt het grootste aandeel binnen dit routegebonden scheepvaartverkeer. De 'natte 
vrachtvaart' (onder andere tankers) bedraagt er nog geen 20% van. Bij het niet-
routegebonden scheepvaartverkeer heeft de visserij nadrukkelijk de overhand, terwijl 
het daarnaast nog gaat om recreatievaart en werkschepen die voor de olie- an 
gaswinning op de Noordzee varen. 

In figuur 4.3 zijn de belangrijkste verkeersscheidingsstelsels weergegeven. 
Verkeersscheidingsstelsels hebben voor de vaart in tegenovergestelde richting 
gescheiden vaarbanen. Dit verkleint de kans op aanvaringen op de routes zelf en in 
de aanloopgebieden van de grote zeehavens. Verder zijn er speciale routes voor 
diepgaande schepen, de zogenaamde diepwaterroutes (niet apart in figuur 4.3 
onderscheiden). Behalve deze systemen bestaat er een route voor schepen met een 
gevaarlijke lading in bulk. Deze route loopt zo ver mogelijk uit de kust. De geulen die 
toegang verschaffen tot Amsterdam en Rotterdam zijn de U-geul, respectievelijk de 
Euro-Maasgeul. Periodieke baggeractiviteiten houden deze geulen bevaarbaar voor 
schepen met grote diepgang. 

De locaties van de satellietplatforms in mijnbouwvak Q4 liggen juist onder de ingang 
van het verkeersscheidingsstelsel dat de noord-oost van de zuid-west koersende 
scheepvaart langs de Waddeneilanden uit elkaar houdt (ingesteld op 01-04-1987). 
Het scheepvaartverkeer rond de satellietplatforms is druk waar het gaat om in 
noordelijke richting opstomende schepen, terwijl de scheepvaart in tegengestelde 
richting hoofdzakelijk westelijk van de geplande locaties zal passeren (Camphuysen 
et al., 1999). Volgens Van der Tak (1999) is de verkeersintensiteit in 2000 (op basis 
van gegevens uit 1995 en prognoses aan de hand daarvan) van de niet-routegebon-
den scheepvaart 0,2-0,4 per gridcel van 8 x 8 km (dat wil zeggen dat op 20 tot 40 
van de 100 foto's van desbetreffende gridcel een schip te zien was). De intensiteit 
van de routegebonden scheepvaart rond Q4-B is <0,1 en rond Q4-A 0,1-0,2 per 
gridcel; vrij laag dus. 

4.5.3 Visserij 

Grote delen van het NCP worden intensief bevist. Van alle scheepvaartbewegingen 
in de zuidelijke Noordzee houdt 15-29% verband met de zeevisserij (ICONA, 1992). 
In de beroepsvisserij kan onderscheid gemaakt worden tussen pelagische visserij en 
bodemvisserij. Bij pelagische visserij wordt gebruik gemaakt van grote vriestrawlers, 
die met zweefnetten vissen op pelagische vissoorten (zoals Haring en Makreel). Deze 
vorm van visserij kan op volle zee uitgeoefend worden. De bodemvisserij, ook wel 
aangeduid als kleine zeevisserij, wordt dichter bij de kust uitgeoefend, hoofdzakelijk 
met netten die over de bodem worden gesleept (ottertrawl, spantrawl, garnalen-, 
mosselen- en boomkor) [Ministerie van V&W, VROM, LNV & E2, 1992). 
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De boomkorvisserij is de meest toegepaste visserijtechniek op het NCP. Sinds 1995 
mogen schepen met een motorvermogen van meer dan 300 PK niet meer binnen de 
12-mijlS2one vissen. Gemiddeld wordt elke vierkante meter van het NCP minstens 
eenmaal per jaar met een boomkor bevist. 

Het studiegebied, inclusief de voorgenomen winningslocaties, is een rijk visgebied 
dat regelmatig wordt bevist door boomkorvissers. Geschat wordt dat de bodem hier 
gemiddeld 1,4 maal {Bergman et al. in: Lindeboom & De Groot (eds.), 1998) tot 
plaatselijk zelfs meer dan achtmaal {RIVO, 1998) per jaar door boomkorren of 
ottertrawls bevist wordt, zie figuur 4.4 (a&b). 
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Figuur 4.4a Nederlandse boomkorvisserij intensiteit per jaar 1995 (bron: RIVO) 
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Figuur 4.4b Nederlandse boomkorvisserij intensiteit per jaar 1996 (bron: RIVO) 
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4 . 5 . 4 Kabels en le id ingen 

Een groot aantal mijnbouwinstallaties op het NCP is met elkaar verbonden door 
pijpleidingen. Daarnaast bestaan er voor het transport van mijnbouwproducten 
pijpleidingen naar de vaste wal. De ligging van de (olie/gas)pijpleidingen is 
aangegeven in figuur 4.3. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen in gebruik 
zijnde en toekomstige leidingen. Leidingen die verlaten zijn, komen niet voor in {de 
omgeving van) mijnbouwvak Q4. Door stimulatie van het kleine-veldenbeleid komen 
er meer leidingen over het NCP. Tevens bestaat een toenemende vraag naar met 
name de aanleg van telecommunicatiekabels. In figuur 4,3 Is de ligging van 
(telecommunicatie)kabels weergegeven, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen 
verlaten, in gebruik zijnde en toekomstige kabels. 

Voor pijpleidingen geldt een veiligheidszone van 500 meter aan weerszijden 
(Ministerie van V&W et al., 1999). De leidingen worden zoveel mogelijk in 
' leidingstraten' gelegd. Kruisingen van leidingen worden zoveel mogelijk vermeden. 
Voor telecommunicatiekabels bestaan geen veiligheidszones waarmee bij plaatsing 
van een mijnbouwinstallatie rekening moet worden gehouden. In voorkomende 
gevallen worden in onderling overleg tussen mtjnbouwmaatschappij en eigenaar van 
de telecommunicatiekabels hierover afspraken gemaakt. 

In de mijnbouwvakken 0 4 en P6 lopen zowel in gebruik zijnde pijpleidingen als 
kabels. Daarnaast lopen door beide mijnbouwvakken verlaten kabels. De aan te 
leggen pijpleiding van het platform Q4-A naar P6-A kruist geen van de in gebruik 
zijnde kabels, maar wel twee bestaande pijpleidingen. 

4 . 5 . 5 Over ige gebru iks func t ies 

De in deze subparagraaf opgenomen gebruiksfuncties zijn geen onderdeel van de 
huidige situatie of de autonome ontwikkeling voor de omgeving van de satellietplat
forms. Omdat ze echter wel een rol spelen in het studiegebied (dat bestaat uit de 
mijnbouwvakken rond 0 4 , te weten: P3, P6, P9, Q 1 . Q2, 0 5 , 0 7 en 08) is een 
korte omschrijving opgenomen. 

Winning oppervlaktedelfstoffen 
Op het NCP worden zand en schelpen gewonnen. In het Structuurschema 
Oppervlaktedelfstoffen (Ministerie van V&W & VROM, 1996} is voor het NCP een 
zonering aangebracht voor de situering van locaties voor de winning van oppervlakte
delfstoffen. Hierbij worden 3 zones onderscheiden; In zone 1 is winning in beginsel 
niet toegestaan. Tot deze zone behoort het gebied tussen de kustlijn en de 20 m 
dieptelijn. Ook de op de functiekaart aangegeven schietgebieden behoren hiertoe. In 
de zones 2 en 3 is winning onder voorwaarden toegestaan, respectievelijk in principe 
toegestaan. De satellietplatforms bevinden zich in de zone waarin winning van 
oppervlaktedelfstoffen niet is toegestaan. 

Militaire oefengebieden 
De satellietplatforms liggen (net) buiten het militaire schiet- en oefengebied van het 
Ministerie van Defensie EHR 8 (zie figuur 4.3). De exploratieboring 04-8 heeft 
plaatsgevonden binnen dit schietgebied. Langdurige activiteiten, zoals productieplat
forms voor het winnen van aardgas, zijn echter niet toegestaan. Aansluiting van een 
put op een pijpleiding, ook wel 'subsea completion' genoemd, is wel toegestaan, 
mits er voldoende ruimte overblijft tussen die aansluiting en het zee-oppervlak. 
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Bouwplannen in zee 
Er bestaan plannen voor de aanleg van windmolenparken in zee, voor de Nederlandse 
kust (zie bijvoorbeeld de Startnotitie Locatiekeuze Demonstratieproject Near shore 
Windpark, 16 juni 19981. Deze plannen zijn nog niet zo concreet dat er gebieden op 
kaart zijn aan te geven. Omdat deze voornemens nog geen onderdeel zijn van 
vastgesteld beleid of definitieve plannen, wordt er in dit MER verder niet op 
ingegaan. 
Tevens bestaan er plannen voor de bouw van zendmasten voor communicatiedoel
einden. Er is echter nog geen besluitvorming met betrekking tot deze plannen, 
waardoor geen sprake is van bestaand beleid. Bovendien hebben deze plannen 
betrekking op een gebied voor de Zeeuwse kust. Voor de voorgenomen gaswinning 
in mijnbouwvak 04 speelt dit dus geen rol. 
Hiernaast zijn de ontwikkelingen omtrent Schiphol van belang. Na een studie zijn 
twee locaties voor uitbreiding van het luchtvaartverkeer gekozen, waarvan één in 
zee. Als zoekgebied voor de locatie in zee is een ruim gebied gedefinieerd tussen Den 
Haag en Egmond aan Zee, van 10 tot 40 km uit de kust. Omdal er wat betreft dit 
plan eveneens geen besluitvorming bestaat en bovendien het desbetreffende gebied 
niet overlapt met 04, speelt het voor de voorgenomen gaswinning in Q4 geen rol. 
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5 Voorgenomen activiteit 

5.1 Uitgangspunten 

5.1.1 Algemeen 

Het voornemen betreft het in productie nemen van twee gasvelden in blok 04. In het 
kader van dit voornemen zijn de volgende deelactiviteiten te onderscheiden: 
- installatie van productieplatforms en boren van productieputten 
- aardgaswinning 
- afvoer van het aardgas 
- verwijdering productieplatforms 
• transportactiviteiten 

In de volgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de winningslocaties, geologische 
informatie en bestaande faciliteiten. Vervolgens komen de deelactiviteiten aan de 
orde. Daarna wordt ingegaan op emissies en wordt ten slotte een beschouwing 
gegeven over alternatieven, varianten en effectbeperkende maatregelen. 

5.1 .2 Winningslocaties 

Medio 1999 is de succesvolle proefboring Q4-9 uitgevoerd naar een gasvoorkomen 
in blok Q4. De coördinaten voor deze boring 04-9 zijn: 52' '46'47" NB, 
04°16'05" OL. Ter plaatse zal het satellietplatform 04-A worden gerealiseerd {zie 
figuur 5.1). 

De succesvolle proefboring Q4-8 naar een zuidelijker gelegen gasvoorkomen, 
uitgevoerd begin 1998, is gesitueerd binnen het 'schietgebied Petten' (coördinaten 
04-8: 52°43'54" NB, 04''19'00'' OL). Omdat winning van aardgas binnen het 
schietgebied met een permanent platform niet is toegestaan, wordt een nieuwe 
gedevieerde boring van buiten het schietgebied naar het desbetreffende gasveld 
uitgevoerd. Op de boorlocatie van deze nieuwe put wordt het satellietplatform Q4-B 
gerealiseerd {zie eveneens figuur 5.1). De coördinaten zijn: 52''44'08" NB, 
04' '17'35" OL, 

Beide satellietplatforms voeren hun gas af via een pijpleiding naar het bestaande 
(productie- en gasbehandelings)platform P6-A. Dit platform ligt in mijnbouwvak P6 
en heeft de volgende coördinaten: 52<'40'50" NB, 03''46'58'' OL. De pijpleiding en 
het platform P6-A zijn eveneens weergegeven in figuur 5 .1 , 

5.1.3 Geologische informatie 

Zowel het Q4-A als het 04-B veld bestaat uit zandsteen-reservoirs op een diepte van 
ongeveer 2500 m onder de zeebodem. De velden bestaan uit een smal langgerekt 
breukblok (horst) met aan weerszijde randbreuken met een spronghoogte van nul tot 
meer dan 500 meter. Het breukblok strekt zich uit van noordwest naar zuidoost. De 
bovenliggende aardlagen en de breuken, samen met de reservoirstructuur bepalen in 
grote mate waar geboord kan worden en ook de lokalisering van de beide platforms. 
Het zandsteen waarin het aardgas zich bevindt, is afgezet tijdens het Trias, zo'n 240 
miljoen jaar geleden. 
Het 04-B gasveld is ontdekt met de boring 04-8 in het jaar 1998. Het Q4-A gasveld 
is ontdekt met de boring 04-9 in het jaar 1999, Fvsische metingen in beide putten 
hebben aangetoond dat het twee zandlagen betreft met een totale dikte van 
ongeveer 80 meter en een porositeit van 10 tot 13%, De afzonderlijke lagen zijn 
getest voor gasproductie met ieder een productie van zo'n 700.000 m^ gas per dag, 
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^ ~ an te Ivggen aardgaftramporllaiding 

^ ^ basta inda tardgaitrarMportiatding 

^ iDCaliat van da platfiKm 04-A, Q4-B an PS-A 

Ijf uKgavoa'da boring 

Figuur 5.1 Locaties van te plaatsen platforms en aan te leggen aardgastransportleidingen 
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5.1.4 Kengetallen 

De verwachte duur van de productie van de satellietplatforms Q4-A en Q4-B is 
afhankelijk van de hoeveelheid economisch winbaar gas die in de reservoirs aanwezig 
is. De exploitatieduur van de twee velden wordt op dit moment geschat op 10 è 16 
jaar. Voor het ontwerp van de platforms is uitgegaan van een levensduur van 20 jaar. 
Wanneer een reservoir is leeggeproduceerd wordt het desbetreffende platform zo 
mogelijk elders opnieuw gebruikt voor een ander reservoir. 

Het platform Q4-A wordt ontworpen voor een capaciteit van 2,7.10^ Nm^ per dag. 
De ontwerp-capaciteit voor platform Q4-B bedraagt 1,3.10*'m^ per dag. De totale 
hoeveelheid te winnen aardgas uit de velden Q4-A en Q4-B ligt naar verwachting in 
de orde van grootte van 5 miljard Nm^. 

Uitgegaan wordt van een condensaat-gas-ratio voor beide velden van 10 m'/10' Nm^ 
en een waterproductie van 26 m^ per 10^ Nm^ gas op het Q4-A platform en 44 m' 
per 10^ Nm^ op het Q4-B platform. Dit zijn gemiddelde verhoudingsgetallen voor de 
gele levensduur van de reservoirs. In de loop van de tijd zal de gasproductie 
afnemen. Er wordt rekening mee gehouden dat na vijf jaar productie de gasproductie 
kan zijn afgenomen tot minder dan 20% van de productie bij de start van de 
gaswinning. De gas-condensaat ratio verandert eveneens, zij het slechts beperkt. De 
hoeveelheid condensaat die dagelijks vrijkomt, zal bij de afnemende gasproductie 
echter sterk afnemen. De hoeveelheid productiewater per 10' Nm^ gas zal in de loop 
van de tijd toenemen. Omdat de gasproductie afneemt zal de hoeveelheid productie-
water die dagelijks wordt geloosd ongeveer gelijk blijven. 
De druk van het gas in de formatie is naar verwachting aanvankelijk ongeveer 265 
bar. 
Omdat de gassamenstellingen van de proefboringen 04-8 en 04-9 praktisch gelijk 
zijn, is uitgegaan van één gassamenstelling voor de beide gasvelden {zie tabel 5.1) 

Tabel 5.1: Verwachte gassamenstelling voor de beide gasvelden 

Component Gassamanstdling (Mol%l 

H,S 

CO, 
C1 (msihaan) 
C2 (ethaanl 
C3 (propaani 
C4 (butaan) 
zwaardere kooiwalorstolfan 

0,00 
3,37 
0.83 

91,23 
3.51 
0,63 
0.24 
0,19 

100,00 

5.1.5 Bestaande faciliteiten 

Het gas van Q4-A zal via een aan te leggen 14" pijpleiding naar het bestaande 
platform P6-A worden afgevoerd, waar het na verdere behandeling via de zogenaam
de NGT-teiding wordt getransporteerd naar de gasbehandelingsinstallatie te 
Uithuizen. Het P6-A platform is geïnstalleerd in 1983 en staat op een afstand van 
circa 50 km uit de kust ter hoogte van Petten. 
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P6-A is een bemand productie- en behandelingsplatform, waar op dit moment zes 
satellieten in blokken P2, P6 en PI 2 op zijn aangesloten. 

Op P6-A wordt het van de satellieten afkomstige gas ontdaan van meegevoerde 
vloeistoffen: condensaat, glycol en het resterende productiewater. Van de 
vloeistoffen wordt het condensaat afgescheiden en getransporteerd naar land via de 
genoemde NGT-leiding. Het meegevoerde glycol (MEG = mono-ethyleenglycol) van 
de satellieten wordt op het P6-A platform geregenereerd en teruggevoerd naar de 
satellieten om te worden hergebruikt. 

Het geproduceerde gas wordt op P6-A met compressoren op de gewenste export-
druk gebracht en gedroogd tot het door Gasunie vereiste dauwpunt. 

Het productieplatform P6-A heeft een capaciteit van 6,2 miljoen Nm^ aardgas per 
dag, wat voldoende is om naast het gas van de eigen putten en die van de reeds 
aangesloten satellieten ook het gas van G4-A en Q4-B te behandelen. De aansluiting 
van 04-A op het P6-A platform, garandeert de continuïteit van dit platform. Dit 
biedt, behalve milieutechnische en economische voordelen, ook een garantie voor de 
werkgelegenheid op het platform. 

5 .2 Productieboringen 

In de navolgende paragrafen wordt een beschrijving gegeven van een productie
boring, een boring ten behoeve van de productie (winning) van gas. Na plaatsing van 
het productieplatform Q4-A en in productie nemen van de gasput 04-9 zal met een 
zelfheffend boorplatform direct een tweede gasput worden geboord en in productie 
genomen. Er zijn faciliteiten op het desbetreffende platform 04-A om in de toekomst 
(indien nodig om de productie op peil te houden) het aantal productieputten uit te 
breiden met een derde en vierde put. 

Voor het gasveld Q4-B zal van buiten het schietgebted 'Petten' een gedevieerde 
productieboring worden uitgevoerd ter vervanging van de put 04-8. Zoals genoemd 
in paragraaf 4.5.6 is het realiseren van een permanent platform in het schietgebied 
niet toegestaan. Na plaatsing van het productieplatform 04-B zal met een zelfheffend 
boorplatform een gedevieerde productieput worden geboord om het gasveld Q4-B in 
productie te nemen. Omdat geen gebruik kan worden gemaakt van de boring Q4-8 
is het echter niet geheet uitgesloten dat de vervangende boring voor 04-8 wordt 
geboord voordat plaatsing van het Q4-B platform plaatsvindt. Er zijn faciliteiten op 
het platform om later een tweede put te boren (indien nodig om de productie op peil 
te houden). 

Navolgend wordt eerst een algemene toelichting gegeven op een productieboring 
(paragraaf 5.2.1). Daarna volgt een chronologische beschrijving van de uitvoering 
van pfoductieboringen in blok Q4 (paragraaf 5.2.2). 

5.2.1 Productieboringen algemeen 

Het boren gebeurt vanaf een zelfheffend boorplatform (zie figuur 5.2). Een dergelijke 
boorinstallatie wordt gehuurd vaneen hierin gespecialiseerd bedrijf. Het boorplatform 
omvat o.a. een circa 50 è 60 m hoge boortoren waarmee de boring wordt 
uitgevoerd. 
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Figuur 5.2: Maatvoering zelfheffend boorplatform 
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Boortechniek 
Voordat met het boren wordt begonnen, wordt op de plaats van de put een zware 
metalen buis de grond in geheid. Deze buis -de 'conductor'- dient onder meer voor 
de stabiliteit van het ondiepe boorgat. Daarnaast voorkomt de conductor dat het 
boorgereedschap en de boorspoeling in contact komen met het zeewater. Binnen de 
conductor wordt de eigenlijke boring uitgevoerd. 

Het boren vindt plaats met een boorbeitel die aan de onderkant van de boorstang is 
bevestigd. Deze bestaat uit pijpen van elk ongeveer 9 m lang die aan elkaar zijn 
geschroefd. Voor het boren is een zeker gewicht op de beitel noodzakelijk. Dit 
gewicht wordt gerealiseerd door het gewicht van een gedeelte van de pijpen. Na elke 
27 m wordt er weer een sectie van 3 nieuwe boorpijpen (elk ongeveer 9 m lang) aan 
de boorstang geschroefd. De boorstang wordt aangedreven volgens het top-drive-
principe, waarbij een motor aan de haak van de boorinstallatie is bevestigd. Tijdens 
het boren worden de aangeboorde gesteentelagen continu op aanwezigheid van gas 
onderzocht. Er wordt ook gebruik gemaakt van meetapparatuur die in het boorgat 
wordt neergelaten om zo monsters van de formaties te nemen. De monsters worden 
in laboratoria onderzocht. 

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

Bij gedevieerd boren wordt met een verticaal boorgat begonnen, waarna men in 
schuine richting afbuigt. 

Verbuizing en cementeren 
Een productieboring wordt uitgevoerd in secties met in diameter aflopende 
afmetingen. Als een boorsectie zijn uiteindelijke diepte heeft bereikt, wordt de wand 
van het geboorde gat bekleed met een mantelbuis ('casing'). Daartoe wordt eerst de 
gehele boorstang naar boven getrokken ('trippen'), waarna een stalen mantelbuis in 
het boorgat wordt neergelaten. De mantelbuis wordt met cement in het geboorde gat 
verankerd en vastgezet. Dit 'cementeren' gebeurt door cementspecie te pompen in 
de ruimte tussen de mantelbuis en de wand van het boorgat. Bij de eerste verhuizing 
kan een relatief geringe hoeveelheid (maximaal circa 5 m )̂ overtollige cementspecie 
vrijkomen, dat samen met het boorgruis en de boorspoeling wordt geloosd in zee. Bij 
de overige verhuizingen gebeurt dit niet. 

De verhuizingen voorkomen het instorten van het geboorde gat, waarborgen de 
drukbestendigheid van de put en voorkomen stroming van formatievloeistoffen 
tussen verschillende aardlagen via het boorgat ('subsurface flow'). De eerste 
(gecementeerde) mantelbuis dient als fundering voor de putafsluiters. Deze worden 
gesloten als zich een onverwachte uitstroming van gas voordoet. Bovendien 
beschermen de bovenste bekledingsbuizen grondwaterlagen tegen verontreinigingen. 
De diepte van het boorgat en de aard, dikte en samenstelling van de aardlagen 
bepalen de lengte waarover en het aantal malen dat er een mantelbuis moet worden 
aangebracht. 

Gasputten 
Een gasput (zie figuur 5.3) bestaat in het algemeen uit een serie verhuizingen. De 
laatste, diepste verbuizing is geperforeerd ter hoogte van de gasvoetende laag in het 
reservoir. Door de perforaties treedt het gas in de productieverbuizing en wordt met 
de zogenaamde 'tubing' naar het oppervlak gebracht. 
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Functies bootspoeling 
Tijdens het boren wordt boorspoeling door de boorpijpen naar beneden gepompt 
waarmee de door de boorbeitel verbrijzelde bodembestanddelen (boorgruis) naar de 
oppervlakte wordt vervoerd. Deze vloeistof zorgt daarnaast voor koeling en smering 
van de beitel, het in suspensie houden van het boorgruis wanneer de boring wordt 
onderbroken, het geven van tegendruk aan de formatiedruk, stabilisatie van de 
boorwand en het voorkomen dat gas of vloeistoffen uit de doorboorde lagen het 
boorgat kunnen binnenstromen. Wanneer de boorspoeling uit het boorgat komt, 
wordt deze door schudzeven ontdaan van boorgruis. De afgescheiden boorspoeling 
wordt gereconditioneerd en opnieuw gebruikt. 

De samenstelling van de boorspoeling hangt onder meer af van de verwachte 
drukken, de verwachte geologie en de hoek waaronder wordt geboord. Er kunnen in 
principe boorspoelingen op waterbasis (WBM = water based mud] en op oliebasis 
(OBM - oil based mud) worden toegepast. Bij de boringen in Q4 zal alleen gebruik 
worden gemaakt van boorspoelingen op waterbasis (WBM). 

De samenstelling van de boorspoeling is complex; het bevat een aantal bestanddelen 
met elk een bepaalde functie: 
- verzwaringsmiddelen ter controle van het soortelijke gewicht (tegendruk gas) 
- verdikkings-Zverdunningsmiddelen om de Theologische eigenschappen [bijv. de 

viscositeit) en het afpleisterend vermogen op peil te houden 
- zouten om te voorkomen dat zouthoudende lagen in de boorspoeling oplossen en 

om te voorkomen dat watergevoelige kleilagen in de formatie gaan zwellen en 
instabiel worden 

- hydroxiden ter verhoging van de pH van de vloeistof, om de stabiliteit van de 
kleisuspensie te bevorderen, om corrosie tegen te gaan en om de bacteriegroei te 
remmen 

- oppervlakte-actieve stoffen ter voorkoming van schuimen van de spoeling. 

Tevens vermindert een aantal bestanddelen de wrijvingscoëfficiënt van de 
boorspoeling. waardoor deze bestanddelen een smerende werking hebben. Er worden 
geen specifieke smeermiddelen toegevoegd. 
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Spuitkruis 
Xmas tree 

^ Produktstroom 

Veiligheidsklep 
(sub suriace safety valve) 

Verbuizingen 

Stijgbuls (tubing) 

Productie packer 

Linef mei perforalie 

Figuur 5.3: Schematische weergave gasput 
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5 . 2 . 2 Product iebor ingen Q 4 

In deze paiagraaf worden belangrijke aspecten van een productieboring in blok Q4 
chronologisch beschreven. 

Het boren vindt plaats in een continu rooster (24 uur per etmaal). Een toekomstige 
productieboring (diepte circa 2.500 m) duurt ongeveer 2 maanden. In verband met 
mogelijke vertragingen door slecht weer en mogelijke technische tegenvallers, dient 
rekening te worden gehouden met een verlenging van enkele weken. 

Voorbereiding locatie 
Voor de productieboringen voor Q4-A en Q4-B is uitgangspunt dat de productieplat
forms reeds zijn geplaatst voordat deze boringen plaatsvinden en dat daarom in dat 
opzicht de locaties reeds geïnspecteerd zijn op de aanwezigheid van eventuele 
obstakels. Voor het plaatsen van het boorplatform is daarom de locatie-inspectie niet 
meer nodig. 

Invaren en plaatsen van de boorinstallatie 
Zoals hiervoor vermeld wordt er van uitgegaan dat het productieplatform reeds is 
geplaatst. Het boorplatform wordt met ingetrokken polen door twee of drie 
sleepboten naast het satellietplatform gemanoeuvreerd. De poten worden neergela
ten. Nadat het boorplatform op de gewenste hoogte is gevijzeld, kan de put worden 
geboord, afgewerkt en aangesloten voor schoonproduceren en productie. 

Storten grind tegen erosie 
Het beperken van erosie kan nodig zijn in verband met de stabiliteit van het 
boorplatform. Op basis van eerder uitgevoerde boringen in 0 4 geldt als uitgangspunt 
dat geen maatregelen tegen erosie nodig zijn. Door middel van waarnemingen met 
onderwatercamera's wordt de situatie ter plaatse regelmatig gecontroleerd tijdens 
het uitvoeren van een boring. Indien nodig wordt vervolgens grind gestort (aan de 
erosiekant). Qua hoeveelheid wordt uitgegaan van 100 m ' . De oppervlakte waarover 
grind wordt gestort is ongeveer 100 m^ per poot, dus totaal drie è vierhonderd m ' . 

Boren en installatie van de verhuizingen 
De eerste activiteit vanaf het boorplatform is het inheien van de conductor. Deze pijp 
heeft een diameter van 75 è 90 cm en wordt circa 60 m de zeebodem ingeheid. 
Binnen de conductor wordt de eigenlijke boring uitgevoerd. 

De productieboringen hebben een verticale einddiepte van circa 2 .700 meter. De 
werkelijke lengte houdt verband met de deviatie hiervan en kan variëren van 2.900 
tot 3.500 m. De boringen wordt uitgevoerd in vier of vijf secties afhankelijk van 
boortechnische omstandigheden met in diameter aflopende afmetingen. Per boring 
wordt gemiddeld ruim 300 m ' formatie vergruist wat resulteert in ongeveer 340 m^ 
boorgruis dat in zee wordt geloosd. Over vier secties verdeeld is dat achtereenvol
gens ongeveer 220, 84, 29 en 7 m^. De hoeveelheid boorspoeling (WBM) dat zal 
worden geloosd in zee verhoudt zich ten opzichte van het boorgruis als 5 : 1. Dit is 
dus ongeveer 1.700 m^ per boring. 

In tabel 5.2 zijn de meest voorkomende boorspoelingstoevoegingen weergegeven die 
naar verwachting per productieboring nodig zijn. 
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Tabel 5.2: Toevoegingen te gebruiken boorspoeling per productieboring 

Naarn loavoeging Functie Hoeveelheid (ton) te gebruihen. 
gemiddeld per product ie boring 

ba riet verzwaringsmiddel 325 

bon toni at klei verdikkingsmiddel 45 
calciun^carbonaat uerzwanngsmiddd 8 0 
polyanionische cellulosv klei-inhibitor 10 
natriumzout {NaCI) verzwaringsmiddel 45 

kaliumzout (KCII klei-inhtbitor 140 
carboxymethvlcel luloso ( 'CMC') veidikkingsmiddel 2 

'causl isch soda' pH-verhogor 0,5 

polypropvieen glycol onischülmingsmiddel 0 ,17 

Afhankelijk van de te doorboren geologische formatie en boorgatconditie kunnen ook 
andere boorspoelingstoevoegingen in kleine hoeveelheden noodzakelijk zijn. In alle 
gevallen worden uitsluitend toevoegingen gebruikt die geaccordeerd zijn door het 
Staatstoezicht op de Mijnen. 

Putafsluiters 
De put wordt op platforrDniveau uitgerust met een serie veiligheidsafsluiters die op 
elk gewenst moment op afstand hydraulisch kunnen worden gesloten. 

Schoonproduceren 
Het schoonproduceren van productieputten vindt plaats via een tijdelijke installatie 
op het boorplatform. Aanvankelijk zal daarbij gas worden afgefakkeld. Dit affakkelen 
wordt zoveel mogelijk beperkt. De hoeveelheid gas die zal worden afgefakkeld, 
bedraagt minder dan 1 miljoen m^ per put. Aanvankelijk wordt het gas tijdens het 
schoonproduceren afgefakkeld, maar zodra dit mogelijk is, zal het gas naar productie
platform P6-A worden afgevoerd. 

'Completlon' 
Na het schoonproduceren van de productieput wordt deze geprepareerd voor 
productie. De put wordt afgewerkt met een combinatie van afsluiters, het zogenaam
de spuitkruis (zie figuur 5.3). 

De gasputten zijn op een diepte van ongeveer 50 tot 100 meter onder de zeebodem 
uitgerust met een zogenaamde 'surface controlled sub surface safety valve', een 
ondergrondse veiligheidsklep die de put in de ondergrond afsluit als de hydraulische 
druk op de klep wegvalt {'fail safe'). 

Verwijderen van de boorinstallatie 
Nadat de put afgewerkt is en de pijpleidingen aangesloten zijn, wordt het boor
platform klaargemaakt voor vertrek. Vervolgens zal de boorinstallatie omlaag gekrikt 
en weggesleept worden met behulp van twee sleepboten. 

Overzicht van transportmiddelen en energieverbruik 
Voor de aan- en afvoer van personeel en materieel en voor de afvoer van afvalstoffen 
is er een regelmatig scheeps- en helikoptertransport van en naar de boorinstallatie 
vereist. De helikopter wordt voornamelijk gebruikt voor aan- en afvoer van personeel. 
Met bevoorradingsschepen worden onder andere hulpstoffen voor de boorspoeling, 
pijpen voor de verhuizing, brandstof, reserve-onderdelen en voedsel en drinkwater 
voor de bemanning aangevoerd en afvalstoffen afgevoerd. Afhankelijk van de 
boorfase wordt tijdens het boren één tot enkele keren per dag naar het platform 
gevaren en gevlogen. 
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Naast bevoorradingsschepen kunnen eventueel ook schepen worden ingezet als 
moederschip voor duikers, als stand-by voor surveillance of als reddingsschip. 

Uitgegaan wordt van het volgende energieverbruik voor een productieboring: 
- boorplatform: 12,0 m^ dieselolie per dag 
- bevoorradingsschip: 2,8 m' dieselolie per dag 
• ondersteuningsboot fstandby vessel): 0,6 m^ dieselolie per dag 

Het energieverbruik van de meest gebruikte typen helikopters is ongeveer: 
• S76 (max. 10 passagiers): 490 liter kerosine per uur 
- Dauphine (max. 7 passagiers): 370 liter kerosine per uur 

De helikopters vertrekken vanaf luchthaven De Kooy te Den Helder. Doordat de 
vluchten dikwijls worden gecombineerd met bezoeken aan andere platforms is 
slechts een deel van het brandstofverbruik toe te rekenen aan de desbetreffende 
productieboring. 

In principe zal via de kortst mogelijke route gevlogen worden, waarbij de minste 
brandstof wordt verbruikt, uitgaande van het volgen van zogenaamde 'Helicopter 
Main Routes'. Dergelijke routes zijn vastgesteld in het Luchtvaartreglement en 
worden gepubliceerd in het 'Aeronautical Information Publication'. Op deze routes 
genieten de helikopters een zekere bescherming. Ander luchtvaartverkeer, waaronder 
militair vliegverkeer, mag deze routes alleen onder bepaalde condities kruisen. 

5.3 Gaswinning: satellietplatforms en pijpleidingen 

5.3.1 0 4 satellietplatforms 

De satellietplatforms Q4-A en Q4-B zijn offshore satellietplatforms die met een 
pijpleiding zijn verbonden met een productie-installatie op afstand, in dit geval het P6-
A platform. Op de satellietplatforms wordt een eerste gas/vloeistofscheiding uitge
voerd. Afgescheiden water wordt ne behandeling geloosd in zee. Het gas wordt met 
condensaat naar het P6-A platform gevoerd. 

De satellietplatforms bieden ruimte aan productie-installaties zoals vloeistofscheiders 
en elektriciteitsgeneratoren, accommodatie en voorzieningen voor reparatie en 
onderhoud. Tevens is voorzien in werkruimte rondom de afsluiters en ruimte voor de 
apparatuur en voorraden die voor de productie en het onderhoud noodzakelijk zijn. 
De satellietplatforms zijn onbemand; gemiddeld worden ze eens per vier ö zes weken 
bezocht. Vervoer van personen gaat per helikopter, terwijl aan- en afvoer van 
materialen, proviand, brandstof en afval per schip gebeurt. De putten op de 
satellieten en de overige installaties zijn op afstand te bedienen. 

Platform Q4-A 
Het platform Q4-A (zie figuur 5.4 voor een impressie) betreft een gereviseerd 
bestaand platform dat eerder elders op de Noordzee (blok KID) dienst heeft gedaan 
voor gaswinning. Na een uitgebreide revisie en aanpassing voldoet het aan de huidige 
eisen. Het platform Q4-A bestaat uit een stalen onderbouw dio is opgebouwd uit een 
buizenconstructie met vier poten, de zogenaamde 'jacket'. Op de 'jacket' bevindt 
zich het 'subdrillingdeck' en daarop de 'topside'. Het platform meet ongeveer 22 m 
in het vierkant. Het 'subdrillingdeck' bevindt zich circa 16,5 m boven zeeniveau. Het 
platform steekt ongeveer 35 m boven het zeeniveau uit. Op deze hoogte bevindt zich 
het helikopterdek dat ongeveer voor de helft buiten het platform is gesitueerd. Het 
helikopterdek is ongeveer 22 m bij 22 m groot (vierkante vorm met sterk afge-
schuinde hoeken). 
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Andere in het oog springende onderdelen van het platform zijn de hijskraan en 
afblaaspijp. Op het platform is voor noodgevallen voorzien in een accommodatie voor 
maximaal negen personen. Het gebruik hiervan is bijvoorbeeld aan de orde als een 
onderhoudsploeg vanwege slecht weer niet met een helikopter kan worden 
opgehaald. De accommodatie bestaat uit diverse ruimten waaronder slaapvertrekken, 
keuken, eetkamer, controlekamer en algemene ruimten. 

Platform Q4-B 
Het platform Q4-B (zie figuur 5.4 voor een impressie) betreft eveneens een 
gereviseerd bestaand platform dat eerder elders op de Noordzee dienst heeft gedaan, 
in dit geval in blok P2. Het platform Q4-B bestaat uit een enkeldeks platform dat 
ontworpen is voor hergebruik. Met een hefsysteem kunnen de vier poten van het 
platform opgetild worden en kan het drijvende platform naar de 04-B locatie gesleept 
worden, nadat er - indien noodzakelijk - modificaties uitgevoerd zijn. Op de nieuwe 
locatie wordt het platform met behulp van het hefsysteem weer op zijn poten gezet. 
Het platform bestaat uit een ponton van ongeveer 40 x 34 m, waarvan de bovenzijde 
22 meter boven het zeeniveau uitsteekt. Hierin bevinden zich de opslagtanks voor 
diesel en glycol (MEG). Op het ponton is een helikopterdek aangebracht van 18 x 
18 m dat bijna geheel boven het ponton is gesitueerd. Het hoogste punt bevindt zich 
op een hoogte van 26 m boven het zeeniveau. Op het ponton staan de productiefaci
liteiten, de afblaaspijp, de werkplaats, een hijskraan en accommodatie voor het 
onderhoudspersoneel. In deze accommodatie kunnen in noodgevallen maximaal 4 
personen verblijven. Hiervan kan gebruik gemaakt worden om dezelfde redenen als 
bij het Q4-A platform. De accommodatie bestaat uit 2 slaapkamers, een keuken/eet
kamer en een controlekamer. 

Hoewel er uiterlijk duidelijke verschillen bestaan tussen de platforms Q4-A en Q4-B 
worden ze voor dit MER als technisch identiek beschouwd (afgezien van de 
mogelijkheid van toekomstige gascompressie op platform Q4-A), voor zover relevant 
voor de beschrijving van processen, veiligheid, voorzieningen en (mogelijke) milieu
effecten. 

Plaatsing van de platforms 
Het platform Q4-A wordt in drie delen ('jacket', 'subdrilling deck' en 'topsides') op 
een schip geladen. Dit schip wordt vanuit de constructiehaven met 3 sleepboten naar 
de locatie gesleept. Op de locatie ligt een werkschip met een kraan gereed voor het 
plaatsen van het platform. Als eerste worden de poten van de 'jacket' op de 
zeebodem geplaatst. De 'jacket' wordt vastgeheid met 4 stalen palen door de poten 
heen. Vervolgens wordt de 'subdrilling deck' op de 'jacket' geplaatst en eraan 
vastgemaakt. Als laatste worden de 'topsides' op het 'subdrilling deck' geplaatst en 
eraan vastgemaakt. Hierna wordt de pijpleiding, die reeds gelegd is, aangekoppeld. 
Voor de procesbesturing wordt het platform aangesloten op de telemetriesystemen. 

Het platform Q4-B wordt drijvend, met ingetrokken poten, aangevoerd met behulp 
van 3 sleepboten. Op de locatie worden de zelfverankerende poten omlaag gelaten 
en het dek opgekrikt tot het gewenste niveau. 

De reeds geboorde put Q4-9 (ter plaatse van gasveld Q4-A) zal voor productie 
gereed worden gemaakt en in gebruik genomen. De nog te boren productieputten 
voor zowel Q4-A als Q4-B zullen worden uitgevoerd nadat het betreffende 
productieplatform is geplaatst. Een put wordt na het boren direct voor productie 
gereed gemaakt en aangesloten op de behandelingsfaciliteiten. Na inspectie van de 
verschillende systemen ©n het testen van alle onderdelen wordt het platform in 
gebruik genomen. 
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Figuur 5.4 Impressie van satellietplatforms, Q4-A (boven) en Q4-B (onder) 
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Storten van grind tegen erosie 
Bij de productieplatforms Q4-A en Q4-B is het beperken van erosie belangrijk in 
verband met de stabiliteit van de platforms. Evenals bij boorplatforms w/ordt door 
middel van waarnemingen met ondervi/ater-camera's de situatie regelmatig 
gecontroleerd. Op plaatsen waar erosie wordt verwacht wordt uit oogpunt van 
preventie al grind gestort zodra het platform is geplaatst. Gedurende de productiepe
riode kan onderhoudsmatig extra grind aanvulling nodig blijken. 
Uit ervaring kan worden uitgegaan van een totale hoeveelheid van 600 ton per 
platform verspreid over een oppervlakte van circa 600 m^ per platform. 

5.3.2 Pijpleidingen 

Transport van deels behandeld gas van de satellieten naar het productieplatform 
vindt plaats via in de zeebodem aan te leggen pijpleidingen. Het gas stroomt onder 
invloed van de reservoirdruk naar P6-A. Op 04-A is voorzien dat compressie van het 
gas (opbouwen van extra druk ten behoeve van transport in de pijpleiding) in de 
toekomst nodig is (zie paragraaf 5.4.2). 

Aanleg van de pijpleidingen geschiedt na overlegging van een pijpleidingdocument 
waarin de risico's en maatregelen zijn geïdentificeerd. Hiertoe behoren het uitvoeren 
van sterkte- en corrosieberekeningen en het in kaart brengen van de zeebodem(ge-
steldheid). 

De pijpleiding van satellietplatform 04-A naar platform P6-A (lengte circa 36 km) 
bestaat uit een stalen 14" leiding (buitendiameter 390,8 mm), voorzien van een 
uitwendige coating van PE (poly-etheen). De pijpleiding van platform 04-B naar 04-A 
betreft eveneens een stalen leiding met PE coating. De diameter van deze leiding is 
echter kleiner, namelijk circa 10". Ter bescherming worden de leidingen circa 1,2 m 
onder zeebodemniveau gelegd. Het leggen van de leidingen gebeurt met hiertoe 
gespecialiseerde schepen. 
Bij de kruising van bestaande kabels en leidingen worden matten van 20 cm dik 
beton {van circa 2 x 5 m; totaal bedekt oppervlak circa 6 x 5 m) gelegd, waarop de 
gastransportleiding komt te liggen. Deze methode is gekozen in overleg met KPN en 
het Staatstoezicht op de Mijnen. 

Na het leggen van de pijpleiding wordt een onderwater-inspectie uitgevoerd. Waar 
nodig wordt daarna steenbestorting aangebracht. Na het leggen en gedurende de 
gehele levensduur worden met een onderwater-camera (ROV = 'remote operating 
vehicle') vanaf een schip periodiek onderwaterinspecties verricht. De pijpleiding 
wordt voorzien van een kathodische bescherming ter voorkoming van corrosie {zie 
ook paragraaf 5.5.3). 

Om de leidingen inwendig te ontdoen van opgehoopte vloeistoffen (condensaat, 
water en glycol) wordt gebruik gemaakt van ragers ('pigs'). De ragers worden 
gelanceerd op de satellieten 04-B en 04-A en in een rager-ontvangstinstallatie 
opgevangen op Q4-A, respectievelijk P6-A. Per keer komt hierbij circa 25 Nm^ gas 
vrij. 

De pijpleiding wordt voorzien van een HlPPS-systeem (High Integrity Pipeline 
Protection System) overeenkomstig Stoomwezen standaard TS/A/009. Met dit 
systeem wordt het afblazen van gas voorkomen, door de pijpleiding en installaties 
zo veel mogelijk onder druk te houden. Als de druk een vooraf ingestelde waarde 
bereikt, wordt (worden) de put(ten) afgestoten door een onafhankelijk systeem om 
te voorkomen dat de druk op het platform en in de pijpleiding de ontwerpdruk 
overschrijdt. 
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De stijgleiding naar het platform boven water ('riser') wordt extra beschermd tegen 
mechanische beschadiging (bijvoorbeeld door een aanvaring) door deze binnen de 
draagconstructie van het platform (de 'jacket') te monteren. 

Gedurende de gehele levenscyclus is het Clyde veiligheids- en milieuzorgsysteem 
overeenkomstig de NEN-3650:1992 voor transportleidingen van toepassing op de 
leiding. Alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen worden getroffen en worden 
vastgelegd in het beheerssysteem, om: 
• het leidingsysteem veilig te gebruiken 
- de conditie te bewaken 
- goed onderhoud te verrichten en op een veilige manier 
- noodsituaties te voorkomen c.q. te beperken. 

Het onderhoud wordt beheerst met behulp van een geautomatiseerd preventief 
onderhoudssysteem. Tot het onderhoud voor de pijpleiding behoren: 
• onderwater-inspecties 
- corrosiemanagement 
• periodiek ragen 
- testen voor toestellen onder druk (door Stoomwezen B.V.) 
- inspecties op kathodische beschermingsinstallatie 
- inspecties van drukbeveiligingen (HIPPS) 
- route-inspectie boven water. 

5.4 Gaswinning: processen 

5.4.1 Proces-overzicht 

De winning van het gas op de 04 satellietplatforms vindt per platform plaats uit één 
of meer putten (Q4-A maximaal 4 putten, Q4-B maximaal 2 putten). 

Op de satellietplatforms vindt een gedeeltelijke afscheiding van productiewater 
plaatst. Na een gas/vloeistof scheiding worden op de Q4-satellieten hydraatinhibitor, 
mono-ethyleenglycol (MEG) en een corrosieremmer aan het gas toegevoegd [zie 
paragraaf 5.4.4). Methanol wordt alleen indien nodig tijdens het opstarten 
toegevoegd. De vloeistof wordt gescheiden in condensaat en water. Het condensaat 
wordt teruggebracht in de gasstroom, waarna het gas (met condensaat, MEG en 
corrosieremmer) voor verdere behandeling naar het P6-A platform wordt getranspor
teerd. Het afgescheiden productiewater wordt na behandeling op het satellietplatform 
geloosd in zee. 

Een overzicht van de verschillende procesonderdelen is schematisch weergegeven 
in de figuren 5.5 en 5.6. De procesonderdelen worden in het navolgende nader 
beschreven. 

5.4.2 Gas- en condensaatbehandeling 

Op de satellietplatforms vindt een eerste gasbehandeling plaats. De vrije vloeistoffen 
die met het gas omhoog komen, worden afgescheiden. Deze afscheiding vindt plaats 
op basis van zwaartekracht in een twee-fasen gas-vloeistof scheider. De afgeschei
den vloeistof bestaat uit condensaat en productiewaler. Vervolgens worden water 
en condensaat van elkaar gescheiden in een twee-fasen vtoeistof-vloeistofscheider. 
Dit gebeurt in een vat waarin het lichtere condensaat opdrijft op het water. 
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Ter verdere verbetering van de scheiding is in het separatorvat een fijnmazig 
gaaspakket aangebracht (een zogenaamd 'coalescer pack'). Dit zorgt ervoor dat 
kleine condensaatdruppeltjes samenvloeien tot grotere druppels en daardoor sneller 
opdrijven op het w/ater. 

Het condensaat blijft onder druk en wordt vanuit het scheidingsvat teruggebracht in 
de gasstroom. Het gas ondergaat op de satellieten geen verdere behandeling en het 
stroomt {met condensaat) na toevoeging van een mengsel van glycol en corrosierem-
mer naar het P6-A platform. Condensaat, dat voornamelijk uit lichte vloeibare 
koolwaterstoffen bestaat, wordt uiteindelijk vanaf platform P6-A naar de vaste waj 
getransporteerd waar het in een raffinaderij tot bruikbare producten wordt verwerkt. 
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5.4.3 Waterbehandeling 

Het satellietplatform is voorzien van gescheiden afvoersvstemen voor productiewater 
en water afkomstig van de dekken {regen- en schrobwater). Alleen water afkomstig 
van het helikopterdek wordt direct in zee geloosd. De behandeling van het productie
water en het regen- en schrobwater wordt hieronder beschreven, In paragraaf 5,8.3 
en bijlage 4 worden meerdere behandelingsmethoden beschreven en wordt 
aangegeven waarop de keuze van de voorgestelde techniek is gebaseerd. 

In het afvoersysteem voor productiewater worden koolwaterstofhoudende 
vloeistoffen, afkomstig uit het water/condensaat scheidingsvat (zie paragraaf 5.4,2), 
afgescheiden voor afvoer naar de wal. Het water uit het scheidingsvat voor 
condensaat/water ondergaat nog een verdere behandeling alvorens het geloosd 
wordt. Vanaf het separatorvat wordt het water eerst van druk afgelaten, waarbij het 
opgeloste gas vrijkomt. Vervolgens wordt in de 'produced water skimmer' wederom 
met behulp van de zwaartekracht olie afgescheiden. Dit vat bevat ook weer een 
fijnmazig gaaspakket ('coalescer pack') om vorming van grotere druppels (en dus een 
betere afscheiding) te bevorderen. De (geringe) olie drijflaag wordt 'afgeroomd' en 
afgevoerd naar een tank, waar het opgeslagen wordt. De inhoud van deze tank 
wordt periodiek per boot afgevoerd en aan de vaste wal verwerkt. Dit betreft circa 
1 m^ per jaar. 

Het behandelde productiewater wordt in zee geloosd. Dit vindt plaats via een 
aflaatpijp in zee op een diepte van 16 m boven de zeebodem, een zogenaamd 
caisson. Uit ervaring met gelijksoortige systemen is gebleken, dat gemiddelde 
gehalten aan alifatische koolwaterstoffen worden bereikt van minder dan 20 mg/l, 
ruimschoots beneden de wettelijke grenswaarden van 40 mg/l. Uitgangspunt is dat 
ook voor de platforms Q4-A en 04-B een gemiddeld gehalte van minder dan 20 mg/l 
haalbaar is, 

Naast het bovengenoemde afvoersysteem voor proceswater is het platform voorzien 
van een afvoersysteem voor regen- en schrobwater afkomstig van dekken die 
eventueel verontreinigd kunnen raken. Dit water wordt gereinigd met behulp van een 
platenseperator en vervolgens via het 'caisson' geloosd. 

5.4.4 Injectie van chemicaliën 

Algemeen 
Het gas dat uit de putten komt, kan onder invloed van temperatuurdaling kristallen 
(hydraat) vormen die de doorvoer door de leidingen kunnen blokkeren. Om 
hydraatvorming tegen te gaan, worden chemicaliën (methanol en glycol) geïnjecteerd 
in het gas. Voorts worden corrosieremmende stoffen geïnjecteerd. 

Methanol 
Tijdens het opstarten van een put wordt methanol geïnjecteerd. Methanol dient ter 
voorkoming van gashydraten die kunnen ontstaan tijdens het openen van de 
smoorkleppen ('choke valves'). De hoeveelheid die verbruikt wordt is afhankelijk van 
de weersomstandigheden en zat in de eerste jaren van de productie maximaal 200 
liter per opstart bedragen. Gewoonlijk is de toe te voegen hoeveelheid veel kleiner 
en afhankelijk van hoe snel de put opwarmt. Per put zal het opstarten naar 
verwachting gemiddeld eens per jaar plaatsvinden. De methanol wordt gedeeltelijk, 
tezamen met het productiewater, in zee geloosd. 
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Glycol met corrosieremmer 
Op de satellietplatforms Q4-A en G4-B wordt aan het begin van de gasleiding naar 
platform P6-A mono-ethyleen glycol (MEG) met corrosieremmer geïnjecteerd. De 
MEG dient twee doelen: als drager van de corrosieremmer en ter voorkoming van 
hydraatvorming in de pijpleiding. De corrosieremmer is nodig om aantasting van 
pijpleidingen en installaties te voorkomen. 

De hoeveelheid MEG die geïnjecteerd wordt om gashydraten te voorkomen (en als 
drager van de corrosieremmeri is afhankelijk van de hoeveelheid geproduceerd gas, 
de druk, de temperatuur van het gas en de temperatuur van de omgeving. In de 
winter is meer MEG nodig dan in de zomer. De dosering wordt tijdens bezoek van het 
platform (eens per 4 è 6 weken) handmatig ingesteld op basis van de omstan
digheden. Omdat de gasproductie in de loop van de tijd afneemt, zal de dagelijkse 
hoeveelheid te injecteren MEG ook afnemen. Uitgaande van een maximale zeewater-
temperatuur van 14 °C in de zomer en een minimale temperatuur van 4 "C in da 
winter zal in de zomer ongeveer 0,9 m^ MEG per dag per platform geïnjecteerd 
worden en in de winter 2,9 m^/dag. De verwachting is, dat na een paar jaar zowel 
's zomers als 's winters de dagelijks te injecteren hoeveelheid wordt ingesteld op 
0,25 m^ MEG per platform. 

De corrosieremmer die toegepast zal worden, is water/MEG oplosbaar. De werking 
wordt ontleend aan specifieke oppervlakte-actieve en adsorptie-eigenschappen die 
bewerkstelligen dat een dunne beschermende film op de metaalwand wordt 
aangebracht. Als voorbeeld van de actieve component in een water/MEG oplosbare 
corrosieremmer kan een quaternaire ammoniumverbinding worden genoemd. De 
corrosieremmer die zal worden gebruikt, is toegelaten door Staatstoezicht op de 
Mijnen. Vóór toepassing hiervan wordt melding gemaakt bij Staatstoezicht op de 
Mijnen. Het verbruik hiervan wordt geschat op 10 liter per miljoen Nm^ gas. 
Afhankelijk van de omstandigheden en ontwikkelingen (verbeterde producten) kan 
het type (goedgekeurde) corrosieremmer worden gewijzigd. 

De geïnjecteerde MEG en corrosieremmer worden met het gas meegevoerd en 
geregenereerd op het platform P6-A. De geregenereerde MEG wordt per boot, eens 
in de 4 tot 6 weken, naar de satellieten terug getransporteerd om opnieuw te worden 
gebruikt. De corrosieremmer wordt met de MEG geregenereerd. Het is voldoende om 
de concentratie corrosieremmer in de MEG elke 4-6 weken te controleren en 
eventueel aan te vullen. 

In geval van brand sluit de ondergrondse veiligheidsklep. Voor het openen van deze 
klep wordt zonodig glycol (MEG) ingebracht boven de klep. Hiervoor wordt circa 
1,000 liter glycol/corrosieremmer gebruikt. Dit wordt vervolgens met het gas uit de 
put afgevoerd en komt grotendeels in het geproduceerde water terecht, wat na 
behandeling in zee wordt geloosd. 

5.4.5 Compressie 

Door de winning van aardgas zal geleidelijk de druk in de reservoirs afnemen. Op den 
duur zal de druk zover gedaald zijn. dat de druk van het aardgas na behandeling op 
het platform P6-A te laag is geworden voor verder transport. Dan is compressie 
nodig. Zekerheid is hier op voorhand niet over te geven. 

Voor dit MER is uitgangspunt dat compressie alleen zal plaatsvinden op platform 04-
A. Van belang hierbij is dat de lengte van de pijpleiding tussen de platforms 04-A en 
P6-A ongeveer 36 km is. 
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Verwacht wordt dat op termijn compressie nodig is op 04-A op basis van: 
• drukverlies tijdens het gastransport naar het platform P6-A 
- afnemende gasdruk van het reservoir 
- capaciteit van de pijpleiding 

Compressie op het Q4-B platform zal niet nodig zijn, omdat de drukval over de (korte) 
pijpleiding tussen de platforms Q4-A en Q4-B klein is en hierdoor de compressie van 
het aardgas op het platform 04-A kan plaatsvinden. 

Uiteindelijk zal de druk in het reservoir zo ver zijn gedaald, dat verdere compressie 
niet meer economisch verantwoord is en de reservoirs als 'leeg'-geproduceerd 
kunnen worden beschouwd. 

Als op Q4-A een compressor nodig zal zijn, dan is dat pas over een flink aantal jaren. 
Daarom is het nu nog niet mogelijk om deze gedetailleerd te specificeren. De hierna 
te noemen globale ontwerpgegevens geven een zo goed mogelijke indruk van een 
mogelijk benodigde compressor, maar de gegevens dienen met het nodige 
voorbehoud te worden gehanteerd. De compressor zal worden ontworpen voor een 
capaciteit van 0,7 è 1,5 x 10^ Nm^ aardgas per dag, waarbij het aardgas gecompri
meerd zal worden van ongeveer 15 è 25 bar naar 25 a 45 bar. De compressor, met 
een vermogen van maximaal 1000 kW, zal direct of indirect worden aangedreven 
door een gasmotor (eigen gas). Het gasverbruik voor de aandrijving zal vermoedelijk 
7.000 Nm^ aardgas per dag zijn. Voor koeling zal waarschijnlijk een gesloten 
koelwatersysteem worden toegepast, waarbij het koelwater zal worden gekoeld met 
behulp van een luchtkoeler. Het benodigde elektrisch vermogen voor de koeling, 
pompen en instrumentatie wordt geschat op 20 è 30 kW. De verwachte emissies zijn 
gespecificeerd in de paragrafen 5.7.1 (emissies naar lucht) en 5.7.4 (geluidsemis
sies). 

5.4.6 Onderhoud en inspectie 

Uitgangspunten en aanpak 
Ten behoeve van de organisatie van onderhoud en inspectie heeft Clyde een 
zogenaamd 'Maintenance Concept' opgesteld. Dit is een beleidsstuk, waarin een 
visie ontvouwt wordt over het soort en aantal inspecties en de verhouding tussen 
inspecties en onderhoud. 

Er zijn drie soorten onderhoud: 
1. Preventief onderhoud (PO) 
2. Corrigerend onderhoud (CO) 
3. Reparerend onderhoud [RO) 

ad 1. Preventief onderhoud voorziet erin dat onderhoud gepleegd wordt volgens 
een vooraf opgesteld schema, voordat een storing optreedt. Door preventief 
onderhoud wordt het risico van storingen kleiner. 

ad 2. Corrigerend onderhoud wordt uitgevoerd wanneer er een storing is opgetre
den en verholpen en waarbij geen sprake was van een gevaarlijke situatie. 
Corrigerend onderhoud vindt plaats op geplande tijden, bijv, tijdens inspectie, 
ongepland of wanneer zich de gelegenheid voordoet. 

ad 3. Reparerend onderhoud vindt plaats wanneer door een storing een gevaarlijke 
situatie voordoet of wanneer er sprake is van een belangrijk verlies aan 
productie. De storing heeft tot gevolg dat er een kritisch onderdeel van het 
productiesysteem uitvalt en reparatie nodig is. 
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In principe heeft PO de voorkeur omdat het te plannen is en de kosten min of meer 
van te voren vaststaan, De kosten van PO kunnen echter sterk stijgen wanneer 
regelmatig PO wordt uitgevoerd, terwijl de kansen op een storing relatief klein zijn. 
Aan de andere kant kan ook CO duur worden vanwege de mogelijke schade aan een 
systeem en de hogere reparatiekosten. Het zal duidelijk zijn dat RO over het 
algemeen voor hoge kosten zorgt vanwege de onverwachte uitval van een kritisch 
systeem. Concluderend kan gesteld worden dat gezocht moet worden naar een 
balans tussen PO en CO, waarbij voorkomen moet worden dat RO uitgevoerd moet 
worden. 

Om deze balans te vinden zijn een aantal zaken belangrijk om in de gaten te houden: 
- wettelijke vereisten 
- kritische plaats van het systeem in het proces 
- kosten van reparatie of vervanging 
- vereiste niveau t.a.v. veiligheid, milieubescherming en technische integriteit 
- kennis van de storingsgevoeligheid en 'uitvalkarakteristiek' van een systeem 

Door regelmatige inspecties kan een beeld verkregen worden over de noodzaak van 
onderhoud. Indien de storingsgevoeligheid en de 'uitvalkarakteristiek' van een 
systeem bekend zijn. kan aan de hand van zijn kritische plaats in het proces bepaald 
worden hoe intensief het systeem geïnspecteerd moet worden. Wanneer dit niet 
bekend is, kan door testen en vergelijking met andere systemen bekeken worden hoe 
groot de risico's zijn. Hiermee kan bepaald worden welke onderdelen een grondige 
inspectie vereisen en welke niet. 

De inspectie-campagnes voor onbemande satellieten vinden plaats vanaf eind maart 
tot eind oktober (in verband met de lengte van de dagen en relatief kleine kans op 
slecht weer, mist e.d.1. In de wintermaanden ligt de nadruk van de inspecties op 
bemande platforms. Inspectie- en onderhoudsactiviteiten worden ondersteund door 
het software systeem MAXIMO. Wanneer volgens het systeem een actie moet 
worden uitgevoerd, wordt dit door hel systeem gemeld. 

Voor het daadwerkelijke onderhoud is het 'Permit to Work' systeem van toepassing. 
Dit houdt in het kort in dat een persoon voordat het onderhoud wordt uitgevoerd een 
vergunning van het Hoofd Mijnbouwinstallatie moet vragen. Hierop staat aangegeven 
waar het werk wordt uitgevoerd, wat het werk inhoudt, wie het werk uitvoert, welke 
veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden en de tijdsplanning. Dit formulier 
wordt door het Hoofd Mijnbouwinstallatie en degene die het werk gaat doen 
ondertekend. Eén formulier blijft bij het Hoofd Mijnbouwinstallatie en een kopie gaat 
mee naar het werk. Na afloop van het werk dient degene die het werk heeft 
uitgevoerd de vergunning te tekenen voor het veilig, schoon en opgeruimd 
achterlaten van de werkplek. De vergunningen met eventuele bijlagen worden een 
jaar bewaard op locatie en vervolgens gearchiveerd op het hoofdkantoor van Clyde. 

In de navolgende tekst wordt specifiek ingegaan op onderhoud en inspectie aan de 
putten. 

Onderhoud en inspectie aan de putten 
'Wire-line'-operaties 
Bij een 'wire-line'-operatie worden meetinstrumenten of gereedschappen aan een 
staaldraad neergelaten in de put, 'Wireline'-operaties worden voornamelijk toegepast 
voor het verrichten van metingen in de put. Deze metingen zijn o.a. bedoeld om de 
eigenschappen van het reservoir beter in beeld te krijgen, op grond waarvan het 
productieproces eventueel bijgesteld kan worden. Over het algemeen wordt in het 
eerste levensjaar van de put het reservoir tweemaal gemeten, en in de periode 
daarna jaarlijks. 
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Voor een wireline-operatie is een met een 70 kW dieselgenerator aangedreven 
'wireline-unit' en een 'lubricator' nodig. De 'wireline-unit' bestaat uit een lier waar 
de kabel ('wireline') opzit en een bedieningscabine. De 'lubricator' is een soort sluis 
die op de put gezet wordt om het drukverschil tussen de put en de buitenlucht te 
Overbruggen. Wanneer de 'lubricator' van druk gelaten wordt, wordt de inhoud 
afgeblazen. De inhoud van de lubricator is afhankelijk van de putdruk: bij atmosferi
sche druk bedraagt deze ongeveer 50 I. 
De materialen die nodig zijn voor de operatie worden aangevoerd met een boot en 
de mensen per helikopter. Een 'wireline'-operatie kost gemiddeld 2 dagen en kan in 
95% van de gevallen ruim van tevoren ingepland worden. 

'Coiled tubing'operaties 
Bij 'coiled tubing'-operaties wordt vanaf een haspel een lange dunne buis neergelaten 
in de put. Over een levensduur van 10 è 16 jaar wordt slechts een zeer beperkt 
aantal keren een 'coiled tubing'-operatie uitgevoerd. Dit kan zijn voor het schoonpro-
duceren van de put of om gedetailleerde metingen aan het reservoir te verrichten. 

Een gemiddelde coiled tubing operatie duurt 4 è 5 dagen en kan altijd van tevoren 
worden ingepland. Materiaal wordt aangevoerd per boot, terwijl personeel per 
helikopter worden aangevoerd, evenals bij een wireline-operatie. 

Over het algemeen wordt er geen boorplatform gebruikt bij het onderhoud aan de 
put. Alleen als een 'down hole safety valve' of 'tubing' verwisseld moet worden, 
wordt een boorplatform ingezet. Of. en hoe vaak, een dergelijke operatie uitgevoerd 
moet worden, is niet te voorspellen. 

'Wireline' versus 'coiled tubing' 
Bij een meer dan 60° è 80° gedevieerde boring kunnen geen wireline operaties meer 
worden uitgevoerd en is men aangewezen op coiled tubing operaties. 

B.5 Hulpprocessen en -systemen 

Bij de gaswinning is een aantal hulpprocessen en -systemen essentieel. Achtereenvol 
gens komen aan de orde: 
- procesbesturing 
~ elektriciteitsvoorziening 
- kathodische bescherming 
~ afblaaspijp 
- verlichting. 

5.5.1 Procesbesturing 

Het proces van de gaswinning wordt volledig automatisch bestuurd vanaf platform 
P6-A, via het 'distributed control system'. een telemetrie-systeem. Het veiligheids
systeem werkt autonoom (geen contact nodig met externe procesbesturing). 

5.5.2 Elektriciteitsvoorziening 

Elektriciteitsvoorziening algemeen 
Op 04-A wordt elektriciteit opgewekt met behulp van een gasmotor. Het gas voor 
deze motor wordt onttrokken aan het geproduceerde gas. Droging van dit gas is 
nodig alvorens het geschikt is als brandstof. Hiertoe wordt het gas door een bed van 
hygroscopische zouttabletten (CaClj) geleid, dat zich in een gesloten vat bevindt. 
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Vervolgens wordt het gas voor nabehandeling door een filter-separatorvat geleid, 
waar restanten vloeistoffen en vaste stoffen worden afgescheiden. De vrijkomende 
zoutoplossing met een geringe hoeveelheid condensaat wordt afgevoerd naar de 
inlaat van de 'produced water skimmer' (olie-afscheider). Het zoutbed wordt naar 
behoefte van tijd tot tijd aangevuld. Op Q4-B wordt electriciteit opgewekt met 
behulp van een dieselmotor. 

Als reserve zijn er generatoren aanwezig die worden aangedreven met dieselmotoren. 
Deze worden alleen ingezet wanneer er geen gas wordt geproduceerd of de 
hoofdgeneratoren buiten bedrijf zijn (bijvoorbeeld voor onderhoud of door storing). 

De emissies naar lucht die ontstaan ten gevolge van energie-opwekking bestaan uit 
de verbrandingsproducten CO;, N 0 „ VOS en CO. Indien een dieselgenerator gebruikt 
wordt, is er ook enige emissie van SO; naar de lucht. 

Elektriciteitsvoorziening voor toekomstige activiteiten 
Omdat nu nog niet is te voorzien of in de toekomst één of beide platforms in het 04-
blok zullen worden aangesloten op één of meer later te boren putten wordt rekening 
gehouden met de daarvoor benodigde uitbreiding van één of misschien beide 
platforms met een extra gasmotor met een geschat vermogen van 70 kW en een 
geschat verbruik van 455 Nm^ aardgas per dag. Deze extra gasmotor is nodig voor 
de hulpsystemen van de compressor. De verwachte emissies zijn gespecificeerd in 
de paragrafen 5.7.1 (emissies naar lucht) en 5.7.4 (geluidemissies). 

5.5.3 Kathodische bescherming 

Stalen onderdelen van de platforms en stalen pijpleidingen die zich onder water 
bevinden, zijn voorzien van kathodische bescherming door middel van anodes om 
elektrochemische corrosie tegen te gaan. Hiertoe zijn op de stalen constructiedelen 
en pijpleidingen opofferingsanodes bevestigd die door corrosie worden aangetast 
terwijl de constructie zelf in tact blijft. De opofferingsanodes bestaan voornamelijk 
uit aluminium en een klein deel zink (circa 3,5%). 

5.5.4 Afblaaspijp 

Het satellietplatform is uitgerust met een afblaaspijp om gas uit de installaties op een 
veilige plaats naar de atmosfeer af te blazen. Dit afblaassysteem bestaat uit 
gescheiden hogedruk- en atmosferische svstemen. 

Het hogedruk-afblaassysteem wordt tijdens specifieke onderhoudswerkzaamheden 
gebruikt om de inhoud van de installatie af te blazen. Naar schatting zal de 
hoeveelheid gas in de Q4-A installatie initieel 1.600 Nm^ en voor het 04-B platform 
450 Nm^ zijn. Naarmate de druk in de put daalt, zal deze hoeveelheid in de loop van 
de tijd voor beide platforms lager worden. Naar verwachting vindt dit afblazen eens 
per 4 jaar plaats. De gangbare hoeveelheid die afgeblazen wordt voor het 04-A 
platform is circa 500 Nm^; de maximale hoeveelheid is 1.600 Nm^voor het 04-B 
platform bedraagt de gangbare hoeveelheid 150 Nm^ de maximale hoeveelheid is 
450 Nm^. Daarnaast kan het in noodsituaties gebeuren, dat een klein deel daarvan 
via het veiligheidssysteem worden afgeblazen naar de atmosfeer indien de druk in het 
systeem te hoog oploopt, hetgeen in geval van brand kan voorkomen. Onder normale 
omstandigheden wordt bij het stilleggen van de installatie niet afgeblazen. 
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Onder normale bedrijfscondities wordt er geen gas afgeblazen, mede omdat voor 
deze systemen geen spoelgas nodig is. Een stikstof-blussysteem is aanwezig voor 
het geval dat onverhoopt brand zou ontstaan in het hogedruk-afblaassysteem. 

Het atmosferische afblaassysteem verzamelt gas afkomstig van de 'produced water 
skimmer', de 'deck drain skimmer' en de draintank en de rager-lanceerinrichting. 

De mogelijkheid om afgeblazen gas te verbranden door middel van een fakkel stuit 
op veiligheidsbezwaren in de onderhavige onbemande offshore situatie. Voorts zou 
als gevolg van het gasverbtuik van de waakvlam het milieurendement negatief 
uitvallen; de afgeblazen hoeveelheid gas is immers gering. Ter illustratie; Op 04-A 
zou er om een betrouwbaar fakkel systeem te onderhouden een waakvlam nodig zijn 
die meer dan 10.000 Nm' gas per jaar verbruikt tegenover een afgas-hoeveelheid van 
maximaal 1.600 Nm^ per jaar. 

5.5.5 Verlichting 

Voor de verlichting van de platforms wordt onderscheid gemaakt tussen verlichting 
van gangen en ruimten en verlichting van de platforms zelf met de bedoeling om 
deze naar buiten toe voldoende herkenbaar te laten zijn. Lichtuitstraling naar buiten 
wordt veroorzaakt door navigatielichten en naamplaatverlichting. Navigatielichten zijn 
aan de vier verschillende zijden van de platforms bevestigd. Het licht heeft een 
sterkte van tenminste 200 candelas (Nadere Regelen MRcp). Bij een platform hoger 
dan 30 m, zoals hier het geval is bij platform Q4-A, is in de top een rode lamp 
aangebracht. 

Verder heeft het helikopterdek op de platforms specifieke verlichting. Deze bestaat 
uil een aantal horizontaal gerichte lampen die ervoor zorgen dat het dek gemakkelijk 
herkenbaar is voor een landende helikopter. 

Zo mogelijk wordt de helikopterdekverlichting en de werkverlichting uitgevoerd met 
energie-beperkende, onderhoudsvrije lampen en armaturen. Het productiegedeelte is 
afgeschermd door een afschotting. De werkverlichting brandt alleen in het geval de 
installatie bemand is en het donker Is. De navigatieverlichting brandt alleen 's nachts. 
Indien het zicht minder dan 2 zeemijlen (circa 3,6 kml bedraagt, wordt de misthoorn 
ingeschakeld. 

5.6 Verwijderen winningsinstallaties 

Na beëindiging van de exploitatieperiode van het satellietplatform Q4-A worden de 
modules van de staalconstructie verwijderd en afgevoerd naar de wat. De draag
constructies en verhuizingen van de putten worden conform de daarvoor geldende 
regels tot circa 6 m beneden de zeebodem verwijderd. De verlaten locaties mogen 
immers geen hinder opleveren voor scheepvaart of visserij. Er wordt zo veel mogelijk 
rekening gehouden met hergebruik van de modules of staalconstructies elders. 
De reststoffen die ontstaan bij het afbreken van een installatie worden op een milieu
hygiënische wijze verwerkt. 

Voor het verwijderen van een mijnbouwinstallatie dient een werkprogramma te 
worden gemaakt, dat instemming moet hebben van het Staatstoezicht op de 
Mijnen. 
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Het Q4-B platform kan weer hergebruikt worden op een derde locatie. Om het 
platform te verplaatsen moeten de poten ingetrokken worden, zodat het gehele 
platform naar een andere locatie gesleept kan worden. 

Voor de boorputten zelf houdt het verlaten in dat de afsluiters worden verwijderd, 
dat de perforatie in de verhuizing wordt afgedicht met cement en dat ook de 
verhuizing op verschillende hoogten met cementproppen wordt afgedicht. De 
conductor wordt tot op een zodanige diepte (in de regel 6 m) beneden de zeebodem 
afgesneden, dat er geen gevaar voor andere gebruiksfuncties kan ontstaan. De 
gastransportleidingen blijven gewoonlijk liggen. 

5.7 Kwantificering emissies 

In de navolgende paragrafen worden voor zover mogelijk de emissies gekwantificeerd 
als gevolg van de boor- en productie-activiteiten. Achtereenvolgens komen aan de 
orde: 
- emissies naar de lucht 
• emissies naar water 
- geluidemissies 
- reststoffen 
- overige emissies. 

Mede op basis van ervaringen met vergelijkbare platforms van Clyde in het P-blok en 
het O-blok is een realistische raming gemaakt van de emissies die voor de nieuwe 
Q4-satellietplatforms verwacht kunnen worden. Emissies voor de genoemde 
vergelijkbare platforms ten aanzien van lucht, water en reststoffen worden reeds 
enkele jaren gemeten, respectievelijk berekend en gerapporteerd in het kader van 
Clyde's bedrijfsmilieuplan. 

5.7.1 Emissies naar lucht 

Emissies naar de lucht betreffen verbrandingsgassen, als gevolg van energie
opwekking, transportbewegingen en eventueel affakkelen. Andere emissies naar 
lucht worden onder meer veroorzaakt door ademverliezen en aflaten van gas. 

Deze emissies zijn uitgewerkt en toegelicht in de navolgende tekst. 

Productieboringen 
Voor het bepalen van emissies naar de lucht door productieboringen is per 
productieboring {en voor de duur van deze activiteit) uitgegaan van: 
- booractiviteiten {dieselgeneratoren platform): 12,0 m^ diesel per dag 
- scheepvaart (bevoorrading en stand-by schip): 3,5 m^ diesel per dag 

Het brandstofverbruik van helikopters bedraagt circa 350-500 liter kerosine per uur 
maar is vanwege gecombineerde vluchten van en naar meerdere platforms moeilijk 
toe te rekenen aan één booractiviteit. Ook bij bevoorrading per schip geldt dat 
vanwege gecombineerde transporten van en naar diverse platforms het brandstofver
bruik moeilijk toe te rekenen is aan één booractiviteit. Voor het bepalen van de totale 
emissie per dag voor een productieboring (zie tabel 5.3) is uitgegaan van één uur per 
dag een helikopter met een verbruik van 450 liter kerosine per uur. Uitgangspunt is 
dat ten aanzien van de platforms 04-A en 04-B niet meer dan één productieboring 
tegelijkertijd zal plaatsvinden. 
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Tabel 5.3: Dagelijkse emissies naar lucht bij een productieboring bij reguliere 
procesomstandigheden 

Activiteit/bron Dagelijkse emissre per component 
(indicatief, in kg) 

Activiteit/bron 

COi CO NO, S O , VOS 

boren 47,000 20 10 20 255 

schepen 10.500 n.b. 17 4 56 

helikopter 1.080 n.b. 18 2 7 

totaal 58.580 20 + n.b. 45 26 318 

n.b. = niet bekend 

Bij het initiële affakkelen tijdens het schoonproduceren van productieputten zal 
maximaal 1 miljoen m' aardgas afgefakkeid worden. Daarbij wordt onder meer 
milieubelasting veroorzaakt door emissies van koolwaterstoffen. Uit de literatuur 
(HASKONING, 1995a) zijn kengetallen bekend, die weergegeven zijn in tabel 5.4, 

Tabel 5.4: Emissies naar de lucht door affakkelen, per miljoen m^ gas 
(Bron: Haskoning 1995a) 

Component Emissies 

roetvorming 2 kg 

NO, 4,5 ton 

co 25,7 ton 

CO; 2030 ton 

OnvBfbrande koolwaterstoffen 39,2 ton 

Gasproductie 
Bij de kwantificering van emissies naar de lucht (tabel 5.7 en 5.8) zijn de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

330 dagen productie per jaar 
De hoeveelheid geproduceerd water die van druk gelaten wordt en waaruit flash 
gas vrij komt is gemiddeld over de levensduur circa 17 m^ per dag of 5,600 m^ 
per jaar voor Q4-A en circa 20 m^ per dag of 6.600 m^ per jaar voor Q4-B. 
Aangenomen is dat de gehele installatie van een platform gemiddeld éénmaal per 
vier jaar wordt afgeblazen voor onderhoud of in verband met een processtoring. 

In tabel 5.5 en 5,6 zijn de hoeveelheden gas in de installatie van platform Q4-A, 
respectievelijk Q4-B vermeld. Dit zijn de hoeveelheden bij maximale druk en 40 °C; 
bij lagere drukken in het systeem zal de gashoeveelheid dus kleiner zijn. 
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Tabel 5.5: Hoeveelheid gas in de installatie van platform Q4-A 

1 inclusiel 296 kg vluchtigs componanten uit condonsaaT 
2 tijdans produci io zal da gashoavadhaid in dit gadealta circa 5 0 % mindar zijn 

Tabel 5.6: Hoeveelheid gas in de installatie van platform 04-B 

Saella Voluma ga ivo luma 
(m ' l 

gasinhoud 

(kg) 

gasinhoud 
INm'1 

Puthootd tot aan HIPPS 0,97 0 ,97 186'=' 2 3 3 ' " 

HIPPS tot aan de pijplaitting 16,37 8,12 1 .079 ' " 1 ,343 ' " 

Compressor loplia) 4,0O 3 ,44 332 4 ! 3 

Sactia VolurtM 
(m ' l 

ga* voluma 
[ m ' l 

gaainhoud 
(kgt 

gai inhoud 
(Nm' l 

Leidingen op hat platform 1,00 1.00 84 104 ' " 

Sepatatiavalen 2,65 1,99 2 6 6 ' " 3 1 1 ' " 

1 inclusief 99 kg vluchtiga componanton uit condensaat 
2 tijdens productie la l da gashoevaalheid in dit gedeelte circa 5 0 % minder zijn 

Uit metingen die op reeds bestaande installaties zijn uitgevoerd, blijkt dat lekver
liezen van gas door flenzen en appendages over het algemeen gering zijn. Op 
basis van deze ervaring is een vt/aarde van 1000 Nm^ per platform per jaar 
aangehouden. 
Voor elektriciteitsopwekking zal normaal op 04-A de door een gasmotor 
aangedreven generator gebruikt worden. Voor Q4-B zal een dieselmotor 
aangedreven generator worden gebruikt. De reserve-generator (bij beide 
platforms) die door een dieselmotor wordt aangedreven wordt dus zeer beperkt 
ingezet (namelijk alleen bij het opstarten van de productie en bij onderhoud. 
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Tabel 5.7: Emissies naar lucht bij reguliere gasproductie op platform 04-A 

Procaa • •nha id Emicsies naar de lucht in kg gemiddeld p«r jaar Procaa • •nha id 

(HICFK CO. CH. SO, NO. CO VOS 

Geptoducoefd water 
(llash gas) 

0 5 8 3 23 ,277 0 0 0 4 .112 

Afblaasgas algemeen '' 0 39 1,580 0 0 0 279 

EleKtriciteitS' 
opvuakking 

easmotor 
generator 

0 71 .000 0 0 1.760 2 9 0 3 7 0 EleKtriciteitS' 
opvuakking 

diesel 
generator 

0 12 .000 0 9,2 180 8 0 8 

Hi jskraan" ' D 0 0 0 0 0 0 

Brandblus-installatie ' " ' 0 0 0 0 0 0 0 

Oplioneei: 
toekomstige compressie 0 4 5 7 3 . 8 0 0 0 0 3 ,234 2 1 . 5 6 0 0 

Optioneel: 
toekomstige generator 0 7 1 . 0 0 0 0 0 1,760 2 9 0 231 

Totaal, 
exclusief toekomst ige ontwik-
kelmgen 

D 83 .621 24 ,857 9,2 1.940 3 7 0 4 ,769 

Totaal, 
inclusief toekomst ige ontwikke
lingen 

0 4 , 7 2 8 . 4 2 1 2 4 8 5 7 9,2 6 . 9 3 4 2 2 , 2 0 0 5 , 3 7 0 

'' afbiaasgas bij (nood)stops, afblaasgas van rager-lanceerinrichting en lekverliezen 
" ' vertKuik van dieselbrandstot begrepen onder alektr ic i la i tsopwekking 
'••'potentiële emissie van FM200 brandblusinstallatias 

Tabel 5.8; Emissies naar lucht bij reguliere gasproductie op platform Q4-B 

Proces eenhBid Emissies naar de luch l in kg gemiddeld per )aar 

(HICFK co, C H , SO, NO. CO VOS 

Geproduceerd wator 
{riash gas) 0 637 27 ,475 0 0 0 4 , 8 5 3 

Afblaasgas algemeen '* 0 31 1.252 0 0 0 221 

Elekti icitei ls-

opwekking 

diesel 

generatoren 0 105 .000 0 78 1.560 6 8 0 68 

Hi jskraan" ' 0 0 0 0 0 0 0 

Brandblus-installalie*'*' 0 0 0 0 0 0 0 

Totaal 0 105,718 28 ,727 78 1.560 6 8 0 5 .142 

'' alblaasgas bij (noodlstops, afblaasgas van rager-lanceerinrichting en lekvarliazan 
" ' verbruik van dieselbrandstot begrepen onder elektr ic i tei tsopwekking 
' " 'po ten l ië le emissie van FM200 brandblusinstallaties 
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Voor transportactiviteiten bij de gasproductie kunnen de emissies voor schepen en 
helikopters per winningsplatform worden aangehouden zoals genoemd bij de 
productieboringen. Een belangrijk verschil is dat het transport tijdens productieborin
gen dagelijks plaatsvindt, terwijl bij gasproductie het platform slechts eens per 4 è 
6 weken wordt bezocht. Als de dagelijkse emissies uit tabel 5.3 met twaalf worden 
vermenigvuldigd [ 12 platformbezoeken per jaar) resulteren de waarden zoals 
weergegeven in tabel 5.9. 

Tabel 5,9: Jaarlijkse emissies naar lucht door transport bij gaswinning (reguliere 
procesomstandigheden) per productieplatform 

Actiuiteit /bron 
jaarliihse smissre per component (indicatief, in kg) 

Actiuiteit /bron 
COj CO NO. SO, vos 

schepen 

helikoptar 

126 ,000 

1 2 9 6 0 

n.b. 

n.b. 

204 

2 1 6 

48 

24 

6 7 2 

6 4 

1 o laai 138 .960 n.b. 4 2 0 72 756 

n.b, = nist bekend 

5 . 7 . 2 Emissies naar water 

Emissies naar water worden veroorzaakt door het lozen van boorspoeling (WBM) en 
boorgruis, productiewater, regen- en schrobwater en huishoudelijk afvalwater. 
Voorts treedt een aluminium- en zinkemissie op naar het water door de kathodische 
bescherming van stalen constructiedelen en pijpleidingen. Ten slotte vindt lozing 
plaats van een zoutoplossing. Die komt vrij bij het behandelen van aardgas om dit 
geschikt te maken als brandstof voor een [met een gasmotor aangedreven) generator 
op platform 04-A en de mogelijke toekomstige extra (met gasmotoren aangedreven) 
generatoren op beide platforms. 

Deze emissies zijn uitgewerkt en toegelicht in de navolgende tekst. 

Productieboringen 
De totale hoeveelheid te lozen boorspoeling (WBM) en boorgruis bedragen naar 
verwachting respectievelijk 1.700 m^ en 340 m ' per put. 

De hoeveelheid te lozen regen- en schrobwater, alsmede sanitair afvalwater is niet 
apart bepaald. Vanwege de gering veronderstelde effecten van dit water is 
kwantificering van de hoeveelheid en concentraties niet zinvol geacht. Uiteraard zijn 
er wel specifieke lozingseisen ten aanzien van olie-componenten. 

Gasproductie 
Zoals reeds eerder genoemd, zal de hoeveelheid geproduceerd water bij platform Q4-
A gemiddeld ca. 17 (en maximaal circa 27) m^ per etmaal, of ca. 5.600 m^ per jaar 
zijn. Voor Q4-B zal de hoeveelheid geproduceerd water gemiddeld ca, 20 (en 
maximaal ca 27) m^ per etmaal zijn, of ca. 6.600 m^ per jaar. Dit is een geringe 
stroom. Omgerekend komt het neer op 12 liter per minuut, oftewel iets meer dan 
wat thuis uit een badgeiser komt. 

Productiewater bevat van nature sporen zware metalen. De concentraties hiervan 
blijken van platform tot platform enigszins te verschillen. De concentraties zoals 
gemeten op het vergelijkbare Q8-A satellietplatform zijn als uitgangspunt genomen 
voor het bepalen van de jaarvracht in tabel 5.10. 
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Tijdens de productiefase wordt kathodische bescherming toegepast van stalen 
onderdelen. Hiertoe worden aluminium anodes gebruikt met een gering aandeel zink 
(3,5%). Uitgegaan wordt van een hoeveelheid van 22.550 kg anodemateriaal voor 
de jacket van platform Q4-A en 16.000 kg voor de poten van platform 04-B. Verder 
is er van uitgegaan, dat na 25 jaar nog 10% van het anodemateriaat over is. De 
gemiddelde jaarlijkse emissies zijn weergegeven in tabel 5.10. In deze tabel zijn, zoals 
genoemd, tevens de emissies van (zware) metalen naar het water opgenomen als 
gevolg van het lozen van productiewater. 

Tabel 5.10: Emissies van {zware) metalen naar water van 04 satellietplatforms 

Metaal Emissies naar water in kg 
gemiddeld per [aar 

Metaal 

Q4-A platform Q4-B platform 

Kwik 

Cadmium 

Lood 

Zink 

Zink van anodes van kathodische bescherming 

Aluminium van anodaa van kathodischa bescherming 

Nikkel 

0.0014 

0,0017 

0,055 

0,12 

2S 

7S3 

0,072 

0,0017 

0,0020 

0,065 

0,14 

20 

556 

0,085 

Het blijkt dat de met het geproduceerde water geloosde hoeveelheden zware metalen 
zeer klein zijn; in de orde van grammen per jaar of minder. Enerzijds is dit het gevolg 
van de geringe hoeveelheid water. Anderzijds is de concentratie van de metalen in 
het geproduceerde water zeer laag. In veel gevallen ligt de concentratie onder de 
detectielimiet, zelfs met toepassing van de meest nauwkeurige analyse methode. In 
die gevallen is voor de berekening als concentratie de helft van de detectielimiet 
aangehouden. 

De hoeveelheid alifaten in het geloosde geproduceerde water mag gemiddeld niet 
meer dan 40 mg per liter bedragen, bepaald als maandgemiddelde. De verwachte 
concentratie zal hier ruim onder liggen, en wordt voor de berekeningen op 20 mg per 
liter gesteld. De concentratie aromaten blijkt bij vergelijkbare platforms in het P-blok 
en het Q-blok ongeveer de helft van concentratie van alifaten te zijn, d.w.z. ongeveer 
10 mg per liter. Voorts wordt uitgegaan van het gemiddelde debiet van 5.600 m^ 
geproduceerd water per jaar voor 04-A en 6.600 m^ voor 04-B. De aldus berekende 
hoeveelheden met het geproduceerde water geloosde koolwaterstoffen zijn 
weergegeven in tabel 5.11. 

Tabel 5,11: Emissies van koolwaterstoffen naar water van 04 satellietplatforms 

KoolwatetEtot EmisEieG naar water in kg gemiddeld per jaar KoolwatetEtot 

platform Q4-A platform Q4-B 

Alilaten 

Aromaten 

112 

56 

104 

52 

Totaal 168 156 
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In de eerste jaren zullen de vrachten hoger zijn, terwijl deze in de latere jaren lager 
dan het gemiddelde zuilen zijn, evenredig met de gasproductie. 

Met het productiewater wordt, naast de genoemde metalen en koolwaterstoffen, het 
zout (calciumchloride) geloosd, afkomstig van de gasdroging (zie paragraaf 5.5.2). 
Het zoutverbruik is in geval van productie zonder compressie 16-434 kg/jaar 
(uitgaande van een zoutconsumptie van 59-1.611 kg per 10^ Nm^ gas, een 
stookgasconsumptie van 816 Nm^/dag en 330 operatieve dagen per jaar). Dit zout 
wordt geloosd in de vorm van een 30 gewichtsprocent zoutoplossing. Wanneer 
uitgegaan wordt van productie met compressie (1.000 kW), is de zoutconsumptie 
689-1.455 kg per jaar (uitgaande van een zoutconsumptie van 197-416 kg zout/ 10' 
N m \ een stookgasconsumptie van 7.000 NmVdag en 330 operatieve dagen). 

Voor de hoeveelheid neerslag is uitgegaan van 800 mm neerslag per jaar en 
oppervlakten voor platform 04-A en Q4-B van respectievelijk 734 m^ en 1.200 m^. 
Dit resulteert in ruim 580 m^ hemelwater per jaar voor Q4-A en 960 m^ voor Q4-B. 
Dit water wordt geloosd. Een beperkt deel komt niet tot afvoer, maar verdampt, 

De capaciteit van een 'service sea water pump' voor reinigingsdoeleinden is 
20 m^/uur. Aannemend dat deze pomp per maand gemiddeld maximaal een uur 
gebruikt wordt, is de hoeveelheid te lozen schrobwater 240 m^ per winningslocatie 
per jaar. Per jaar wordt ongeveer 100 I schoonmaakmiddelen geloosd. 

5.7.3 Reststoffen 

Productieboringen 
Als af te voeren reststoffen bij productieboringen gelden per productieboring de 
volgende hoeveelheden als uitgangspunt: 

relatief kleine hoeveelheden bedrijfsafval (per week gemiddeld: 3 bakken kantine-
afval, 2 'drums' glas en enig schroot) 
relatief kleine hoeveelheden klein gevaarlijk afval (per week gemiddeld: 2 'drums' 
verf afval, 2 m^ vuile olie, 1 'drum' oliefilters en 1 'drum' poetslappen). 

Gasproductie 
Bij de productie en behandeling van op zee gewonnen aardgas komt weinig afval vrij. 
Satellieten veroorzaken bovendien vergeleken met behandelingsplatforms een zeer 
geringe hoeveelheid afval. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat satellieten 
onbemand zijn. anderzijds doordat deze platforms ontworpen zijn voor een minimum 
aan onderhoudswerkzaamheden. Het vrijkomende afval bestaat voor het grootste 
deel uit bedrijfsafval en voor een gering deel uit gevaarlijk afval. 
Alle afval wordt gescheiden verzameld en naar de vaste wal verscheept. Vervolgens 
wordt het onder de vigerende wet- en regelgeving afgevoerd naar vergunninghouden
de verwerkers, respectievelijk meegegeven met een erkend inzamelingsbedrijf. 
Zoals eerder gesteld gaat het in totaal om geringe hoeveelheden. Op basis van 
ervaringen met de vergelijkbare platforms in het O-blok wordt de totale hoeveelheid 
gemiddeld op ca. 400 kg per jaar geschat. Dit bestaat met name uit industrieel afval, 
zoals vervangen materiaal, kleine onderdelen, verpakkingsmateriaal etcetera. 

5.7.4 Geluidemissies 

Productieboringen 
Voor productieboringen wordt (wanneer niet wordt afgefakkeld) een 60 dB(A] 
contour aangehouden op 200 è 300 m afstand vanaf het boorplatform (Haskoning, 
1995b). Dit betreft het zogenaamde gestandaardiseerde niveau. 
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Voor de maximale niveaus ligt de 60 d6(A)-contour op grotere afstand van het 
platform. Dit is vooral bij het trippen het geval. In dat geval (piekgeluiden) ligt de 60 
dB{A) op bijna 540 m afstand. 
Er wordt van uitgegaan, dat bij het schoonproduceren van productieputten 
aanvankelijk gelimiteerd afgefakkeld zal worden. Dit affakkelen vormt een bron van 
geluid. Volgens HASKONING [1995a) ligt de 60 dB(Al-contour van een fakkel bij een 
exploratieboring bij een gasdoorzet van 1,5 miljoen Nm^/dag op 410 m. Bij het 
schoonproduceren van putten in Q4 wordt er van uitgegaan, dat maximaal 1 miljoen 
Nm^ gas afgefakkeld wordt. 

Gasproductie 
Voor bepaling van de geluidemissie tijdens de gasproductie bij platform Q4-A is 
gebruik gemaakt van een door KCI voor dit platform opgesteld rapport (1999). Er is 
hierbij onderscheid gemaakt tussen twee situaties: zonder en met mogelijke 
toekomstige aanpassingen. Deze aanpassingen hebben betrekking op de mogelijkheid 
om op platform Q4-A gascompressie toe te passen, alsmede op aansluiting van 
toekomstige productieputten. 

Rekening houdend met o.a. een onnauwkeurigheidstoeslag van 15% resulteren de 
berekeningen in een bronvermogen van 92,6 dB(A) en 112,8 dB(A) voor respectie
velijk de situaties zonder en met compressie bij platform Q4-A, resulterend in 
60 dB(A) contouren binnen 15 m, respectievelijk op circa 120 m van het platform. 
Voor platform Q4-B is uitgegaan van de waarden van platform Q4-A zonder 
compressie, maar wel rekening houdend met aansluiting van één extra productieput. 
Op basis hiervan resulteert voor dit platform eveneens een 60 dB(A) contour op 
minder dan 15 m van het platform. Bij de berekeningen is geen rekening gehouden 
met bedrijfsduur- of meteocorrecties. Wat dit betreft zijn de berekende niveaus als 
'worst case' te beschouwen. 

5.7.5 Overige emissies 

Naast de genoemde emissies is sprake van emissie van licht en (indien afgefakkeld 
wordtl van warmte, Deze emissies zijn niet gekwantificeerd. Voorts is er sprake van 
transportbewegingen. 

5.8 Alternatieven, varianten en effectbeperkende maatregelen 

In het kader van dit MER zijn ten behoeve van de effectbeschrijving de voorgenomen 
activiteit en het nulalternatief onderscheiden. Ten aanzien van de voorgenomen 
activiteit heeft de navolgende beschouwing er toe geleid dat er wat dit betreft geen 
relevante alternatieven of varianten zijn vastgesteld. De bepaling van het meest 
milieuvriendelijk alternatief vindt plaats in hoofdstuk 8 na de effectbeschrijving. 

5.8.1 Locatiekeuze 

In de Startnotitie van december 1998 is voor de beide daarin genoemde prospects 
Q4-H1 (in dit MER Q4-B) en 04-H2 (in dit MER Q4-A) een afzonderlijk zoekgebied 
weergegeven voor de positie van de productieplatforms. Het zoekgebied voor het 
prospect Q4-H1 lag hierbij geheel binnen het 'Schietgebied Petten'. Uit overleg op 
basis van o.a. de Startnotitie is duidelijk geworden dat realisatie van een winnings
platform binnen het schietgebied niet wordt toegestaan door het bevoegd gezag. 
Daarom is gekozen voor een locatie juist buiten het schietgebied. De keuze van deze 
locatie is gebaseerd op de geologische informatie. 
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De verzamelde informatie over de huidige toestand van het milieu (hoofdstuk 4 van 
dit MER) en de effectbeschrijving (hoofdstuk 7 van dit MER) hebben niet geleid tot 
het (kunnen) onderscheiden van een voorkeurslocatie uit oogpunt van milieu. Dit 
geldt ook voor het prospect Q4-H2. De proefboring Q4-9 is uitgevoerd binnen het 
zoekgebied zoals aangegeven in de Startnotitie. Vanwege het succes van deze 
proefboring is uitgangspunt dat ook de winning op deze locatie zal plaatsvinden. Ook 
hier hebben de verzamelde informatie over de huidige toestand van het milieu en de 
effectbeschrijving niet geleid tot het (kunnen) onderscheiden van een voorkeursloca
tie uit oogpunt van milieu. 

5.8.2 Productieboringen 

Algemeen 
In dit MER is voor productiebormgen een aantal effectbeperkende maatregelen in 
beschouwing genomen. Deze maatregelen zijn weergegeven in tabel 5.12. Hierbij is 
tevens aangegeven of de maatregelen standaard of aanvullend zijn. Ook is 
aangegeven als een specifieke maatregel geen milieuwinst oplevert of niet 
uitvoerbaar is. Alle aangegeven aanvullende en standaard maatregelen worden door 
Clyde in praktijk gebracht. 

Tabel 5.12: Effectbeperkende maatregelen en toepassing bij boring 

Milieubalasting 
Aanvullende maatre gal 
(in volgorde van belangrijkheid) 

ToepasEing 

Tiaatregel ' 

Algemeen t . Treffen veiligheids-, bestrijdings- on risiooroducerende 
maatregel on S 

Algemeen 

2. Specifieke voorlichting personeel S 

Aanwezigheid !. Instrueren personeel s Aanwezigheid 

2. Minimaliseisn boorli jd s 
Geluid 1. Instrueren personeel s Geluid 

Z, Baperkon van geluid bij fakkelen X 

Geluid 

3. Positioneren boorinstallatie X 

Hitte 1. Minimaliseren van fakkelen X 

Lucht 1. Vermijden 'carry-over' s Lucht 

2. Minimaliseren van fakkolon X 

Bodem 1, Storten van grind in geval van bodemerosie s 
Water 1. Gesloten drainagesysleem 5 Water 

2, Instrueren psrsoneal 5 

Water 

3, Gebruik duur iama matarialon S 

Water 

4. Toepassing vloeistofdichte vloeren 5 

Water 

s. Volgen 'permit lo work ' procedure 5 

Water 

6. Verontreinigd regenwater reinigen S 

Afval 1. Prevenlie/hergebcuik maximaliseren s Afval 

2. Nutt ig gebruik afvalwater s 
Afval 

3. R«glstraIio aan/afvoer s lof fen s 
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Mil ieubelasting 
Aanuullende maatregel 
(in volgorde van belangrijkheid) 

Toepassing 
maatregel ' 

Boorspoeling 1. Geen oebFuih van OBM X Boorspoeling 

2. Gebruik geëvalueerde stoffon/materialon S 

Boorspoeling 

3. Gebruik zoveel mogelijk biologisch afbreekbare producten S 

Boorspoeling 

4 . 

5. 

Opslaan/etiketteren boorspoelingstoevoagingan s 

Boorspoeling 

4 . 

5. Gebruik van voor hat milieu onschadeiijke stoffen X 

Incidantan l . Gebtuik van slaal-versterkts slangen met lekvcije 
koppelingen 

s Incidantan 

2. Volgen 'permit to work ' procedure s 

* S = maatregel is standaard 
O = betreft maatregel die feitelijk al vast l igt door g s k o z w locatie 
X = maatregel word t toegepast 

Boorperiode 
In het kader van de voorgenomen activiteit is er ten aanzien van het uitvoeren van 
productieboringen geen onderscheid gemaakt in perioden van het jaar. Uitgangspunt 
is dat een productieboring in elke willekeurige periode van het jaar kan plaatsvinden. 
Wat dit betreft zijn er in dit MER daarom geen alternatieven of varianten onderschei
den. Wel komen bij de etfectbeschrijving in hoofdstuk 7 verschillen aan de orde 
tussen perioden van het jaar ten aanzien van de gevoeligheid van vogels voor 
verschillende vormen van mogelijke beïnvloeding. 

Effectbeperking licht en geluid 
Uitgangspunt is dat de beschikbare installaties volgens de moderne eisen (de stand 
der techniek) zijn uitgerust. Het aanbrengen van wijzigingen is om die reden slechts 
zelden nodig en ook voor de productieboringen in blok 0 4 niet voorzien. Zoals gebrui
kelijk zal een hefeiland kort na plaatsing worden geïnspecteerd. 

Bij deze inspectie zal ook gelet worden op emissies van licht en geluid. Indien nodig 
zullen maatregelen worden getroffen (zoals het anders richten van lampen, met 
inachtneming van het uit oogpunt van veiligheid op het platform benodigde licht). Er 
bestaan overigens geen bruikbare methoden om de zichtbaarheid van de fakkel te 
beperken. Op basis hiervan zijn ten aanzien van deze aspecten geen alternatieven of 
varianten onderscheiden. 

5.8.3 Productie-installaties 

Algemeen 
In dit MER is voor de gaswinning een aantal effectbeperkende maatregelen in 
beschouwing genomen. Deze maatregelen zijn weergegeven in tabel 5.13. Hierbij is 
tevens aangegeven of de maatregelen standaard of aanvullend zijn. Ook is 
aangegeven als een specifieke maatregel geen milieuwinst oplevert of niet 
uitvoerbaar is. Alle aangegeven aanvullende en standaard maatregelen worden door 
Clyde in praktijk gebracht. 

november 1999 revisie 06 



MER. WinniPQ van aardgas in blok Q4 van hat Nsderlanda dael van hot Continentaal Plat Blad 99 van 185 

Tabel 5.13: Effectbeperkende maatregelen en toepassing bij productie en onderhoud 

Milisub«U«ting 
Aanvul lande maat ra gal 
(in volgorde van belangrijkheid) 

Toepassing 
maalregal * 

Algomaen 1. Treffen veiligheids-, bestrijdings- en r is icoieducetende 
maatregelen 

S 
Algomaen 

2. Specifieke voorlichting personeel s 
Aanwezigheid 1. Instrueren personeel s Aanwezigheid 

2. Goed onderhoud s 
Geluid 1, Instrueren petsonsei s Geluid 

2 Geluld in ontwerpfase specificeren s 
Hitte 1. n.v.t. 

Lucht 1 Minimaliseren emissies m ontwerpfase s 
Bodem 1. n.v.t. 

Water 1. Gesloten drainagesvsteam s Water 

2. Instrueren personeel s 
Water 

3. Gebruik duurzame materialen s 

Water 

4. Toepassing vloeistofdichte vloeren s 

Water 

5. Afvoeren van afgewerkte olie s 

Water 

6. Verontreinigd regenwater reinigen s 
Afval 1. Preventie/hergebruik maximaliseren s Afval 

2. Registralie aan/afvoer sloffen s 
Incidenten 1, Gebruik van staal-versterkte slangen met lekvrije 

koppelingen s 
Incidenten 

2. Volgen 'permit to work ' procedure 5 

* S = maatregel is standaard 

Voor het vervolgens vaststellen van mogelijke alternatieven en varianten ten aanzien 
van productie-installaties is de volgende procedure gevolgd: 
• In de eerste plaats is nagegaan dat voldaan v^ordt aan vigerende wet- en 

regelgeving. 
- Vervolgens is vastgesteld dat optimaal voldaan zal worden aan wat in het 

convenant als 'Stand der Techniek' is gedefinieerd. 
- Tenslotte is nagegaan in hoeverre rekening kan worden gehouden met overige 

denkbare maatregelen zoals die onder andere in het IMP van Nogepa zijn 
opgenomen. 

Wet- en regelgeving 
Zoals blijkt uit hoofdstuk 3, zijn vergunningen nodig voor een aantal activiteiten. 
Deze worden door Clvde volgens de vereiste procedures aangevraagd. Voor zover 
wBt- en regelgeving eisen stelt aan de productie-installaties als zodanig, wordt 
daaraan voldaan doordat deze aan de stand der techniek voldoen zoals in deze 
paragraaf nader toegelicht. 

Het beleid van Clyde is gericht op naleving van alle relevante wetten en regels. 
Toezicht op de naleving is een belangrijk onderdeel van Clyde's milieuzorgsysteem. 
Het is onderdeel van Clyde's beleid om van tijd tot tijd, door middel van een audit 
ibedrijfsdoorlichting). controle op de naleving van alle voorschriften uit te voeren. 
Controles worden als regel uitgevoerd door externe organisaties of adviseurs. 
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Indien een nalevingscontrole een tekortkoming van de zijde van Clyde blootlegt, zal 
dit met hoge prioriteit worden gerectificeerd. 

Stand der techniek 
Stand der techniek, zoals naar analogie van de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NER) 
gedefinieerd in het milieuconvenant (zie kader hieronder), is per definitie een 
dynamisch begrip en ontwikkelt zich naarmate nieuwe technieken beschikbaar komen 
en zich bewijzen in de praktijk. 

Definitie van stand der techniek (in convenant): 

Behorend tot de stand der techniek worden die maatregelen gerekend die ter 
beperking van emissies van een bron. procesgeïntegreerd dan wel als nage-
schakelde techniek, in een gemiddeld en financieel gezonde inrichting van de 
onshore onderscheidenlijk de offshore sector van de olie- en gaswinningsindus
trie in binnen- of buitenland met succes worden toegepast, dan wel overeen
komstig de regels der techniek vanuit andere processen of op basis van 
succesvolle op industriële schaal uitgevoerde demonstratieprojecten op de 
betreffende bron kunnen worden toegepast. 

Is binnen de onshore onderscheidenlijk de offshore sector van de olie- en 
gaswinningsindustrie de grootte van de inrichtingen erg uiteenlopend dan is het 
voorzieningenniveau van inrichtingen met een vergelijkbare grootte maatge
vend. 

Als hulpmiddelen voor het definiëren van de huidige stand der techniek zijn de 
volgende bronnen gebruikt; 
- maatregelen betreffende de lozing van olie met productiewater zoals gedefinieerd 

in ' P A R C O M Recommendation 92/6 on Best Available Technologv for Produced 
Water Management on Offshore Gas and Oil Installations' 

- maatregelen betreffende emissies naar de lucht zoals nader gedefinieerd in de NeR 
Bijzondere regeling 3.5/28.3: 'Installaties ten behoeve van de aardgas- en 
aardoliewinning', januari 1996 

- maatregelen betreffende emissies naar water zoals beschreven onder de drie 
bewezen technieken in het rapport' Inventarisatie van technieken ter beperking van 
benzeen / zware metalen emissies van offshore platforms' door Stork Engineering 
Consultancy B.V. van 4 februari 1998. 

Op basis hiervan is een selectie en beschouwing uitgevoerd in bijlage 4 van mogelijk 
toepasbare technieken om emissies naar water en lucht te beperken. 

Voorts is in deze bijlage een aantal mogelijke andere maatregelen beschouwd ter 
beperking van milieubelasting uit het Ontwerp-lMP2 {hoofdstuk 5) dat samenhangt 
met het milieuconvenant dat door de Olie- en Gaswinnningsindustrie is afgesloten 
met de Nederlandse overheid. Slechts een beperkt aantal maatregelen is van 
toepassing op offshore satellietplatforms voor gas. 

Beperking emissies naar water 
Belangrijk aspect bij de gaswinning in blok 04 is de relatief geringe stroom te lozen 
productiewater (gemiddeld ca. 17 en maximaal circa 27 m^ per dag voor platform 
04-A en gemiddeld 20 en maximaal 27 m^ per dag voor platform Q4-B). Mede 
daardoor is de vracht aan te lozen koolwaterstoffen beperkt (respectievelijk circa 168 
en 156 kg koolwaterstoffen per jaar, zie paragraaf 5.7.2) en daarmee ook de 
maximaal haalbare milieuwinst bij het terugbrengen van deze vracht. 
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Dit is van belang voor het vaststellen van de stand der techniek ten aanzien van de 
waterbehandeling in de onderhavige situatie. 

Ten aanzien van de waterbehandeling (olie/water-scheiding) zijn door Clyde de 
volgende technieken als 'stand der techniek beschouwd' : 
- gasflotatiesystemen 
• statische hydrocycionen 
- 'coalescers' 
- plaatseparatoren 
- centrifuges 

In bijlage 4 zijn deze technieken toegelicht en geëvalueerd. Mede op basis van deze 
evaluatie is gekozen voor toepassing van 'coalescers' voor de behandeling van 
productiewater en voor plaatseparatoren voor de behandeling van regen- en 
schrobwater. Met name de noodzaak van zeer frequente controles en de gevoeligheid 
voor processtofingen (zeer belangrijk aspecten voor een onbemand platform) maken 
andere technieken minder geschikt. Op basis hiervan zijn in dit MER geen alternatie
ven of varianten ten aanzien van de waterbehandeling onderscheiden. 

Beperking emissies naar de lucht 
Op basis van de beschouwing in bijlage 4 wordt de volgende maatregel, als 'stand 
der techniek', toegepast bij de platforms Q4-A en Q4-B: 
- toepassing van generatoren met aardgas als brandstof [voordelen ten aanzien van 

deze generatoren: geen dieseltransport, geen zwavelemissie) als hoofdgenerator 
op Q4-A en de mogelijk toekomstige extra generatoren op beide platforms 

• minimaliseren van affakkelen van gas bij het schoonproduceren van gasputten 
- HIPPS (zie paragraaf 5.3.2) 

Extra beveiliging van het satellietplatform door middel van radarcontrole 
Door middel van radar zou de omgeving van de platform kunnen worden gecontro
leerd. Dit zou zowel vanaf de vaste wal als vanaf de platforms zelf kunnen plaatsvin
den. De waarde van een dergelijk systeem wordt zeer beperkt geacht. Schepen 
kunnen weliswaar waargenomen worden, maar het probleem is dat het moeilijk is 
actie te ondernemen, vanwege de tijd tussen het waarnemen en het ter plaatse 
kunnen zijn. 

Bewaking kwaliteit lozingswater 
Op de onbemande platforms worden tijdens ieder bezoek (en op iedere volgende dag 
zolang het bezoek duurt) watermonsters genomen van het productiewater en van het 
regen- en schrobwater. De resultaten van de analyses van de monsters, welke 
geschieden volgens NEN 6675 (mod), zijn binnen een tijdsbestek van 48 uur na 
monstername bekend. Mocht de concentratie van olie in water hoger dan 100 mg 
per liter zijn dan wordt er direct een onderzoek gestart naar de mogelijke oorzaak en 
actie ondernomen om de oorzaak weg te nemen. Binnen een tijdsbestek van 24 uur 
wordt een nieuw monster genomen. Mocht tijdige opheffing van de oorzaak niet 
mogelijk blijken dan kunnen maatregelen als vermindering of stilleggen van de 
productie overwogen worden. 

De bovengenoemde activiteiten staan omschreven in Clyde's 'Procedures for 
sampling and reporting oil containing mixtures'. 
Continue bewaking van het oliegehalte is door het ontbreken van voldoende 
betrouwbare apparatuur vooralsnog niet mogelijk. Dit is tevens de conclusie van een 
recente studie van het E&P Forum (1998). 
Monitoring van de overige relevante parameters van de watersamenstelling zal 
gebeuren overeenkomstig de aanbevelingen die momenteel in het kader van het 
milieuconvenant door een NOGEPA-werkgroep worden opgesteld. 
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6 Veiligheid en risico-analyse 

6.1 Veiligheid 

6 .1 .1 Algemeen 

Risico-evaluatie behoort tot de vaste gereedschappen van de offshore industrie. 
Sinds de invoering van de 'post-Piper Alpha wet- en regelgeving' heeft ook Clyde 
risico's in kaart gebracht van al haar activiteiten. 
Risico-evaluaties leiden tot het invoeren en bijhouden van een groot aantal 
activiteiten, procedures en maatregelen die tot doel hebben om een zo goed 
mogelijke waarborg te geven voor het veilig en milieuvriendelijk uitvoeren van 
productie, onderhoud en boringen. Alle relevante aspecten zijn daartoe beschreven 
in het 'Clyde Loss Control Systeem', een geïntegreerd zorgsysteem dat uitvoering 
geeft aan de wettelijke vereisten voor het onderhouden van een 'Veiligheids- en 
Gezondheidszorgsysteem'. Bovendien zijn daarin milieu-aspecten meegenomen en 
andere eisen die voortvloeien uit Ctyde's beleidsdoelstellingen. Het uitvoeren van 
risico-identificatie en evaluatie is een vast onderdeel van het zorgsysteem van Clyde. 

6 . 1 . 2 Zorgsysteem voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu 

Clyde heeft een veiligheids- en gezondheidszorgsysteem overeenkomstig de vereisten 
in het Mijnreglement continentaal plat. Andere ondernemingen, zoals bijvoorbeeld de 
aannemer die de boorwerkzaamheden verricht, zijn overigens ook verplicht tot het 
uitvoeren van een veiligheidsprogramma. 

In het geval van een boring zijn de veiligheidsactiviteiten zowel ondergebracht in het 
zorgsysteem van de aannemer als in het zorgsysteem van de mijnonderneming. Dat 
betekent dat de mijnonderneming verschillende, getrapte mechanismen ter beschik
king heeft om de veiligheid bij de boring te waarborgen. De mijnonderneming Clyde 
voelt zich verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van procedures, werkinstructies 
en veiligheidsactiviteiten. Een goede controle op de werking van het veiligheidszorg
systeem van de boormaatschappij, dat tevens een aantal aspecten van kwaliteit, 
gezondheid en milieu bevat, is verankerd in het zorgsysteem van mijnondernemingen. 
In het recente verleden is meerdere malen (uit jurisprudentie) gebleken dat de 
mijnonderneming aansprakelijk wordt geacht, bijvoorbeeld voor incidentele 
olielozingen. 

Een overzicht van de verschillende communicatielijnen, waaruit de samenhang blijkt 
tussen de toezichtfuncties van zowel de overheid als de mijnonderneming, is 
weergegeven in het onderstaande schema. 

Toezicht door overheid 

zorgsysteem 
Clyde 

Toezicht 
door 
Clyde 

Audit I 
door » 
Clyde I 

Zorgsysteem 
aannemer 

Figuur 6 . 1 : Overzicht van communicatielijnen bij toezicht 

nowembsf 1999 revisie 06 



MER; Winning van aardgas in blok Q4 uan het Nederlands doal van hot Continentaal Plat Blad 104 van 185 

6.1.3 Risico-evaluatie als onderdeel van het zofgsysteem 

Tijdens het ontwerp en de constructie van installaties wordt er een beheers-
programma uitgevoerd dat deel uitmaakt van het zorgsysteem. Dit beheers-
programma kent zes uitgebreide veiligheids-evaluaties met daarin opgenomen een 
Hazard en Operability studie iHAZOP) overeenkomstig het rapport van het 
Directoraat-generaal van de arbeid, getiteld 'Storingsanalyse, waarom, wanneer en 
hoe' (1979). Alle evaluatiedelen dienen te worden gevolgd bij de bouw van een 
platform of pijpleiding. 

De veiligheids-evaluatie kent de volgende zes deel-evaluaties: 
1: tijdens de pré-project studie / opzetten tijdsplanning 
2. bij het ontwerpvoorstel / projectspecificatie 
3. tijdens het detailontwerp 
4. in de constructiefase 
5. tijdens het inbedrijfstellen 
6. na het inbedrijfstellen. 

Tijdens iedere deel-evaluatie worden de milieu- en veiligheidsrisico's geïnventariseerd, 
geëvalueerd en worden acties afgesproken. Bij alle deel-evaluaties worden 
deelnemers van alle relevante functionele afdelingen binnen het bedrijf betrokken, 
(het zogenaamde PSR-team) zodat vanuit alle relevante invalshoeken opmerkingen 
kunnen worden gemaakt en voorstellen kunnen worden gedaan. Dit resulteert dan 
in een lijst van acties die in de volgende ontwerpstap worden meegenomen. De 
afspraken en vervolgacties worden vastgelegd en het nakomen ervan wordt 
bewaakt. Het PSR-team wordt meestal voorgezeten door een onafhankelijke 
voorzitter. 

Als het detailontwerp in een vergevorderd stadium is kan er een controle plaatsvin
den in de vorm van een Hazard and Operability Study of HA20P (Storingsanalyse). 

6.1.4 HAZOP 

Tijdens het detailontwerp wordt er een HAZOP (Storingsanalyse) uitgevoerd. 
Hiervoor is een separate procedure aanwezig, waarbij eveneens de inbreng van 
verschillende invalshoeken om de aandachtspunten op te sporen, die voor het 
beperken van risico's en het voorkomen van onveilige situaties voor het personeel 
van belang zijn. De analyse leidt ertoe, dat vermijdbare risico's worden opgespoord, 
zodat verbeteringen in het detailontwerp kunnen worden aangebracht. Het gaat 
daarbij in het algemeen om een 'waslijst' van kleine punten. 
Voor het platform Q4-A zijn de stappen (deel-evaluaties) 1,2 en 3 doorlopen. De 
bevindingen daarvan zijn verwerkt in het ontwerp dat er nu ligt. Voor het platform 
Q4-B zijn inmiddels de projectspecificaties en de bijbehorende milieuvoorzieningen 
(bijvoorbeeld behandeling van te lozen water) duidelijk, de veiligheidsevaluaties [die 
betrekking hebben op ongevallen zoals aanvaringen, incidenten met helikopters, 
brand en explosie) vonden parallel aan de milieu-effectrapportage plaats (zie 
paragraaf 6.1.5). Omdat het een weinig gecompliceerde installatie betreft met 
processen waarmee zeer veel ervaring is opgedaan, mag worden aangenomen dat 
de evaluaties alleen op detailpunten tot aanpassingen zullen leiden, binnen de 
uitgangspunten in dit MER. 

De resultaten van de evaluaties, waaronder aanbevelingen voor verbeteringen, 
worden bewaard en de opvolging bewaakt. Dit leidt ertoe, dat na het doorlopen van 
de gehele bovengenoemde procedure het procesontwerp meerdere malen is 
gecontroleerd door verschillende disciplines. 
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Het resultaat van de procedure is dat alle onvolkomenheden zijn opgespoord, zodat 
de constructie van het platform geheel geschiedt in overeenstemming met het 
oorspronkelijke concept zoals dat tijdens het eerste deel van veiligheidsevaluaties is 
besproken door het PSR team. Als is vastgesteld dat er geen verborgen gebreken in 
het ontwerp schuilen wordt het ontwerp goedgekeurd voor constructie. Inmiddels is 
ook het concept Veiligheids- en Gezondheidsdocument ('Safetv Case') gereed waarin 
de grotere risico's worden behandeld zoals brand en explosie. Dit document wordt 
in zijn uiteindelijke vorm aangeboden aan de directie, die akkoord moet gaan met de 
risico-evaluatie voordat het document ter instemming aan het Staatstoezicht op de 
Mijnen wordt toegezonden, volgens de uit de Mijnreglementen voortvloeiende 
verplichtingen. 

In paragraaf 6.1.5 wordt voor platform Q4-A kortingegaan op de risico-evaluatie met 
betrekking tot veiligheid en gezondheid voor het bezoekend personeel. In het kader 
van het voorliggende MER worden enkele punten genoemd, die ook voor de 
beoordeling van milieugevolgen van belang kunnen zijn. 

6.1.5 Risico-evaluatie voor bezoekend personeel 

Voordat een 04-installatie in bedrijf wordt genomen, zal een zogenaamd Veiligheids-
en Gezondheidsdocument ('Safetv Case') voor het platform worden opgesteld, 
waarin een volledige risico-inventarisatie en -evaluatie plaatsvindt. Dit betreft in de 
eerste plaats een evaluatie voor vaststelling van de risico's voor het personeel dat 
het platform bezoekt. Het document wordt beoordeeld door het Staatstoezicht op de 
Mijnen, en moet gereed zijn voordat de installatie in gebruik wordt genomen. 

De risico-inventarisatie en -evaluatie houdt onder andere in dat het risico voor brand 
en explosie behandeld wordt. Het ontstaan van een brand of explosie kan terugge
voerd worden naar de kans dat er een gaslekkage optreedt. Daarvoor wordt gebruik 
gemaakt van bestaande bestanden (data bases) die statistische gegevens vermelden 
op grond waarvan de kans op een grote of kleine lekkage wordt berekend. 

Voor de veiligheid en voor het milieu is het belangrijk, dat de totale hoeveelheid 
brandbaar materiaal dat zich in de installatie bevindt, geminimaliseerd is, doordat 
alleen de hoogst nodige bewerkingen op Q4 worden uitgevoerd, zoals het afscheiden 
van gecondenseerd water. De meer essentiële procesbewerkingen vinden op een 
hoofdplatform plaats. Dit ontwerp heeft tot gevolg dat de totale inhoud van de 
procesinstallatie naar verwachting beperkt is tot ongeveer 17 m', hetgeen 
overeenkomt met een gasinhoud van ongeveer 1.600 Nm^. 

Zou er op één of andere wijze een grote lekkage optreden dan zou deze een 
onmiddellijke noodstop van het platform veroorzaken, ofwel door het HIPPS systeem 
ofwel door de aanwezige gasdetectie. Daardoor zal de toevoer van brandbaar 
materiaal stoppen. Er kan dus niet meer gas vrijkomen dan circa 1.600 Nm^ of 6 m' 
condensaat of 120 m^ glycol of 20 m^ dieselolie [Q4-A) of 60 m^ (Q4-B). 

De kans op ontsteking die over het algemeen in de risico-analyse wordt gehanteerd 
is ongeveer 5% (onmiddellijke ontsteking) of 10% [vertraagde ontsteking). Dat 
betekent dat er in het merendeel van de gevallen geen brand uitbreekt, maar dat de 
inhoud van de installatie bij een lekkage van 10 kg/s in iets meer dan een kwartier 
is weggelekt. 
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De kans op een dergelijke lekkage werd voor een vergelijkbare Clyde installatie P2-
SE in een kwantitatieve risico-analyse becijferd op een waarde tussen 1 x 10^ en 
2 X 10"^ per jaar, hetgeen op een zeer kleine kans duidt. Er werd in de betreffende 
studie ten behoeve van het Veiligheids- en Gezondheidsdocument geconcludeerd dat 
er geen catastrofale milieu gevolgen te verwachten zijn. Voor de platforms Q4-A en 
Q4-B zullen de kansen in dezelfde orde van grootte liggen. 

In het Veiligheids- en Gezondheidsdocument wordt ingegaan op de kans op 
individuele ongevallen (door lekkages van koolwaterstoffen, vervoer per helicopter, 
vallende voorwerpen, botsingen door schepen, aardbevingen, noodweer, ongevallen 
met een helicopter of een vliegtuig] en de maatregelen om de kansen daarop zo klein 
mogelijk te maken. In het kader van dit MER wordt dit verder buiten beschouwing 
gelaten. 

6.2 Selectie van relevante incidenten voor de evaluatie van milieu-risico's 

Incidenten die mogelijk effecten voor het milieu kunnen hebben, zijn: 
- incidenten in verband met scheepvaartverkeer (aanvaringen) 
- incidenten in verband met het transport en de overslag van goederen en het 

personenvervoer (per helikopter) 
- grote ongevallen, waaronder blow-out, brand, explosies of het instorten van een 

hefeiland of winningsplatform 
- pijpleidingincidenten, 

!n deze opsomming zijn ook mogelijke incidenten opgenomen, die vanwege hun 
beperkte mogelijke effecten en/of hun zeer geringe waarschijnlijkheid verder niet 
relevant zijn. Omdat het risico voor zowel de mens als het milieu wordt bepaald door 
enerzijds de kans dat het incident optreedt en anderzijds de omvang van de 
ongewenste effecten die het incident met zich meebrengt, kunnen de kans op (of 
verwachte frequentie van) en de omvang van effecten als criteria voor de selectie 
van relevante incidenten gebruikt. Alleen die incidenten komen voor een risico
analyse in aanmerking, die plaatsvinden met een significant hoge frequentie óf 
aanleiding kunnen geven tot een potentiële milieuschade van een matige tot grote 
omvang. 

Op basis van deze criteria zijn als relevante incidenten onderscheiden: 
- blow-out 
- aanvaring 
- spills 
- pijpleidingincident. 

Van deze geselecteerde incidentele gebeurtenissen is verder in dit hoofdstuk een 
risico-analyse opgenomen. 

Het neerstorten van een helicopter heeft vooral implicaties met betrekking tot de 
veiligheid en wordt behandeld in het Veiligheids- en Gezondheidsdocument voor de 
platforms. 
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6.3 Blow-out 

6.3.1 Algemeen 

Een blow-out is een ongecontroleerde uitstroming uit een put, waarbij koolwaterstof
fen (gas en condensaat), boorspoeling en/of water vrijkomen. Blow-outs kunnen 
optreden bij het boren naar nieuwe gasvoorkomens of bij productieboringen. 
Hiernaast kunnen ook blow-outs optreden tijdens productie, door bijvoorbeeld 
lekkages, aanvaringen, brand of explosie op het platform of tijdens onderhoudswerk
zaamheden aan de put ('workover' en 'wireline operations'). Bij sommige definities 
van blow-out worden alle 'well control' problemen ook als blow-outs geclassificeerd 
ook al heeft dit niet geleid tot emissies en is de put onder controle gebracht met de 
daarvoor aanwezige middelen. Deze gevallen worden in dit MER echter niet onder de 
definitie van een blow-out geschaard. 

Een blow-out kan ontstaan als de controle over een put wordt verloren. De meeste 
(gas)velden hebben een grotere druk dan de hydrostatische druk van de vloeistof of 
gaskolom in de put. Deze natuurlijke druk wordt gebruikt bij het productieproces. Als 
de controle over de put wordt verloren, zal een uitstroming onder hoge druk 
optreden, waarbij de in de put en het reservoir aanwezige stoffen (gas, boorspoeling, 
water, etc) vrijkomen. De vrijkomende stoffen kunnen gevaar opleveren voor het 
milieu door brand en vervuiling. De kans op een blow-out is gering. Bovendien 
hoeven ook niet alle blow-outs tot een significante milieu-aantasting te leiden. De 
kans op blow-outs tijdens boringen is wat hoger dan de kans op blow-outs tijdens 
productie of onderhoud. 

De kans op en de effecten van een blow-out op het Nederlands deel van het 
Continentaal Plat (NCP) zijn uitgebreid geanalyseerd door DNV Technica (1992). 
Deze paragraaf is daarom voornamelijk gebaseerd op de resultaten van deze studie. 
Hierbij moet wel in acht worden genomen dat het Technica-rapport bewust uitgaat 
van een 'cautious best estimate', dit is ook als zodanig in het rapport aangegeven. 
Hiermee wordt bedoeld, dat voorzichtigheidshalve van vrij 'pessimistische' aannames 
wordt uitgegaan. Daarbij komt, dat sinds het opstellen van het Technica rapport 
(1992) de boortechnieken en technische installaties verder ontwikkeld en verbeterd 
zijn en dat het opstellen van een Veiligheids- en Gezondheidsdocument verplicht is 
geworden. 

Na het optreden van een blow-out moet eerst de uitstroming gestopt worden en 
vervolgens moet de put worden 'doodgepompt'. Mogelijkheden tot het stoppen van 
da uitstroming hangen af van de oorzaak en van de schade die de blow-out heeft 
aangericht. In sommige gevallen kunnen de afsluiters op de put nog (provisorisch) 
bediend worden of kunnen er nieuwe afsluiters worden geplaatst. In hel slechtste 
geval moet een additionele put worden geboord om de blow-out onder controle te 
brengen, In sommige gevallen zal de blow-out vanzelf stoppen door instorting of 
uitputting van het reservoir. 

De duur van de blow-out hangt direct samen met de maatregel die toegepast kan 
worden om de put weer onder controle te krijgen. Ingeval de put weer onder controle 
gebracht kan worden zonder het boren van een nieuwe put zal de blow-out enkele 
uren tot enkele dagen kunnen duren. In andere gevallen duurt het enkele weken of 
langer doordat de benodigde uitrusting gemobiliseerd moet worden en een extra put 
moet worden geboord. Op basis van de Technica blow-out database zal een 
productie blow-out gemiddeld 11 dagen duren en een workover blow-out gemiddeld 
6 dagen. In paragraaf 6.3.3 wordt nader op de mogelijke duur van een blow out 
ingegaan. 
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6.3.2 Kans op een blow-out 

Hoewel er een aantal veiligheidsmaatregelen is geïnstalleerd op iedere gasput, 
kunnen blow-outs nog steeds optreden als een resultaat van de combinatie van een 
aantal technische en/of menselijke fouten. De kans op een blow-out wordt in het 
genoemde rapport geschat op basis van in het verleden opgetreden blow-outs in de 
Noordzee en de Golf van Mexico. Dit laatste gebied is meegenomen om een 
voldoende grote dataset van statische gegevens te krijgen. De gemiddelde 
levensduur van een Noordzee-installatie is echter aanmerkelijk lager dan die van 
installaties wereldwijd en de Golf van Mexico. Omdat de kansen op incidenten 
toenemen bij oudere installaties, zal hierdoor de kans op een blow-out in de Noordzee 
kleiner zijn dan op basis van de totale dataset. In verhouding met de rest van de 
Noordzee kenmerkt het NCP zich ten aanzien van aardgasvoorkomens door formaties 
met relatief lage overdrukken en het weinig voorkomen van ondiepe gasreservoirs. 
Deze factoren verlagen de kans op een blow-out op hel NCP verder. Om te 
compenseren voor deze verschillen zijn door DNV Technica (1992) voorzichtige 
correcties op de getallen doorgevoerd om de kans op een blow-out op het NCP iets 
realistischer, maar wel met de nodige voorzichtigheid te schatten. 

Op basis van de gehanteerde dataset en de uitgevoerde correctieberekeningen wordt 
de kans op een blow-out op het NCP bij productie en workovers van een gasput 9,7 
X 10"^ per putjaar of 2,6 x 10'^ per put (inclusief, boren, afwerken en productie, 
uitgaande van een productieduur van 15 jaar) geschat. 

6.3.3 Vrijkomende hoeveelheid stoffen bij een blow-out 

Stoffen die vrij kunnen komen bij een blow-out zijn: 
- Gas, bestaande uit methaan (ca, 91%), ethaan (ca. 3,5%), zwaardere koolwater

stoffen, koolstofdioxide en stikstof met een dichtheid van ca. 0,87 kg/m^. Het gas 
uit de Q4-reservoirs is HjS-vrij. 

• Aardgascondensaat, bestaande uit lichte koolwaterstoffen met een hoog aandeel 
aan aromaten. De condensaat/gas verhouding bedraagt in het Q4-blok ongeveer 
10 m^ per miljoen Nm^ gas. 

- Formatiewater, bestaande uit het water dat normaal in het gasreservoir aanwezig 
is. 

- Boorspoeling, gebruikt tijdens het boren van een put (WBM). 
- Zand, afkomstig uit het reservoir. 

Formatiewater, zand, zout water en boorspoeling op waterbasis zijn weinig 
milieuschadelijk en zijn daarom bij de evaluatie van de risico's van incidenten in dit 
MER niet verder in beschouwing genomen. 

Door Technica is een inschatting gemaakt van de blow-out hoeveelheden op basis 
van historische data en rekening houdend met de specifieke omstandigheden van de 
reservoirs op het NCP. In geval van een blow-out van een gasput zal zowel gas als 
condensaat vrijkomen. Milieu-effecten zullen hierbij met name door het condensaat 
kunnen worden veroorzaakt. Het gas zal zich snel verspreiden zonder ernstige milieu
effecten te veroorzaken. 
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Om tot een schatting te komen van de hoeveelheden condensaat die bij een blow-out 
van een gasput zouden kunnen vrijkomen, zijn door Technica, op basis van de 
gehanteerde datasets, drie scenario's onderscheiden: 
- eem minimum scenario, waarbij de put in 0,02 dagen (een half uur) weer onder 

controle is 
- een 'karakteristiek' scenario, waarbij de blow-out 4 dagen aanhoudt 
• een maximum scenario, dit is voor velden met in verhouding weinig condensaat 

gesteld op 30 dagen. 

De uitstroomsnelheid van hel gas uit de put is door Technica gesteld op 6,5 miljoen 
Nm^ per dag, voor de productieputten in Q4 dient echter uitgegaan te worden van 
een hoeveelheid van maximaal 2,5 miljoen Nm^ per dag. Verder is door Technica 
uitgegaan van een hoeveelheid van 12 m^ condensaat per miljoen Nm^ gas. Voor 04-
A en G4-B is deze hoeveelheid maximaal 10 m' per miljoen Nm^ gas. Bij de 
berekeningen is in dit hoofdstuk uitgegaan van de genoemde maxima. Dit levert een 
maximale uitstroomsnelheid van condensaat 25 m^ per dag ofwel 0,28 l/s op, 

In tabel 6,1 zijn de hoeveelheden weergegeven die bij de verschillende scenario's vrij 
zouden kunnen komen. Deze tabel is gebaseerd op het Technica-rapport, waarbij 
echter de hoeveelheden zijn gecorrigeerd voor de maximaal te verwachten 
uitstroomsnelheid en condensaatvracht bij 04 . In de tabel is verhoudingsgewijs 
aangegeven, hoe groot de kans op één van de drie scenario's is, gesteld dat een 
blow-out optreedt. De genoemde kansen moeten dus worden vermenigvuldigd met 
de kans op een blow-out, teneinde de kans op een bepaald scenario te kunnen 
schatten. Als voorbeeld: als er een blow-out is opgetreden (kans 2,6 x 10"̂  per put), 
is de kans dat deze 1,5 dagen aanhoudt 0,5 ofwel 50%. 

Tabel 6.1: Hoeveelheid condensaat die kan vrijkomen bij een blow-out 
(bron: DNV Technica, 1992), gecorrigeerd voor 04-A 

Scenario Duur (dagan) Omvang 
(ton condansaatl 

Ovarschri jdingskani 

Minimaal 0 .02 0,5 1,00 

Typisch t , 5 38 0 ,50 

Maximum 30 7 5 0 0 ,09 

Indien de vrijkomende stoffen bij een blow-out ontstoken worden [kans 0,2}, zal een 
deel van het condensaat verbranden voordat het in zee terechtkomt. 

De belangrijkste effecten op het milieu worden door condensaat veroorzaakt. Het is 
dus van belang te weten hoeveel condensaat (specifiek voor de Q4 satellietplat
forms) in het water terecht kan komen. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van 
de blow-out. 

In het Technica-rapport wordt geconcludeerd dat er bij een ongehinderde uitstroom 
van het gas en een condensaathoeveelheid van 12 m^ per miljoen Nm^ gas nog 
slechts vloeistof aanwezig is op 1 m afstand van de uitstroomopening. Op verdere 
afstand is al het condensaat niet meer in vloeistofvorm aanwezig. Dit volgt uit 
berekeningen met het TECJET programma. 
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Met een honderdvoudige condensaatvracht is er pas sprake van 6% vloeistof op een 
hoogte van 60 m, bij een uitstroomsnelheid van 500 m/s. Het is daarom bij gas met 
in verhouding weinig condensaat zeer onwaarschijnlijk, dat er condensaat zal 
'uitregenen' en op het water zal terechtkomen. Bij een condensaat/gasverhouding 
van 10 m^ per miljoen Nm^ (zoals in geval van de voorgenomen activiteit) kan men 
geen uitregening verwachten. 

Voorzichtigheidshalve is in de voorliggende risico-evaluatie toch uitgegaan van de 
onwaarschijnlijke situatie, dat alle condensaat op het water terechtkomt en daar een 
vlek vormt. Daarbij zal blijken, dat vanwege de geringe hoeveelheid en door de snelle 
verdamping van het condensaat ook bij deze aanname geen grote milieurisico's 
worden verwacht. 

6,3.4 Gevalsbeschrijving: condensaat op het water en in de waterkolom 

Zoals hierboven al is aangegeven, wordt in deze paragraaf uitgegaan van de - niet 
realistische - theoretische veronderstelling dat toch in eerste instantie de hele 
hoeveelheid vrijkomend condensaat op het water zou kunnen komen. Er worden 
verschillende benaderingen gegeven. Bij al deze benaderingen blijkt dat de kans op 
een vlek van enige omvang (bijvoorbeeld enkele hectares) ook bij het theoretische 
uitgangspunt dat alle condensaat op het water terecht zou komen, erg onwaarschijn
lijk is. 

Het gedrag van het condensaat op het water wordt bepaald door verschillende 
processen: verdamping, verspreiding, dispersie, omzetting en oplossen van 
koolwaterstoffen in de waterkolom. Van deze processen is de laatste de minst 
belangrijke, omdat er maar relatief weinig olie in het water zal oplossen: de 
oliecomponenten zijn in het algemeen slecht tot zeer slecht oplosbaar, relatief iets 
beter oplosbare componenten zoals benzeen zijn slechts in geringe concentraties 
aanwezig. Ook een daaropvolgend proces van omzetting -biologische afbraak- heeft 
in verhouding tot andere processen een langere looptijd. In eerste instantie is vooral 
de verdamping bepalend voor het verdwijnen (of praktisch niet ontstaan) van een 
olievlek, 

fersre benadering: hoe snel verdampt de Itheoretischel vlek 
De maximaal te verwachten uitstroomsnelheid van het condensaat is ca 0,28 l per 
seconde, dit is ca. 0,2 kg per seconde. Uit door Versatec ten behoeve van Clyde 
uitgevoerde berekeningen met behulp van het PHAST model (Versatec Energy B,V. 
document D6397R00.296, october 1998, getiteld: 'Behaviour of condensate in case 
of 3 blowout'] valt af te leiden dat de verdamping op een wateroppervlak bij deze 
uitstroomsnelheid in evenwicht is met de uitstroming. Uitgaande van een circelvormi-
ge vlek met een straal van 36 m (oppervlakte ca 0,4 hectare), een watertemperatuur 
van 10° C, een windsnelheid van 2 m/s (dit is bijna windstil) en invloed van de zon 
[instraling gesteld op 0,5 kW/m^), berekent het model een verdampingssnelheid van 
0,2 kg/s. Dit is gelijk aan de uitstroomsnelheid. 

De berekening duidt er dus op, dat zich • ook bij dit niet realistische uitgangspunt -
praktisch geen vlek zal vormen, ofwel dat een eventuele vlek vrijwel alleen 
gedurende de periode van uitstroming van het condensaat of iets langer aanwezig 
zal zijn. De vlek zal verdwenen zijn voordat deze zich duidelijk heeft verplaatst of 
verspreid. 
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Tweede benadering: hoe snel verdwijnen vlekken 
Berekeningen aan de hand van modellen uit het handboek Oliebestrijding (1985) 
geven aan dat olievlekken onder invloed van wind en golfslag snel verdwijnen. 
Bijvoorbeeld ; een olievlek van 10 m^ zal zich bij een windsnelheid van 5 m/s (en een 
bijbehorende golfhoogte van 0,8 m) met een snelheid van 0,15 - 0,25 m/s verplaat
sen (3-5% van de windsnelheid). Binnen 24 uur is er 9 0 % verdampt, terwijl 
tegelijkertijd onder invloed van dispersie ook 9 0 % verdwijnt. Aangezien we hier te 
maken hebben met gelijktijdige processen, zal er minder dan 1 % van de oorspronke
lijke hoeveelheid overblijven, dat wil zeggen dat er minder dan 0,1 m^ resteert. Er zal 
dan geen sprake meer zijn van een vlek. Hierbij kan worden opgemerkt, dat ingeval 
van een blow-out bij 0 4 een beginhoeveelheid op het water van 10 m^ niet 
realistisch is, zelfs niet bij de veronderstelling dat al het condensaat in eerste 
instantie op het water terecht komt (de eerder beschreven benadering van de 
verdamping geeft dat aan). De hier gegeven benadering van de verplaatsing van een 
vlek heeft als resultaat, dat een vlek zich in 24 uur onder invloed van de genoemde 
windsnelheid en bij gelijkblijvende windrichting ca. 20 km (13 - 22 km) zou kunnen 
verplaatsen. Bij een windrichting loodrecht op de kust zal zelfs in dit theoretische 
geval de kust niet worden bereikt. Bij deze beredenering is het effect van de 
getijstroming buiten beschouwing gelaten. Over een periode van 24 uur gezien heeft 
dit geen effect op de verplaatsingsafstand in de windrichting, maar de vlek zal 
tegelijkertijd meer met de wisselende stroomrichting zijn meegedreven. Het effect 
van de reststroming in de Noordzee is klein en kan daarom bij deze globale 
benadering buiten beschouwing blijven. Deze reststroming zal overigens tot gevolg 
hebben, dat de richting van de vlek iets in noordelijke richting wordt omgebogen, dus 
bij de gekozen windrichting minder kustwaarts wordt gericht. 

Derde benadering: kans op een vlek en verplaatsing naar de kust 
Uitgaande van de theoretische veronderstelling dat in eerste instantie al het 
condensaat op het water terechtkomt, waardoor toch een vlek op het water 
ontstaat, zou bij een hogere windsnelheid de vlek meer de kustzone kunnen naderen. 
Bij een windsnelheid van 10 m/s zou met de hierboven gegeven benadering na 
ongeveer 12 uur (de vlek zou dan ca. 20 km met de wind mee kunnen hebben 
afgelegd) zou van een beginhoeveelheid van 10 m^ nog ongeveer 15%, dit is 1,5 m^, 
kunnen resteren. Bij een kustwaartse windrichting zou deze hoeveelheid de kustzone 
kunnen bereiken. Ongunstige omstandigheden, een combinatie van westelijke wind 
en een hoge windsnelheid (meer dan 10 m/s) doen zich echter slechts in minder dan 
1 % van de tijd voor, waardoor de aanlandingskans tot verwaarloosbaar klein 
gereduceerd is. Deze kans is opgebouwd uit de volgende factoren: 
Kans op een blowout: 2,6 x 10"^ 
Kans op uitstroming zonder brand: 0,85 
Kans op volledig uitregenen: < 0.05 (inschaning, in werkelijkheid praktisch nihil} 
Kans op ongunstige weersomstandigheden: < 0 . 0 1 

De totale kans dat een vlek de kust bereikt wordt kleiner dan 1,1 x 10~^, hetgeen 
verwaarloosbaar klein geacht wordt. Vooropgesteld dient evenwel te worden dat de 
kans op uitregenen van alle condensaat hier op 5% gesteld is, een zeer pessimisti
sche en irreële aanname, gezien de fysische omstandigheden die zich bij een blowout 
voordoen. Ook de aanname, dat er indien alle condensaat op het water terechtkomt, 
een vlek van 10 m^ kan ontstaan is niet realistisch: door de optredende verdamping 
zal de vlek bij de gegeven uitstroomsnelheid van condensaat niet tot die omvang 
kunnen aangroeien. 
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Conclusie 
Concluderend kan men stellen dat de initiële verdamping van condensaat bij een 
blowout van doorslaggevend belang is. Het neerslaan van condensaat op het 
wateroppervlak is niet te verwachten. Geringe hoeveelheden condensaat die 
eventueel nog in het water komen zullen onder invloed van wind, zon en de 
watertemperatuur snel verdampen. Zelfs bij zeer pessimistische, feitelijk niet 
realistische, aannames zal een eventuele vlek van enige omvang slechts een korte 
tijd op het water aanwezig kunnen zijn. Er is geen reële kans, dat een vlek de 
kustzone bereikt. Restanten van condensaatvlekken zijn te gering van omvang om 
schade te kunnen veroorzaken. In dat opzicht is de werking van golven en wind op 
condensaat verschillend van die op stookolie of ruwe olie. 

6.3.5 Maatregelen ter reducering van het risico van een blow-out 

Maatregelen die het risico van een blow-out reduceren, kunnen worden onderver
deeld in maatregelen die de kans op een blow-out reduceren en maatregelen die de 
omvang van de gasuitstroom en de nadelige effecten kunnen reduceren. Een 
overzicht van de maatregelen die standaard worden getroffen bij uitvoering van 
boringen is weergegeven in tabel 6.2. Tabel 6.3 geeft de standaard-maatregelen ter 
reductie van de omvang van de effecten weer. 

Tabel 6.2: Maatregelen ter reductie van de kans op een blow-out 

Nr. Ma«lrege1 ToepaiBing 

1. Voorkómen van ongowonste ui tstroom van gas door: 
- aanpassen soorteli jk gewicht boorspoeling 
• rnelen of instroming van gas optreedt 
- training personeai op afsluiten putten 
• regelmatig tosten en onderhouden BOP's 
- wri jvingsreducerende middelen op boorstang 
- spooialo samenstell ing cement om de verhuizing en uitvoeren ' leak-ott 

l imit tests' 
- keuze sterk gesteenteformatie boven da vetbuizing 

standaard 

2. Evalueren van uitgebreide SD-seismiek en gegevens eerdere bofingen standaard 

3, Verzorgen van speciale 'wel l contror cursussen standaard 

Tabel 6.3: Maatregelen ter reductie van de effecten van een blow-out 

Nr. Maatregel ToepaMing 

1 , Installeren van een 'divattet ' (utt oogpunt van externe veiligheid) standaard 

2. Doelgerichte noodplannen in samenwerking met alle belanghebbenden standaard 
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6 .4 Aanvaringen 

6.4.1 Algemeen 

Incidentele milieubelasting kan tevens optreden door een aanvaring tussen een schip 
en een platform. Kansen op deze gebeurtenis zijn onder meer afhankelijk van de 
nabijheid van scheepvaartroutes terwijl de gevolgen sterk afhangen van de 
omstandigheden zoals snelheid van de aanvaring en grootte van het schip. Eventuele 
gevolgen voor het milieu kunnen daarom variëren van nihil tot zeer ernstig (blow-
out). 
Bij aanvaringen zijn verschillende categorieën te onderscheiden. Ten eerste naar het 
doel van het schip: 
- extern, passerende scheepvaart niet gerelateerd aan de installatie, zoals koopvaar

dij en visserij 
- veldgerelateerd, zoals bevoorradingsschepen, tankers en werkschepen, 

Verder kunnen aanvaringen als volgt worden onderverdeeld: 
- aangedreven, ten gevolge van navigatie en manoeuvreerfouten of slecht zicht 
- drift, ten gevolge motor- of roerstoringen of het breken van een sleeplijn. 

6.4.2 Kans op een aanvaring 

Op het NCP hebben sinds 1970 slechts twee aanvaringen plaatsgevonden met een 
platform. Daarbij is in beide gevallen slechts geringe schade aangericht. In 1988 
vond er een botsing plaats met een op drift geraakt schip. In 1999 werd een platform 
geraakt door een vissersschip. 

Gezien het aantal scheepsbewegingen op de Noordzee is het aantal incidenten 
gering. Op de 420.000 scheepsbewegingen per jaar vindt er gemiddeld ongeveer één 
incident plaats waarbij een platform gewaarschuwd wordt door de Kustwacht. 
Het aantal incidenten met ernstige gevolgen wordt mede (gunstig! beïnvloed door de 
goede bewaking en begeleiding van de scheepsbewegingen door de Kustwacht. 

De kans op een aanvaring door schepen is opgebouwd uit een aantal factoren: 
• de plaats van het platform ten opzichte van vaarroutes 
- de kans op een op drift geraakt schip, een schip dat door pech niet meer 

manoevreerbaar is 
- de kans op aanvaring door een vissersschip 
- de detectiekans. 

Voor Q4 geldt dat de platforms in de nabijheid van een scheepvaartroute liggen. Voor 
de scheepvaartroutes en -intensiteit wordt verwezen naar paragraaf 4.5,2 van dit 
MER. 

In het geval van een op een drift geraakt schip is de kans op een calamiteit ongeveer 
8,5 X 10* per jaar, berekend voor een platform dat dichtbij een scheepvaartroute ligt. 
Dat is gebaseerd op de historische gegevens die in een rapport van het E&P Forum 
(19961 opgenomen zijn, waarbij de frequentie ligt tussen 0,38 x 10*en 17 x I C per 
jaar voor ernstige incidenten tussen vaste platforms en passerende scheepvaart. De 
kans op een ernstig incident tussen een bezoekend schip en een vast platform wordt 
daarin geschat op 0,028 per installatiejaar. Het begrip "ernstige" heeft hier te maken 
met een indeling op grond van de kans op materiële of personele schade, dan wel 
milieurisico's. Hierbij kan worden opgemerkt, dat er geen gevallen bekend zijn waarbij 
het proces of de mensen op het platform in gevaar zijn geweest. 
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6.4.3 Gevo lgen van een aanvar ing 

De gevolgen van een aanvaring zijn sterk afhankelijk van de energie van de botsing, 
platformeigenschappen en eventuele escalatie. De ervaring over de afgelopen 25 jaar 
leert dat er in 10% van de gevallen ernstige schade optreedt bij een botsing met 
bevoorradingsschepen, die overigens met een lage snelheid optreedt, waarbij er 
deuken in de poten of beschadigingen aan de structuur veroorzaakt worden. Er is één 
geval bekend op het NCP waarbij een schip is gezonken als gevolg van de botsing. 
Zoals hiervoor al is opgemerkt, zijn er geen gevallen bekend waarbij het proces of de 
mensen op het platform in gevaar zijn geweest. Op grond daarvan kan men 
aannemen dat het risico van een zeer ernstig incident in de ords van grootte van één 
op de miljoen ligt. 

Oe schade kan variëren van alleen structurele schade, het beperkt vrijkomen van 
schadelijke stoffen, brand, explosie tot een btow-out van één of meer putten. De 
gevolgen zijn mede afhankelijk van de aanwezigheid van eventuele kans- of 
effectreducerende maatregelen. 

De hoeveelheid stoffen die kan vrijkomen, is afhankelijk van het type platform. In het 
slechtste geval kunnen alle schadelijke vloeistoffen op het platform in zee terechtko
men. In het geval van de Q4-satellietplatforms spreken we daarbij over ongeveer 120 
m^ glycol, 6 m^ condensaat of 20 m^ dieselolie (Q4-A) of 60 m ' (Q4-B). Deze stoffen 
zijn opgeslagen in tanks en zullen slechts voor een deel direct in en op het water 
vri jkomen. Daardoor zal er slechts een geringe hoeveelheid condensaat en/of 
dieselolie in de vorm van een vlek op het water terecht kunnen komen. De orde van 
grootte zal kleiner zijn dan de (theoretische) situatie zoals beschreven voor een blow 
out. 

6 . 4 . 4 Maat rege len ter v o o r k o m i n g v a n aanvaringen 

Bij de maatregelen die getroffen kunnen worden in verband met aanvaringen, speelt 
een rol dat het merendeel van de aanvaringen die geregistreerd zijn, werden 
veroorzaakt door bezoekende bevoorradingsschepen. Er zijn in de literatuur (vergelijk 
Safety Case voor het nabijgelegen Kotter platform) gegevens bekend waaruit blijkt 
dat de kans op ernstige schade ongeveer 9.36 x 10^ per jaar bedraagt voor een 
bemand platform. In het geval van Q4 is het aantal bezoeken gereduceerd tot één 
in de 4 è 6 weken, waardoor de frequentie hooguit 1,5 x 1 0 ' è 2.25 x 10"* zal zijn. 

In dit geval kan men spreken van gecontroleerde situaties, waarbij het platform 
bemand moet zijn indien er een bevoorradingsschip arriveert. De kans op verdere 
escalatie is daardoor gering. 

In het geval van op drift geraakte schepen leert de ervaring dat er een snelle 
communicatie met de Kustwacht op gang komt als er ook maar enige kans bestaat 
dat het schip in de buurt van een platform terecht kan komen. Ook Clyde heeft deze 
ervaring opgedaan. In een dergelijk geval wordt van afstand de productie van het 
platform stilgelegd, totdat blijkt dat het schip weer op eigen kracht zijn weg vervolgt, 
De kans op een calamiteuze situatie is gering. 
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6 . 5 M o r s e n 

6 . 5 . 1 A l g e m e e n 

Naast aanvaringen kunnen ook 'spills' leiden tot incidentele milieubelasting. Onder 
'spills' worden lozingen verstaan, die niet samenhangen met de normale bedrijfsvoe
ring, maar het gevolg zijn van onvoorziene zaken. 
De volgende incidenten kunnen worden onderscheiden: 
- overslagincidenten 
- opslagincidenten 
• procesincidenlen. 

'Spills' van milieubelastende vloeistoffen op boorplatforms en satellieten betreffen 
in de meeste gevallen: 
- olie 
- condensaat 
- diesel 
- glycol 
- methanol 
- mijnbouwhutpstoffen zoals corrosie-inhibitor 
- boorspoelingschemicaliën (WBM). 

6 . 5 . 2 Morsen bij overs lag inc identen 

Algemeen 
Onder overslagincidenten worden hier incidenten verstaan, die optreden bij overslag 
van het bevoorradingsschip naar een platform en vice versa. Het milieurisico bij 
overslag wordt in belangrijke mate bepaald door overslag van vloeistoffen in bulk. 
Om die reden wordt het vervolg van deze risico-analyse beperkt tot de overslag van 
dieselolie en glycol. Omdat de initiatiefnemer alle morsingen (spills) registreert en 
rapporteert, zijn tevens het morsen gedurende het boorproces en de productie in de 
risico-analyse betrokken. 

Diesel en glycol worden in bulk door het bevoorradingsschip aangevoerd. Hiernaast 
worden ook andere chemische producten aangevoerd. Deze producten worden per 
container overgeslagen. Dit betreft onder meer smeer- en afdichtingsolie, reinigings-
en ontvettingsmiddelen en waterbehandelingsproducten, In de meeste gevallen 
beperkt zich dit tot kleine hoeveelheden. 

Oorzaken 
De oorzaken van overslagincidenten zijn divers en betreffen onder meer het falen van 
de overslaginrichting (bijvoorbeeld door slijtage van slangen, leidingen en kabels), het 
falen van de beveiligingssystemen [bijvoorbeeld afsluiters of overvulbeveiligingen), 
extreme weersomstandigheden en menselijke touten (bijvoorbeeld in de vorm van 
onvoldoende toezicht of een onjuiste bediening van afsluiters). 

Kans op morsen 
De kwantitatieve schatting van de kans op een 'spi l l ' door een overslagincident 
wordt verkregen door gebruik te maken van casuïstiek (gerapporteerde lozingsfre
quenties) . De schadelijke stoffen die vrijkomen bij een overslagincident zijn 
olieachtige stoffen. 
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Voor een overzicht van de mogelijke effecten van een dergelijke spilt wordt verwezen 
naar de effecten van een blow-out. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met 
de doorgaans veel geringere omvang van de lozing bij een overslagincident. 

Casuïstiek olielozingen 
Uit de gepubliceerde overzichten van het Staatstoezicht op de Mijnen zijn gegevens 
bekend met betrekking tot de olielozingen vanaf mijnbouwinstallaties (boringen en 
productie) in de Noordzee. 

Tabel 6.4: Overzicht van incidentele olielozingen in een periode van vijf jaar 

Jaar Totaal aantal 
Nederlandse 
incidenten 

Aantal 

ion 
Totaal aantal 
Nederlandse 
offshore 
boringen 

Aantal o f f i ho re 
boringen 
(CLYDÉI 

Aantal incidenten 

ICIvde) 

offahore 
boringen 

productie-
locatlee 

1993 122 10 33 2 0 0 

1994 84 1 0 " 20 1 1 0 

1995 56 2.6 4 0 1 0 0 

1996 65 3 9 " 47 3 0 0 

1997 66 21 " 44 7 1 0 

1996 5 0 2" 

Totaal 3 9 3 184 19 2 2 

" Inclusiat één lozing van 5 Ion boorspoeling 
" Inclusief aan lozing van 2 0 ton en sen lozing van 15 ton 
" Inclusief een lozing van 2 0 ton 
" Botrs l tende één lo; ing van 2 I condensaat en één van 10 I dieselolie 

Kanl lekgningan 
1 . Laat men ds ullzonderll jke lozingen buiten beschouwing dan bedraagt de gamiddslde lozing 

(Incidenteel) rasp 8 2 . 60, 46 , 64, 15 liter 

2. Net bovenstaande overzicht bevat lozingen vanaf vaste mi jnbouwinstal lat ies (winnings
platforms] on vanaf hefoilandon. Er is daarom geen oxaolo conclusie te trekken voor bofin-
gen, alhoewel ij it da aantallen installaties een schatt ing gemaakt kan worden over de nume
rieke bijdrage van boor activiteiten (bijvoorbeeld 10%) 

3. In 1997 waren er 67 Hozende) gasplatforms en 7 lozende ol ie-platforms. In 1997 is er 
gedurende 1 10 rigmaandsn geboord, hetgeen betekent dat er gemiddeld ongeveer 10 
booreilanden actief waren gedurende dat jaar. 

In het bovenstaande overzicht is ook de bij de initiatiefnemer Clyde bekende 
casuïstiek van oliemorsingen vanaf hefeilanden en productieplatforms verwerkt. De 
door Clyde gerapporteerde morsingen betreffen de incidentele lozingen die 
gerapporteerd zijn naar aanleiding van de boringen en productie, Bij 1 1 % van de 
boringen heeft in het verleden een onbedoelde lozing van boorspoeling plaatsgevon
den, in één geval bij foutieve operationele handelingen en in één geval bij het 
overpompen. Bij de laatstgenoemde activiteiten zijn inmiddels de verderop genoemde 
preventieve maatregelen toegepast, zoals het gebruik van andere slangen en een 
frequentere vervanging ervan. Er is in de beschouwde periode geen ongewenste 
lozing van dieselolie geweest, waardoor de maximale frequentie van ongewenste 
diesellozingen bij boringen beneden 5% ligt. 
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Ter vergelijking blijkt dat in andere bronnen is gemeld dat de gevonden kans op een 
incidentele lozing van boorspoeiing ongeveer 21 % bedraagt en de kans op een lozing 
van dieselolie ongeveer 18% [NAM, 1989). 

Omvang van effecten door morsen 
De potentieel scfiadelijke stoffen die kunnen vrijkomen bij een overslagincident zijn 
olie-achtige stoffen. Voor een overzicht van de mogelijke effecten van een 
overslagincident wordt daarom verwezen naar de beschrijving van de risicoanalyse 
voor een blow-out (zie paragraaf 6.3.1 e.v). Hierbij moet wel rekening worden 
gehouden met de doorgaans veel geringere omvang van de lozing bij een overslagin
cident. Daar staat tegenover dat de verstoring bij een blow-out verspreid voor een 
relatief groot oppervlak zou kunnen plaatsvinden, terwijl bij een overslagincident de 
verstoring zich in eerste instantie beperkt tot de directe omgeving van het hefeiland 
of productieplatform. 

Risicoreducerende maatregelen ten aanzien van morsen 
Maatregelen die het risico van morsen tijdens overslagactiviteiten reduceren, kunnen 
worden onderverdeeld in maatregelen die de kans op een incident reduceren (tabel 
6.5i en maatregelen die de omvang van de morsing en de nadelige effecten van het 
incident kunnen reduceren {tabel 6.6). Hierbij is tevens onderscheid gemaakt tussen 
productie en boringen. 

Tabel 6.5; Maatregelen ter reductie van kans op mors-incidenten. 

Uaalregel Toepassing 

1. Gebruiken van verbalarda slangen voor hot voipompen van in bulk vervoerde 
stoffen (bij boringen en productie). 

standaard 

2. Schoonmaken van de verbuiï ing op het hefeiland Ibij boring] standaard 

3. Gebruiken van goedgekeurde materialen (bij boringen en productie). standaard 

4. Goed toezicht en volgen 'Permit to Work ' procedure Ibij boringen en productie). standaard 

Tabel 6.6: Maatregelen ter reductie van omvang van effecten door morsen 

Maatregel bij boring Toepavsin^ 

1, Aansluiten van boorvioer, machinadak on bohandetingsplaataen voor 
boorspoeiing op gesloten drainagesysteem. 

standaard 

2. Aansluiten van de overige delen van het hefeiland op een drainagesysteem. standaard 

Maatregel bij boring en productie 

3 Aanbrengen van terugslagkleppen in verpompingsslangen. standaard 
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Ten einde de kans op hel ontstaan van een incidentele lozing te verminderen heeft 
Clyde gedurende de laatste jaren een aantal maatregelen genomen: 
1. De opslagcapaciteit van dieselolie op de gasplatforms is verruimd ten einde het 

aantal bevoorradingen te verkleinen. Daardoor wordt dubbele milieuwinst 
geboekt. 

2. Bevoorradingsschepen zijn voorzien van een haspelsysteem. Daardoor is het 
ophangen van slangen op het platform overbodig geworden. Dit voorkomt het 
verweren van het materiaal en de kans op breuk wordt drastisch verminderd.De 
verbindingsslang wordt nu opgetakeld vanaf de boot. waarbij de verbinding 
boven het dek van het platform komt te rusten, en niet, zoals in vroegere tijden, 
boven zee. 

3. Transportslangen op een hefeiland worden onder beheer van Clyde gehouden, en 
niet onder dat van de boormaatschappij. Zij worden éénmaal per zes maanden 
vervangen, onafhankelijk van hun conditie. 

4. Alle transportslangen zijn tegenwoordig standaard uitgevoerd met een integrale 
terugslagklep, waardoor bij slangbreuk de gemorste hoeveelheid beperkt wordt 
tot maximaal de inhoud van de slang (circa 300 I). 

Conclusies morsen bij overslagincidenten 
Volgens oudere gegevens (NAM, 1989), bedraagt de kans op een incidentele lozing 
van boorspoeling 2 1 % en op een incidentele lozing van dieselolie 18%. Uit de 
gegevens van de activiteiten van Clyde van 1993-1998 is gebleken, dat in 11 % van 
de boringen een onbedoelde lozing van boorspoeling heeft plaatsgevonden, In de 
laatste 5 jaar heeft bij booractiviteiten geen incidentele lozing van dieselolie 
plaatsgevonden. De maximale frequentie bij boringen van een incidentele lozing van 
dieselolie wordt beneden de 5% geschat. Bij productielocaties van CLyde hebben in 
de periode 1993-1998 twee incidentele lozingen plaatsgevonden: één lozing van 2 
liter condensaat en één lozing van 10 liter dieselolie. 

Vanwege de relatief geringe omvang van ecologische effecten die bij een morsing 
wordt verwacht, wordt bij het beperken van het risico van overslagincidenten 
prioriteit gegeven aan het identificeren en uitvoeren van maatregelen die de 
frequentie van morsingen reduceren. Dit betreft in eerste instantie het beperken van 
de overslag van chemicaliën en het gebruik van 'steel enforced' en 'weak point no-
drip' slangen. Deze in 1995 ingevoerde slangen hebben een ingebouwd breekpunt 
dat aan weerszijden voorzien is van een terugslagklep. Hiermee kunnen morsingen 
worden voorkomen. Daarnaast zal op grond van bestaande registratie-procedures een 
stringente stoffenboekhouding bijgehouden worden. 

6.5.3 Morsen bij opslag- en procesincidenten 

Oorzaken 
Lekkages van opslagtanks kunnen worden veroorzaakt door: 
- operatie- en onderhoudsfouten 
- procedurefouten 
- falen apparatuur 
- extreme weersomstandigheden 
- ontwerpfouten. 

Veel voorkomende oorzaken van spills als gevolg van storingen in het proces zijn: 
- ontregeling van het productieproces 
- ontregeling van het waterbehandelingsproces 
- lekkage van slangen, leidingen en vaten, 
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Vanwege de geringe omvang van een spill door opslag- of procesincidenten, ligt in 
het kader van de MER de nadruk op overslagincidenten. 

In de afgelopen 10 jaar is er éénmaal een morsing voorgekomen tijdens productie
activiteiten. In 1998 heeft Clyde een morsing van condensaat gemeld, die afkomstig 
was van een satellietplatform. Met betrof een ongewilde lozing van naar schatting 
enkele liters, die veroorzaakt werd door een technische storing en vervuiling in de 
installatie. 

Maatregelen 
In het kader van het periodieke onderhoudsprogramma worden de installaties 
regelmatig inwendig schoongemaakt om storingen door vervuilingen te voorkomen. 
De goede werking van milieukritische instrumentatie wordt bij ieder bezoek aan een 
satellietplatform getest. 

6.6 Pijpleidingincidenten 

Oorzaken en kansen 
Transportleidingen kunnen lekken enerzijds door materiaalkundige oorzaken {corrosie 
en materiaaldefecten) en anderzijds door externe oorzaken zoals ankeren en 
bevissing. Dit kan zowel binnen als buiten de veiligheidszone van het platform 
plaatsvinden. Kans op lekkage van transportleidingen is er alleen tijdens productie en 
niet tijdens het boren. In het 'Quantitative Risk Assessment Datasheet Directory' van 
het E&P Forum {19961 zijn kansen gegeven voor lekkage van een leiding. In het 
onderstaand overzicht wordt een samenvatting gegeven van de kans hierop van 
stalen leidingen voor het transport van gas of olie. Bescherming van de leiding door 
bijvoorbeeld ingraven blijkt de kans op incidenten slechts weinig te beïnvloeden. 

Tabel 6.7: Kansen op lekkage van stalen leidingen voor het transport van gas of 
olie door materiaalkundige oorzaken (corrosie en materiaaldefecten) of 
externe oorzaken (zoals ankeren) 

Tvp« leiding Oorzaak Frequanlieschalt ing 
(1 1 10 ' jaar ) 

Stalen leiding binnan de platform vsiligheidszona extern 8 

Stalen leiding binnen de subseaput veiligheidszone 
diameter 2 to l 8" 
diametet > 10" 

materiaal 
S 
80 

Stalen leiding buitan de platform veiligheidszone 
dtameter 2 lot 8 " 
diameter > 10" 

extern 
2 
0,1 

Stalen leiding langar dan 5 km maleriacil 0,25 

De kans op falen wordt door een aantal factoren beïnvloed: 
- materiaalkundige oorzaken 
- materiaal van de leiding, de aanwezigheid van coating of bekleding (intern/extern) 

en kathodische bescherming of corrosietoeslag 
- medium in de pijpleiding (olie, gas, aanwezigheid CO^, H^S) en toepassing van 

corrosie-inhibitoren 
- leeftijd, inspectiefrequentie, ontwerp. 
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Externe oorzaken: 
- aanwezigheid scheepvaartroutes 
- aanwezigheid kraan of landingsplaats bevoorradingsschepen boven de leiding 
• diameter, wanddikte en materiaal van de leiding 
• al dan niet ingegraven zijn van de leiding. 

Gevolgen van lekkage pijpleiding 
Bij lekkage zal (een deel van) de inhoud van de leiding vrijkomen. Bij gastransport-
leidingen zal samen met het gas tevens het hierin voorkomende condensaat 
vrijkomen. Voor het vrijkomen zijn verschillende gevallen te onderscheiden: 
- bij ernstige lekkage zal de inhoud van het leidinggedeelte tussen de twee dichtst

bijzijnde afsluiterstations (upstream en downstream) geheel of nagenoeg geheel 
vrijkomen. Tevens zal ook nog een deel vrijkomen in de tijd die nodig is om de 
afsluiterstations te sluiten 

- bij kleine lekkages zal de uitstroming beperkt worden door de grootte van het gat, 
De vrijkomende hoeveelheid stof wordt bepaald door de tijd die nodig is voor het 
detecteren van het lek en de benodigde tijd voor het van druk aflaten van de 
leiding. 

Vrijkomend gas zal ontsnappen naar de atmosfeer. De kans op vlekvorming en de 
grootte hiervan wordt onder meer bepaald door de hoeveelheid en soort van 
vrijkomende koolwaterstoffen en de absorptie en dispersie hiervan in de waterkolom. 
Bij ontsteking van vrijkomend gas of olie in de nabijheid van een platform bestaat er 
een kans op domino-effecten. 

In het geval van de 04 pijpleidingen komt er in het ergste gevat (volgens een 'worst 
case' benadering) een groot deel van de inhoud van de pijpleiding vrij. De totale 
inhoud van de pijpleiding naar P6-A bedraagt ongeveer 3.500 m^. hetgeen overeen
komt met 350.000 Nm^ gas, met daarbij nominaal 3,5 m^ geassocieerd condensaat. 

Maatregelen 
Er is een aantal maatregelen en omstandigheden te noemen dat ertoe bijdraagt dat 
de faalkans van de pijpleiding geminimaliseerd is (oorzaken van falen zijn geselec
teerd uit een overzicht volgens Aminal, 1994). Deze zijn in het onderstaande 
overzicht weergegeven, samen met gunstige omstandigheden en maatregelen: 

Tabel 6.8: Maatregelen en gunstige omstandigheden die bijdragen aan het 
minimaliseren van de faalkans van de pijpleiding 

Oonaak van talen Maaltegelen «n gunalige amslandic|heden 

Corrosie Da wanddikte van de pijp naar P6-A is 17.6 m m 
Corrosieinhibiloren worden gebruikt. 
Gas heeft een laag COj gehalte. 
De pijpleiding wordt regelmatig vloeistof-vri j gehouden d.m.v. een rager. 

Extorns belesting Pijpleiding wordt begraven 

Temper alijur Geen eulreme temperaturen 

Impact bovissing Geen invloed van vissersschepen, aangezien leiding minstens 1 m diep ligt. 
Leiding staat op zeekaarten. 

Overdruk Leiding is beveil igd door HIPPS 
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7 

7.1 

Gevolgen voor het milieu 

Inleiding 

Aspecten, effectert en criteria 
In dit hoofdstuk worden de effecten van de voorgenomen activiteit beschreven. Bij 
de beschrijving is onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: 
- abiotisch milieu (water, bodem, lucht, geluid en beweging, licht en hitte) 
- biotisch milieu (plankton, benthos, vissen, vogels en zeezoogdieren) 
• landschap 
- gebruiksfuncties (visserij, kabels en leidingen, e.d.}. 

Per categorie kunnen diverse aspecten worden onderscheiden die van belang zijn 
voor de beschrijving van de effecten. De mogelijke effecten op deze aspecten 
worden zoveel mogelijk beschreven aan de hand van toetsbare criteria. Tabel 7.1 
geeft een overzicht van de indeling in aspecten en de gehanteerde criteria per aspect. 
De indeling in aspecten is (mede) gebaseerd op de beschrijving van de huidige 
situatie en de autonome ontwikkeling in hoofdstuk 4. De selectie van de criteria is 
(onder meer) gebaseerd op de analyse van ingreep-effectrelaties. Dit wordt hieronder 
besproken. Verder zijn de criteria gerelateerd aan doelen en normen in het 
(miiieu)beleid. Bij de beoordeling per aspect wordt hier verder op ingegaan. 

Tabel 7,1: Onderscheiden toetsingscriteria 

Catagorie Aspacl 1 MER Criteria 

Abiot isch 
milieu 

Water 7,2 - vertroebeling 
- wale ikwal i te i t 
- onderwatetgeluid (ttil l ingenl 

Abiot isch 
milieu 

Bodam 7.3 - bodemstructuur en -textuur 
- bodemkwal i tei t 

Abiot isch 
milieu 

Lucht 7,4 - luchtkwali tei t 

Abiot isch 
milieu 

GaJuid an 
beweging 

7,5 - invloed op geluidsniveau an invloed op hoeveelheid 
beweging 

Abiot isch 
milieu 

Licht 7,6 - invloed op nachtelijke duisternis 

Abiot isch 
milieu 

Hitte 7,7 ' aanwezigheid fakket/brand 

Biolisch milieii Plankton 7,8 - toxische effecten Biolisch milieii 

Senthos 7.9 - sterfte van bodemfauna 
- verandering in soortensamenstell ing 

Biolisch milieii 

Vissen 7,10 - stertta van vissen 
- invloed op eieren/larven 

Biolisch milieii 

Vogels 7,11 - verstoring door geluid en beweging 
- desoriëntatie door l icht 
- sterf te door olieverontrelnigingen 
- sterf te door verbranding 

Biolisch milieii 

Zeezoog-
dleten 

7,12 - verstoring door geluid en beweging 

Landschap 7 13 - beïnvloeding belevingswaarde weidse en open karakter 

Gebrutksfunc-
tisa 

Scheep
vaart 

7.14.1 - kans op interacties Gebrutksfunc-
tisa 

Visserij 7 ,14,2 - beïnvloeding oppervlakte bevisbaar gebied 

Gebrutksfunc-
tisa 

Kabels en 
leidingen 

7 . U , 3 - kans op interacties 

Gebrutksfunc-
tisa 

Overige 
gebruiks
functies 

7,14.4 - kans op interacties 
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Ingreep-effectrelaties 
Effecten zijn het gevolg van ingrepen of deelactiviteiten en -processen die samen de 
voorgenomen activiteit vormen. Hierdoor ontstaan vaak ketens van ingreep-
effectrelaties of oorzaak-gevolgrelaties. Met andere woorden: een ingreep veroor
zaakt veranderingen (effecten) in een categorie (bijvoorbeeld het abiotisch milieu), 
waardoor weer effecten in andere categorieën (zoals het biotisch milieu en/of 
gebruiksfuncties) kunnen ontstaan. Een concreet voorbeeld is het produceren van 
geluid (invloed op abiotisch milieu), ten gevolge waarvan vogels kunnen worden 
verstoord (invloed op het biotisch milieu). 

In de tabellen 7.2 en 7.3 zijn voor abiotisch en biotisch milieu en in tabel 7.4 voor 
gebruiksfuncties mogelijke ingreep-effectrelaties weergegeven. Het aspect 
' landschap' is niet in de tabellen opgenomen, omdat dit aspect vanwege de afstand 
van ruim 22 km van de kust minder relevant wordt geacht. In de effectenbeschrijving 
wordt voor de volledigheid wel op dit aspect ingegaan. 

De tabellen beogen wat betreft abiotisch en biotisch milieu en gebruiksfuncties een 
totaal-Overzicht te geven van de van belang zijnde (deel)activiteiten/ gebeurtenissen 
waardoor theoretisch effecten kunnen worden verwacht. Dit heeft to t gevolg dat er 
ook effecten in genoemd worden die bij nadere beschouwing gering en niet of minder 
relevant worden geacht. 

Uit de tabellen 7.2 en 7,3 blijkt, dat er bij het biotisch milieu effecten kunnen 
optreden op plankton, bodemfauna, vissen, vogels en zeezoogdieren. Omdat deze 
soort(groep)en zeer omvangrijk zijn, is er in dit MER voor gekozen de beschrijving toe 
te spitsen op een aantal soorten. Deze soort(groep)en zijn in paragraaf 4.3 reeds 
geselecteerd. 

Onder 'tijdelijk' wordt in tabel 7.2 een korte periode verstaan, ten hoogste voor de 
duur van enkele weken of maanden (bijvoorbeeld de boorperiode); effecten die 
gedurende een langere periode (bijvoorbeeld meerdere maanden, enkele jaren of de 
gehele periode van winning) optreden zijn niet als tijdelijk aangemerkt. Met 'lokaal' 
wordt bedoeld alleen ter plaatse van en in de zeer directe omgeving van de ingreep. 
Als een effect duidelijk 'uitstraalt' in de omgeving, is het niet als lokaal aangemerkt, 
ook al is de invloedzone nog vrij beperkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor beweging op het 
platform. Dit kan in een straal van ca. 300 m tot verstoring van vogels leiden. 

Voor de tabellen 7.3 en 7.4 geldt dat bij de effectbeschrijving in de navolgende 
paragrafen wordt toegelicht in welke mate de effecten bij incidentele gebeurtenissen 
en op de verschillende onderscheiden gebruiksfuncties tijdelijk en/of lokaal zijn. 
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Tabel 7.2: Ingreep-effectrelaties van de activiteiten bij regulier gebruik op het abiotisch en 
biotisch milieu. 

Activi tai t M o e l i j k af f act op het abiotisch 
milieu 

Mogelijk effect op het biotisch 
milieu 

Voorbsraidingsfasen 

Bodemfechnisch voorondenook tijdelijk geluid an boïvoging tijdelijke invloed op vogels 

Invaren mn plaatsen boorinstallalie tijdelijko en lokale invload op 
da water kwal i tei t Ivartroe-
beling) 

lokale en tijdelijke vorandoring 
bodemstructuur 
lokale an tijdatijke verande
ringen stromingspatronen an 
er os i a - / s edim en t a tiep r oces sen 
tijdelijk getuid en beweging 

tijdelijke an lokale invloed 
• p plankton, bodemfauna 
lijdelijke invloed op vogels 

Invaren en plaatsen winningsinstallatie tijdelijke on lokale invloed op 
de waterkwal i tei t Ivertroe-
belingl 
lokale en lijdelijke verandering 
bodamstructuur 
lokale en tijdalijke verande
ringen Blrommgspatronon en 
orosie/sodimentat ieprocessan 
tijdelijk geluid en beweging 

t i jdd i jka en lokale invloed 
op plankton, bodemfauna 
tijdelijke invloed op vogels 

Storten grind lagen erosie bij boor-
en/ol winningsplattorm 
(uitvoering afhankelijk resultaten waar
nemingen mot ondorwatercameco's) 

tijdelijke en lokale invloed op 
waterkwati la i t Werlroebeling) 
lokale votandoring bodams
tructuur en bodemtextuur 
tijdelijk geluld en beweging 

tijdelijke en lokale invloed 
op plankton 
lokala invloed op bodemfau
na 

tijdelijke beïnvloeding vo
gels 

Aanleg pijpleióing tijdelijke en lokale invloed op 
de waterkwal i tei t 
lokale en tijdelijke verandering 
bodemstructuut 
lijdelijk geluid en beweging 

tijdelijke en lokale invloed 
op plankton, bodemfauna 
tijdelijke invloed op vogels 

Boortasa (hal boren van productie putten) 

Voorbereiding voor baren 
pre-loadfase 
gereed maken voor boren 

tijdelijk geluid en beweging tijdalijke invloed op vogels 

Aanwezigheid boorplatlorm 
aanwezigheid veiligheidszone 

verl ichting 

tijdelijke invloed op bodem 
tl|deh)k l ichlschijnsel 

tijdelijke invloed op bodem
fauna, vissen, vogels 

Boren 
in fasen boren 
lozen boor gruis en boorspoeling 

tijdelijk geluid en beweging 
tijdelijke invloed op water- an 
bodamkwal i le i l 
tijdelijke en lokale verandering 
bodemstructuur 

tijdelijke invloed op plank
ton, bodemlauna, vissen, 
vogels 

Schoonpro duceren 
aftakkolen 

tijdelijk gdu id an beweging 
tijdelijke invloed op luchtkwal i 
teit 
lijdelijk l ichlschijnsel 

li jdelijke beïnvloeding vo
gels 
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Activiteit Mogelijh effect op het abiotisch 

milieu 

Mogelijk affect op het b io t i i c l i 
mil ieu 

Aciivileilen gedurende tioorlase 
t ransportbewogingen 
lozen afvalwater 
vri jkomen van verbrandingsgas van 
(Jiesel motor 
vri jkomen zink en aluminium in zee 
bij kathodische bescherming 

lt)deiijk getuid en bet'veging 
tijdelijke invloed op lucht-, 
water- en bodemkwal i tei t 

l i jdelijke invloed op plank
ton , bodemfauna, vissen, 
vogels, zeezoogdioren 

Verwijdering boorinstallatie tijdelijk geluid en beweging 
lokale verandering bodamst-
ructuur 

ti jdelijke beïnvloeding van 
vogels 

Act iv i te i t Mogeli jk ef fect op het abiotiech 
milieu 

Mogeli jk e f fec t op het biot isch 
milieu 

Productietase salellietplatforrrr 

Aanwezigheid satellielplatfortn 
aanwezigheid veiligheidszone 
verl ichting 

invloed op bodem 
lichtschijnsel 

invloed op bodomtauna, 
vissen, vogels 

Activiteiten gedurende winningsfase 
Ir an sp or l be w eg in gen 
vri jkomen verbrandingsgassen van 
motoren, product iowaterbehan-
deling, alblaaspijp, adem ver liezen: 
diffuse emissies 
lozen huishoudelijk afvalwater. 
hemel- en schrobwater 
lozen product iewater 
vri jkomen aluminium en l i n k in zee 
bij kathodische bescherming 

geluid en beweging 
invloed op lucht-, water-bo
demkwali tei t 

invloed op plankton, bo-
demfauna, vissen, zeezoog-
diaran 

Verwijderen satelliet tijdelijlt geluid en beweging 
lokale verandering bodem
structuur 

ti jdelijke invloed op vogels 

Tabel 7.3: Ingreep-effectrelaties bij incidentele gebeurtenissen op het abiotisch milieu en 
biotisch milieu 

Incidentale gebeurtenissen Mogelijk effect op het abiotiech 

milieu 
Mogeli jk effect op het biotisch 
milieu 

Spills invloed op water-, zeebodem
kwal (toit 

invloed op plankton, bo
demfauna, viseen, vogels, 
zeezoogdieren 

BI OW-out water- en Zeebodemver on trei-
niging 
luchtverontreiniging 
geluid en beweging 

invloed op plankton, bo-
damfauna, vissen, vogels 

Aanvaringen water- en iaobodemverontrei-
niging 
luchtverontreiniging 
geluid en beweging 

invloed op plankton, bo
demfauna, viasan, vogels 

Lekkage pijpleiding water- en zeebodomveiontrei-
niging 
luchtverontreiniging 

invloed op plankton, bo
demfauna, vissen, vogels 
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Tabel 7.4: Ingreep-effectrelaties bij reguliere activiteiten en incidentele gebeurtenissen op de 
gebruiksfuncties 

ActlvtttM Mogelijli etfact op: ActlvtttM 

Schaap
vaart 
(incL vit<«r»v1oo1} 

VlaMrij Kabelt en 
laMJngen 

Overige ge-
brulkttuncllea 

RagulUn «ctlvMaftvn 

VQorb ereidingsfase 
- invaren en plaalton mijnbouwin-

•laJIatie 
itorlen ven grind 
aanleg pijplaiding 

hans op 
aanvaringen 

kaoa op 
InlerHctiaï 

beïnvloeding 
oppervlakte 
be vi l baai ge
bied 

kans op 
intaractiea 

bofen 
J«en boo<grm*/boofipMilJng 

- affakkelen 

kant op 
aanvaringen 

kana op 
iniaracliei 

beïii vloed ing 
oppofvlakla 
bavitbaar ge
bied 

Prodüc f ie fase 
acljviteiten op «n rond plalform 
tren ap ortbn weg ing e n 

- aanwezighaid p lal f of m 

kont op 
senvajingan 

kana op 
mteracllei 

bain vioed ing 
oppervlakte 
beviibair go-
bJed 

FasB vertaten mijnbouwinsralfotie 
vefwi|de'en mijnboiiwinitallalie 

kans op 
aanvaringen 

kam op 
InTeractiet 

beïnvloeding 
opper vlekte 
be Vil ba ar 
gebied 

Incidanlal* gabeudankitn 

Blo w-trut kant op 
jotoreciiea 

mogelijk 
verliei 
oppe'v'akle 
baviabaar 
gebied 

kana op 
tniaf-acljai 

Aanvating •mar acties mogalijk 
verliet 
oppervlakte 
bavitbaat 
gebied 

Lekkage pi/phiding mogelijk 
vütUet 
oppervlakte 
be vit baar 
gebied 

k a n op 
intaraciiet 
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Effectenbeschrijving 
Uitgangspunt voor de effectbeschrijving vormen de in hoofdstuk 5 beschreven 
voorgenomen activiteit en de in hoofdstuk 6 beschreven risico-evaluatie. In navolging 
hiervan is ook bij de effectbeschrijving onderscheid gemaakt tussen de verwachte 
effecten bij regulier gebruik (geplande deelactiviteiten) en die ten gevolge van 
incidentele gebeurtenissen. Tot de effecten van regulier gebruik worden onder meer 
die effecten gerekend, die ontstaan als gevolg van de aanwezigheid en het gebruik 
van de satellietplatforms inclusief het hiermee samenhangende transport van 
goederen en personeel. Ook de effecten die kunnen ontstaan als gevolg van het 
uitvoeren van productieboringen met bijbehorende activiteiten behoren hiertoe. 
Effecten als gevolg van incidentele gebeurtenissen hangen samen met bijvoorbeeld 
een blow-out of spills, 

In de navolgende paragrafen is voor het abiotisch milieu, het biotisch milieu en de 
gebruiksfuncties een beschrijving gegeven van de in tabel 7.2, 7.3 en 7.4 genoemde 
mogelijke effecten. 

Beoordelingswijze 
In het navolgende deel worden alle in de tabellen 7.2-7.4 genoemde effecten 
besproken. Van elk aspect (zoals bodem, water, etc.) wordt aangegeven welke 
(deel)activiteiten/gebeurtenissen voor de in tabel 7.1 geformuleerde criteria (mogelijk) 
relevante effecten tot gevolg hebben. Er wordt een scheiding gemaakt tussen de 
effecten op genoemde criteria bij normaal functioneren en de effecten als gevolg van 
incidentele gebeurtenissen. 

Alleen de effecten die een (mogelijk) effect op genoemde criteria hebben, worden 
gebruikt om een beoordeling van de voorgenomen activiteit ten opzichte van de 
autonome ontwikkeling te geven. De totaalbeoordeling van de (mogelijk) relevante 
effecten is opgenomen in hoofdstuk 8 in twee samenvattende toetsingstabellen, 
waarna wordt beschreven of verdere beperking van de mogelijke milieu-effecten 
haalbaar is. Eventuele aanvullende maatregelen kunnen deel uitmaken van het meest 
milieuvriendelijk alternatief (MMA), 

Beoordeling ten opzichte van het beleid 
Het beleid is erop gericht, de nadelige effecten van aardgas- en aardoliewinning 
zoveel mogelijk te beperken. Zo is in het kader van de internationale ministerconfe
renties over de bescherming van de Noordzee afgesproken, dat actie ondernomen zal 
worden om mogelijke schadelijke effecten te vermijden van moeilijk afbreekbare, 
toxische en bio-accumulerende stoffen, zelfs wanneer er geen wetenschappelijk 
bewijs is om een causaal verband aan te tonen tussen emissies en effecten 
(Noordzee-ministerconferenties). In de Vierde Internationale Conferentie ter 
Bescherming van de Noordzee (1995) is geuit, dat gestreefd wordt naar 'de 
beëindiging van lozingen en het verlies van gevaarlijke stoffen binnen 25 jaar'. Deze 
doelstellingen zijn in Nederland in diverse nationale nota's, zoals de 3 ' en 4 ' Nota 
Waterhuishouding, het Beheersplan voor de Rijkswateren 2 1997-2000 en de 
Beheersvisie Noordzee 2010 verwoord. Ook in andere beleidsstukken wordt ingegaan 
op het beperken van emissies, bijvoorbeeld de Regeling lekdichtheidsvoorschriften 
koelinstallaties (1994) (ter voorkoming van (H)CFK emissies) en het Nationaal 
Milieubeleidsplan 3 (1998), waar ingegaan wordt op het terugdringen van emissies 
van CO2 en NO,. 

Ten opzichte van de uitgangspunten van het beleid is in principe dus elke emissie van 
de bedoelde stoffen ten gevolge van het boren naar of het winnen van olie of gas in 
de Noord2ee als negatief aan te merken. Ook de effecten van één platform, die 
vergeleken met de autonome situatie als neutraal worden beoordeeld, kunnen in het 
kader van de doelstellingen van het beleid als (licht) negatief worden beoordeeld. 
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7.2 Water 

Voor water zijn de volgende criteria geselecteerd voor beoordeling van mogelijke 
effecten (zie tabel 7.1): 
- vertroebeling 
- waterkwaliteit 
- onderwatergeluid. 

Bij de beoordeling van de effecten op deze criteria wordt niet ingegaan op het laatste 
criterium, omdat er voor gekozen is, deze bij 'geluid en beweging' (par, 7.5) te 
beoordelen. 

7 .2 .1 Reguliere activiteiten 

Bij reguliere activiteiten kunnen effecten op genoemde criteria voor het milieucompo
nent water in principe optreden door: 
- het storten van grind tegen erosie 
- het plaatsen van een boorinstallatie 
- het lozen van boorgruis en boorspoeling 
- de aanleg van pijpleidingen 
- het plaatsen van de winningsinstallatie 
- het lozen van afvalwater tijdens boor- en productiefase 
- het lozen van productiewater 
- het vrijkomen van aluminium en zink bij kathodische bescherming. 

Storten van grind tegen erosie 
Indien grind wordt gestort rond de poten van een satelliet- of boorplatform, treedt 
lokaal door opwerveling van het bodemsediment een kortdurende verhoging van 
zwevende-stofgehalte in de waterkolom op (vertroebeling). 
Gezien de beperkte omvang van deze activiteit is het effect naar verwachting reeds 
op geringe afstand zeer beperkt tot nihil. Bovendien is het eventuele effect van zeer 
korte duur en eenmalig. 

Plaatsen boorinstallatie 
Bij het neerlaten en verankeren van de poten kan opwerveling van sediment 
optreden, waardoor de waterkolom plaatselijk vertroebeld kan worden. Gezien de 
aard. de duur en de omvang van deze activiteiten is het verwachte effect zeer gering 
en feitelijk verwaarloosbaar. 

Het lozen van boorgruis en boorspoeling 
Bij de lozing van boorgruis en boorspoeling zal een vertroebeling van de waterkolom 
optreden. Het geloosde materiaal verplaatst zich als een pluim in het water in de dan 
heersende stromingsrichting. Binnen de pluim is onderscheid te maken in een 
oplosbare fractie, in een fractie zware deeltjes ( > 1 - 2 mm) die vrijwel meteen 
bezinken, en in een gesuspendeerde fractie waarvan een deel zwevend in de 
waterfase blijft {klei, kalk, bariet) en een deel bezinkt. De afstand waarover het 
materiaal zich verplaatst is afhankelijk van factoren als de waterdiepte, stroomsnel
heid en turbulentie en de hoogte van het lozingspunt in de water kolom (DHV, 1993). 
Een lozing nabij de bodem geeft in verhouding weinig vertroebeling, omdat veel 
materiaal direct neerslaat. Een lozing aan het oppervlak daarentegen draagt bij aan 
een maximale verspreiding in de waterkolom. De meeste vertroebeling zal optreden 
in de buurt van het lozingspunt 1de concentratie gesuspendeerd materiaal is hier 
immers het grootst). Door verdunning en bezinking neemt de concentratie zwevende 
delen (en dus de mate van vertroebeling) af met toenemende afstand tot het 
lozingspunt. 
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Samengevat kan gesteld worden dat vertroebeling van de waterkolom als gevolg van 
het lozen van boorgruis, alleen in de buurt van het lozingspunt een rol speelt. Er is 
sprake van een tijdelijk effect, omdat alleen tijdens de boorfase (circa 2 maanden per 
put) geloosd wordt. 

Een ander effect van het lozen van boorgruis (met boorspoeling en eventueel 
overtollige cementspecie) zou het beïnvloeden van de waterkwali teit kunnen zijn. Zo 
bevatten bijvoorbeeld bariet en bentoniet, beide belangrijke bestanddelen van WBM, 
sporen van zware metalen als kwik, cadmium, koper en zink (Van Gent, 1988; Daan 
&, Mulder, 1993a&b). Deze metalen zijn echter gebonden aan de kleimineralen 
(zwevende delen) waardoor de uitloging in zout water zeer gering is (Gerits, 19901. 
Bovendien treedt een zeer sterke verdunning op. De concentraties in de waterkolom 
worden hierdoor niet meetbaar beïnvloed. De fractie van de boorspoeling die oplost 
in het water, bestaat uil niet schadelijke stoffen (zetmeel, zouten) die afgebroken 
kunnen worden of sterk verdund worden. Hierdoor zijn de effecten van deze 
oplosbare fractie op de waterkolom eveneens niet meetbaar. 

Ten slotte kan als gevolg van het lozen van boorspoeling de pH van het zeewater 
plaatselijk veranderen (de pH van de boorspoeling is 9 è 10 en die van de zee 7.5 è 
8). Dit effect wordt echter als zeer gering beschouwd, omdat zeer snel verdunning 
optreedt en omdat als gevolg van het hoge carbonaatgehalte van het zeewater het 
effect op de pH snel wordt geneutraliseerd. 

Aanleg pijpleiding 
Door het aanleggen van pijpleidingen en het eventuele dichtstorten van de sleuf en/of 
aanbrengen van steenbestorting, treedt er vertroebeling op van de waterkolom. Door 
de vrij hoge stroomsnelheid in de watersystemen waar de mijnbouwvakken P6 en Q4 
zich in bevinden (Zuidelijke Bocht/ Kustzone) treedt snel verspreiding en verdunning 
op. Naast deze factoren, neemt de vertroebeling ook af door bezinking van zwevende 
deeltjes; de vertroebeling zal dus slechts tijdelijk en plaatselijk een rol spelen. 

Bij het maken van de sleuf komt poriewater vri j. Dit poriewater bevat meestal geen 
zuurstof; slechts de bovenste paar centimeters van het sediment zijn zuurstofrijk, 
Door menging van dit water met het omringende zuurstofrijke water kan zeer lokaal 
het zuurstofgehalte in het water afnemen. De verlaging is afhankelijk van de mate 
van verdunning. In 0 4 treedt snel verdunning op vanwege de diepte ter plaatse (circa 
23 meter) en de sterke stroming. Het volume van het poriewater is daarom vrijwel 
verwaarloosbaar vergeleken met dat van het omringende zeewater. Er zullen geen 
effecten waarneembaar zijn. 

Plaatsen winningsinstallatie 
Het plaatsen en het verankeren van (de poten van) de satellietplatforms hebben een 
tijdelijke en zeer plaatselijke vertroebeling van het water to t gevolg. Het effect 
hiervan wordt als zeer gering beschouwd, vanwege de korte duur en de beperkte 
omvang van de activiteit. 

Lozen afvalwater 
Satellietplatform 04-A loost jaarlijks gemiddeld ruim 580 m ' hemelwater en platform 
Q4-B gemiddeld ongeveer 960 m^. Vanwege deze lage hoeveelheden en de slechts 
geringe concentraties verontreinigingen daarin, wordt verwacht dat de effecten van 
het lozen van het hemelwater zeer gering en niet meetbaar zijn. De hoeveelheid 
schrob- en spoelwater die jaarlijks per platform in zee geloosd wordt bedraagt zo'n 
240 m^. De hoeveelheid schoonmaakmiddelen die geloosd wordt is per platform circa 
100 I per jaar. Vanwege deze geringe hoeveelheden worden van het lozen van het 
schrob- en spoelwater eveneens geen effecten verwacht. 
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Bij het lozen van huishoudelijk afvalwater vanaf satelliet- of boorplatforms worden 
nutriënten en zuurstofbindende stoffen geloosd, alsmede water dat bacterieel 
verontreinigd kan zijn. Theoretisch kan dit leiden tot een lokale verlaging van 
zuurstofgehalte, een verhoging van de nutriëntenconcentratie en tot aanwezigheid 
van faecale bacteriën in zee. De effecten zijn gezien de mate van verdunning die 
optreedt, naar verwachting niet meetbaar, ook omdat er sprake is van een relatief 
sterke stroming, en gezien de korte overlevingstijd van de genoemde bacteriën in 
zee. Boorplatforms zijn bovendien kort aanwezig, waardoor ook slechts tijdelijk 
huishoudelijk afvalwater geloosd wordt . De satellietplatforms zijn bovendien 
onbemand en worden periodiek bezocht, waardoor de hoeveelheid huishoudelijk 
afvalwater die geloosd wordt zo gering is, dat er geen effecten verwacht worden. 

Lozen productiewater 
Het productiewater bevat stoffen, die een schadelijke werking op het mariene milieu 
kunnen uitoefenen. Het daadwerkelijke negatieve effect van de lozing van 
productiewater is onder meer afhankelijk van de concentraties van de verschillende 
bestanddelen in het productiewater en de hoeveelheid die geloosd wordt. Gemiddeld 
wordt van Q4-A 5.600 m^ productiewater per jaar en van Q4-B 6.600 m^ per jaar 
geloosd, beide op een diepte van 6 m. De jaarlijkse emissies van zware metalen en 
koolwaterstoffen met het productiewater zijn voor platform Q4-A en Q4-B in de 
tabellen 5,10 en 5.11 opgenomen. 

In Slager et al. (1993) wordt vermeld dat bij gasplatforms op het NCPdie minder dan 
10.000 m^ productiewater per jaaf loosden, een verdunning van 2.000-3.000 maal 
binnen 50 m van het lozingspunt optrad {bij een lozingsdiepte van 5 m en een 
stroomsnelheid van 0,2-0,75 m/s). De stromingssnelheid in 0 4 ligt binnen 
bovengenoemde range van 0.2-0,75 m/s [namelijk gemiddeld ongeveer 0,4 m/s). De 
productiewaterlozingen in het Q4-blok zijn dus min of meer te vergelijken met de 
situatie in genoemde literatuur. Verwacht wordt dat bij beide platforms binnen 50 m 
van het lozingspunt in ieder geval 2 .000-3.000 keer verdunning optreedt. De 
[gemiddelde) concentraties koolwaterstoffen en zware metalen in het productiewater, 
waar in Slager et al. (1993) van wordt uitgegaan, zijn veel hoger dan van de 0 4 -
platforms. Op basis hiervan is te verwachten, dat de lozing van productiewater van 
een Q4-satellietp1atform op zijn hoogst zeer plaatselijk in de omgeving van het 
lozingspunt de waterkwaliteit zal beïnvloeden. Het uiteindelijke effect van de lozing 
van productiewater op het water zal in het groter geheel gezien zeer beperkt zijn en 
wordt daarom als zeer gering beoordeeld. 

Naast genoemde stoffen wordt CaClj, afkomstig van de gasdrooginstallatie, met het 
productiewater geloosd. Het gaat om 689-1455 kg CaCI^ per jaar in geval van 
compressie en 16-434 kg zonder compressie. Calcium en chloride-ionen komen van 
nature voor in het zeewater (concentraties respectievelijk circa 0,4 g/l en 19 g/t). 
Vanwege dit natuurlijk voorkomen van deze componenten en het feit dat de lozing 
gelijkmatig plaatsvindt (waardoor direct een sterke verdunning optreedt), zal deze 
lozing geen effecten hebben op de samenstelling van het zeewater ter plaatse. 

Vrijkomen aluminium en zink bij kathodische bescherming 
Als gevolg van de anodes op stalen onderdelen van de platforms en op stalen 
pijpleidingen vinden aluminium- en zinkemissies naar het omringende zeewater plaats. 
Het gaat bij platform 04-A om 28 kg zink en 783 kg aluminium per jaar en bij 04-B 
om 20 kg zink en 556 kg aluminium. 

Het zink en aluminium komt in een zeer groot volume water terecht, waardoor een 
sterke verdunning optreedt. De effecten (ook op lokale schaal) op de zinkconcentra
ties in het Noordzeewater zullen zeer gering en verwaarloosbaar zijn. 
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Ter illustratie: bij de natuurlijke achtergrondconcentratie van zink in de Noordzee van 
0,4 jug/l {Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 1998) bevat een gebied met een 
oppervlakte van 10 x 10 km en een diepte van 20 m van nature al 800 kg zink. 
Overigens is de zinkvracht die de Noordzee vanuit andere bronnen bereikt vele malen 
groter. Volgens het Quality Status Report (OSR) van de Noordzee voor subgebied 4, 
het zeegebied waaronder het grootste deel van het NCP valt, inclusief Q4 {North Sea 
Task Force. 1993) en het Watersysteemplan 1991-1995 (Ministerie van V&W et al., 
1992) vormen rivieren (met name Rijn en Maas) de grootste bron van zink: in 1988 
circa 3400 ton, in 1989 circa 2000 ton. In totaal kwam in 1988 bijna 4400 ton zink 
vanuit diverse bronnen in zee terecht. In RIKZ/RIZA (1998) worden de zinkvrachten 
op een aantal monsterpunten weergegeven. Hierbij zijn eveneens locaties vlak bij de 
uitmonding in de Noordzee opgenomen. Bij Maassluis (monsterpunt 1714) 
bijvoorbeeld, bedroeg de vracht in de periode 1991-1995 1070 ton/jaar en bij 
Haringvlietsluis (nr.1904) 250 ton/jaar. 

Een andere belangrijke bron van zink is slib, dat in zee gestort wordt . Volgens het 
eerdergenoemde QSR van subgebied 4 (19931 werd in 1989 op deze wijze ongeveer 
2000 ton in zee gebracht. De zinkemissie van de anodes van de pijpleiding zal in 
vergelijking met andere, hierboven genoemde, bronnen eveneens zeer gering zijn. Er 
zijn derhalve geen meetbare (additionele) effecten te verwachten van de zinkemissies 
door de kathodische bescherming op het Q4-satellietplatform en de transportleidin
gen. 

Ook voor het aluminium geldt, dat het in een zeer groot volume water terechtkomt, 
waardoor een sterke verdunning optreedt. De effecten (ook op lokale schaal) op de 
aluminiumconcentraties in het Noordzeewater zullen zeer gering zijn. Ter illustratie: 
de gemiddelde achtergrondwaarde van aluminium in het oppervlaktewater in zee is 
5 fjgl\ (Slooft et al., 1993). Dit houdt in, dat een gebied van 3 x 3 km en een diepte 
van 20 m van nature al 900 kg aluminium bevat. 
Overigens zijn andere bronnen verantwoordelijk voor een veel grotere input van 
aluminium in het milieu. Tussen 1985 en 1991 hebben alle industrieën bij elkaar een 
emissie van 4500 ton/jaar naar water [niet alleen de zee) veroorzaakt (Slooff et al., 
1993}. Volgens Slooff et al. (1993) zijn de hoeveelheden aluminium die in het milieu 
terechtkomen relatief laag vergeleken met de hoeveelheden aluminium en aluminium-
bestanddelen die van nature voorkomen. Aluminium is namelijk een belangrijk 
onderdeel van de aardkorst en daarom ook van bodem en water. Vanwege de 
natuurlijk reeds hoge concentratie en daarnaast ook de grote verdunning die optreedt 
bij de aluminiumemissie van de anodes, wordt het effect hiervan als zeer gering en 
verwaarloosbaar beschouwd. 

7 . 2 . 2 Incidentele gebeurtenissen 

Incidentele gebeurtenissen die kunnen leiden tot effecten op het zeewater zijn: 
- 'spills' 
- 'b low-out ' 
- aanvaringen 
- lekkage pijpleiding. 

Spills 
Bij spills kan in korte tijd een hoeveelheid olie-achtige verbindingen in het milieu 
terechtkomen. In de boorfase en de winningsfase kunnen spills van dieselolie 
voorkomen, terwij l in de winningsfase ook spills van condensaat kunnen optreden. 
Eventuele spills van mijnbouwhulpstoffen als glycol of methanol worden gezien de 
geringe schadelijkheid van deze stoffen minder relevant geacht en worden verder niet 
behandeld. 
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De kans op spills van otie-achtige verbindingen is niet verwaarloosbaar (zie paragraaf 
6.5), De gemiddelde omvang van een oliemorsing bedroeg in het verleden 0,04 m^. 
Uitschieters tot circa 25 m^ waren evenwel mogelijk (HASKONING, 1995a); deze 
waarden zijn bepaald bij de situatie waarbij OBM werd toegepast. Op het Q4-A en 
04-B platform zal de maximale hoeveelheid 0,3 m^ bedragen (dat is de inhoud van 
de slang waarmee dieselolie wordt verpompt). 

Afhankelijk van de omvang van de lozing van condensaat of dieselolie kan een kleine 
vlek ontstaan. Een beschrijving van mogelijke processen hierbij is in hoofdstuk 6 
reeds gegeven. Door de geringe oplosbaarheid van olie-componenten zal de 
beïnvloeding van de waterkolom door het morsen van (diesel)olie of condensaat zeer 
gering zijn. 

Blow-out 
Een blow-out is een ongecontroleerde uitstroming van gas of vloeistof naar de 
oppervlakte. Bij een blow-out in de boorfase komt de in het boorgat aanwezige 
boorspoeling en boorgruis naar buiten, gevolgd door gas met condensaat. Bij een 
blow-out in de winningsfase komen met name gas en condensaat vrij. Verder kunnen 
in beide fasen de op het platform aanwezige opgeslagen stoffen, waaronder 
dieselolie vrijkomen, indien de blow-out gevolgd wordt door een brand of explosie. 

De mogelijke gevolgen zijn in paragraaf 6.3.4 reeds beschreven. Afhankelijk van de 
omvang en duur kan de waterkolom in zeer geringe mate beïnvloed worden. 

Aanvaringen 
Zoals aangegeven in paragraaf 6.4 kan een aanvaring leiden tot het vrijkomen van 
geringe hoeveelheden olie-componenten op het water. 

Lekkage pijpleiding 
Een lekkage van een pijpleiding kan variëren van een klein lek tot een volledige 
leidingbreuk. Een lek kan veroorzaakt worden door interne factoren, zoals construc
tiefouten of materiaaldefecten, maar ook door externe factoren, zoals graafwerk-
zaamheden, foutief ankeren, of milieu-invloeden. Dit kan zowel binnen als buiten de 
veiligheidszone van het platform plaatsvinden. De kans op een lek is onder meer 
afhankelijk van de plaats en lengte van de desbetreffende pijpleiding. Uit bestaande 
gegevens blijkt er geen duidelijke invloed van bijvoorbeeld begraven op de kans op 
incidenten te zijn. Desondanks is er in het voornemen van Clyde voor het onderhavi
ge tracé van uitgegaan, dat dit uit voorzorg wel gewenst is. In paragraaf 6.6 is een 
samenvatting gegeven van de kans op het bezwijken van een pijpleiding. Op het NCP 
is, voor zover bekend, nooit sprake geweest van een groot lek of een breuk van een 
leiding. 
De effecten van lekkage zijn afhankelijk van de mate van lekkage en de veiligheids
maatregelen {zoals kleppen) die getroffen zijn. Een klein lek wordt naar verwachting 
niet snel gevonden, omdat daarvoor onvoldoende drukverlies in de leiding ontstaat. 
Hierdoor zou lokaal een geringe belasting van langere duur kunnen bestaan. Doordat 
de pijpleiding jaarlijks met onderwatercamera's wordt gecontroleerd, zal naar 
verwachting ook een kleiner lek na enige tijd worden gesignaleerd door het vrijkomen 
en opstijgen van gasbellen. Bij een groter lek of een volledige breuk zullen de 
veiligheidsmaatregelen in werking worden gesteld en kleppen worden gesloten. Het 
effect van het lek is afhankelijk van het volume gas en condensaat dat in het water 
terechtkomt en van de lokale omstandigheden, zoals diepte en stroomsnelheid. In het 
geval van de Q4-pijpleidingen kan in het ergste gevat een deel van de inhoud van de 
pijpleiding vrijkomen. De totale inhoud van de pijpleiding naar P6-A bedraagt 
ongeveer 3.500 m^, wat overeenkomt met 350 .000 Nm^ gas met nominaal 3,5 m* 
geassocieerd condensaat. 
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Aardgas dat uit een leiding lekt, komt in de atmosfeer terecht en kan een brandbare 
gasvt/olk vormen. Deze wolk zal uiteenwaaien onder invloed van de wind, maar zou 
ook ontstoken kunnen worden. Doorgaans zal echter geen ontstekingsbron aanwezig 
zijn, terwijl het gas slechts gedurende korte tijd in brandbare concentraties aanwezig 
zal zijn. 

In de waterkolom zullen de directe effecten van gas beperkt zijn, omdat aardgas 
nauwelijks oplost in water. De belasting zal gering en zeer plaatselijk zijn. Condensaat 
dat uit een leiding lekt kan echter, afhankelijk van de duur van de lekkage en van de 
hoeveelheden die vrijkomen, effecten op de waterkolom tot gevolg hebben. Vanwege 
de slechte oplosbaarheid van condensaat in water en de beperkte hoeveelheid 
condensaat die maximaal kan vrijkomen (zie paragraaf 6.6) worden de effecten als 
zeer gering beoordeeld. 

7.2.3 Beoordeling 

Zoals uit de beschrijvingen in 7,2.1 en 7.2,2 blijkt, kunnen de volgende effecten op 
het aspect water optreden: 
• vertroebeling van de waterkolom 
- invloed op waterkwaliteit. 

De effecten van de deelactiviteiten, die bovenstaand als zeer gering of verwaarloos
baar ten opzichte van de huidige situatie en de situatie bij autonome ontwikkeling zijn 
aangeduid, worden als niet relevant beoordeeld. Uit de beschrijvingen blijkt dat een 
aantal deelactiviteiten wel (zeer) lokaal waarneembare of beleidsmatig relevante 
effecten op het water kunnen hebben: 
- het lozen van boorgruis en boorspoeling (lokale vertroebeling) 
- aanleg pijpleiding (lokale vertroebeling) 
- lozen productiewater (zeer lokaal; beleid streeft naar nullozing). 

Deze effecten zijn ten opzichte van de situatie bij autonome ontwikkeling zeer gering 
en praktisch te verwaarlozen. Omdat het beleid streeft naar een nullozing van 
verontreinigende stoffen, vormt de te lozen vracht aan verontreinigingen een 
aandachtspunt. Daarnaast kunnen Incidentele gebeurtenissen, afhankelijk van de 
omvang en duur, mogelijke effecten op het aspect water tot gevolg hebben. De te 
verwachten effecten van incidentele gebeurtenissen worden alle als zeer gering 
negatief beoordeeld. 

7.3 Bodem 

Voor het aspect bodem zijn twee criteria geselecteerd voor beoordeling van mogelijke 
effecten, namelijk het criterium bodemstructuur en -textuur en het criterium 
bodemkwaliteit. 

7.3.1 Reguliere activiteiten 

In principe kunnen de volgende deelactiviteiten effecten op genoemde criteria tot 
gevolg hebben: 
- bodemtechnisch vooronderzoek 
• storten van grind tegen erosie 
' plaatsen en aanwezigheid boorinstallatie 
- lozen van boorgruis en boorspoeling 
- aanleg pijpleiding 
- plaatsen en aanwezigheid winningsinstallatie 
- lozen productiewater. 
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Bodemtechnisch vooronderzoek 
Door het nemen van monsters bij het bodemtechnisch vooronderzoek v*/ordt de 
opbouw van de zeebodem zeer lokaal verstoord. Deze effecten worden echter als 
verwaarloosbaar beschouwd. Ter vergelijking: het ankeren van een schip veroorzaakt 
meer verstoring. 

Storten van grind tegen erosie 
Wanneer grind gestort wordt rond de poten van een 0 4 satellietplatform of een 
boorplatform verandert de structuur van de zeebodem ter plaatse, waardoor 
natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen lokaal verstoord kunnen worden. Mede 
gezien de omvang (een oppervlakte van ca. 300 h 400 m^ bij een boorplatform en 
600 m^ per satellietplatform! wordt dit effect als geheel zeer gering ofwel nihil 
geacht. 

Door het storten van grind verandert ook lokaal de aard van het bodemsubstraat. De 
substraatvariatie wordt hierdoor zelfs vergroot. Het grind kan waarschijnlijk langere 
tijd duidelijk onderscheiden worden van het oorspronkelijke substraat. Vanwege het 
beperkte oppervlak waar mogelijk grind wordt gestort, wordt ook dit effect in het 
groter geheel gezien zeer beperkt en verwaarloosbaar geacht. 

Plaatsen en aanwezigheid boorinstallatie 
De plaatsing van een boorinstallatie kan tot een lokale verstoring van het bodempro
fiel leiden. Gezien de beperkte omvang wordt dit effect als geheel zeer gering 
beschouwd. Daarbij komt, dat de aanwezigheid van een boorinstallatie met 
bijbehorende veiligheidszone (500 m) verstoring van het bodemoppervlak door andere 
activiteiten, zoals visserij voorkomt. Met name bij de boomkorvisserij wordt het 
bodemoppervlak verstoord, doordat de netten die verzwaard zijn met stalen kettingen 
hierover worden voortgesleept. Door de aanwezigheid van het booreiland zal de mate 
van bodemverstoring kleiner zijn dan in de situatie zonder booreiland. 
Vanwege het beperkte gebied (78 ha) waarin dit effect een rol speelt, wordt dit 
positieve effect in het groter geheel beschouwd als zeer gering beoordeeld. 

Lozen van boorgruis en boorspoeling 
Per put wordt ongeveer 1,700 m^ WBM-boorspoeling en 350 m^ boorgruis geloosd. 
De grovere fractie hiervan zal snel bezinken en in eerste instantie in de directe 
nabijheid van het lozingspunt komen te liggen. Bij een eerste verspreiding in een 
gebied van 1 è 3 ha zal de laagdikte één of enkele centimeters zijn. Afhankelijk van 
de omstandigheden (bijvoorbeeld de stroomsnelheid) en de samenstelling van de 
deeltjes vindt een verdere verspreiding plaats, waarbij het boorgruis niet meer als 
laag herkenbaar is. Een deel van het geloosde materiaal zal in suspensie gaan en over 
een groter oppervlak verspreid worden. Na bezinking zal het boorgruis kortere of 
langere tijd blijven liggen, afhankelijk van de fvsische eigenschappen van het 
boorgruis (korrelgrootte, gewicht), de zich ter plaatse afspelende erosie-sedimentatie
processen, de waterdiepte en de bioturbatie (graafwerkzaamheden door bodemorga
nismen). Na verloop van tijd zal het boorgruis verdeeld zijn over het aanwezige 
bodemmateriaal en niet meer als boorgruis herkenbaar zijn. 

Bij een WBM-lozing, waarbij een vergelijkbare hoeveelheid W/BM werd geloosd als bij 
de voorgenomen activiteit (per put) in Q4 (1,607 m^), kon na twee maanden op basis 
van chemische analyses van het sediment, verspreiding van het geloosde materiaal 
worden vastgesteld op een afstand van 500-1,000 m van het lozingspunt (Daan & 
Mulder, 1993a), Bij onderzoeken naar de effecten van bijvoorbeeld XBM- of OBM-
bootspoelingen, is het geloosde materiaal op vergelijkbare [tot enkele honderden 
meters), maar ook op grotere afstanden (tot enkele kilometers) waargenomen (Daan 
et al., 1991; Daan S> Mulder, 1934; Daan & Mulder, 1995), 
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Uit het onderzoek van Daan & Mulder (1993a&bl bleek verder dat na twee maanden 
na lozing zelfs op 25 m afstand van het voormalige lozingspunt. boorgruis maar in 
geringe hoeveelheden aanwezig was. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat op korte termijn lozing van boorgruis met 
resten boorspoeling tot de aanwezigheid van een laag 'systeemvreemd' materiaal op 
de zeebodem zal leiden, met name in de directe omgeving van het lozingspunt. 
Waarschijnlijk zal na verloop van tijd zelfs in de directe omgeving van het lozingspunt 
deze laag niet of nauwelijks detecteerbaar zijn. De effecten op de bodemstructuur 
en bodemtextuur zijn dus van geringe omvang en duur. 

Omdat generieke boorspoelingen op waterbasis (WBM) als vrijwel niet gift ig voor hel 
mariene milieu worden beschouwd (zie ook paragraaf 7.8.1), wordt niet verwacht 
dat de kwaliteit van de zeebodem door lozing van gruis met WBM-boorspoeling 
aangetast wordt. De van nature in bentoniet en bariet aanwezige sporen van (zware) 
metalen als lood, cadmium, aluminium, magnesium, calcium, natr ium, zink en ijzer 
(die gebonden zijn aan de kleimineralen) leiden niet tot een verslechtering van de 
waterbodemkwaliteit (Gerits, 1990). 

Aanleg pijpleiding 
Door het maken van sleuven voor de aardgastransportleidingen, wordt lokaal het 
bodemprofiel verstoord. Het gaat hierbij om een 6 m brede strook langs de lengte 
van de pijpleiding (36 km). Gezien de omvang van deze activiteit worden de effecten 
als gering gezien ten opzichte van de bestaande situatie (en autonome ontwikkeling), 
die mede bepaald wordt door andere activiteiten zoals visserij en zand- en 
schelpenwinning. 

Wanneer steenbestorting wordt aangebracht, verandert lokaal het substraat. De 
effecten ten gevolge hiervan worden als zeer gering en verwaarloosbaar beschouwd, 
vanwege het zeer beperkte oppervlak. 

Plaatsen en aanwezigheid winningsinstallatie 
Voor het plaatsen van de satellietplatforms gaat in principe hetzelfde op als voor een 
boorinstallatie. Lokaal wordt het bodemprofiel verstoord door het plaatsen en 
verankeren met behulp van heipalen {satellietplatform Q4-A) of met zelfverankerende 
poten (Q4-B). Gezien de beperkte omvang word t dit effect eveneens als zeer gering 
beschouwd. 

Een groot verschil is, dat een boorinstallatie slechts tijdelijk aanwezig is (enkele 
maanden) terwijl de Q4-satel!ietplatforms naar verwachting gedurende 10-16 jaar 
aanwezig zijn. Hierdoor wordt het bodemoppervlak op de plaats van deze winningsin
stallaties (met de bijbehorende veiligheidszone van 500 m) eveneens gedurende deze 
lange tijd niet verstoord door andere activiteiten, zoals visserij. Omdat dit effect 
echter eveneens in een beperkt gebied een rol speelt, wordt dit effect ook als zeer 
gering beschouwd. 

Lozen productiewater 
De lozing van productiewater zou, behalve de waterkwaliteit (zie paragraaf 7.2) ook 
de bodemkwaliteit kunnen beïnvloeden. Op langere termijn kunnen spore-metalen 
(waaronder Pb, Cu, Cd, Hg en Zn) en hydrofobe organische stoffen, zoals PAK en 
langketenalifatische koolwaterstoffen aan zwevende deeltjes hechten en vervolgens 
sedimenteren. In principe kunnen de concentraties alifaten en aromaten in het 
sediment als gevolg van de productiewaterlozingen toenemen. Slager et al. (1993) 
vermelden echter, dat de productiewaterlozingen van de meeste gasplatforms op het 
NCP waarschijnlijk niet significant bijdragen aan de toename van oliecomponenten 
in het sediment. 
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Deze uitspraak is gebaseerd op een berekening waarbij uitgegaan is van 40 mg/l 
alifaten en 40 mg/l aromaten en een lozingsvolume van 24 m^/dag. Uitgaande van 
deze voor de voorgenomen winning veel te ongunstige aannames (in Q4 wordt per 
platform maximaal ongeveer evenveel water geloosd, maai met aanmerkelijk lagere 
concentraties) levert deze situatie een alifaat- en aromaatconcentratie van slechts 
0,045 mg/kg in het sediment op in een gebied van 7 x 14 km rond het platform. 
Hieruit blijkt, dat zelfs bij deze voor Q4 veel te ongunstige aannames de verontreini
ging van het sediment ten hoogste in de orde van grootte van de achtergrondconcen
tratie olie in het sediment (0,5-11 mg/kg) bedraagt. 

Metalen die in het productiewater voorkomen kunnen eveneens in het sediment 
terechtkomen. Zo vermelden Slager et al. (1993) dat een verhoging van de 
concentraties cadmium, koper, nikkel, lood en zink in de buurt van platforms 
verwacht kan worden. Door de grote verdunning van productiewater is dit effect 
beperkt tot de directe omgeving van het platform. Omdat het productiewater van de 
04-satellieten lagere concentraties bevat, is het effect hiervan waarschijnlijk nog 
geringer. 

Samengevat is de invloed van de lozing van productiewater op de bodemkwaliteit 
zeer gering en verwaarloosbaar. 

7 . 3 . 2 Incidentele gebeurtenissen 

Incidentele gebeurtenissen die kunnen leiden tot effecten op de zeebodem zijn: 
- spills 
- blow-out 
- aanvaringen 
- lekkage pijpleiding, 

Spills 
Bij spills kan in relatief korte tijd een hoeveelheid olie-achtige verbindingen in het 
milieu terechtkomen, In de boorfase en de winningsfase kunnen spills van dieselolie 
voorkomen, terwijl in de winningsfase ook spilis van condensaat kunnen optreden. 
De oplosbaarheid van olie-componenten in water is gering. Daarom zal er naar 
verwachting weinig of geen sedimentatie van deeltjes met opgeloste en/of 
gedispergeerde componenten van condensaat (of dieselolie) optreden. 

Wanneer er toch oliecomponenten in het sediment terechtkomen, is de afbraak 
daarvan traag. Volgens Grontmij (1990) is voor volledige afbraak van olie in het 
sediment 3-6 jaar nodig en kan alleen olie in lagere concentraties dan 10 mg/kg 
volledig afgebroken worden. Ook volgens Daan & Mulder [1993, 1994, 1995) is de 
afbraak langzaam. Een betrouwbare kwantificering hiervan is volgens hen niet 
mogelijk als gevolg van de onregelmatige verspreiding van olie. Indien de olie in 
diepere anaërobe sedimentlagen terechtkomt, lijkt nauwelijks afbraak plaats te 
vinden. 

Aangezien neerslag naar de bodem over een groot oppervlak mogelijk is, en verwacht 
wordt dat nauwelijks of geen sedimentatie plaatsvindt, zullen bij een kleine lozing 
zoals in het ergste geval mogelijk wordt geacht) effecten op de bodemkwaliteit niet 
meetbaar zijn. 
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Biow-out 
Door een blow-out kunnen boorgruis en boorspoeling in het water terechtkomen. 
Mogelijke effecten op de bodem zijn vergelijkbaar met de effecten bij het reguliere 
lozen van boorgruis (zie 'lozen van boorgruis en boorspoeling'), Het gaat bij een 
blow-out echter alleen om het boorgruis dat in de boorput (of bijvoorbeeld in 
schudzeven) aanwezig is. Dit zal maximaal circa 10 m^ zijn. De mogelijke effecten 
(en bijvoorbeeld afstanden waarop boorgruis is aangetroffen) zoals die in paragraaf 
7.3,1 ['lozen van boorgruis en boorspoeling') zijn beschreven, hebben betrekking op 
reguliere lozingen van gruis (zoals die tot 1993 bij boringen met OBM plaatsvonden 
en heden nog met WBM). Bij dergelijke lozingen komt veel meer gruis (circa 350 m ' 
per put) in zee terecht dan bij een blow-out. Zelfs bij dergelijke lozingen bleek het 
boorgruis alleen in de directe omgeving ( < 2 5 m) van het lozingspunt waarneembaar 
op de bodem en bovendien slechts tijdelijk. Verwacht wordt dan ook dat bij een 
blow-out zelfs in de directe omgeving van waar het materiaal terechtkomt, de 
effecten zeer gering zullen zijn. De verwachting is, dat de bodemkwaliteit bij een 
blow-out in een situatie waarbij WBM wordt toegepast, niet zal worden beïnvloed. 

Aanvaringen 
Zoals aangegeven in paragraaf 6,4 kan een aanvaring leiden tot het vrijkomen van 
geringe hoeveelheden olie-componenten op het water. Vanwege deze geringe 
hoeveelheden {zie paragraaf 6.4.3) en de slechte oplosbaarheid van olie-componen
ten wordt geen beïnvloeding van de bodemkwaliteit verwacht. 

Lehkage pijpleiding 
Bij een lekkage van een gastransportleiding zijn vrijwel geen effecten van het 
ontsnappende gas op de bodem te verwachten. Een mogelijk effect is het ontstaan 
van een tijdelijke krater als gas uit de leiding ontsnapt en de deklaag van de pijplei
ding wegslaat (Comprimo, 1994). Dit effect betreft echter een zeer geringe 
oppervlakte en kan daarom als verwaarloosbaar worden beschouwd. 
Bij een lek in een gastransportleiding kan echter ook condensaat vrijkomen. 
Afhankelijk van de duur van het lek en van de hoeveelheden condensaat die 
vrijkomen kunnen effecten op de bodem optreden. Bovenstaand is reeds beschreven, 
dat de afbraak van oliecomponenten in de bodem traag is. Vooral bij een klein lek, 
waarbij gedurende langere tijd (één tot enkele maanden) componenten van het 
condensaat in de directe omgeving van de pijpleiding zouden kunnen adsorberen aan 
bodemdeeltjes, zijn effecten op de bodemkwaliteit lokaal niet uit te sluiten. 

7 . 3 . 3 Beoorde l ing 

Uit bovenstaande volgt, dat in geval van regulier gebruik de volgende (deel) activitei
ten (zeer) plaatselijk waarneembare en meetbare effecten, op het aspect bodem tot 
gevolg kunnen hebben: 
- lozen van boorgruis en boorspoeling: zeer lokaal invloed op bodemprofiel 
- aanleg pijpleiding: verstoring bodemstructuur in pijpleidingzone. 

Deze effecten zijn ten opzichte van de situatie bij autonome ontwikkeling zeer gering. 

Daarnaast kunnen incidentele gebeurtenissen, afhankelijk van de omvang en duur, 
zeer geringe effecten op de bodemkwaliteit tot gevolg hebben. Er is geen reële kans 
dat bij een blow-out of 'spi l l ' een condensaat- of olievlek de kustzone bereikt. 
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7.4 Lucht 

Het aspect lucht is beoordeeld aan de hand van de effecten op het criterium 
luchtkwaliteit. Zowel reguliere (deel)activiteiten als incidentele gebeurtenissen 
kunnen de luchtkwaliteit negatief beïnvloeden. Dit wordt in onderstaande tekst 
besproken. Ten slotte volgt in paragraaf 7.4.3 een beoordeling van het criterium. 

7 .4 .1 Regul iere ac t iv i te i ten 

Bij reguliere omstandigheden treden er emissies op naar de lucht als gevolg van: 
• het schoonproduceren van productieputten 
- het vrijkomen van gassen/dampen tijdens boor- en productiefase 
- transpoftbewegingen van helikopters en schepen tijdens de boor- en de productie

fase 
- het afblazen van de installatie. 

De emissies van deze deelactiviteiten zijn besproken in hoofdstuk 5 en hieronder 
samengevat. 

Schoonproduceren van productieputten 
Tijdens het 'schoonproduceren' van productieputten wordt initieel afgefakkeld. De 
hoeveelheid gas die afgefakkeld wordt is minder dan 1 miljoen m^. De emissies naar 
de lucht zijn opgenomen in tabel 5.7 en 5.8. Uit berekeningen van de verspreiding 
van benzeen (emissie van 5 kg/dag) en koolstofdioxide (25.700 kg/dag) van de 
proefboring 'Middelie' is gebleken, dat de plaatselijke concentratie van deze stoffen 
een factor 20-3000 onder de norm bleven. Bij deze berekeningen is geen rekening 
gehouden dat slechts 8 van de 365 dagen en dan alleen overdag is gefakkeld. Omdat 
voor het schoonproduceren uitgegaan is van emissies van dezelfde grootte als bij de 
berekeningen voor de proefboring 'Middelie' (zie tabel 5,4) kan aangenomen worden, 
dat het schoonproduceren geen meetbare effecten op de luchtkwaliteit heeft. 

Emissies tijdens boor- en productiefase 
Tijdens de boor- en productiefase zuilen verschillende emissies naar de lucht 
optreden vanaf het boor- c,q, satellietplatform. Deze emissies zijn gekwantificeerd 
in tabel 5.3, 5,7 en 5,8 in paragraaf 5 . 7 . 1 , 

Transportbewegingen 
Bij transportbewegingen van helikopters en schepen treden emissies naar lucht op 
van CO, CO2, VOS, NO. en SO^, In tabel 5.3 en 5.9 (in paragraaf 5,7,1) zijn de 
emissies voor transportbewegingen respectievelijk tijdens een productieboring en 
tijdens de gaswinning. 

Afblazen 
Uitgangspunt is, dat de gehele installatie van de satellietplatforms gemiddeld eenmaal 
per jaar wordt afgeblazen voor onderhoud of in verband met een processtoring. De 
gangbare hoeveelheid die afgeblazen wordt, is voor 04-A 500 Nm^ en voor 04-B 
150 Nm^; de maximale hoeveelbaarheden bedragen respectievelijk 1.600 Nm^ en 
450 N m ^ 
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Beoordeling totale emissie 
Bij het boren en bij transportactiviteiten zijn de emissies (per etmaal) groter dan 
tijdens de gasproductie. 

Uit het MER voor Proefboringen in de Noordzeekustzone en Ameland (HASKONING, 
1995a) zijn de volgende waarden af te leiden; 
- booractiviteiten: 12 m^ diesel per dag 
- affakkelen: 3 miljoen m^ gas per dag 
- scheepvaart: 42 m^ diesel per dag. 

Op basis van de hiermee samenhangende emissies zijn in HASKONING (1995a) 
verspreidingsberekeningen uitgevoerd, waaruit bleek dat geen overschrijding van de 
achtergrond- of grenswaarden zou optreden. 

De emissies voor de door Clyde voorgenomen activiteit, zoals beschreven, zijn veel 
kleiner zijn dan de in HASKONING {1995a) genoemde waarden. De volgende 
waarden per put zijn aangehouden: 
- booractiviteiten: 12 m^ diesel per dag 
- affakkelen: maximaal 1 miljoen m^ gas 
- scheepvaart: 3,5 m ' diesel per dag. 

Er worden daarom zeker in dit geval ten gevolge van reguliere deelactiviteiten geen 
Overschrijdingen van de achtergrond- of grenswaarden verwacht. Ook als gevolg van 
het afblazen van gas worden geen relevante effecten op de luchtkwaliteit verwacht. 
De emissies naar lucht ten gevolge hiervan zijn namelijk nog veel lager dan de 
hierboven genoemde waarden (zie tabel 5.7, 5.8 en 5.9} 

Beoordeling emissies op basis van beleidsthema's 
Verslechtering van de luchtkwaliteit kan aan de hand van verschillende ' thema's' 
onderverdeeld en per thema beoordeeld worden, namelijk: 
- versterking broeikaseffect (klimaat) 
- verzuring 
- verspreiding. 

Omdat halonen niet worden toegepast, wordt het thema 'aantasting van de 
ozonlaag' buiten beschouwing gelaten. 

In de volgende tabel is een overzicht gegeven voor welke stoffen genoemde thema's 
relevant (kunnen) zijn. 

Tabel 7,5: Overzicht beleidsthema's luchtkwaliteit 

Thama Relevante stoffen Effecten/Opmerhingen 

versterking broei kas et tee l 
verzuring 
verspreiding 

C 0 „ CH., VOS 
SO., NO 
SO., NO., CO 

mondiaal le t fect zeer geriny) 
rsgionaal (op Continentaal Plai n.v.t.) 
lokaal 

Beleidsmatig gezien is het [ondanks dat bij de voorgenomen activiteit de achtergrond-
Of grenswaarden niet overschreden worden) toch van belang dat alle (industriële) 
sectoren zo mogelijk een bijdrage leveren aan het beleid voor deze thema's, door 
emissies zo ver mogelijk terug te dringen. Omdat de voorgenomen activiteit wat dit 
betreft de stand der techniek volgt en in overeenstemming is met de afspraken 
hierover van de overheid met de mijnbouwindustrie, scoort het voornemen bij 
beoordeling ten opzichte van het beleid op genoemde thema's neutraal. 
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7 . 4 . 2 Incidentele gebeurtenissen 

Een kwantificering van emissies naar de lucht is op voorhand niet mogelijk, omdat 
de omvang en duur van een incidentele gebeurtenis niet bekend zijn. 
Incidentele gebeurtenissen die het criterium luchtkwaliteit kunnen beïnvloeden, zijn: 
- blow-out 
• aanvaringen 
- lekkage pijpleiding. 

Blow-out 
In paragraaf 6.3.3 is reeds kort ingegaan op effecten van een blow-out op de 
luchtkwaliteit. Aangenomen wordt, dat wanneer sprake is van een niet-brandende 
blow-out vanwege snelle verspreiding ten hoogste lokale beïnvloeding van de 
luchtkwaliteit zal optreden. Wanneer de blow-out ontstoken wordt, kunnen de 
kengetallen worden aangehouden zoals bij het affakkelen. 

CH4 is een broeikasgas. Als gevolg van een blow-out komt meer van dit gas in de 
lucht. Ten aanzien van het beleid kan een blow-out dus als gering negatief 
beoordeeld worden. Een blow-out betekent op wereldniveau beschouwd echter geen 
significante toename van deze stof IDNV, 1992). 

Aanvaringen 
In het zeer onwaarschijnlijke geval dat een aanvaring zou leiden tot een blow-out, 
zouden de effecten met een dergelijke incidentele gebeurtenis vergelijkbaar zijn. 

Lekkage pijpleiding 
Ook als gevolg van een pijpleidingincident kan zeer lokaal de luchtkwaliteit beïnvloed 
worden door gas, condensaat en eventueel verbrandingsproducten. 

7 . 4 . 3 Beoordel ing 

Een beoordeling van de mogelijke effecten van reguliere deelactiviteiten is hierboven 
reeds beschreven. Er geldt, dat deze activiteiten geen relevante effecten op de 
luchtkwaliteit tot gevolg hebben en dat de beoordeling ten opzichte van het beleid 
neutraal is. De beoordeling van incidentele gebeurtenissen is anders, omdat op 
voorhand niet uit te sluiten is. dat lokaal de luchtkwaliteit beïnvloed kan worden. Ten 
opzichte van beleid kunnen incidentele gebeurtenissen als (beperkt) negatief 
beoordeeld worden. 

7 . 5 Geluid en b e w e g i n g 

Bij de beoordeling van het aspect geluid en beweging zijn de effecten op het in tabel 
7.1 genoemde criterium 'invloed op geluidsniveau en hoeveelheid beweging' 
besproken. 

7 .5 .1 Reguliere activiteiten 

Algemeen 
Bij de activiteiten die samenhangen met het boren naar en het winnen van gas is 
sprake van beweging en wordt geluid geproduceerd. Daarbij speelt niet alleen het 
geluid boven water een rol, maar ook het geluid onder water. 
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De volgende activiteiten zijn een bron van geluid en/of beweging: 
- bodemtechnisch onderzoek 
- storten van grind tegen erosie 
- plaatsen boorinstallatie en boorgereed maken 
- boren 
- schoonproduceren van productieputten 
- verwijderen van de boorinstallatie 
- plaatsen winningsinstallatie 
• leggen pijpleidingen 
- bedrijfs- en onderhoudsactiviteiten 
- transportbewegingen door schepen en helikopters 
- het verwijderen van de winningsinstallatie. 

Het geluid (boven water) dat wordt veroorzaakt door bootactiviteiten is onder te 
verdelen in continu, semicontinu en impulsachtig geluid (ook wel aangeduid als 
piekgeluid). Het geluid wordt afgestraald door apparatuur, maar ook door constructie
delen als gevolg van trillingen die door apparatuur op die constructiedelen worden 
overgedragen [zogenaamde 'flankerende overdracht'). (Semi)continu geluid is 
afkomstig van generatoren, ventilatoren, compressoren, pompen, en dergelijke. Dit 
geluid is min of meer constant aanwezig en vertoont over de tijd gezien een redelijk 
constant patroon van frequenties en intensiteiten. Daarnaast komen er impulsachtige 
geluiden voor zoals het slaan van staal op staal. Bij bepaalde operaties komen er 
kortstondige verhogingen van geluidsniveaus voor, zoals het landen en opstijgen van 
helikopters. 

Bij winningsactiviteiten is er sprake van continu geluid met lage bronvermogens, 
afgezien van de mogelijke compressie bij platform Q4-A en het periodiek bezoek 
(eens in de vier è zes weken) van een helikopter. 

Voor boor- en winningsinstallaties bestaat voor geluid met betrekking tot het milieu 
geen regelgeving. Wel bestaan er ARBO-richtlijnen voor geluidsbelasting van 
personeel (op het platform). 

Bodemtechnisch vooronderzoek 
De aanwezigheid van een onderzoeksboot veroorzaakt een lokale en tijdelijke 
toename van het geluidsniveau (en beweging) ter plaatse. Hiervoor wordt een 
bronsterkte van 110-120 dB(A) aangehouden op basis van een varend zeeschip/vis
sersboot/grote veerboot, zoals ook vermeld in de aanvullende informatie ten behoeve 
van het MER voor de Waddenzee (NAM, 1996), 

Storten van grind tegen erosie 
Bij het eventueel storten van grind bij de poten van een boorplatform en/of bij de 
poten van een satellietplatform wordt gebruik gemaakt van een schip. Dit veroor
zaakt een kortdurende toename van het geluidsniveau ter plaatse van de toekomstige 
boor- c,q, winningslocatie. Gegevens over het door deze activiteiten veroorzaakte 
geluid ontbreken. Aangehouden is een bronsterkte van 110-120 dB(A) op basis van 
een varend zeeschip/vissersboot/grote veerboot, conform de bronsterkte in het 
bodemtechnisch vooronderzoek. 

Plaatsen boorinstallatie en boorgereed maken 
Hierbij zijn in principe twee typen activiteiten te onderscheiden: het invaren en 
installeren van de boorinstallatie en het boorgereed maken. De boorinstallatie wordt 
ingevaren met 2 of 3 sleepboten. Op de locatie aangekomen wordt het platform op 
de zeebodem gefixeerd door het neerlaten van de poten. Vervolgens zullen personeel 
en materiaal naar het platform worden gebracht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 
boten en helikopters. 
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Voor schepen gelden bronvermogens van 110-120 dB(A) en voor helikopters 
132-138 dB(A) (NAM, 1996a). 
Op het platform zullen pompen, generatoren en andere apparatuur vt/orden gebruikt. 
Bij de bovengenoemde activiteiten wordt geluid geproduceerd door verschillende 
bronnen. De totale geiuidemissie zal gezien de verscheidenheid aan activiteiten over 
de periode niet gelijkmatig zijn. De duur en frequentie van de activiteiten/bronnen zijn 
hierbij van invloed op het geluidsniveau in de omgeving van het platform. 

Ter bepaling van de geluidniveaus bij het plaatsen en boorgereedmaken van de 
boorinstallatie is een aantal deelactiviteiten geselecteerd die in HASKONING (1995b) 
zijn gespecificeerd voor het totale boorproces. Dit betreft geluidimmissies berekend 
op een bepaalde plaats op 2 m boven zeeniveau. Het gaat hierbij om zowel het A-
gewogen gestandaardiseerde geluidsniveau (L,) als het A-gewogen geluidsniveau van 
geluidspieken {L^„) . De berekende immissies treden op onder bepaalde meewindcon
dities (wind vanaf het platform in de richting van de ontvanger) tijdens een bepaalde 
bedrijfssituatie. Brj andere windrichtingen of windkrachten zijn de immissies lager dan 
berekend, zodat de berekende situatie min of meer een 'worst-case'-situatie is. 
Meteo- en bedrijfsduurcorrecties zijn niet toegepast. 

Op basis van de geselecteerde deelactiviteiten en de bijbehorende geluidsniveaus 
wordt voor het plaatsen en boorgereedmaken van de boorinstallatie niet verwacht 
dat voor het gestandaardiseerde immissieniveau de 60 dB[A)-contour op meer dan 
300 m ligt (HASKONING, 1995b). De afstand van 300 m wordt als referentie-
afstand gehanteerd. Uit onderzoek is gebleken dat de verstoringsafstand (door 
aanwezigheid en beweging voor een aantal vogelsoorten op zee ongeveer op deze 
afstand ligt, terwijl de waarde van 60 dB(A) wordt aangehouden als verstoringswaar
de voor vogels ten aanzien van geluid. Bij kortstondige verhogingen van het geluid, 
zoals veroorzaakt door schepen en helikopters, ligt de 60 dB[A)-contour op een 
grotere afstand dan de genoemde 300 m. 

Boren 
Tijdens de boorfase (24 uur per dag) komt geluid vrij op het platform, met name 
tijdens het boren, het cementeren en het trippen (hierbij worden de boorstangen uit 
de schacht gehaald om de beitel te vervangen, en daarna weer in de schacht 
neergelaten). De duur en de frequentie van de activiteiten/bronnen zijn hierbij van 
invloed op het geluidsniveau in de omgeving van het platform. Ook hierbij kan een 
onderscheid gemaakt worden in continu geluid, constructiegeluid en piekgeluid. 

Continu geluid en flanicerende overdracht 
Generatoren, ventilatoren, de booraandrijving, de scheidingsinstallatie, pompen, 
hijskranen en het optakelen van de boorserie zijn activiteiten/bronnen die continu of 
periodiek gedurende langere tijd (dis- en/of semicontinu) geluid produceren. In zijn 
algemeenheid bedragen de bronsterktes voor continu geluid circa 120 dB(A) tijdens 
het boren, trippen en cementeren [NAM, 1996a). Voor geluid dat vanwege 
flankerende overdracht door de constructie wordt afgestraald (in andere rapporten 
ook wel aangeduid als 'constructiegeluid'} noemt NAM (1996a} een bronsterkte van 
105 dB(A). 

In HASKONING (1995b) zijn, uitgaande van gemeten bronsterktes, de gestandaardi
seerde immissieniveaus tijdens het boorproces berekend voor het platform ENSCO 
70 (een platform zonder aanvullende geluidwerende voorzieningen). Hierbij is een 
onderscheid gemaakt in de verschillende situaties tijdens het boorproces (boren, 
trippen en cementeren). 
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Tabel 7.6; Berekende afstanden tot hefeiland voor gestandaardiseerde geluidimmis-
sie tijdens de verschillende situaties bij het boorproces op het platform 
ENSCO 70 (bron: HASKONING. 1995b) 

Qattandaardi ieerde 

ga lu id lmmi t i ia 

A f * tand tot boorplat form In m«tar> par t i tua l ie Qattandaardi ieerde 

ga lu id lmmi t i ia 

Boran Ca men ta ren Trippen Boren . Icranan 

4 0 dB(A) 1.500 1.410 1 3 7 0 1.830 

45 dBIA) 9 8 0 900 8 7 0 1.210 

5 0 dSIAl 6 2 0 560 5 4 0 780 

60dB(A) 2 2 0 200 190 290 

Uit tabel 7.6 blijkt dat voor de gestandaardiseerde gelujdimmissie bij de onder
scheiden situaties de 60 d8[A)-contour binnen 300 m van het platform ligt. Als 
eerder genoemd Vî ordt de afstand van 300 m als referentie gehanteerd, omdat dit 
de verstoringsafstand voor vogels is als gevolg van de aanwezigheid van en de 
beweging op/rond het platform. 

Voor de situaties trippen en boren (met gebruik van 2 kranen) zijn ter vergelijking 
tevens de maximaal optredende geluidniveaus aangegeven (tabel 7,7). Constructiege-
luid is in deze studie (HASKONING, 1995b} niet apart onderscheiden. 

Tabel 7.7: Gestandaardiseerde en maximale geluidimmissie tijdens het trippen en 
boren {inclusief gebruik van boordkranen) op het platform ENSCO 70 
[bron: HASKONING, 1995bl 

Alatand tot plat form ImmissieniveauB L, In dS(A) A la tand tot plat form 

Oaatandaardisaerd Maximaal 

Trippon 

t . 3 7 0 m 40 46 .5 
8 7 0 m 45 52 ,7 
5 4 0 m 50 59 ,3 
1 9 0 m 60 72,8 

Borsn linclusïel gebruik van boordkranen) 

1 . 8 3 0 m 4 0 4 1 , 6 
l , 2 1 0 m 45 4 6 . 6 
7 8 0 m 50 51 ,4 
290 m 60 61 ,4 

Uit tabel 7.7 blijkt dat voor de maximale geluidimmissie de 60 dB(A)-contour op 
grotere afstand van het platform komt Ie liggen. fWlel name bij het trippen treedt een 
aanzienlijke vergroting van deze afstand op. De 60 dB(A)-contour ligt in dit geval op 
bijna 540 m. Trippen is een activiteit die, zeker in verhouding tot de overige 
activiteiten, tot relatief veel piekgeluiden leidt (tabel 7.8). 
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Piekgeluiden 
Piekgeluiden kunnen tijdens het boorproces veelvuldig optreden. Ter illustratie is in 
tabel 7.8 een overzicht opgenomen van het aantal optredende geluidspieken op het 
boorplaiform ENSCO 72 tijdens een proefboring. De gegevens zijn gebaseerd op een 
globale inventarisatie en interviews met mensen uit de praktijk. De gegevens uit de 
tabel slaan op de toenmalige situatie van de ENSCO 72 met beperkte geluidwerende 
voorzieningen, waardoor de gegevens representatief kunnen worden geacht voof 
geluidspieken bij een platform zonder deze voorzieningen (zoals voorgenomen in het 
kader van dit MER). Inmiddels zijn op de ENSCO 72 aanvullende geluidwerende 
voorzieningen aangebracht. Uit metingen (NAA, 1997) bij ENSCO 72 {met 
uitgebreide geluidwerende voorzieningen) blijkt dat gemiddeld 17,7 maal per uur het 
gestandaardiseerde immissieniveau van 60 dB(A} op 300 m van het platform 
overschreden wordt. 

Tabel 7.8: Overzicht geluidspieken tijdens het uitvoeren van een proefboring in een 
periode van circa 60 dagen [bron: NAM, 1996a| 

Procaaondardeel Handeling Aantal galuidBpJekfln in fflIatiQ 

tot dn hronBtarklo 
Procaaondardeel Handeling 

110-120 
dB(A) 

120-130 
dB(AI 

> 130 
dB(A) 

Opbouw/domontaga -lossen 6 0 0 boorstangen 120 24 3 
-lossen 600 mantelbuizen 4 0 0 8 0 10 
-ladan 600 boorstangen 120 24 3 
-laden 600 manla'buiiran 4 0 0 8 0 10 
-opbouw/rriont^ge/installatie 1.400 20 0 

-demonlage 1.400 20 0 

Boren -klaarlagöan 600 boorstangen in V-dnor 2 0 0 20 1 
-samenstellen 2 0 0 boorstangen 6 0 0 6 0 0 
-200 stangen in rek 2 0 0 100 4 
-boren 200 boorstangen 4 , 8 0 0 6 0 0 30 

Trippen 5,616 8 6 4 216 

'Casing runnen' -klaarleggen 6 0 0 mantelbuizen in V-door 1.200 120 6 
-vastpakken en binnentrekken 6 0 0 60 3 
-inschutven en klemmen 1.200 120 6 

Divers -slijpen^hameren/montage/luohtgereed-
schap/e.d. 

1.440 120 0 

Totaal gemiddatd aantal pieken per dag 328 39 5 

De duur van een productieboring in blok 0 4 is circa 2 maanden. Het totale aantal 
geluidspieken dat in de specifieke situatie van een geplande productieboring wordt 
veroorzaakt is onder meer afhankelijk van de diepte waarop geboord wordt en dus 
de hoeveelheid materiaal (zoals boorstangen. mantelbuizen e.d.) dat gebruikt wordt. 

Schoonproduceren van productieputten 
Het schoonproduceren van productieputten vindt plaats via een tijdelijke installatie 
op het boorplatform. Aanvankelijk zal daarbij worden afgefakkeld. Dit affakkelen 
wordt zoveel mogelijk beperkt. De hoeveelheid gas die zal worden afgefakkeld 
bedraagt minder dan 1 miljoen m^. De fakkel vormt in dat geval een belangrijke bron 
van geluid. 
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Er v^ordt van uitgegaan, dat per put gedurende een korte periode (1 è 2 dagen) 
continu afgefakkeld wordt. In NAM (1996al wordt voor het affakkelen een 
bronsterkte van 124 dB(A) aangegeven. In HASKONING (1995b) zijn, uitgaande van 
gemeten bronsterktes, de gestandaardiseerde immissieniveaus tijdens affakkelen 
bepaald voor het platform ENSCO 70. Deze zijn vermeld in tabel 7.9, 

Tabel 7.9 Gestandaardiseerde geluidimmissie tijdens affakkelen (bijeengasdoorzet 
van 1,5 X 10* m ' per dag) op het platform ENSCO 70 (HASKONING, 
1995b). 

Q«Glanda«rdiieerde geluldlmmlsBJe L̂  Afttand lol het platform 

4GdB[A) 2460 m 

45 dBIA) t 6 4 0 m 

50 dBIAI 1060m 

eo dBIA) 410 m 

De in de tabel genoemde waarden hebben betrekking op een fakkel bij een 
proefboring bij een gasdoorzet van 1.5 miljoen m^/dag. Bij het schoonproduceren van 
putten in 0 4 wordt er van uitgegaan, dat maximaal 1 miljoen m ' gas afgefakkeld 
wordt in één dag. In de laatste fase van het schoonproduceren wordt het gas naar 
productieplatform P6-A afgevoerd. In dit geval wordt ter plaatse van het satellietplat
form geen extra geluid (en/of beweging) veroorzaakt. 

Verwijderen boorinstallatie 
Bij het verwijderen van de boorinstallatie worden personeel, materieel en materiaal 
afgevoerd, waarna de poten van het hefeiland omhoog worden gekrikt en het 
hefeiland door sleepboten wordt weggesleept. De activiteiten bij het verwijderen van 
het platform komen deels overeen met die tijdens het invaren en installeren van het 
platform. In het MER wordt daarom uitgegaan van dezelfde geluidsemissies als 
hiervoor beschreven. Er zal sprake zijn van een korte verhoging van het geluidsniveau 
in een beperkt gebied (met een straal van 300 m). 

Plaatsen winningslnstallatie 
Bij het gehele proces van transporteren, plaatsen en in gebruik nemen (van beide 
satellieten) is sprake van geluid en beweging. Niveau en duur van de geluidemissie 
door het plaatsingsproces hangen af van de tijdsduur van het transport, plaatsen en 
in bedrijf stellen en van het in te zetten materiaal, materieel en transportmiddelen. 
Gezien de verscheidenheid aan activiteiten zal het nauwelijks mogelijk zijn om de 
totale geluidemissie te kwantif iceren. In HASKONING (1995b) en NAM (1996a) zijn 
bronvermogens van verschillende geluidsbronnen opgenomen. 

Volgens HASKONING (1995b) is niet te verwachten dat voor het gestandaardiseerde 
immissieniveau de 60 dB(A)-contour op meer dan 300 m ligt (situatie rond een 
boorplatform). 

Aanleg pijpleidingen 
Ook bij het leggen van de gastransportleidingen tussen 04-B en Q4-A en naar het 
P6-A productieplatform wordt geluid geproduceerd. De leidingen worden op een 
pijpenlegger uit delen opgebouwd of, bij dunnere leidingen zoals tussen Q4-A en 0 4 -
B eventueel op een haspel aangevoerd en afgerold. 
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Geluidsgegevens over het aanleggen van pijpleidingen ontbreken. Aangehouden is 
een bronsterkte van 110-120 dB(Al voor schepen {op basis van een varend 
zeeschip/vissersboot/groie veerboot, zoals vermeld in de aanvullende informatie ten 
behoeve van het MER voor de Waddenzee; NAM, 1996). 

Gebruikfase Q4-satellietplatforms 
In paragraaf 5.7.4 wordt voor Q4-A een bronvermogen van 92,6 en 112,8 dB(A) 
genoemd voor respectievelijk de situaties zonder en met compressie, resulterend in 
de 60 dBlA) contour op 10 è 15 m respectievelijk 120 m van het platform. Voor 0 4 -
B geldt een bronvermogen van 92,6 dB(A), met de 60 dB(A) contour op eveneens 
10 è 15 m van het platform. 

Bij de onbemande platforms treedt verstoring door bevt/eging op met een gemiddelde 
frequentie van 1 dag per 4 è 6 weken. 

Verwijderen winningsinstallatie 
Voor de geluidemissie bij hel verlaten van het boorgat wordt in dit MER uitgegaan 
van dezelfde immissiegegevens als bij het cementeren (tabel 7.6). 

De activiteiten bij het verwijderen van het platform komen deels overeen met die 
tijdens het invaren en installeren van het plat form. In het MER wordt daarom 
uitgegaan van dezelfde geluidemissies als hiervoor beschreven. Er zal sprake zijn van 
een relatief korte verhoging van het geluidsniveau. 

Transportbewegingen door scheepvaart en helikopters 
In alle fasen, dat wil zeggen tijdens de voorbereiding, de boorfase, het winnen en het 
verwijderen van de installaties, wordt gebruik gemaakt van bevoorradingsschepen 
en helikopters Tijdens de boorfase wordt één tot enkele malen per dag naar het 
platform gevaren/gevlogen. Elk satellietplatform wordt gedurende de winning in 
principe eens per 4-6 weken bezocht door een helikopter en boot voor controle, 
onderhoud en bevoorrading. 

Voor schepen is uitgegaan van een bronvermogen van 110-120 dB(Al en voor 
helikopters van 132-138 dB(Al (NAM, 1996). Bij helikopters is sprake van een 
kortstondige verhoging van het geluid, bij schepen is sprake van een langere 
verstoringsduur. Volgens HASKONING (1996) ligt de 60 dB(A)-contour voor 
helikopters op 1.400 m bij een vlieghoogte tussen circa 35 en 180 m. Bij een vlieg-
hoogte van 600 m ligt de contour op 1.300 m. Bij de berekeningen is rekening 
gehouden met het dalen naar en opstijgen vanaf het boorplatform. 

Ondetwatergeluid 
Bij alle genoemde activiteiten en gebeurtenissen is er, naast geluid boven water, als 
gevolg van trillingen ook sprake van onderwatergeluid. 
De voortplanting van het geluid onder water is sterk afhankelijk van de frequentie en 
de diepte. Voor de Noordzee geldt in het algemeen dat, bij gelijke en voldoende 
intensiteit, een geluid van 100 Hz tot op tientallen kilometers waarneembaar is. Bij 
hogere frequenties neemt die afstand af. Geluid tussen 1 en 10 kHz dringt enkele 
kilometers door, geluiden boven 100 kHz slechts enkele meters. In ondiep water 
doven signalen beneden de 200 Hz snel uit door reflecties tegen de bodem 
(HASKONING, 1995a). 
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De achtergrondgeluiden die onder water gemeten kunnen worden, zijn afkomstig van 
fysische, biotische en antropogene factoren. De achtergrondruis in het water bij een 
volkomen vlakke zee bedraagt ongeveer 85 dB bij 30 Hz en 60 dB bij 16 kHz. Regen 
heeft een verhogend effect van circa 18 dB bij 100 Hz en circa 22 dB bij 1 kHz. Bij 
storm kan het achtergrondniveau oplopen tot meer dan 100 dB bij 30 Hz en 85 dB 
bij 16 kHz. Wat betreft biotische factoren is van garnalen bekend, dat zij het 
achtergrondniveau kunnen verhogen met circa 40 dB bij 8 kHz {HASKONING, 
1995a). Ook walvissen en dolfijnen produceren geluid. 

Als antropogene factor kan ondermeer het geluid van schepen worden genoemd. Het 
geluid dat door schepen wordt geproduceerd, bedraagt ongeveer 106-146 dB op een 
afstand van 100 m INAA, 1997). De gemiddelde geluidsproductie door de wind en 
de scheepvaart samen bedraagt 45-86 dB bij gemiddeld 100 Hz. Schepen produceren 
bijna alleen geluiden onder de 400 Hz. De grootste intensiteit wordt bij lagere 
frequenties gemeten: 160-170 dB bij 40-120 Hz. De geluiden die van de luchtvaart 
afkomstig zijn. dringen nauwelijks door in het water. 

Volgens HASKONING [1995a) is het geluid dat veroorzaakt wordt door booractivitei-
ten in zekere mate vergelijkbaar met activiteiten als visserij en baggerwerken, hoewel 
deze qua frequentie begrensd zijn tussen 100 en 10,000 Hz. Voor een boorinstallatie 
-waar veel zwaardere generatoren worden gebruikt dan tijdens productie- is 
aangegeven dat op 5 m afstand van 1 van de 3 poten het geluidsniveau op 124 dB 
ligt. In het meest ongunstige geval is het geluidsniveau ten gevolge van een platform 
vergelijkbaar met het geluid van een schip (NAA, 1997; Kraan & Van Etten, 1995). 
Omdat er bij boren sprake is van zeer beperkte toename van het geluidsniveau en er 
bovendien sprake is van een relatief kortdurende [gedurende de 2 maanden van de 
boorfase) verhoging, wordt de toename als zeer gering en daarom als verwaarloos
baar geacht. 

De onderwatergeluiden in de winningsfase zijn onder andere afkomstig van draaiende 
motoren, van onderhoudswerkzaamheden en van de met de winning geassocieerde 
scheepvaart en helikoptertransporten. Deze geluiden zullen naar verwachting beperkt 
zijn en worden zodoende als niet relevant beoordeeld. 

De plaatsing en verwijdering van de satellieten en boorinstallaties kunnen een 
tijdelijke sterke toename van de onderwatergeluiden veroorzaken. Vanwege de korte 
periode waarin deze effecten op (kunnen) treden, worden de effecten als niet 
relevant beoordeeld. 

7.5.2 Incidentele gebeurtenissen 

Incidentele gebeurtenissen die kunnen leiden tot effecten wat betreft het aspect 
geluid en beweging zijn: 
- blow-out 
- aanvaring. 

Bij incidentele gebeurtenissen wordt eveneens onderwatergeluid geproduceerd. Het 
is echter niet op voorhand aan te geven, wat de effecten op het geluidsniveau onder 
water zullen zijn. 
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Blow-out 
Gegevens over de geluidproductie bij een blow-out ontbreken. Wel kan gesteld 
worden dat de effecten op het geluidsniveau onder meer afhankelijk zullen ztjn van 
factoren als: 
- de omvang 
- de duur 
- of er sprake is van een brandende of een niet brandende blow-out 
- het optreden van een drukgolf 
- de hoeveelheid materiaal en materieel die ingezet moet worden om de blow-out te 

stoppen en een eventueel ontstane drijflaag van condensaat te bestrijden, 

De duur van een blow-out kan variëren van enkele minuten tot meer dan een maand. 
Ook in de andere factoren zit een ruime marge. Hierdoor kunnen de geluidseffecten 
variëren van relatief beperkt en kortdurend tot relatief omvangrijk en langdurig. 

Aanvaring 
Een aanvaring zal een kortdurende geluidemissie (een éénmalige geluidspiek) tot 
gevolg hebben. In het zeer onwaarschijnlijke geval dat een aanvaring zou leiden tot 
een blow-out zijn de effecten hiermee vergelijkbaar. 

7.5.3 Beoordeling 

Wat betreft geluid boven water is uit paragraaf 7.5.1 gebleken, dat in principe alle 
deelactiviteiten geluid en/of beweging veroorzaken. Bij veel activiteiten, zoals het 
plaatsen van een boorinstallatie of een satelliet is sprake van een tijdelijke 
geluidemissie. 

Vergeleken met de huidige situatie en autonome ontwikkeling veroorzaken de 
beschreven deelactiviteiten en incidentele gebeurtenissen een toename van het 
geluidsniveau. Dit kan als enigszins negatief beoordeeld worden. De geluidbelasting 
in een zone rond de platforms kan in principe doorwerken in gevolgen voor het 
biotisch milieu. Daarom is het effect als zeer gering negatief beoordeeld. De 
beoordeling in verband met de kans op verstoring van (met name) vogels komt in 
paragraaf 7.11 verder aan de orde. 

Wat betreft onderwatergeluld veroorzaken de reguliere deelactiviteiten geen relevante 
toename van het geluidsniveau. Voor de genoemde incidentele gebeurtenissen kan 
op voorhand niet worden voorspeld wat de invloed op het geluidsniveau onder water 
is. De toename van onderwatergeluid als gevolg van een aanvaring zal van korte duur 
zijn. Een blow-out zou in een periode van dagen (tot weken) invloed kunnen hebben 
op het geluidsniveau. 

7.6 Licht 

Het aspect licht wordt beoordeeld aan de hand van effecten op het criterium 'invloed 
op de nachtelijke duisternis'. 

7.6.1 Reguliere activiteiten 

Licht in de omgeving van de voorgenomen activiteit kan het gevolg zijn van een 
tweetal reguliere activiteiten; 
•verlichting van de installatie (zowel een boorinstallatie als de satellietplatforms) 
-affakkelen {bij het schoonproduceren van putten). 
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Verlichting van de installatie 
Ten gevolge van de aanwezigheid van boorplatform of satelliet ontstaat een 
aanzienlijke lichtuitstraling. Er is uitstraling naar binnen, als gevolg van de verlichting 
van werkzaamheden en van het helikopterdek, en naar buiten van navigatielichten 
en naamplaatverlichting. Daarnaast zal er door reflectie een geringe verstrooiing van 
licht naar de omgeving zijn. Het licht van een platform is met name 's nachts en bij 
'donker' weer waarneembaar, doch naar verwachting niet met het blote oog vanaf 
de kust. Dit geldt voor de gehele periode dat een mijnbouwinstallatie (boor- of 
satellietplatform) aanwezig is. Ten opzichte van de situatie bij autonome ontwikke
ling, met de scheepvaart en andere activiteiten op de Noordzee is het effect 
verwaarloosbaar. 

Affakkelen 
Wanneer in het begin van het 'schoonproduceren' wordt afgefakkeld, leidt dit 
(tijdelijk) tot een horizontaal gerichte vlam aan de zijkant van de boorinstallatie. Deze 
vlam kan bij helder weer tot op zeer grote afstand waarneembaar zijn. Volgens SBNO 
(1999) is bij helder weer een fakkel tot zeker 12.5 km afstand duidelijk zichtbaar, 
ofwel in een gebied van circa 500 km^. HASKONING (1995a) vermeldt een afstand 
van 10 km waarop de vlam van een gasexploratie waargenomen kan worden. 
Uiteraard is dit effect 's nachts sterker dan overdag. De hoeveelheid gas die bij het 
schoonproduceren afgefakkeld wordt, is kleiner dan bij een proefboring. Bovendien 
zal het affakkelen van kortere duur zijn dan bij een proefboring. Toch kan, gedurende 
de korte tijd dat afgefakkeld wordt, de verlichting door de fakkel als een relevant 
effect worden gezien, vooral omdat het in principe zou kunnen doorwerken in het 
biotisch milieu. Daarom is het effect als enigszins negatief gekwalificeerd. 

7.6.2 Incidentele gebeurtenissen 

Incidentele gebeurtenissen die kunnen lelden tot een lichtuitstraling naar de omgeving 
zijn brandende blow-outs. In geval van een dergelijke blow-out kunnen de vlammen 
tot lichtverstoring leiden; dit is dan te vergelijken met een fakkel. Ook te hulp 
schietende schepen zullen licht naar de omgeving uitstralen. De duur van deze 
lichtuitstralingen is niet op voorhand aan te geven. 

7.6.3 Beoordeling 

Ten aanzien van de in paragraaf 7.6.1 beschreven reguliere activiteiten heeft het 
affakkelen een zeer tijdelijk en incidenteel negatief effect. Vanwege het zeer tijdelijke 
en incidentele karakter is dit beoordeeld als een zeer geringe verslechtering ten 
opzichte van de autonome ontwikkeling. Een brandende blow-out als incidentele 
gebeurtenis betreft tijdelijk een duidelijk waarneembaar effect en is als gering 
negatief beoordeeld in vergelijking met de situatie bij autonome ontwikkeling. 

7.7 Hitte 

7.7.1 Reguliere activiteiten 

Hitte ontstaat wanneer wordt afgefakkeld. Hierbij ontstaat een horizontale vlam aan 
één zijde van het boorplatform, die de omgeving zal verhitten. Uitgangspunt is dat 
dit affakkelen tijdens het schoonproduceren niet langer duurt dan 1 k 2 dagen per 
productieboring. 
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De mate waarin de omgeving wordt verhit is onder andere afhankelijk van de 
weersomstandigheden, met name van de windsnelheid. De hittecontour van 1 kW/m^ 
(warmte vergelijkbaar met die op een warme zomerse dag) ligt op ongeveer 150 m 
van een verticale fakkel op het land; bij een horizontale fakkel op zee is het gebied 
van vergelijkbare grootte [HASKONING, 1995a). 

7.7.2 Incidentele gebeurtenissen 

In geval van een brandende blow-out zal de vlam de omgeving verwarmen. Afgezien 
van de weersomstandigheden is de omvang van het effect afhankelijk van de duur 
van de blow-out en de kracht waarmee het gas uitstroomt. Verdere kwantificering 
is niet mogelijk, maar het betreft net als bij een fakkel een lokaal effect. 

7.7.3 Beoordeling 

Als gevolg van de aanwezigheid van een fakkel is er zeer lokaal sprake van hitte. 
Vanwege de geringe omvang van het te beïnvloeden gebied en het zeer tijdelijke en 
incidentele karakter, is dit effect voor het milieu praktisch verwaarloosbaar (neutrale 
beoordeling ten opzichte van situatie bij autonome ontwikkeling). Ook een brandende 
blow-out zal slechts een beperkte periode aanwezig zijn. Het effect hiervan wordt als 
zeer gering negatief beoordeeld. 

7.8 Plankton 

Bij deze effectenbeschrijving zijn fyto- en zoöplankton samengenomen. Effecten op 
plankton worden (met name) veroorzaakt door effecten in de waterkolom, zoals 
vertroebeling of beïnvloeding van de waterkwaliteit. 

7.8.1 Reguliere gebeurtenissen 

In tabel 7.2 en 7.3 zijn deelactiviteiten en mogelijke effecten op abiotisch milieu en 
biotisch milieu weergegeven. Omdat er sprake is van een keten van ingreep-
effectrelaties zijn de deelactiviteiten, die een verwaarloosbaar effect op de 
waterkolom hebben en dus praktisch niet doorwerken in het plankton, niet 
besproken. Dit betreft de volgende deelactiviteiten: 
- het storten van grind tegen erosie 
- het lozen van afvalwater 
- het vrijkomen van aluminium of zink bij kathodische bescherming 
- het lozen van productiewater. 

De volgende deelactiviteiten hebben daarentegen lokaal wel waarneembare effecten 
op de waterkolom tot gevolg en kunnen effecten op het plankton hebben: 
- het lozen van boorgruis en boorspoeling 
- de aanleg van pijpleidingen. 

Deze deelactiviteiten worden hieronder besproken. 
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Lozen van boorgruis en boorspoeling 
De lozing van WBM-boofspoefing en boorgruis kan leiden tot een troebele wolk in het 
water, In korte tijd zal deze wolk door bezinking en verdunning verdwijnen, waardoor 
sprake is van een tijdelijk en lokaal effect {in de buurt van het lozingspunt). Door de 
vertroebeling vermindert de lichtinval, waardoor in principe een verlaging van de 
primaire productie op kan treden. Vanwege het tijdelijke en plaatselijke karakter van 
da vertroebeling wordt de primaire productie naar verwachting niet meetbaar 
beïnvloed, zeker niet als het beschouwd wordt op een groter schaalniveau, zoals het 
betreffende watersysteem van de Zuidelijke Bocht/ Kustzone. Het vertroebelend 
effect zal op enige afstand niet meer meetbaar zijn ten opzichte van de heersende 
variatie, die mede bepaald wordt door andere activiteiten met mogelijke invloed op 
de troebelheid, zoals visserij. 

Verder zou het plankton toxische effecten kunnen ondervinden van verontreinigingen 
die gehecht zijn aan de geloosde deeltjes. In HASKONING {1995a) zijn gegevens 
inzake de samenstelling en toxiciteit van generieke boorspoelingen geïnventariseerd, 
De gegevens zijn vervolgens vergeleken met de toxiciteitsclassificaties die worden 
gehanteerd door het US National institute for Occupational Safety and Health en de 
Joint Group Experts on Scientific Pollution. Hieruit blijkt dat de meeste bestanddelen 
van boorspoelingen niet-significant toxisch zijn voor mariene (en estuariene) 
organismen. Alleen natrium-, kalium- en calciumhydroxide en alifatische sulfonaten 
worden licht toxisch genoemd. De toxische effecten van deze stoffen hangen samen 
met de afwijkende zuurtegraad. Deze wordt bij de lozing echter vrijwel meteen 
geneutraliseerd {zie paragraaf 7.2,1), Generieke boorspoelingen op waterbasis 
kunnen als niet giftig voor het mariene milieu worden gekwalif iceerd. In Van Gent 
(1988) wordt een overzicht gegeven van componenten van generieke boorspoelingen 
op waterbasis {WBM). Per component is aangegeven of deze potentieel toxisch is. 
De stoffen bariet, bentoniet, calciumhydroxide en lignosulfaten {indien gebonden aan 
ijzer of chroom) worden als potentieel toxisch gezien. Van deze stoffen worden 
lignosulfaten in 0 4 niet gebruikt. In het rapport van NAM {1991) wordt vermeld, dat 
bariumsulfaat (als bariet) ' insignificant toxisch' is, met LC^o-waarden van meer dan 
10.000 mg/l. Sommige soorten, met name de kreeftachtigen zijn gevoeliger dan 
andere. Mogelijke effecten die optreden bij blootstelling aan hoge concentraties zijn 
fysische effecten, zoals mechanische beschadiging of verstopping van kwetsbare 
ademhalings- of spijsverteringsorganen zoals het maagdarmkanaal (Van Gent, 1988) 
door fijn verdeelde barietdeeltjes. De acute, sub-letale en chronische toxiciteit van 
bentoniet is laag. De in deze klei aanwezige zware metalen zijn niet biologisch 
beschikbaar. In laboratoriumstudies zijn acute effecten (96-uurs LC^p) op copepoden 
(Arcartia tonsa) en algen (Skeletonema costatum) waargenomen bij concentraties 
van respectievelijk 590 mg/l en 380-1,650 mg/l . In Bergman et al. (1991) wordt 
vermeld, dat WBM beperkt toxisch is, maar dat er in veldsituaties geen effecten van 
WBM-boorgruis op fyto- en zoöplankton zijn geconstateerd. 

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat er naar verwachting niet of nauwelijks 
toxische effecten door het lozen van WBM-boorgruis en -boorspoeling zullen 
optreden. Planktonorganismen staan door hun getij-afhankelijke beweging niet of 
slechts gedurende korte tijd aan de potentieel toxische stoffen uit de boorspoeling 
bloot. De lozing vindt bovendien plaats op ongeveer 16 m boven de bodem (dat is 
ongeveer 6 m onder laagwaterniveau) en er treedt vanaf het moment van lozen 
menging met zeewater op, waardoor de concentratie van de stoffen zeer sterk 
verlaagd wordt . 

Aanleg pijpleiding 
Bij het maken en het eventueel weer dichtstorten van een sleuf voor een pijpleiding 
kan vertroebeling optreden. Deze tijdelijke vertroebeling kan zeer lokaal effecten 
hebben op het fytoplankton door vermindering van de primaire productie. 
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Deze effecten zijn ook afhankelijk van factoren als de w/aterdiepte, de helderheid en 
de periode van uitvoering. Bezien over een wat groter gebied en in relatie met de 
variatie in concentratie die mede door bodembeïnvloedende activiteiten als 
bifvoorbeeld visserij wordt bepaald, is het effect naar verwachting zeer klein en niet 
meetbaar. 

7 .8 .2 Incidentele gebeurtenissen 

Incidentele gebeurtenissen die kunnen leiden tot effecten op het plankton zijn: 
- spills 
- blow-out 
- aanvaring 
- lekkage pijpleiding. 

Incidentele gebeurtenissen als spills, blow-out, een aanvaring of lekkage van een 
pijpleiding, kunnen ertoe leiden dat dieselolie of condensaat in zee terechtkomen. 
Het effect van olie-achtige componenten op het plankton is afhankelijk van de 
concentratie waaraan het plankton blootgesteld wordt, de blootstellingsduur en de 
samenstelling ervan. Effecten worden vooral toegeschreven aan vluchtige petroleum-
componenten (Kaag et al., 1992}. Deze componenten kunnen effecten op celdeling 
en fotosynthese veroorzaken en zelfs tot sterfte leiden. Bij zeer lage concentraties 
(< 0,1 //g/l) kan daarentegen groeistimulatie worden waargenomen (Kaag et al., 
1992). 

De kwetsbaarheid van zoöplankton voor olievervuiling is veel groter dan van 
fvtoplankton. Planktonische larven zijn eveneens gevoelig voor olie (BKH, 1994; 
Slager et al., 1993). Toxische effecten op zoöplankton worden voornamelijk 
veroorzaakt door de opname van oliedeeltjes (Grontmij, 1990). Wanneer het 
zoöplankton wordt beïnvloed, zal de consumptie van het fytoplankton door deze 
dieren ook afnemen. Na een olievervuiling kan hierdoor een bloei of een verandering 
in soortensamenstelling van fytoplankton optreden. 

In Scholten et al. (1993) is een overzicht opgenomen van mesocosm-experimenten 
waarin de giftigheid van mariene organismen voor (olie-)koolwaterstoffen is bepaald. 
Bij concentraties tussen ongeveer 20 fjgl\ en 700 ^g / l zijn effecten waargenomen, 
zoals stimulatie van fytoplankton en sterfte van zoöplankton. Deze effecten kunnen 
verband houden met elkaar. Veldstudies op het NCP hebben aangetoond dat 
olieconcentraties van 5-15 fjg/\ al negatieve effecten op zoöplankton kunnen 
veroorzaken (Grontmij, 1990). In Kaag et al. (1992) wordt aangegeven dat letaliteit 
kan optreden bij concentraties tussen 1.000-10.000 / /g/ i , afhankelijk van de 
samenstelling van olie en soortensamenstelling van het fytoplankton. 
De huidige achtergrondconcentratie van olie in zeewater op het NCP is 1-30 //g/ l . Bij 
deze huidige concentratie zouden er dus al effecten op het zoöplankton kunnen 
optreden. 

In geval van incidentele gebeurtenissen kunnen door de aanwezigheid van olie-
componenten in de waterkolom effecten op het plankton optreden. Omdat in het 
ergste geval een zeer geringe invloed op de waterkwaliteit mogelijk wordt geacht (zie 
paragraaf 7.2.3), wordt het mogelijke effect op plankton als zeer gering beoordeeld. 

Boorgruis en boorspoeling kunnen als gevolg van een blow-out tijdens de boorfase 
in de zee terechtkomen. Mogelijke effecten van boorgruis op het plankton zijn reeds 
beschreven. In geval van een blow-out zal veel minder (of geheel geen) boorgruis het 
water inkomen dan bij een reguliere lozing, zodat ook bij een blow-out effecten op 
het plankton als niet meetbaar worden geacht, 
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7.8.3 Beoordeling 

Zoals uit bovenstaande beschrijvingen blijkt, zal het plankton door het lozen van 
boorgruis en boorspoeling hooguit een zeer gering effect ondervinden (eventuele licht 
toxische werking met groeiremming als gevolg). 

De mogelijke effecten van het lozen van (productie)water op plankton zijn zeer gering 
en ten opzichte van de situatie bij autonome ontwikkeling praktisch verwaarloosbaar 
geacht. Omdat de belasting van het zeemilieu met oliecomponenten voor gevoelige 
soorten al vrij hoog is, is de vracht naar de waterkolom, gelet op het zoöplankton wel 
een punt van aandacht. 

tn geval van incidentele lozingen (spills) kunnen lokaal en zeer tijdelijk effecten 
optreden. Vanwege het lokale en zeer tijdelijke karakter zijn deze als zeer gering 
gekwalificeerd. 

7 .9 Bodemfauna 

In paragraaf 4.3 is al aangegeven dat voor de bodemfauna macrobenthossoorten zijn 
opgenomen als indicatoren. Effecten op het macrobenthos kunnen enerzijds het 
gevolg zijn van effecten op water {vertroebeling/beïnvloeding waterkwaliteit} en 
anderzijds van effecten op de bodem (beïnvloeding bodemstructuur en -textuur/ 
beïnvloeding bodemkwaliteit). 

7.9.1 Reguliere activiteiten 

In tabel 7.2 en 7.3 zijn deelactiviteiten en mogelijke effecten op het abiotische en 
biotische milieu weergegeven. Omdat er sprake is van een keten van ingreep-
effectrelaties zullen de deelactiviteiten, die een verwaarloosbaar effect op de 
waterkolom en de bodem hebben, vrijwel niet doorwerken op de bodemfauna. 
Aangenomen wordt, dat de betreffende deelactiviteiten eveneens een verwaarloos
baar effect op het macrobenthos zullen hebben. Dit betreft de volgende deelactivitei
ten: 
- het plaatsen en de aanwezigheid van een boorinstallatie 
- het plaatsen en de aanwezigheid van een winningsinstallatie 
- het lozen van afvalwater 
- het lozen van productiewater 
- het vrijkomen van aluminium en zink bij kathodische bescherming. 

Vanwege de omvang (verstoorde oppervlak} is het effect van het eventuele storten 
van grind op de bodem als zeer gering beoordeeld. Lokaal zullen er wel effecten op 
de bodemfauna zijn. Ter informatie wordt hieronder, ondanks het geringe belang, op 
ingegaan. 

Bij een plotselinge bedekking van de bodemfauna zijn de effecten afhankelijk van de 
dikte van de laag en van het soort organisme dat bedekt wordt. In het algemeen 
geldt dat de kans op ontsnappen na begraven groter is naarmate de fysische 
eigenschappen van het gestorte sediment meer overeenkomen met het oorspronkelij
ke Substraat. Organismen die in de bodem leven en zich vrij gemakkelijk kunnen 
verplaatsen, zoals sommige borstelwormen IPolychaeten), kunnen bij sedimentatie 
relatief gemakkelijk naar het oppervlak toe graven. Er is, soortafhankelijk, wel een 
bepaalde 'fatale diepte'. Deze diepte is ook afhankelijk van sedimenttype en 
temperatuur. 
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Als de laag die afgezet wordt dikker is dan deze 'fatale diepte', is de overlevingskans 
gering. Volgens een literatuurstudie van Bijkerk (1988) varieert de fatale diepte voor 
wormachtigen tussen circa 30 cm en meer dan 90 cm. Veldonderzoek in de Oude 
Westereems (Kleef et al., 1992; Essink, 1993) laat zien, dat een soort als Zandzager, 
volgens Bijkerk een minder gevoelig soort ( > 9 0 cm), al bij 30 cm bedekking vrijwel 
geheel verdween. Schelpdieren zijn in het algemeen gevoeliger. Sedimentatie van 10 
cm slib of meer heeft duidelijk negatieve gevolgen vooi soorten als Oester, Mossel, 
Kokkel en Strandgaper. Met name de Mossel en Oester blijken zeer gevoelig te zijn 
voor een plotselinge bedekking; de fatale diepte voor deze soorten bedraagt 1-2 cm 
(Bijkerk, 19881. Deze soorten komen in Q4 (praktisch) niet voor. Uit veldexperimen-
ten blijkt, dat de Kokkel al bij 5-8 cm bedekking verdwijnt (Essink, 1993). Een soort 
als Nonnetje is minder gevoelig, omdat deze zich vrij gemakkelijk verticaal in het 
sediment beweegt. 
In het ergste geval sterven alle lokaal aanwezige bodem-organismen. Een ander 
effect van het storten van grind is, dat op het grind, dat voor Q4, zoals voor het 
grootste deel van de bodem van het NOP, een nieuw substraattvpe vormt, zich weer 
nieuwe levensgemeenschappen kunnen vestigen. 

In mijnbouwvak Q4 komen geen zeldzame of bijzondere macrobenthossoorten voor 
(zie paragraaf 4.2.4 'macrobenthos'). Alle soorten die er voorkomen hebben een 
wijde verspreiding in de Noordzee. Bij het storten van grind kan, zoals vermeld, in het 
ergste geval de lokale bodemfauna verdwijnen als gevolg van de bedekking. Omdat 
het macrobenthossoorten betreft, die een wijde verspreiding hebben in de Noordzee, 
kan het effect op populatieniveau als verwaarloosbaar worden beschouwd. 

Lozen van boorgruis en boorspoeling 
Een groot deel van het geloosde boorgruis en boorspoeling (eventueel inclusief 
overtollige cementspecie) sedimenteert op de zeebodem. De zwaardere delen (> 1 -2 
mm) komen, doordat ze relatief snel bezinken, in eerste instantie op vrij korte afstand 
van het platform terecht. In principe kan de sedimentatie van boorspoeling en boor
gruis sterfte van de bodemfauna veroorzaken als gevolg van: 
- het ondergraven worden van organismen 
- toxische effecten. 

Daarnaast kan de bij de lozing ontstane vertroebeling negatieve effecten op de 
bodemfauna teweegbrengen. 

Ondergraven 
De sterfte als gevolg van het ondergraven worden van organismen is onder meer 
soorts-, sedimenttype en laagdikte-afhankelijk. In een dynamisch systeem, zoals in 
mijnbouwvak 0 4 . is de impact van lozing van boorgruis op benthos minimaal en van 
korte duur. Uit onderzoek van Daan & Mulder (1993a) op twee locaties op het NCP 
waar WBM-houdend boorgruis is geloosd, bleken effecten op de bodemfauna door 
sedimentatie van boorgruis op te kunnen treden. Rond het lozingspunt zelf was de 
zeebodem bedolven onder een laag boorgruis. Hier bevond zich (na twee maanden) 
nauwelijks bodemfauna. Dit bleek echter een zeer lokaal effect te zijn: op 25 m 
afstand werden geen biologische effecten waargenomen. Op langere termijn werden 
ook op korte afstand van het voormalig lozingspunt geen effecten waargenomen 
(Daan & Mulder, 1993b). De enige vage aanwijzing van een zekere mate van 
verstoring was het voorkomen van enkele exemplaren van de Slangpier [Capitetta 
capitata) op 25 m en 75 m van het lozingspunt. 
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Bij monitoring-onderzoek van het NIOZ in samenwerking met het IBN-DLO (1998) op 
de boorlocatie N7, circa een maand na beëindiging van een proefboring, konden geen 
evidente effecten op de bodemfauna worden aangetoond. Het dichtstbijzijnde 
monsterpunt lag hierbij op circa 50 m afstand van het lozingspunt. Genoemd 
onderzoek duidt erop dat de sedimentatie van WBM-houdend boorgruis geen 
aantoonbare effecten heeft op de bodemfauna op afstanden verder dan 25 m van het 
lozingspunt vandaan. Op kortere afstand kan sterfte door verstikking echter niet 
uitgesloten worden, indien een laag boorgruis sedimenteert. 

De snelheid van herstel van het bedekt raken met sediment is afhankelijk van de 
voorkomende soorten bodemfauna, de dikte van de afgezette laag en mogelijkheid 
en snelheid van hervestiging van bodemfauna. Mobiele soorten als zeesterren en 
wormachtigen kunnen het gebied vanuit de omgeving in principe weer relatief snel 
koloniseren. Voor schelpdieren is dit afhankelijk van de zaadval. Ook is de snelheid 
van herstel afhankelijk van de nieuwe bodemstructuur/samenstell ing. Herstel van de 
oorspronkelijke bodemfauna zal pas plaatsvinden als de bodem zowel qua structuur 
als qua kwaliteit vergelijkbaar is met de uitgangssituatie. Andere, vooral opportunisti
sche, snelgroeiende soorten kunnen hier wellicht van profiteren en tijdelijk de plaats 
innemen van de oorspronkelijk aanwezige bodemfauna. Een voorbeeld hiervan is het 
voorkomen van de (reeds beschreven) Slangpier [Capitella capitata). 

Samengevat kan gesteld worden, dat het lozen van boorgruis en boorpoeling wat 
betreft het ondergraven van benthos zeer lokaal tijdelijke effecten kan veroorzaken. 
Op basis van uitgevoerd onderzoek wordt verwacht dat na verloop van tijd herstel 
optreedt van de plaatselijke bodemfauna. Van de kenmerkende soorten (indicator
soorten, zie paragraaf 4.3) voor 0 4 zijn de borstelwormen en de Hartegel (Echinocar-
dium) minder gevoelig. 

Toxische effecten 
In hoeverre sterfte door toxische werking van componenten uit de boorspoeling kan 
optreden, is niet geheel duidelijk. Door NIOZ Si IBN-DLO (1998) konden op 25 m van 
een lozingspunt van WBM-boorgruis en boorspoeling geen toxische effecten worden 
aangetoond. Op korte afstand kunnen deze echter niet geheel worden uitgesloten. 
Uit laboratoriumexperimenten blijkt dat bariet en bentoniet toxisch kunnen zijn, als 
ze in hoge concentraties aanwezig zijn. Het is echter de vraag of de laboratorium
condities representatief zijn voor de veldsituatie. In het veld zullen organismen 
bijvoorbeeld niet langdurig blootstaan aan gelijkblijvende omstandigheden en concen
traties van stoffen. Naar verwachting zal op korte afstand van het lozingspunt even
tuele sterfte door de toxiciteit van het boorgruis niet of moeilijk te onderscheiden zijn 
van sterfte die veroorzaakt wordt door verhoogde sedimentatie. Op grotere afstand 
( > 25 m) zullen de dieren al gauw niet meer aan genoemde concentraties zijn 
blootgesteld. De effecten zullen daarom ten hoogste zeer lokaal optreden. 

Effecten van vertroebeling 
Lozing van boorgruis en boorspoeling kan tijdelijk en plaatselijk een vertroebelend 
effect hebben op de waterkolom. Verhoogde concentraties van zwevende delen 
kunnen er toe leiden dat de groei van 'fi lter/suspensionfeeders' {organismen die hun 
voedsel uit het water filtreren) afneemt en kieuwen en zeeforganen beschadigd 
raken. Groeiremming wordt veroorzaakt doordat de organismen bij een verhoogd 
zwevende-stofgehalte voor een zelfde hoeveelheid voedsel meer zwevende stof moe
ten filtreren, wat extra energie vraagt. Andere bodemdieren die hun voedsel op een 
andere manier vergaren, zoals door het opnemen van sedimentdeeltjes ('depositfee-
ders') of door predatie, zijn niet of minder gevoelig. De effecten zullen slechts tijdelijk 
en plaatselijk optreden en zijn afhankelijk van de mate waarin het zwevende-
stofgehalte verhoogd wordt . 
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Van de macrobenthossoorten die in 04 domineren, zijn er vrijwel geen soorten die 
(alleen) voedsel opnemen door 'filterfeeding'. De belangrijkste soorten, zoals de 
vlokreeftjes die tot de indicatoren voor 04 zijn gerekend, voeden zich met detritus 
en/of door predatie (Camphuysen et al., 1999). De macrofauna in 04 is dus niet 
specifiek gevoelig voor effecten als gevolg van vertroebeling van de waterkolom. 
Bovendien is er slechts sprake van een lokale en tijdelijke vertroebeling. De effecten 
op de bodemfauna als gevolg van deze vertroebeling door het lozen van boorgruis en 
boorspoeling zijn dus naar verwachting zeer gering. 

Aanleg pijpleiding 
Bij het maken van een sleuf voor de pijpleiding zal een deel van de aanwezige 
bodemfauna verloren gaan. De biomassa of de aantallen bodemfauna die verloren 
gaan, zijn afhankelijk van de lengte en breedte (oppervlakte) van de te graven sleuf 
en de biomassa of dichtheid per m". Doordat bij het ingraven van een pijpleiding de 
bodemstructuur en -textuur (tijdelijk) verandert, kan bij lierstel van de bodemfauna 
een verschuiving in soortensamenstelling (ten opzichte van de uitgangssituatie) 
optreden. Er is sprake van een lokaal en tijdelijk effect. De mate van en de tijd nodig 
voor herstel zijn onder meer afhankelijk van de periode en de omvang van de 
effecten. Afhankelijk van de breedte van de verstoorde strook geldt een periode van 
1-5 jaar voor kolonisatie door zoöbenthos (Van der Veer, 1979). 

Bij het maken van een sleuf of het aanbrengen van een steenbestorting kan tijdelijk 
en plaatselijk een verhoging van het zwevende-stof gehalte in de waterkolom 
optreden. Mogelijke effecten hiervan op de bodemfauna zijn reeds beschreven (zie 
'lozing van boorgruis en boorspoeling'). Vanwege het zeer tijdelijk en lokaal optreden 
van de vertroebeling, wordt het effect als zeer gering beschouwd. 

7.9.2 Incidentele gebeurtenissen 

Incidentele gebeurtenissen die kunnen leiden tot effecten op de bodemfauna zijn: 
• spills 
- blow-out 
- aanvaring 
- lekkage pijpleiding. 

In paragraaf 7.2 en 7,3 is beschreven, wat de effecten van incidentele gebeurtenis
sen op water- en bodemkwaliteit kunnen zijn. Wanneer olie-componenten in het 
sediment terechtkomen, kunnen deze geleidelijk naar de waterkolom diffunderen 
(Camphuysen et al., 1999); dit is een langzaam proces. Als gevolg van olie
componenten in het sediment of in de waterlaag daarboven, kunnen effecten op de 
bodemfauna optreden. Theoretisch zou dat in dit geval kunnen optreden bij een 
lekkage van een pijpleiding. De effecten zijn afhankelijk van de concentratie olie
componenten waaraan het benthos wordt blootgesteld, de blootstellingsduur en de 
samenstelling van de componenten. 

In het algemeen kan gesteld worden, dat benthos vrij gevoelig is voor olieverontreini
ging in het sediment. De NOEC ('No Observed Effect Concentration') voor 
macrobenthos bedraagt 1-10 mg olie/kg sediment (Zevenboom et al., 1992, in: 
Slager et al., 1993). De achtergrondwaarde in het sediment op het NCP is 0,5-11 
mg/kg. Bij een (plaatselijke) belasting van olie op het sediment wordt de NOEC al snel 
overschreden O 10 mg/kg d.s.), waardoor effecten op de bodemfauna te verwach
ten zijn. Uit onderzoek van Daan et al. (1990, 1994) naar de effecten van 
verontreiniging door 'oil based mud' (OBM) op de bodemfauna, bleken gevoelige 
soorten al bij een concentratie van 1,3 mg olie-concentraat per kg sediment (droge 
stof) negatieve effecten te ondervinden. 
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Een vergelijking tussen OBM en condensaat is echter moeilijk te maken. OBM bevat 
(afhankelijk van de samenstelling) waarschijnlijk ook andere schadelijke stoffen. 

Verontreiniging van het sediment door olie kan op langere termijn een rol spelen voor 
het macrobenthos. Dit gegeven kan een rol spelen bij eventueel cumulatieve 
effecten. 

In Camphuysen et al. (1999) is aangegeven [voor zover bekend), welke van de in Q4 
voorkomende macrobenthossoorten gevoelig zijn voor olieverontreiniging. De meest 
gevoelige soorten zullen bij een olieconcentratie van 1-10 mg/kg d.s. negatieve 
effecten ondervinden. De gegevens, waar Camphuysen et al. (1999) van uitgegaan 
zijn. zijn effecten als gevolg van OBM-lozingen. Bij OBM-lozingen werden oliecompo
nenten op de bodem gedeponeerd. Bij de voorgenomen activiteit wordt echter geen 
OBM geloosd (ook niet gebruikt). De invloed vanuit een vlek op het water is veel 
kleiner. Bovendien stroomt het water ais het ware 'onder de vlek door' [de richting 
van de verplaatsing van de vlek wordt immers bepaald door stroming en wind) en 
verplaatst de vlek zich. Mede gezien de slechte oplosbaarheid van de meeste 
oliecomponenten en het feit dat nauwelijks zwaardere [mogelijk bezinkbare) 
Oliecomponenien aanwezig zijn, is geen meetbare invloed op concentratie daarvan 
in de bodem te verwachten. Bij lekkage van een pijpleiding ligt dat wellicht anders, 
omdat daar oliecomponenten in de bodem kunnen achterblijven. Een dergelijk effect 
zal echter zeer plaatselijk zijn. 

Onderzoeken naar effecten van OBM-lo2ingen, die voor in dit MER bruikbaar zijn, 
geven een indicatie van de mate van gevoeligheid van macrobenthossoorten voor 
olieverontreiniging. In bijlage 2 zijn een tabel en nadere toelichting opgenomen. 
Het blijkt dat kenmerkende soorten (indicatorsoorten) voor 0 4 veelal gevoelig zijn 
voor olieverontreiniging. Alleen de borstelworm Spio filicomis is weinig gevoelig. 

Ook voor olieverontreiniging in de waterkolom is benthos vrij gevoelig. In HASKO-
NING (1995a) wordt voor filtrerende schelpdieren en slijkgarnalen een NOEC van 1 
pg/ l genoemd, Voor de overige schelpdieren en slakken geldt een NOEC van 5 /jg/1 
en voor wormen en krabben 10 /vg/l. Op het NCP varieert de huidige achtergrond
waarde van olie in water tussen 1-30 ^ g / l . Binnen deze range kan de NOEC van de 
hierboven beschreven organismen dus al overschreden worden. Bij een olieverontrei
niging in het water worden deze NOEC-waarden snel overschreden, waardoor 
effecten te verwachten zijn op macrobenthos. 

Olieverontreiniging van sediment (en/of van de waterkolom) kan in principe 
accumulatie van koolwaterstoffen in bodemorganismen tot gevolg hebben 
(Timmermans et al, 1996; Kaag et al., 1997; Groenewoud & Scholten, 1992). 
Omdat een eventuele lekkage van de pijpleiding naar verwachting niet lang kan duren 
voordat deze wordt opgemerkt zullen dergelijke effecten niet of hoogstens zeer 
plaatselijk kunnen optreden. 

Bij een blow-out in de boorfase kunnen, naast condensaat, boorgruis en boorspoeling 
in zee terechtkomen. De effecten van het vrijkomen van boorgruis en WBM zijn in 
principe vergelijkbaar met de effecten van het lozen van boorgruis, zoals reeds 
beschreven is. Bij een blow-out komt echter een veel kleinere hoeveelheid boorgruis 
in het milieu terecht (ca, 10 m^). Het effect van het vrijkomen van boorgruis bij een 
blow-out op de bodemfauna wordt dan ook als zeer gering beschouwd. 
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MER: Winning van aardgas in Mok Q4 van het Naderiands dool van hat Conl insntaal Plat BJad 157 van 185 

Bij een biow-out of lekkage van een pijpleiding komt gas vrij. Uit een onderzoek naar 
de macrofauna op de staalconstructie van platform L10-A, waar in 1983 een tien 
dagen durende biow-out heeft plaatsgevonden, zijn geen merkbare effecten 
waargenomen op de soortensamenstelling en de vitaliteit van de dieren, vergeleken 
met een platform in de omgeving (Oranjewoud, 1983). Aangenomen wordt (mede 
omdat methaan niet toxisch is), dat de uitstroom van gas geen meetbare effecten op 
de bodemfauna heeft. 

Samengevat kan gesteld worden, dat bij incidentele gebeurtenissen effecten op het 
benthos door condensaat en/of dieselolie mogelijk zijn. Verwacht wordt echter, dat 
er sprake zal zijn van een lokaal (in de omgeving van de incidentele gebeurtenis) 
effect, gezien de verdunning en verspreiding die optreedt. 

7.9.3 Beoordeling 

Uit de beschrijvingen in paragraaf 7.9.1 en 7.9,2 blijkt, dat (mogelijk) relevante 
effecten op de bodemfauna het verlies van de bodemfauna en verandering van de 
soortensamenstelling kunnen zijn. Bij regulier gebruik kan dit veroorzaakt worden 
door zowel het lozen van boorgruis en boorspoeling, als de aanleg van een 
pijpleiding. De effecten hiervan zijn tijdelijk en omkeerbaar en lokaal. Ten opzichte 
van de situatie bij autonome ontwikkeling zijn ze zeer gering. 

Als gevolg van beperkte lozingen ten gevolge van 'spills' en bij een biow-out zullen 
vrijwel geen effecten op de bodemfauna optreden. De effecten op het benthos in 
geval van een lekkende pijpleiding zullen zeer gering zijn. 

7.10 Vissen 

Effecten op vissen kunnen veroorzaakt worden door beïnvloeding van de waterko
lom. Vissen kunnen namelijk zowel door vertroebeling van de waterkolom als 
beïnvloeding van de waterkwaliteit effecten ondervinden. Voor vissen is voor de 
beoordeling van effecten van belang, in welke periode een bepaalde deelactiviteit 
plaatsvindt. In het algemeen is op het NCP de periode tussen januari en augustus 
voor vissen de meest gevoelige periode. In deze periode paait namelijk een aantal 
voor hel NCP belangrijke vissoorten waaronder Kabeljauw, Wijting, Sprot, 
Horsmakreel, Tong, Schol en Schar {Daan et al., 1990). Deze vissoorten zijn ook in 
mijnbouwvak 04 van belang. 

7.10.1 Reguliere activiteiten 

In tabel 7.2 en 7.3 zijn deelactiviteiten en mogelijke effecten daarvan op abiotisch 
milieu en biotisch milieu weergegeven. Omdat er sprake is van een keten van 
ingreep-effectrelaties, zijn de deelactiviteiten die een verwaarloosbaar effect op de 
waterkolom hebben met betrekking tot vissen niet besproken. Aangenomen wordt, 
dat de betreffende deelactiviteiten eveneens een verwaarloosbaar effect op vissen 
zullen hebben. Dit betreft de volgende deelactiviteiten; 
- het storten van grind tegen erosie, indien noodzakelijk 
- plaatsen en aanwezigheid van een boorinstallatie 
- plaatsen en aanwezigheid van een winningsinstallatie 
• het lozen van afvalwater 
- het lozen van productiewater 
- het vrijkomen van aluminium en zink bij kathodische bescherming. 

novambar 1 999 ravisis 06 



MEfl : Winning van aardgas m blok Q4 van hol Nederlands daal van he l ConlJnnmaal Plat Blad 158 van 185 

Deelactiviteiten die mogelijk (relevante) effecten op vissen kunnen veroorzaken, zijn: 
- lozen boorgruis en boorspoeling 
- de aanleg van pijpleidingen. 

Lozen van boorgruis en boorspoeling 
Bij het lozen van boorgruis en boorspoeling, kunnen als gevolg van de verhoogde 
sedimentatie en vertroebeling van de waterkolom (jwevende stofgehalte) effecten 
bij vissen worden verwacht. Zoals reeds is beschreven, wordt praktisch geen invloed 
op de zuurgraad in het water verwacht. 

In principe kunnen verhoogde zwevende-stofgehalten van invloed zijn op vissen door 
beschadiging van de kieuwen, het samenplakken van kieuwlamellen en het verstopt 
raken van de kieuwholte. De gevoeligheid hiervoor is soorts- en leeftijdsafhankelijk. 
Pelagische vissen zijn in het algemeen gevoeliger dan bodemvissen. Bovendien zijn 
juveniele vissen over het algemeen gevoeliger dan adulte exemplaren (Baveco, 
1988). Uit onderzoek bij baggerwerkzaamheden [waardoor het zwevende-stof 
gehalte eveneens toeneemt) is echter nooit aanzienlijke vissterfte gemeld. Wel is 
waargenomen dat vissen het troebele gebied ontwijken (Baveco, 1988). Ook in het 
geval van het storten van boorgruis wordt aangenomen, dat de vissen het gebied 
waar een verhoogde sedimentatie optreedt (tijdelijk) mijden. 
Ook visseneieren zijn gevoelig voor een verhoogde sedimentatie. Een gehele of 
gedeeltelijk bedekking met een laagje sediment (van demersale eieren) kan leiden tot 
een sterke toename van de sterfte van de eieren of tot een vertraagde ontwikkeling 
van de embryo's (Baveco, 1988). Oorzaken zijn een belemmerde gasuitwisseling en 
het optreden van schimmelinfecties. Voor vrij in de water kolom zwevende 
(zogenaamde pelagische) eieren kunnen verhoogde zwevende-stofgehalten van 
invloed zijn op de ontwikkelingskans van eieren en embryo's. 
Zoals vermeld in paragraaf 7.8.1 bevat WBM-boorspoeling enkele licht toxische 
stoffen. In Van Gent (1988) wordt voor volwassen vissen een 96-uurs LCSQ genoemd 
van ongeveer 6000 mg/l voor bentoniet. Vanwege de grote verdunning en het 
slechts tijdelijke lozen van boorgruis zullen dergelijke concentraties alleen bij het 
lozingspunl voorkomen en dan kortdurend. Effecten op vissen worden daarom niet 
verwacht. 

Samenvattend kan gesteld worden dat in gebieden waar verhoogde sedimentatie en 
verhoogde zwevende-stofgehalten optreden sterfte van visseneieren en larven niet 
uitgesloten kan worden. Vissen zelf zullen niet of nauwelijks effecten ondervinden. 
Een verhoogde sedimentatie en een verhoogd zwevende-stofgehalte zullen zich naar 
verwachting voornamelijk voordoen in de directe omgeving van het platform. In 
principe zijn deze gebieden hierdoor tijdelijk minder geschikt als paai- en opgroeige-
bied. 

Aanleg pijpleidingen 
In principe kan door aanleg van een pijpleiding een beperkt oppervlakte foerageerge-
bied en paaigebied tijdelijk worden aangetast. Zoals hierboven beschreven, kunnen 
visseneieren wanneer die bedekt raken met sediment een vertraging in ontwikkeling 
ondervinden en kan sterfte optreden. Ook zouden vissen tijdelijk verstoord kunnen 
worden tijdens de graaf- en stortingsactiviteiten. Omdat vissen het gebied ten tijde 
van verstoring zullen verlaten, wordt aangenomen, dat dit effect beperkt is. Het 
effect op het oppervlakte foerageergebied/paaigebied is lokaal. De duur van het 
herstel is onder andere afhankelijk van de snelheid waarmee weer kolonisatie 
optreedt door zoöbenthos. Afhankelijk van de breedte van de verstoorde strook kan 
dit 1-5 jaar bedragen (onder andere in: Van der Veer, 1979). De verstoring ten 
gevolge van het aanleggen van een pijpleiding is een éénmalige gebeurtenis met een 
herstelperiode van één of enkele jaren. Vergeleken met de situatie bij autonome 
ontwikkeling, waarbij onder meer frequente verstoringen zullen optreden ten gevolge 
van de visserij, zal het effect verwaarloosbaar zijn. 

novwnbor 1999 revisie 0 6 



MER: Winning van aardgas in blok Q4 van tiet Nedorlands deel van hot ContinonEaal Plat Blad 159 van 185 

7 . 1 0 . 2 Incidentele gebeurtenissen 

Incidentele gebeurtenissen die zouden kunnen leiden tot effecten op vissen zijn: 
- spills 
• blow-out 
- aanvaring 
• lekkage pijpleiding. 

Effecten op de visfauna als gevolg van incidentele gebeurtenissen zouden vooral 
kunnen worden veroorzaakt door olie- en olie-achtige componenten die in zee 
terechtkomen. De toxiciteit van olie voor vissen is onder andere afhankelijk van het 
type olie, de blootstellingsduur aan de olie, de vissoort en het levensstadium waarin 
de vis zich bevindt en de mate waarin bio-accumulatie optreedt. Het larvale stadium 
is het meest gevoelig. Op eieren van de Kabeljauw zijn effecten waargenomen bij 
concentraties van 50-250 fjQl\ bij een blootstellingsduur van 3 weken. Bij Haring 
daarentegen zijn effecten op de embryonale ontwikkeling waargenomen bij 
concentraties koolwaterstoffen variërend van 370-11900 //g/l (verschillende auteurs 
in Kaag et al., 1992], De effecten varieerden van vertraagd uitkomen tot sterfte. 
Opname van oliedeeltjes kan eveneens toxische effecten bij vissen tot gevolg hebben 
(Grontmij, 1990). Kabeljauwachtigen en platvissen kunnen zowel voor olieverontreini
ging van sediment als van water gevoelig zijn en in aantallen afnemen (gebaseerd op 
verontreiniging door naftaleen). Zandspiering daarentegen is alleen gevoelig voor 
olieverontreiniging in het water. Olieverontreiniging in het sediment kan voor deze 
vissoort juist tot gevolg hebben, dat hij in aantallen toeneemt {Rijkswaterstaat, 
1991). 
Voor jonge vis is een NOEC berekend van 1 /jgl\ olie in water. Voor de meeste 
volwassen vissoorten ligt die waarde bij 10 fjgl\, voor platvissen bij 25 pgl\ 
(HASKONING, t995a) . Deze waarden liggen in de range van achtergrondwaarden in 
het NCP [1-30;vg/l). Toename van de olieconcentratie in het zeewater betekent voor 
veel vis een overschrijding van de NOEC. De effecten zijn voor de meeste soorten 
negatief, maar een aantal soorten kan in bepaalde gevallen juist profiteren (zoals de 
reeds genoemde Zandspiering), 
Bij een olieverontreiniging in zee kunnen dus (plaatselijk) effecten optreden op de 
vissen. De omvang, de duur van de olielozing en de mate van verspreiding zijn van 
invloed op de omvang van de effecten. Risico's van een langdurige concentratiever
hoging kunnen met name van belang zijn in gebieden, die belangrijk zijn als paai- en 
opgroeigebied voor vissen (Grontmij, 1990), 

0 4 bevindt zich in een gebied dat belangrijk is voor vissen, als opgroeigebied en als 
leef- en paaigebied. Een verontreiniging met olie-componenten kan dus van belang 
zijn voor de vispopulatie, waarbij de effecten afhankelijk zijn van onder meer de 
samenstelling en de concentratie van de olie-componenten die in het water 
terechtkomen. 

Spills 
In het voorgaande is beschreven, wat mogelijke effecten van olie-componenten op 
vissen zijn. Zoals in paragraaf 6.5.2 en 6.3.4 is beschreven, zal een eventuele vlek 
die als gevolg van morsen ontstaat, van beperkte omvang zijn. Bovendien verdwijnt 
een dergelijke vlek snel als gevolg van processen zoals verdamping. Voorts is de 
oplosbaarheid van olie-componenten in water gering, waardoor slechts een zeer 
geringe invloed op de waterkwaliteit mogelijk wordt geacht. De omvang van de 
effecten van een spill op vissen zal dus zeer gering en verwaarloosbaar zijn. 
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Aanvaring 
In het zeer onwaarschijnlijke geval dat een aanvaring zou worden gevolgd door een 
blow-out, zijn de effecten vergelijkbaar met een dergelijke gebeurtenis. Mogelijke 
effecten worden hieronder beschreven, 

Blow-out 
Bij een blow-out kunnen olie-achtige componenten in zee terechtkomen. Effecten 
hiervan zijn bovenstaand reeds beschreven. Afhankelijk van de omvang en duur kan 
de waterkolom in zeer geringe mate beïnvloed worden. De omvang van de effecten 
van een blow-out op vissen zal zeer gering en verwaarloosbaar zijn. 

Daarnaast kunnen als gevolg van een blow-out in de boorfase boorgruis en 
boorspoeling in het milieu komen. Mogelijke effecten op vissen hiervan zijn reeds 
beschreven Izie 'lozen boorgruis en boorspoeling'). De hoeveelheid die bij een blow-
out kan vrijkomen is zeer beperkt (circa 10 m )̂ en zal geen meetbare effecten 
veroorzaken. 

Lekkage pijpleiding 
Bij een lek van een gastransportleiding stroomt gas het water in. Vanwege de geringe 
oplosbaarheid van gas in water zijn effecten in de waterkolom zeer beperkt. Vissen 
zullen hierdoor weinig effecten ondervinden. Indien veel gas en onder hoge druk 
ontsnapt, kan verstoring optreden door het geluid en de beweging die daarmee 
gepaard gaan. Dit is voor vissen van gering belang, doordat ze van de pluim weg 
zullen bewegen. De effecten op vissen als gevolg van ontsnappend gas wordt als 
zeer gering beoordeeld. 

Bij een lekkage van een pijpleiding stroomt echter ook condensaat het water in. 
Mogelijke effecten van deze olie-achtige component zijn bovenstaand reeds 
beschreven. Afhankelijk van de grootte van het lek en de duur dat condensaat uit 
kan stromen kunnen (plaatselijk) effecten op de visfauna optreden. Omdat de 
maximale hoeveelheid condensaat die bij een groot lek in zee terecht kan komen 3,5 
m^ is (de inhoud van de leiding naar P6-A), wordt het effect op de vissen als zeer 
gering beoordeeld. In theorie zou als gevolg van een klein lek gedurende een langere 
periode condensaat in het water terechtkomen. Omdat de kans hierop niet groot 
wordt geacht vanwege periodieke controle, wordt verwacht, dat effecten van een 
klein lek op vissen eveneens zeer beperkt zijn. 

7.10.3 Beoordeling 

Uit de beschrijving van de verschillende (deel)activiteiten blijkt, dat het lozen van 
boorgruis plaatselijk een zeer gering effect kan hebben op de ontwikkeling van 
eieren/embryo's en/of toxische effecten tot gevolg kan hebben. Afhankelijk van de 
grootte en duur van een incidentele gebeurtenis zijn daarbij dergelijke effecten 
eveneens mogelijk, alleen zullen deze effecten nog veel kleiner, dus verwaarloosbaar 
zijn. 
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7.11 Vogels 

Uit de tabellen 7.2 en 7.3 in paragraaf 7,1 blijkt, dat vogels als gevolg van een groot 
aantal deelactiviteiten mogelijk effecten kunnen ondervinden. In principe zijn er bij 
vogels drie soorten effecten te onderscheiden: verstoring, desoriëntatie en effecten 
door olieverontreiniging. 
Desoriëntatie en verstoring zijn effecten die zowel bij regulier gebruik als bij 
incidentele gebeurtenissen optreden. De mate waarin beide effecten kunnen optreden 
en de omvang van de effecten, is mede afhankelijk van de soorten en aantallen 
vogels die op het moment van activiteit plaatselijk aanwezig zijn. Onder reguliere 
omstandigheden spelen effecten door olieverontreiniging geen rol. Bij incidentele 
gebeurtenissen kunnen echter wel effecten op vogels door olieverontreiniging 
veroorzaakt worden. 

In tabel 7.10 is een overzicht gegeven van de deelactiviteiten met mogelijke effecten 
op vogels. Er is aangegeven, welke effecten (verstoring, desoriëntatie, effecten door 
olieverontreiniging) te verwachten zijn. In de tabel zijn eveneens incidentele 
gebeurtenissen opgenomen met mogelijke effecten op vogels. 

Tabel 7.10: Overzicht van deelactiviteiten 
mogelijke effecten op vogels 

en incidentele gebeurtenissen met 

Daalactlvjtsit Desorlënlatia Varstoring Effectsn van olie-
veronlreiniging 

Raguliera activiteiten 

bodemlochnisch vooronderzoek X 

* storten van grind tagen erosie X 

- plaatsen en aanwezigheid boorinstallatie X X 

boren l incl. voorbereiding) X 

- schoonproduceren van productiepulten X X 

- verwijderen boorinstallatie X 

• aanleg pijpleidingen X 

- plaatsen en aanwezigheid winningsinstallatie X X 

- verwijderen van de winningsinstallatie X 

- transportbewegingen X 

Incidentele ge beu rte nissen 

- spills X 

- blow-out X - X X 

- aanvaring X X 

lekkage pijpleiding X 

* in geval van een brandende blow-out 

De opbouw van deze paragraaf wijkt af van de andere. In navolgende paragraaf 
wordt eerst ingegaan op de gevoeligheid van de belangrijke vogelsoorten in 
mijnbouwvak 04 en omgeving voor desoriëntatie. Hierbij wordt eerst een algemene 
inleiding m.b.t. desoriëntatie gegeven. Vervolgens worden de deelactiviteiten en 
incidentele gebeurtenissen waarbij desoriëntatie op kan treden behandeld en 
beoordeeld. Hierna wordt in het algemeen ingegaan op verstoring. Vervolgens 
worden de deelactiviteiten waarbij verstoring op kan treden apart besproken en 
beoordeeld. 
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In paragraaf 7.11.3 wordt ten slotte ingegaan op de gevoeligheid van vogels voor 
olieverontreiniging, gevolgd door een bespreking en beoordeling van de incidentele 
gebeurtenissen waarbij olieverontreiniging op kan treden. In bijlage 2 is per (in Q4 
voorkomende) vogelsoort een beschrijving gegeven van de gevoeligheid voor 
genoemde effecten. 

7.11.1 Desoriëntatie 

In dit rapport wordt onder desoriëntatie de aantrekkende werking van sterke 
lichtbronnen op vogels verstaan. In dit geval kunnen dat de op het boor- of 
satellietplatform aanwezige lichtbronnen en de vlam van het affakkelen bij het 
schoonproduceren of van een brandende blow-out zijn. 

De effecten van deze desoriëntatie kunnen variëren van positief (bijvoorbeeld 
wanneer een uitgeputte vogel een rustplaats vindt) tot negatief (bijvoorbeeld 
wanneer een vogel van zijn baan afwijkt en daardoor zijn eindbestemming niet haalt). 
Op dit moment is niet mogelijk om op soortsniveau onderscheid te maken tussen de 
kwetsbaarheid van verschillende vogels voor een gasvlam ('flare') op zee. Op grond 
van literatuurgegevens is een onderscheid per groep wel mogelijk. Op basis van de 
beoordeling van een aantal aspecten kan per groep de gevoeligheid voor een gasvlam 
aangegeven worden (zie tabel 7,11). Per onderdeel [aspect) wordt een oordeel 
gegeven op een 6-puntsschaal (0-5). Een O betekent dat de soortgroep geen effect 
ondervindt en een 5 betekent dat de groep zeer gevoelig is. Wanneer vogels 
afgestoten worden door een gasvlam, is sprake van een positief effect. Ook wanneer 
vogels een platform kunnen gebruiken om te rusten [beperkt het effect van 
uitputting) wordt dit positief beoordeeld. In de tabel zijn deze effecten met een min-
teken aangegeven, omdat ze het totale negatief effect beperken. Door op deze 
manier rekening te houden met de relatieve, veronderstelde aantrekkings- en 
afstotingskracht van de vlam, het gedrag nadat vogels zijn aangetrokken (rondcirke-
len, vlam overvliegen, thermieken) en mogelijkheden om, eenmaal aangetrokken, nog 
voedsel te vinden kan door optellen en aftrekken een totaalscore per groep verkregen 
worden [bron: Camphusen et al,, 19991. 

Tabel 7.11: Kans op ongelukken door 'flares' bij verschillende vogelgroepen op een 
zespunts-schaal (0-5) per onderdeel. De totaalscores staan in de laatste 
kolom; hoe hoger het getal in deze kolom des te gevoeliger is de 
desbetreffende groep voor een vlam (bron: Camphuysen et al,, 1999). 

Groep Aantrekking Afs to t ing Kans op 
verbranding 

Kans op 
ui tpul l ing 

Totaa! 

Zee-een den 3 -2 0 0 1 

Overig wata rw i ld 5 0 3 0 8 

Stormvogelachtioen 4 -3 3 0 4 

Jan van Gent 0 0 3 0 3 

Roofvogels, uilen 3 0 3 -3 3 

Masuwan 3 0 1 -3 1 

Steltlopers 4 0 3 3 10 

Vinken 4 0 2 5 1 1 

O van ga zang vogels 5 0 5 5 15 
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Uit bovenstaande blijkt, dat vooral zangvogels kans hebben op ongelukken door 
' f lares'. Ook steltlopers en de groep overig waterwi ld, met uitzondering van zee-
eenden lopen risico. Meeuwen (waaronder de in relatief belangrijke aantallen in 0 4 
voorkomende Dwergmeeuw en Kleine Mantelmeeuw) en zee-eenden lijken juist 
vri jwel niet te worden beïnvloed. 

Uit onderzoek van NAM en de Koninklijke Luchtmacht (Klu) tijdens affakkelen op een 
booreiland enkele kilometers ten noorden van Terschelling, bleek dat vogels bij 
beperkt zicht overdag (nevel en lichte mist, maar niet bij dichte mist) over grote 
afstanden worden aangetrokken door de vlam. Het ging hier (eveneens) vooral om 
zangvogels, steltlopers, eenden en ganzen. Ook 's nachts en in de late en vroege 
schemer worden vogels aangetrokken, en dan met name tijdens najaarstrek (SBNO, 
1998). Deze aantrekkende werking van een fakkel op vogels is opmerkelijk, gezien 
het hoge geluidsniveau dat hierbij aan de orde is. 

Alhoewel de aantrekkende werking van het affakkelen de dood van vogels tot gevolg 
kan hebben door uitputting, is het de vraag of die vogels anders ook niet omgekomen 
zouden zijn. Er bestaan namelijk weinig aanwijzingen over het al dan niet onderbre
ken van hun vlucht door fitte trekvogels voor een schip of een platform op zee 
(Camphuysen en Leopold. 1998). 
In SBNO (1999) wordt aangegeven, dat de kans op effecten tijdens affakkelen het 
grootst is in de kustzones, tot enkele tientallen kilometers uit de kust. 

Behalve desoriëntatie door affakkelen (en in geval van een brandende blow-out) kan 
dit effect optreden als gevolg van de verlichting van platforms. Zo is bij onderzoek 
van NAM en Koninklijke luchtmacht (Klu) bij een booreiland ten noorden van 
Terschellling waargenomen, dat vogels rond het platform vliegen, met name 
trekvogels (voornamelijk zangvogels en steltlopers in de nanacht, tot net na 
zonsopkomst) (SBNO, 1998). De desoriëntatie door verlichting van boor- of 
winningsplatforms zal minder sterk zijn dan van affakkelen, omdat een fakkel een 
grotere bron van licht vormt. Ook in dit geval is het de vraag of de vogels die 
aangetrokken worden en omkomen anders ook niet omgekomen zouden zijn. Er 
bestaan namelijk weinig aanwijzingen over het al dan niet onderbreken van hun 
vlucht door fitte trekvogels voor een schip of een platform op zee [Camphuvsen en 
Leopold, 1998). De satellietplatforms Q4-A en Q4-B zijn onbemand en zullen het 
overgrote deel van de tijd (als er geen werkzaamheden worden uitgevoerd) 
nauwelijks licht uitstralen (alleen door de navigatieverlichting). Er worden praktisch 
geen effecten op vogels verwacht. 

Beoordeling 
De effecten als gevolg van affakkelen worden als zeer gering negatief beoordeeld, 
omdat slechts korte tijd afgefakkeld zal worden. Anderzijds kan, afhankelijk van het 
seizoen en toevallige omstandigheden, een duidelijk effect op het trekgedrag toch 
niet geheel worden uitgesloten. De effecten van de verlichting van platforms worden 
als hooguit zeer gering en feitelijk verwaarloosbaar beoordeeld, omdat ten opzichte 
van de huidige situatie en autonome ontwikkeling al sprake is van veel andere van 
dergelijke lichtbronnen (andere platforms en scheepvaart). 

Van belang voor de beoordeling van effecten is verder de aanwezigheid van 
kwetsbare vogelsoorten in en rond 0 4 . Uit tabel 4.9 en 7.12 blijkt, dat in de zomer 
de kans op effecten door fakkels op vogels het kleinst is, omdat de meest gevoelige 
vogelgroepen dan afwezig zijn in mijnbouwvak 0 4 . 
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7.11.2 Verstoring 

Onder verstoring worden afwijkingen van het normale gedrag verstaan ten gevolge 
van externe factoren zoals geluid, beweging en in dit geval de aanwezigheid van een 
boor- of satellietplatform met de bijbehorende activiteiten. 

Verstoring kan in principe negatieve effecten hebben door een (overbodige) 
paniekvlucht (energie-uitgave), door de onderbreking van de mogelijkheden te 
foerageren (verminderde energie-opname) en in extreme gevallen door het volkomen 
ongeschikt raken van (een deel van) het foerageergebied. Verondersteld wordt dat 
verstoringsgevoeligheid alleen geldt voor ter plaatse verblijvende vogels en niet voor 
doortrekkers. Gevoeligheid voor verstoring wordt versterkt door schuwheid van 
vogels, dichtheid van vogelconcentraties en de dichtheid/ruimtelijke verdeling van de 
voedselbronnen. Op basis van deze uitgangspunten is ten behoeve van dit MER door 
Camphuvsen et al, [ 1999) een index ontwikkeld om da kwetsbaarheid van 
verschillende vogelsoorten met betrekking tot verstoring onderling te kunnen 
vergelijken (TDI: Traffic Disturbance Index). Deze index is vooral gebaseerd op basis 
van waarneming van vogelgedrag ten aanzien van schepen (voor schepen in paniek 
opvliegende soorten reageren ook heftig op laagvliegende helikopters en vliegtuigjes). 
Bij deze index is gekozen voor een op de Zuidelijke Noordzee en het mijnbouwvak 04 
toegesneden situatie, omdat effecten op populatie-niveau niet te verwachten zijn. De 
TDI is alleen berekend voor vogels die normaal in het mariene milieu voorkomen 
(geen uitsluitend overtrekkende soorten of dwaalgasten). Dertien verschillende 
aspecten, gegroepeerd onder verspreiding en voorkomen en gedrag en blootstelling 
worden gewogen op een zes-puntsschaal (0-5), De totale score (de som van de 13 
individuele scores) wordt gehanteerd als maat voor de kwetsbaarheid van een soort 
voor verstoring op zee. Alle factoren zijn opnieuw ingeschat op basis van informatie 
die specifiek van toepassing is op de Zuidelijke Bocht/04 en directe omgeving, omdat 
alleen daar effecten van verstoring te verwachten zijn. Zo werd 'blootstelling' 
geactualiseerd voor het genoemde gebied op basis van de gegevens van aantallen 
per seizoen. Aantrekking/afstoting werd gescoord op een schaal die loopt van 5 
(paniek bij een op afstand naderend schip) via O (onverschillig ten opzichte van 
schepen) tot -5 (sterke neiging tot het opzoeken en volgen van schepen), 

In tabel 7.12 zijn de zeer verstoringsgevoelige (TDI: 51-65) en verstoringsgevoelige 
{TDI: 40-50) vogelsoorten die in het studiegebied waargenomen zijn (> 10 
exemplaren) vermeld. Deze soorten maken deel uit van de voor dit MER bepaalde 
indicatorsoorten (zie paragraaf 4.3). In de tabel is bovendien aangegeven (met een 
X in de kolom), wanneer de betreffende soort voorkomt; een X lussen haakjes 
betekent, dat de soort in die periode in veel geringere aantallen dan in de andere 
seizoenen voorkomt. 
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Tabel 7.12: Voorkomen van (zeer) verstoringsgevoelige soorten in het studiegebied 
(bron: Camphuysen et al., 1999). 

TDI Najaar 
( • •p l -nov) 

Wintar 
(dac-fabi 

Voorjaar 
(maart-ma i) 

Zo mar 
(juni-aug) 

Zs«r verEtoringagevoalig 

Zwarte Zoa-eend' 60 X X X [XI 

Roodkeelduikar 52 X X X 

Varstoringsgavoslig 

Alk 4 7 X X X 

Zaskoet 4 6 X X X 

Fuut ' 43 (XI X X 

' Van daza soort is > 9 5 % van alle waarganomen axefDplaran in de kustzone ( < 10 km uit de kust) gazian. 
Deze soort word t niot (veel) in Q4 verwacht . Van da andaco soorten in databel mag aangenomen worden, 
dal da ze in Q4 voorkomen. 

De in tabel 7.12 genoemde vogelsoorten komen wel in het studiegebied (dat wil 
zeggen 04 en omringende mijnbouwvakken) voor. maar niet in grote aantallen in Q4. 
De vogelsoorten waarvan (tijdelijk) grote aantallen in Q4 kunnen voorkomen 
(Dwergmeeuw, Kleine Mantelmeeuw en Grote Jager) zijn niet of niet erg verstorings-
gevoelig. Vogelsoorten die vooral in de kustzone voorkomen en gevoelig zijn voor 
(onder andere) verstoring zijn Fuut, Roodkeelduiker en Zwarte Zee-eend. 

Navolgend is per deelactiviteit (uit tabel 7.10) aangegeven, wat het verstorend effect 
is op de vogels. 

Bodemtechnisch vooronderzoek 
Het bodemtechnisch vooronderzoek wordt vanaf een onderzoeksboot verricht. Het 
is een relatief kortdurende activiteit. Geluid en beweging kunnen leiden tot verstoring 
van vogels. In paragraaf 7.5.1 is als bronsterkte voor een schip een waarde van 110-
120 dB(A) genoemd. In HASKONING (1995a en 1996) wordt aangegeven dat bij 
vogels verstoring optreedt bij een geluidssterkte van 60 d6(A} of meer. Als 
verstoringsafstand voor boten wordt een gebied van 50-400 m aangehouden 
(HASKONING, 1995a en 1996). 

Bij deze deelactiviteit is sprake van een zeer tijdelijke activiteit, waardoor het effect 
als zeer gering wordt gekwalificeerd. Er zal geen of nauwelijks merkbare extra 
verstoring ten opzichte van de huidige situatie of autonome ontwikkeling zijn. 

Storten van grind tegen erosie 
Bij deze activiteit is eveneens sprake van een kortdurende verstoring door geluid en 
beweging. De effecten hiervan op vogels zijn vergelijkbaar met die beschreven bij 
bodemtechnisch onderzoek en dus eveneens hooguit zeer gering. 

Plaatsen en aanwezigheid boorinstallatie 
Het plaatsen van een boorinstallatie geschiedt met behulp van een aantal sleepboten. 
Ook voor deze boten wordt een bronsterkte van 110-120 dB(A) aangehouden. De 
verstoringsafstand voor vogels die hierbij wordt aangehouden is 50-400 m. Er is 
sprake van een kortdurende activiteit. Het verstorend effect van het plaatsen van de 
boorinstallatie wordt daarom als zeer gering beoordeeld. 
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Een boorplatform is kortdurend aanv/ezig (circa 2 maanden). Verstoring van vogels 
wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van het platform, en hiermee samenhangen
de activiteiten. In navolging van HASKONING (1995a) wordt wat betreft beweging 
er van uitgegaan, dat vogels die zich binnen 300 m van het platform bevinden, 
verstoord worden door de zichtbare aanwezigheid en/of door de mensen die zich 
erop bevinden. Daarnaast kunnen vogels door geluid verstoord worden. Dit effect 
treedt op bij een geluidssterkte van 60 dB(A) of meer (HASKONING, 1995a). Voor 
een boorplatform kan een gemiddelde verstoringsafstand van 300 m aangehouden 
worden (zie paragraaf 7.5,1). Er worden echter ook piekgeluiden geproduceerd, 
waarbij de verstoringsafstand groter kan zijn. De verstoring als gevolg van de 
verschillende activiteiten op een boorplatform, zoals het boren en testen van 
aangeboorde lagen, maar ook de transportbewegingen die hiermee gepaard gaan, 
worden hieronder apart besproken. De vogelsoorten die (zeer verstoringsgevoelig zijn, 
Staan vermeld in tabel 7.12. 
Omdat een booreiland tijdelijk aanwezig is, is er ook sprake van een tijdelijk effect 
op vogels. Hierdoor wordt de verstoring als gevolg van de aanwezigheid van het 
platform als gering gekwalificeerd. Het effect van de verlichting van het platform is 
apart besproken in voorafgaande paragraaf. 

Boren 
In paragraaf 7.5.1 zijn waarden opgenomen voor de geluidsproductie bij de 
verschillende activiteiten gedurende de boorfase. Hieruit blijkt dat bij de verschillende 
onderscheiden situaties de 60 dB(A)-contour voor de gestandaardiseerde geluidim-
missie binnen 300 m van het boorplatform ligt, terwijl bij piekgeluiden tijdens de 
boorfase de gemiddelde verstoringsafstand kan toenemen tot circa 540 m. Omdat 
sprake is van kortdurende verstoring, wordt het effect van deze deelactiviteit als 
gering gekwalificeerd. Op de verstoring als gevolg van transportbeweging is apart 
ingegaan. 

Schoonproduceren 
Vogels kunnen verstoord raken door de aanwezigheid van een fakkel. Bi) een 
onderzoek van Van Franeker (1998) leken de vogels echter niet afgeschrokken te 
worden door het geluid van de vlam en keerden pas laat om (door de hitte). Vogels 
die te dicht bij de vlam komen, kunnen verbranden. 

De verstoring als gevolg van het schoonproduceren van productieputten wordt als 
zeer gering gekwalificeerd, mede omdat sprake is van een zeer kortdurende 
deelactiviteit. Effecten van desoriëntatie door de fakkel is onder 'desoriëntatie' 
{paragraaf 7.11.1) opgenomen. 

Verwijderen boorinstallatie 
De activiteiten bij het verwijderen van het platform komen deels overeen met die 
tijdens het invaren en installeren van het platform. Vogels kunnen tijdelijk verstoord 
worden door geluid en beweging die met deze activiteiten gepaard gaan. Het effect 
als gevolg van deze activiteit wordt als zeer gering beoordeeld, vanwege de korte 
duur ervan. 

Aanleg pijpleiding 
Tijdens het leggen van de pijpleiding treedt tijdelijk een verstoring van vogels op, 
vanwege het geluid en beweging die daarmee gepaard gaan. De verstoring die door 
schepen veroorzaakt wordt, is hierboven al beschouwd. De bronsterktes van andere 
geluidsbronnen zijn afhankelijk van het type materieel dat ingezet wordt. 
Omdat er sprake is van een éénmalige activiteit die bovendien van korte duur is, 
wordt dit effect als zeer gering beoordeeld. 
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Plaatsen en aanwezigheid winningsinstallatie 
Ook het installeren en plaatsen van een winningsinstallatie brengt geluid en beweging 
mei zich mee, waardoor verstoring van vogels kan optreden. Dit is gekwalificeerd als 
een zeer gering effect, vanwege de zeer beperkte duur van de verstoring. 

Een satellietplatform vormt een bron van licht, geluid en beweging voor de omgeving, 
Zowel beweging als geluid werken verstorend op vogels. De verstoring wordt 
veroorzaakt door de aanwezigheid van het platform, maar ook door de mensen die 
zich er ophouden, en hiermee samenhangende activiteiten, zoals transport van 
materieel en personeel. Verstoring van vogels treedt op bij een geluidssterkte van 60 
dB(A) of meer (HASKONING, 1995a). 

Tijdens de productiefase wordt uitgegaan van een 60 dB(A)contour op circa 15 è 20 
m afstand van platform Q4-B en op 120 m van Q4-A (in geval van compressie bij 
04-A) , Alleen in de directe omgeving van de satellietplatforms is geluid een 
verstorende factor voor vogels. Verwacht wordt dat de aanwezigheid van de 
platforms zonder specifieke activiteiten (bezoeken) op zich praktisch geen extra 
verstoring zal veroorzaken. Voor de situatie tijdens bezoeken op het platform wordt 
echter een verstoringsafstand van 300 m aangehouden, omdat behalve geluid ook 
de activiteiten op het platform verstorend werken. Verwacht wordt dat deze contour 
ruim is genomen. Bij de bepaling ervan is namelijk uitgegaan van een productie- en 
behandelingsplatform, waar meer activiteiten plaatsvinden en dat continu bemand 
IS. Ook is een dergelijk productie-platform veel groter dan satellieten zoals 04-A en 
04-B. Op de satellietplatforms vinden minder activiteiten plaats dan op een 
productie- en behandelingsplatform. Bovendien worden de satellietplatforms slechts 
periodiek bezocht. Het verstoringseffect wordt als zeer gering gekwalificeerd, 
vanwege het vrij beperkte gebied (straal van maximaal 120 m, tijdens bezoeken 
maximaal 300 m) waarin verstoring van vogels optreedt. 

Verwijderen winningsinstallatie 
Vogels kunnen tijdelijk verstoord worden door geluid en beweging die met deze 
activiteiten gepaard gaan. Dit effect wordt als zeer gering gekwalificeerd, vanwege 
de korte duur van de deelactiviteit. 

Trans po rtbe w egingen 
Bevoorradingsschepen en helikopters kunnen vogels verstoren ais gevolg van geluid 
en beweging. De verstoringsafstand (60 dB(A)-contour) van helikopters voor vogels 
is, bij vlieghoogtes tussen circa 35 en 180 m, ongeveer 1400 m en bij een 
vlieghoogte van 600 m, circa 1300 m. De verstoringsafstand van schepen varieert 
van 50-400 m (HASKONING, 1995a en 1996). Omdat er sprake is van kortdurende 
verstoring wordt dit effect als zeer gering gekwalificeerd. Bovendien is er in de 
huidige situatie en autonome ontwikkeling reeds sprake van scheepvaart- en 
vliegverkeer in en rond het gebied. De transportbewegingen in het kader van de 
voorgenomen activiteit hebben geen relevante toename hiervan tot gevolg. 

Samengevat 
Bij de hierboven beschreven activiteiten worden vogels verstoord door geluid en 
beweging die met de desbetreffende activiteiten gepaard gaan. Afhankelijk van de 
duur van de activiteit is er sprake van een korter of langer durende verstoring. De 
vogelsoorten die het meest gevoelig zijn voor verstoring zijn de Zwarte Zee-eend en 
de Roodkeelduiker. Verder zijn de Alk, Zeekoet en Fuut verstoringsgevoelig. De 
Zwarte Zee-eend en de Fuut komen met name in de kustzone voor, maar de andere 
soorten zijn in het hele studiegebied (Q4 en de omringende mijnbouwvakken) 
waargenomen. Deze soorten zijn echter niet van specifiek belang in mijnbouwvak 
0 4 ; ze komen daar niet in belangrijke aantallen voor. 
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Verstoring als gevolg van de activiteiten zal vooral in Q4 een rol kunnen spelen, en 
omdat de soorten die in belangrijke aantallen in Q4 kunnen voorkomen, niet tot de 
(zeer) verstoringsgevoelige soorten behoren, wordt het effect verstoring als gering 
tot zeer gering gekwalificeerd, waarbij geringe effecten met name kunnen worden 
verwacht door het boren (2 è 3 maal per satellietplatform) en het affakkelen (2 a 3 
maai per satellietplatform, steeds gedurende circa I dag). 

7.11.3 Incidentele gebeurtenissen 

Incidentele gebeurtenissen die kunnen leiden tot effecten op vogels zijn: 
- spills 
- blow-out 
- aanvaring 
- lekkage pijpleiding. 

Deze gebeurtenissen kunnen ertoe leiden dat olie of olie-achtige verbindingen in zee 
terechtkomen. Deze verbindingen kunnen ernstige effecten op vogels hebben. De 
beschrijving van de effecten als gevolg van deze gebeurtenissen is toegespitst op de 
effecten die door olieverontreiniging worden veroorzaakt. 

Vogels kunnen effecten ondervinden van olieverontreiniging door opname van olie-
(achtige) deeltjes met verontreinigd voedsel (accumulatie), of doordat er olie op hun 
verenpak terechtkomt (drijffilms van (dieseDolie/condensaat). Drijffilms kunnen zelfs 
bij een zeer geringe dikte (0,1-1 mm) al tot sterfte van zeevogels leiden. Ook bij 
diktes <0,1 mm zijn effecten niet uit te sluiten (Grontmij. 1990!. Vogels die 
besmeurd raken door een olie-(of condensaatjvlek zullen niet of nauwelijks meer 
kunnen vliegen. Daarnaast kan het verenkleed niet langer 'waterproof' worden 
gehouden zodat ook de isolerende werking en het drijvend vermogen sterk 
verminderen. Dit kan al snel tot onderkoeling en longontsteking leiden. Laatstge
noemde effecten van olie zijn dodelijker dan de toxische effecten die optreden door 
orale inname van olie iHASKONING, 1995a). 

Om de kwetsbaarheid van verschillende vogelsoorten onderling te kunnen vergelijken 
wordt een index gehanteerd (Gil Vulnerability Index (OVI)). Hierbij worden veertien 
verschillende aspecten, te groeperen onder verspreiding en voorkomen en gedrags-
kenmerken en expositie, gewogen op een zespuntsschaal (0-5). 
De totale score (de som van de veertien individuele scores} wordt gehanteerd als 
maat voor de kwetsbaarheid van een soort voor olieverontreiniging op zee. 

Van de in paragraaf 4,2,6 besproken vogelsoorten die in en rondom mijnbouwvak 04 
voorkomen, is een aantal soorten (zeer) kwetsbaar voor olie. Ook komen er soorten 
voor die minder kwetsbaar zijn. In tabel 7.13 zijn de kwetsbare en zeer kwetsbare 
vogelsoorten opgenomen. In de tabel is eveneens per soort de periode van 
voorkomen vermeld. Gm een overzicht te geven van de gevoeligheid voor olieveront
reiniging, maar ook voor verstoring, van de in en rond Q4 voorkomende vogelsoor
ten, is hiervan in bijlage 2 een beschrijving per soort gegeven. De desbetreffende 
soorten zijn voor de effectbeschrijving in dit MER als indicatorsoorten gehanteerd. 
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Tabel 7.13: Het voorkomen van voor olieverontreiniging zeer kwetsbare/kwetsbare 
vogelsoorten in het studiegebied (bron: Camphuysen et al., 1999). 

Zaar kwetsbare loor len OVI Najaar 
(•ept-now) 

Winter 
(dec-fab) 

Voorjaar 
(maart-mei) 

Zomer 
(junl-aug) 

Alk 6i X X y 

Zeekoet 62 X X X 

Jan van Gent 54 X X X X 

Drieteenmeouw 54 X X X X 

Zwarte Zee-oend' 52 X X X IX) 

Grote Mante'maöuw 52 X X X X 

Kwetabara soorten OVI Najaar 
(sapl-nov) 

WInler 
|dsc-(«bl 

Voorjaar 
(maart-mal) 

Zo mar 
(junl-aug) 

Roodkeel duiker 50 X X X 

Noordse Stormvogel 50 X X X X 

Grote Jager 48 X X X 

Dwergmeouw 46 X X X (X) 

Kleine Mantelmeeuw 46 X iX) X X 

Fuut ' 45 (X) X X 

Zilvermeeuw 42 X X X X 

Van deze vogelsoort werd meer dan 9 5 % van alle waargenomen exemplaren in de kustzone ( < 1 0 
km uit de kust) gaaien. Deze worden niet in mi jnbouwvak Q4 aangawoffen. Van de andere soorten 
mag aangenomen worden, dat ze ook in Q4 voorkomen. 

(X) Een aanduiding tussen haakjes duidt op veel geringere aantallen dan in de andere seizoenen. 

De omvang van de effecten van incidentele gebeurtenissen op vogels is onder meer 
afhankelijk van de grootte en duur ervan. Door de geringe oplosbaarheid van gas in 
water zijn effecten daarvan op de water- en bodemkwaliteit en daarmee op vogels 
zeer beperkt. Condensaat en dieselolie daarentegen kunnen effecten op vogels 
veroorzaken, met name wanneer sprake is van vlekvorming. 

Vanwege de geringe oppervlakte van een eventuele vlek (zie hoofdstuk 6) en omdat 
in Q4 geen vogels in uitzonderlijk hoge dichtheden voorkomen, zullen mogelijke 
effecten beperkt blijven tot lokale effecten. In Q4 komt periodiek een aantal vogels 
in belangrijke aantallen voor (Dwergmeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Grote Jager). Van 
deze soorten zijn de Grote Jager en Kleine Mantelmeeuw kwetsbaar voor olieveront
reiniging [OVI resp. 48 en 46). Wanneer een blow-out in de periode dat genoemde 
vogelsoorten veel voorkomen (zie tabel 7,13), plaatsvindt, zullen effecten op de 
desbetreffende vogelsoorten groter kunnen zijn dan in de andere periodes. 

Een blow-out kan ook een verstorende werking uitoefenen op vogels door de 
beweging en geluid die met een blow-out gepaard gaan. 
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7.11.4 Beoordeling 

Zoals vermeld, kan regulier gebruik verstoring of desoriëntatie van vogels tot gevolg 
hebben. Desoriëntatie van vogels kan een rol spelen wanneer afgefakkeld wordt op 
het moment dat gevoelige soorten aanwezig zijn. Vetstoring zal geen relevante 
effecten tot gevolg hebben. Zowel de desoriënterende als verstorende effecten van 
de verschillende deelactiviteiten zijn beoordeeld als zeer gering. 

Bij incidentele gebeurtenissen kunnen effecten optreden als gevolg van olieverontrei
niging. Deze effecten zijn als zeer gering beoordeeld vanwege vooral het geringe 
oppervlak, de korte aanwezigheid van een eventuele vlek en het ter plaatse niet 
voorkomen van vogels in uitzonderlijk hoge dichtheden. 

7.12 Zeezoogdieren 

De effecten die zeezoogdieren van de winning van gas kunnen ondervinden, hangen 
vrijwel alle samen met geluid en verontreiniging door olieachtige componenten. Op 
basis van de beschikbare gegevens is geen duidelijk onderscheid te maken tussen de 
effecten van de verschillende deelactiviteiten. 

Geluid 
Bij vergelijking van de karakteristieken van het geluid van menselijke oorsprong en 
de geluidsperceptie door mariene organismen valt op dat een duidelijke overlap 
optreedt met geluiden die afkomstig zijn uit de scheepvaart en het seismisch 
onderzoek binnen de offshore-industrie. Dit is vooral het geval bij lagere frequenties 
met een relatief grote intensiteit. Bij dolfijnen ligt het ontvangstbereik tussen de 7b 
Hz en 150 kHz, Echolocatie kan plaatsvinden bij 40-80 kHz. De zeehond heeft een 
frequentiebereik tot 50 Hz (bij een intensiteit van 30-70 dB). Verstoring treedt alleen 
op, wanneer de geluidsbron een voldoende hoge activiteit heeft en/of op korte 
afstand aanwezig is. Zeezoogdieren hebben een relatief sterk adaptief vermogen, 
waardoor zij zich relatief minder zullen storen aan een relatief constante geluidsbron 
(CATO & TNO-TPD, 1991). Het bereik van het geluid waarbinnen een waarschijnlijke 
verstoring van het organisme kan optreden varieert tussen enkele meters en 150 m, 
afhankelijk van het type schip of type organisme (walvisachtige/zeehond). Dit geldt 
voor geluid afkomstig uit de scheepvaart (CATO & TNO-TPD, 1991). In HASKONING 
(1995a) wordt aangegeven dat Bruinvissen grotere vrachtschepen op een afstand 
van circa 2 km waarnemen en dat op een afstand van 20 m sprake is van hinder. 
Snelle veerboten zouden op een afstand van 15 km kunnen worden waargenomen. 
Hinder ontstaat op circa 150 m afstand. Voor kleine vissersboten worden afstanden 
genoemd van respectievelijk 600 m en 6 m. Van de Bruinvis is bekend dat deze 
uitermate schuw is bij schepen (Leopold & Dankers, 1997; Camphuvsen et al., 
1999). Wanneer een schip tot op ongeveer 300 m nadert, vertonen Bruinvissen vaak 
vluchtgedrag (Camphuvsen et al., 1999). Witsnuitdolfijnen daarentegen worden niet 
door scheepvaart verstoord: ze zoeken juist schepen op, waarbij ze kunnen reageren 
Op afstanden van meer dan een kilometer (Camphuvsen et al., 1999). 

In Brasseur & Reijnders (1994) is verstoring van de Gewone Zeehond in de 
V\/addenzee onderzocht. Over verstoring door onderwatergeluid zijn vrijwel geen 
gegevens aanwezig. De in het rapport genoemde waarden hebben betrekking op 
verstoring door geluid [en beweging) boven water bij rustende zeehonden. Voor 
verschillende boten worden verstoringsafstanden genoemd van 250-1200 m, 
variërend van een beperkte reactie tot het te water gaan van de rustende dieren. 
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De situatie in de Noordzeekustzone en Voordelta is niet zondermeer vergelijkbaar met 
het onderzoek in de Waddenzee, bijvoorbeeld het te water gaan speelt in Q4 geen 
rol door het ontbreken van droogvallende platen, maar de waarden kunnen ter 
indicatie aangehouden worden. Voor de Grijze Zeehond zijn geen waarden voor 
verstoringsafstanden bekend. 

Naar verwachting zijn de geluiden als gevolg van de activiteiten die samenhangen 
met de winning alsmede met het boren naar gas beperkt. In het rapport van het 
Ministerie van EZ (1997) wordt geconcludeerd, dat een boring met het hefeiland 
ENSCO 72 op 5 m afstand in het algemeen minder onderwatergeluid veroorzaakt dan 
vele scheepssoorten op 100 m afstand. Vergeleken met de al bestaande scheepvaart 
zijn de aantallen schepen die betrokken zijn bij het transport zeer beperkt. Bij 
incidentele gebeurtenissen als een blow-out of een aanvaring, wordt eveneens geluid 
geproduceerd. 

In dit MER wordt op grond van het voorafgaande er van uitgegaan, dat aardgaswin
ning met alle bijbehorende activiteiten, bij regulier gebruik geen duidelijk verstorend 
effect op zeezoogdieren heeft. Tijdens een blow-out zou, voor de duur van de 
gebeurtenis, lokaal sprake kunnen zijn van een extra verstoring. Dit effect zal 
vergeleken met de huidige situatie en autonome ontwikkeling en mede vanwege de 
relatief korte duur, zeer gering zijn. 

Olieverontreiniging 
Camphuvsen et al. (1999) vermelden dat Bruinvissen kwetsbaar zijn voor olievlekken. 
Een mogelijk effect kan worden veroorzaakt door een drijffilm die bij olieverontreini-
ging kan ontstaan, Die zou problemen op kunnen leveren voor de ogen of voor de 
ademhaling, wanneer een niet opgemerkte oliefilm in een blaasgat terechtkomt 
(Grontmij, 1990). Het effect van een blow-out op de waterkolom en de bodem is 
zeer gering en zal, ten opzichte van de belasting bij autonome ontwikkeling vrijwel 
niet doorwerken in de voedselketen. 

Uit onderzoek is gebleken, dat zeehonden vooral op de rustplaatsen kwetsbaar zijn. 
De dichtst bij 0 4 aanwezige regelmatig gebruikte rustplaats waar beide soorten 
voorkomen (de Razende Bol) ligt op 35 km afstand van de voorgenomen winningslo
caties. Effecten van een eventuele olievlek !ten gevolge van een spill of blow-out) 
worden op deze afstand van de platforms niet verwacht. Evenmin zullen de effecten 
zich tot de Waddenzee kunnen uitstrekken. Het effect van een eventuele olievlek op 
zeezoogdieren is naar verwachting dus zeer gering. 

7 . 1 2 . 1 Beoordeling 

Zoals hierboven vermeld zijn de effecten die zeezoogdieren van de aardgaswinning 
(en incidentele gebeurtenissen daarbij) kunnen ondervinden, terug te brengen tot 
verstoring door geluid en olieverontreiniging (bij incidentele gebeurtenissen). 
Zoals blijkt uit bovenstaande beschrijvingen, worden deze effecten als zeer gering 
beoordeeld. 

7 . 1 3 Landschap 

Zoals aangegeven in paragraaf 4.4 en paragraaf 7.1 is voor landschap alleen het 
criterium belevingswaarde van het weidse en open karakter opgenomen. Als gevolg 
van de voorgenomen activiteit zou de belevingswaarde aangetast kunnen worden, 
indien de activiteit zichtbaar zou zijn vanaf land, dus als gevolg van de aanwezigheid 
van de satellietplatforms en wanneer een boorplatform (tijdelijk) aanwezig is. 
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De voorgenomen activiteit vindt plaats op een afstand van ruim 22 km uit de kust. 
Uit gegevens van het KNMI (19991, gebaseerd op gegevens verzameld tussen 1961-
1986, blijkt dat in de zomermaanden in ruim 20 % van de tijd de zichtbaarheid in de 
omgeving van 04 minder is dan 10 km en in de wintermaanden zelfs in ruim 40 % 
van de tijd {zie tabel 7.14), 

Tabel 7,14: Zichtbaarheid; percentage waarnemingen waarbij de zichtbaarheid in de 
omgeving van Q4 minder dan 10 km bedroeg, gebaseerd op gegevens 
tussen 1961- 1986 (bron: KNMI, 19991 

Maand % zichtbaarheid < 10 km 

januari 43 
(abruari 41 
maart 33 
april 29 
mei 29 
juni 28 
juli 24 
augustus 22 
sept amber 23 
oktober 30 
novembar 29 
december 36 

Gegevens over de zichtbaarheid tot 20 km ontbreken, maar uit bovenstaande 
gegevens kan geconcludeerd worden, dat de voorgenomen activiteit in tenminste 20-
40% van de tijd niet zichtbaar is vanaf land alleen al vanwege de weersomstandighe
den. 

Naast helderheid speelt de bolling van de aarde een rol bij de mogelijkheid tot 
waarnemen van de voorgenomen activiteit. Op een afstand van 22 km uit de kust 
ïijn alleen objecten vanaf circa 38 m boven zeeniveau zichtbaar. Ze moeten dan 
overigens wel groot en massief genoeg zijn om met het blote oog waargenomen te 
kunnen worden. Dit houdt in dat de 04 satellietplatforms niet waargenomen kunnen 
worden vanaf de kust. Een boorplatform zou in theorie wel waarneembaar kunnen 
2ijn. Door de grote afstand (> 22 km) en de open structuur van de poten en de 
boortoren zal het boorplatform niet of nauwelijks te zien zijn. 

Affakkelen zou opeen afstand van ongeveer 10 km (HASKONING, 1995a) tot 12,5 
km (SBNO, 1999) waarneembaar zijn. Tijdens affakkelen 's nachts bij helder weer 
lijkt zichtbaarheid op grotere afstand niet uitgesloten. Verwacht wordt echter dat de 
fakkel ook dan niet zichtbaar zal zijn vanwege de bolling van de aarde (niveau fakkel 
minder dan 38 m boven zeeniveau). 

Geconcludeerd wordt dat de beleving van het weidse en open karakter van het 
gebied vanaf land niet aangetast wordt. Naar verwachting is geen van de deelactivi
teiten zichtbaar vanaf het land. De beoordeling ten opzicht van de autonome 
ontwikkeling is dan ook neutraal. 
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7.14 Gebruiksfuncties 

7.14.1 Scheepvaar t 

ledere vijf jaar wordt nagegaan of de scheepvaartroutes gewijzigd moeten worden 
om een veilige scheiding tussen o.a. de twee gebruiksfuncties scheepvaart en 
offshore-industrie te waarborgen. De aanwezigheid van de Q4-satellietplatforms kan 
dus een ruimtelijke invloed hebben op de scheepvaart. Uit figuur 4.3 blijkt, dat de 
platforms Q4-A en 04-B buiten het verkeersscheidingsstelsel liggen. De lokaties van 
de platforms liggen echter wel binnen een zone die in de 'Regeling vergunningen 
koolwaterstoffen continentaal plat 1996' wordt aangeduid als restrictiegebied i (zie 
figuur 4.3). Dit houdt in, dat de platforms pas geplaatst mogen worden na 
toestemming verkregen te hebben van de Minister van EZ in overeenstemming met 
de Ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie. Op basis van de 
beschikbare informatie worden geen restricties vanwege de scheepvaart verwacht. 
Andere effecten op de scheepvaart dan de ruimtelijke invloed op de vaarroutes (mede 
gezien de veiligheidszone van 500 m), worden door de offshore mijnbouw onder 
zowel reguliere omstandigheden BIS incidentele gebeurtenissen niet of nauwelijks 
veroorzaakt. 

Beoordeling 
Uit bovenstaande beschrijving blijkt, dat de voorgenomen activiteit geen aanmerkelijk 
effect heeft op de scheepvaart, ten opzichte van de huidige situatie en de autonome 
ontwikkel ing. 

7.14.2 V isser i j 

Rond zowel boor- als satellietplatforms geldt een veiligheidszone van 500 m, waarin 
geen andere activiteiten zijn toegestaan. Zo is het vissersboten niet toegestaan 
binnen deze zone te komen. Hierdoor neemt een offshore-installatie inclusief de daar 
omheen liggende veiligheidszones, een deel van het zeegebied in, dat niet direct meer 
beschikbaar is voor visserij. Desondanks kan in de praktijk niet uitgesloten worden 
dat vissersschepen binnen de veiligheidszones illegaal actief zijn. 
Het gebied waar de winning plaatsvindt (04 en de omringende blokken), wordt 
regelmatig bevist. In Bergman et al. (1998) wordt vermeld, dat het gebied gemiddeld 
1,4 maal per jaar wordt bevist. Mijnbouwvak 0 4 wordt volgens het RIVO (1998) 8 
keer en plaatselijk zelfs meer dan 8 keer per jaar bezocht door boten met een 
vermogen groter dan 300 pK (geen Eurokotters) (zie figuur 4.4a en 4.4b). Ondanks 
de hoge visserij-frequentie in het gebied waar de satellietplatforms geplaatst worden, 
zal de invloed van de uitsluitingsgebieden op de visserij uiterst beperkt zijn. 
De zeer geringe oppervlakte die niet mag worden bevist veroorzaakt op zich geen 
vangstbeperking. Daarom kan het effect op de visserij als neutraal worden 
beoordeeld. Gelet op de bescherming van de fauna in genoemde zone is theoretisch 
ook een gering positief effect op de visstand mogelijk. In dit MER wordt, vanwege 
de zeer geringe omvang van het niet-beviste gebied, dit onderwerp niet verder 
behandeld. 

Nadat (de draagconstructie van) het satellietplatform en het bovenste deel van de 
verhuizingen van de putten volgens voorschrift zijn verwijderd, zijn er in dezen geen 
effecten te verwachten voor de visserij. 

Indien door een incidentele gebeurtenis een drijflaag van condensaat (of dieselolie) 
ontstaat, is een dergelijk gebied door de aanwezigheid hiervan tijdelijk minder 
geschikt voor de visserij. Na het verdwijnen van de drijffilm is dit effect niet meer 
aan de orde. 
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Beoordeling 
Het effect van de voorgenomen activiteit en van incidentele gebeurtenissen op de 
visserij is als neutraal beoordeeld. 

7.14.3 Kabels en leidingen 

In de omgeving van de satellietplatforms of de gastransportleiding lopen geen in 
gebruik zijnde kabels. Er zijn geen buisleidingen aanwezig in de directe omgeving van 
de platformlocaties, maar wei in het gebied dat door de aan te leggen leiding naar 
P6-A wordt gebruikt. 
De aardgastransportleiding van de 04-satellietplatforms naar het P6-A platform kruist 
twee bestaande leidingen. Over deze leidingen worden matten gelegd van 20 cm dik 
beton (elke mat is circa 2 x 5 m; het totale oppervlak dat bedekt wordt door matten 
is ongeveer 6 x 5 m}, waarop de gastransportleiding komt te liggen. Deie methode 
is gekozen in overleg met de beheerder/eigenaar van de leidingen. Vóór het leggen 
van de leiding zijn de risico's en maatregelen geïdentificeerd, zoals het uitvoeren van 
sterkte- en corrosieberekeningen en het in kaart brengen van de zeebodem-
(gesteldheid). De gekozen aanlegmethode leidt ertoe, dat de pijpleiding geen 
aanmerkelijk risico zal vormen voor het milieu. Een mogelijke bodemdaling die door 
de winning van delfstoffen optreedt zal geen mechanische spanningen op de 
leidingen veroorzaken. 

Beoordeling 
Zowel voor regulier gebruik als voor incidentele gebeurtenissen zijn eventuele 
effecten als verwaarloosbaar beoordeeld. 

7 .14.4 Overige gebruiksfuncties 

Winning oppervlaktedelfstoffen 
De platforms zi|n gepland in een gebied waar de winning van oppervlakiedelfstoffen 
niet is toegestaan. 

Militaire oefengebieden 
De satellietplatforms zijn gepland buiten een schietgehied. Onder zowel reguliere 
omstandigheden als incidentele gebeurtenissen worden er geen effecten op militair 
gebruik verwacht. 

Recreatie 
De voorgenomen activiteiten in Q4 zullen vanaf het strand niet waarneembaar zijn 
en zullen geen invloed hebben op de recreatie in de kustzone. Ze zullen ook op de 
(zeer beperkte) recreatie op zee praktisch geen invloed hebben. Dit geldt zowel bij 
normaal functioneren als in geval van een calamiteit. Ook bij een blow-out zullen naar 
verwachting geen olievlekken kunnen ontstaan die de kustzone kunnen bereiken (zie 
hoofdstuk 6). 
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8 

8.1 

Evaluatie van milieu-effecten en opstellen MMA 

Evaluatie effecten 

De in hoofdstuk 7 beschreven effecten zijn beoordeeld op de wijze ?oals aangegeven 
in tabel 8 . 1 . Deze tabel geeft aan hoe de geschatte omvang van te verwachten 
effecten, zoals in woorden is omschreven in hoofdstuk 7, is omgezet in 'plussen' en 
'minnen' . De beoordeling is opgesteld ten opzichte van de verwachte situatie bij 
autonome ontwikkeling. In tabel 8.2 is een overzicht gegeven van de beoordeling van 
de mogelijke effecten van regulier gebruik. De beoordeling van mogelijke effecten van 
de beschouwde incidentele gebeurtenissen is in de daarop volgende tabel weergege
ven. In de tabellen zijn alle gehanteerde criteria (uit tabel 7.2 en 7.3 in hoofdstuk 7) 
opgenomen. Op basis van deze tabellen is de voorgenomen activiteit qua mogelijke 
effecten vergeleken met de autonome ontwikkeling. Het MMA [meest milieuvriende
lijk alternatief) wordt na de bespreking van de tabellen 8.2 en 8.3 in beschouwing 
genomen. 

Tabel 8 . 1 : Beoordelingswijze effecten 

Beoorde lin ga wijza Om«chriiving 

0 / -

0 

0/ + 
+ 

t + 

- matige verslechtering tan opzichte van de autonome onlwikksl ing 
- geringe verslechtering tan opziohta van da autonome ontwikltol ing 

(enigsi ins negatief) 
- zeer gaiinge verslechtering ten opzichte van de autonome ontwikke

ling of zeer tijdelijk een geringe verslechtering 
- vergeli jkbaai met da autonome ontwikkel ing 

- zeer geringe verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkel ing 
- garinga verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkel ing 

mal ige verbetering ten opzichte van de autonome ontwikkel ing 

Uit de tabelten 8.2 en 8.3 blijkt dat zowel bij regulier gebruik als bij incidenten in het 
ergst mogelijke geval niet meer dan een zeer geringe verslechtering of tijdelijk een 
geringe verslechtering mogelijk wordt geacht in vergelijking met de autonome 
ontwikkeling. Op basis hiervan en de effectbeschrijving in hoofdstuk 7 wordt 
geconcludeerd dat de voorgenomen activiteit in vergelijking met de autonome 
ontwikkeling slechts een zeer gering negatief effect op het milieu kan hebben. 
Door de geringe omvang van de effecten ten opzichte van de situatie bij autonome 
ontwikkeling zullen deze in het algemeen verwaarloosbaar zijn en niet meetbaar. Zeer 
lokaal en tijdelijk kunnen de effecten echter wel merkbaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor het lozen van boorgruis of het mogelijke effect (bij uitzonderlijke omstandighe
den) van een fakkel. Het gaat dan altijd om omkeerbare effecten op het ecosysteem, 
zonder bijvoorbeeld een aanmerkelijke invloed op de populatie-omvang van soorten. 

Ondanks het tijdelijke en lokale karakter van deze (zeer) geringe negatieve effecten 
is toch nagegaan of er maatregelen kunnen worden genomen om deze verder te 
beperken. In paragraaf 8.2.2, 'Opstellen MMA' worden deze punten uitgewerkt. 

Ondanks de (zeer) geringe omvang van de effecten, kan toch de vraag gesteld 
worden, of voor de beoordeling van de voorgenomen activiteit de kans op cumulatie 
met effecten van andere activiteiten een relevant aspect is, Op grond van de 
effectbeschrijving in hoofdstuk 7 kunnen twee punten worden gesignaleerd die wat 
dit betreft nadere aandacht vragen. 
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Dit betreft: 
- Eventuele effecten op de luchtkwaliteit (verontreiniging en verzuring) en op het 

klimaat (broeikaseffect). 
De beschreven effecten van de voorgenomen activiteit zijn praktisch verwaarloos
baar wat betreft hun invloed op de bedoelde thema's. Beleidsmatig gezien is 
echter, mede vanwege de cumulatie van effecten, het terugdringen van de totale 
vracht aan emissies van stoffen naar de lucht relevant. 

• Eventuele effecten van olie-componenten op de waterkolom en het plankton. 
De huidige belasting en de belasting bij autonome ontwikkeling blijken reeds in een 
dusdanige orde van grootte te liggen, waarbij effecten op gevoelige planktonsoor
ten niet geheel zijn uit te sluiten. Het beleid dat gericht is op het terugdringen van 
de totale vracht van emissies van oliecomponenten naar het zeemilieu is in dit 
verband van belang. 

Ook het hergebruik van bestaande satellietplatforms is uit oogpunt van milieu 
relevant en komt in de volgende paragraaf nader aan de orde. 
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Tabel 8.2: Toetsingstabel voor regulier gebruik 

A spa et Autonome ontwikkal ing VoorganofTten activiteit 

Wauf 
vertroebeling 
waterkwal i tei t 
onder water geluid 

0 
0 
0 

0 / -

0 

Bodem 
bodemstructuur en textuur 
bodemkwali tei t 

0 
0 

0 / -
0 

Lucht 
luchtkwal i tei t 0 0 

Geluid en beweging 
invloed op geluidniveau en baweging 0 0 / -

Ucht 
invloed op nachteli jke duisternis 0 0 / -

Hit Ie 
aanwezigheid fakkel 0 0 

Plankton 
toxisoha affecten 0 0 / -

Bent hos 
sterfte van bodamfauna 
verandering in soortsamenstell ing 

0 
0 

0 / -
0 / -

Vissen 
sterfte van vissen 
invloed op eieren/larven 

0 
0 

0 / -
0 / -

Vogels 
verstoring door geluid en beweging 
desoriëntatie door licht 
sterfte door verbranding 

0 
0 
0 

0 / -
0 / -
0 / -

Zeeioogdieren 

verstoring door geluid en beweging 0 0 / -

Landschap 
beïnvloeding belevingswaarde weidse 
en open karakter 

0 0 

Schoepvaart 
kans op Inteiacties 0 0 

Visserij 
beïnvloeding oppervlakte bevisbaar 

gabied 
0 0 

Kabels en leidingen 

kans op interacties 0 0 

Overige gobruiksfuncliea 
kans op intaractios 0 0 
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Tabel 8.3: Toetsingstabel voor incidentele gebeurtenissen 

A«pecl Autonome 
ontwikkvling 

Voorganonien activiteit 

Water 
vertroebeling 
waterkwaiileil 
onderwatefgeluitJ 

0 
0 
0 

0 / -
0 / -
0 / -

Bodem 
bodamstructuut en textuur 
bodemkwaliteit 

0 
0 

0 / -
0 / -

Luchl 
luchtkwaliteit 0 0 / -

Geluid en beweging 
invloed op geluidniveau an beweging 0 0 / -

Ucht 
invloed op nachtelijke du^slernis 0 0/-- ' 

Hille 
aanwezigheid brand 0 0 / -

Plankton 
tomscha effecten 0 0 / -

Benthos 
sterfte van bodem fauna 
verandering in soortsamenstelling 

0 
0 

0 / -
0 / -

Vissen 
siertta van vissen 
invloed op eieren/larven 

0 
0 

0 / -
0 / -

Vogels 
verstoring door geluid en beweging 
desoriëntatie door licht 
sterfte door ofieverontreinigingen 
sterfte door verbranding 

0 
0 
0 
0 

0/-
0 / -
0 / -
0 / -

Zeeioogdieren 
verstoring door geluid en beweginQ 0 0 / -

Landschap 
beïnvloeding belevingswaarde weidse en 
open karaktef 

0 0 

Scheepvaart 
kans op inlecactiea 0 0 

Vissarii 
beïnvloeding oppervlakte bevisbaar gebied 0 0 

Kabels en leidingen 
kans op interacties 0 0 

Overige gebniiksluncties 
kans op interacties 0 0 

Bij langer dur^ide brandende blow-out score '-' 
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8.2 Opstellen M M A 

Het meest milieuvriendelijk alternatief (MMA) is het alternatief dat uitgaat van de 
toepassing van de best bestaande mogelijkheden om het milieu te beschermen, 
binnen redelijke technische en economische grenzen. 

Op basis van de effectbeschrijving in hoofdstuk 7 komen die ingrepen en activiteiten 
in aanmerking voor een nadere beschouwing voor het MMA die tijdelijk een geringe 
invloed op het milieu hebben, of vanwege de doelstellingen van het milieubeleid, 
mede in verband met de mogelijke cumulatie met effecten van andere activiteiten, 
nadere aandacht verdienen. Deze ingrepen en activiteiten zijn weergegeven in tabel 
8.4. 

Tabel 8,4: Lijst van aandachtspunten voor MMA 

Ingrasp, d««lactivilait 
of incidont 

Vanwege invloed op ef fecten: 
(zeer) lijdelijk o( lang«(i 
(zeer) lokaal of verderstrekkend 

Reguliere activiteiten 

boorporiode i.v.m.: 
- geluid tijdens boortasen 
- licht en hi t te fakkel 

• vogots geluiQ: 

enkela korte periodes; 
lokaal gering effect. 

licht en hi t te fakkel; 
2-3 maal een day per satellietplat
fo rm per producliaperiode van 1 0-
16 jaar; meeslat geen effect, maar 
bij uitzonderli jke omstandigheden 
mogelijk 

lozen van productiewater - watarkolom 
- zoöplankton 
- beleidsmatig belang 

langere periode; 
zeer lokaal Ĵ eer gering effect 

lozen hoorgruis en boorspoaling - bodemfauna langere periode; 
zeer lokaal gering effect 

emissies naar de lucht beleidsinatig belang effect praktisch nihil 

aanleg pijpleiding - vertroebeling 
- bodemstruotuut 
• bodemtauna 

tijdelijk en lokaal gering effect 

Incidentele gebeurtenissen 

spill 
spill door aanvaring 

- water: ti jdelijke vlak 
• vogels 

Ivarstoring, sterfte) 

enkele uren; 
lokaal gering affect 

b low-oul - vogels Izeec) tijdelijk; lokaal gering effect 

lekkage pijpleiding • water en bodem: 
beleidsmatig belang 

praktisch nihil 

Bij de voorgenomen activiteit is reeds uitgegaan van milieumaatregelen overeenkom
stig de 'stand der techniek' en er zijn bijvoorbeeld wat betreft de te gebruiken 
boorvloeistoffen en emissies naar de lucht en het water al keuzen gemaakt ten 
behoeve van de bescherming van het milieu. Desondanks is het zinvol geacht om 
voor de genoemde activiteiten en incidenten na te gaan of een verdere beperking van 
te verwachten emissies of effecten haalbaar is, uitgaande van de best toepasbare 
technieken. Hieronder volgen per activiteit of incident de overwegingen, voorafgege-
aan door een beschouwing over boorperioden. 
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Boorperioden 
Op basis van de geringere kans op mogelijke effecten op vogels zou boren in de 
zomerperiode onderdeel kunnen zijn van het meest milieuvriendelijk alternatief. Het 
gaat echter om een geringe kans op mogelijke effecten, omdat op voorhand niet 
bekend is of er vogels aanwezig zijn (en zo ja hoeveel) en omdat niet op voorhand 
kan worden ingeschat welke effecten bij de aanwezige vogels zullen optreden. 
Bovendien wordt afstemming/inperking van de boorperiode economisch niet haalbaar 
geacht. 

Op basis van het voorgaande is er voor gekozen om geen specifieke voorkeursperio
de voor het boren als onderdeel te zien van het MMA. 

Lozen productiewater 
In paragraaf 5.8.3 zijn de in beschouwing genomen waterbehandelingsmethoden 
beschreven en is de gemaakte keuze onderbouwd. Technisch is het in principe 
mogelijk om voor de lozing van productiewater een 'bijna-nullozing' te realiseren ten 
aanzien van koolwaterstoffen. Hierbij kan gedacht worden aan de inzet van 
achtereenvolgens (in serie geschakeld) een terugspoelbaar zandfllter, een olie-
afscheider en een aktiefkoolfilter. Een dergelijke Installatie wordt echter niet als stand 
der techniek beschouwd voor een offshore-situatie. Hierbij speelt zowel mee dat de 
te realiseren extra milieuwinst beperkt is {in vergelijking met een lozing met 
gemiddeld 20 mg/l alifatische koolwaterstoffen) als dat een dergelijke installatie extra 
aandacht (en dus kosten) vraagt ten aanzien van onderhoud en controle. Onderhoud 
en controle resulteren bovendien in een milieubelasting door energieverbruik (vooral 
transportmiddelen) en het vrijkomen van af te voeren afvalstoffen (verontreinigd zand 
en verzadigd kool). Ook het ruimtebeslag van extra apparatuur is een bezwaar. Op 
basis hiervan wordt de voorgenomen activiteit als MMA beschouwd. 

Lozen boorgruis en boorspoeling 
Het gebruik en de lozing betreft alleen WBM (boorspoeling op waterbasis) met 
componenten die weinig of niet toxisch zijn. Lozen van dit boorgruis en deze boor
spoeling is voor het milieu gunstiger dan afvoeren naar het vasteland en daar 
verwerken. Dit blijkt ook uit het MER 'Middelie' ( 'Oranjewoud', 1998) en het 
toetsingsadvies op dit MER {Commissie m.e.r., 1999). De voorgenomen activiteit is 
op basis hiervan tevens MMA. 

Emissies naar de lucht 
De voorgenomen activiteit is in overeenstemming met de Nederlandse Emissie Richt
lijnen (NER) en het milieuconvenant dat door de Olie- en Gaswinningsindustrie is 
afgesloten met de Nederlandse overheid. Bovendien wordt het zogenaamde 'HIPPS' 
svsteem toegepast. Met dit systeem wordt het afblazen van gas voorkomen, door 
de pijpleiding en installaties zo veel mogelijk onder druk te houden. De verbrandings
motoren die worden toegepast, voldoen aan de 'Stand der techniek'. Op basis van 
de genoemde aspecten is de voorgenomen activiteit te beschouwen als MMA. 

Aanleg pijpleidingen 
Uit veiligheidsoogpunt is gekozen voor het ingraven van de pijpleidingen. Het 
toepassen van zelf ingravende leidingen wordt niet gezien als een voldoende 
betrouwbare techniek; de ingraafdiepte blijkt vaak gering en variabel, waardoor delen 
bloot kunnen blijven liggen. 

Op basis hiervan wordt de voorgenomen activiteit beschouwd als MMA, Er zijn 
verschillende technieken beschikbaar die slechts in een zone van enkele meters breed 
de bodem verstoren. De keuze tussen deze technieken zal in een later stadium 
worden gemaakt. 
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Preventie van 'spHIs' 
Door technische maatregelen en de voorschriften is de kans op morsen reeds 
vergaand gereduceerd (zie paragraaf 6.5.2 en 6.5.3). Een belangrijk voorbeeld 
hiervan is het gebruik van verbeterde (dieseDverpompingsslangen met terugslagklep
pen. Op basis van de te treffen maatregelen wordt de voorgenomen activiteit 
beschouwd als MMA. 

Blow-out preventie 
De gangbare en ook hier toe te passen voorzieningen en maatregelen ter voorkoming 
van een blow-out (zie paragraaf 6.3.5) worden beschouwd als MMA. 

Lekkage pijpleidingen 
De gangbare en ook hier toe te passen voorzieningen en maatregelen ter voorkoming 
van het falen van de pijpleidingen (zie paragraaf 6.6) worden beschouwd als MMA. 

Hergebruik van reeds bestaanrle satellietplatforms 
De beide platforms Q4-A en Q4-B zijn bestaande platforms die reeds eerder op de 
Noordzee in gebruik zijn geweest en die na het uitvoeren van aanpassingen op basis 
van de huidige stand der techniek geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Ook 
na afronding van de gaswinning ter plaatse van de gasvelden Q4-A en Q4-B kunnen 
de platforms in principe weer geschikt gemaakt worden voor hergebruik. Dit aspect 
is eerder in deze paragraaf nog niet genoemd, maar betreft uit milieu-oogpunt zeker 
een positief aspect, en wordt daarom aangemerkt als MMA. 
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9 Leemten in kennis en evaluatieprogramma 

9.1 Leemten in kennis 

Voor de besluitvorming naar aanleiding van dit MER wordt alleen een leemte in 
kennis ten aanzien van de aanwezigheid van trekvogels van belang geacht. 

Aanwezigheid van trekvogelsoorten 
Op voorhand is niet aan te geven of en zo ja welke soorten en in welke aantallen, 
trekvogels (zoals steltlopers, zangvogels, eenden en ganzen, etc.) aanwezig zijn in 
de directe omgeving van 04. Er is niet bekend, waar de trekroutes van de trekvogels 
precies liggen en welke aantallen daarbij betrokken zijn. Bovendien is niet bekend, 
wat de effecten van bepaalde specifieke activiteiten in Q4, zoals affakkelen, op deze 
vogelsoorten is. 

De werkelijk optredende effecten hangen direct samen met de aanwezige vogels, 
waarbij ook de aantallen vogels van belang zullen zijn. Dit laatste houdt verband met 
het vaststellen van het percentage betrokken vogels van de biogeografische 
populatie bij een eventuele verstoring. De aantallen die boven 04 kunnen voorkomen 
zijn voornamelijk afhankelijk van het jaargetijde: alleen tijdens trek zullen deze vogels 
mogelijk boven Q4 aanwezig zijn. De periode van trek is afhankelijk van de 
vogelsoort. Effecten worden ernstiger beoordeeld indien een groter percentage van 
de populatie verstoord wordt. 

9.2 Evaluatieprogramma 

Door waarnemingen, metingen en registraties dient na gegaan te worden in hoeverre 
de in het MER voorspelde effecten daadwerkelijk zullen optreden, om zo nodig 
mitigerende maatregelen te kunnen nemen. Het onderzoek ten behoeve van de 
evaluatie zal dan ook tijdens de gaswinning worden uitgevoerd. Een evaluatiepro
gramma zou naar de mening van Clyde een toetsing van de vergunde activiteiten 
moeten inhouden, waarbij de nadruk komt te liggen op die activiteiten die een 
mogelijke invloed op het milieu hebben. Daarbij moet ook gedacht worden aan een 
duidelijke controle en registratie van alle milieu-relevante gegevens voor de duur van 
de productie. 

De volgende aspecten komen in de evaluatie aan bod: 
- productie-emissies naar water en lucht 
- emissie van boringen 
- veiligheid 
- controle- en beheersmaatregelen. 

Productie-emissies naar water en lucht 
Het onderwerp emissies wordt behandeld in het Loss Control systeem van Clyde. 
In 1995 hebben de Nederlandse olie- en gasproducenten een convenant afgesloten 
met de overheid om reductiedoelstellingen te realiseren volgens de zogenaamde 
Integrale Milieu Taakstelling (IMT). 

In dat kader maakt Clyde iedere vier jaar een Bedrijfsmilieuplan (BMP). Er vindt 
tevens een jaarlijkse evaluatie van de milieuresultaten plaats door middel van een 
Jaarrapportage die in het convenant is vastgelegd, met daaraan gekoppeld een 
beoordeling door de Minister van Economische Zaken. 
Alle documentatie, inclusief die behorend bij het Industrie Milieuplan van de branche
organisatie, is openbaar. 
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Voor de emissie nagr water geldt dat er ieder kwartaal een toetsing plaatsvindt van 
de gehaltes van olie in water. Voof de Q4-platforms geldt dat er monsters genomen 
worden tijdens ieder bezoek. De ervaringen met onbemande platforms leren dat het 
ontv^erp garandeert dat het oliegehalte van het geloosde water ruim beneden de 
gestelde normen blijft. Een preventief onderhoudsprogramma Is erop gericht dat de 
opgestelde apparatuur naar behoren blijft functioneren. 

Los van de reguliere bemonsteringsprogramma's vinden er jaarlijks bemonsteringen 
van het productiewater plaats, waarbij wordt geanalyseerd op andere bestanddelen 
{bijvoorbeeld zware metalen) die in het kader van het milieuconvenant zijn besproken. 
Hiermee v^fordt een beeld verkregen van de overige emissies naar water. 

Het functioneren van dit programma is onderdeel van de evaluatie van de milieupres
taties van Clyde. 

Emissies van boringen 
Tijdens de productieboringen zal nauwkeurig worden bijgehouden welke boorspoelin-
gen er gebruikt worden en welke hoeveelheden boorgruis er worden geproduceerd. 
Aan het einde van elke boring vindt er een rapportage plaats, waarin alle milieu-
relevante gegevens terug te vinden zijn. Dit rapport is beschikbaar voor controle van 
hel Staatstoezicht op de Mijnen, 
Ten behoeve van rapportage aan de Parijse Commissie (OSPAR) worden cijfers 
geaggregeerd met betrekking tot de samenstelling van de boorspoeling. die gebruikt 
worden voor een jaarlijkse rapportage die in internationaal verband plaatsvindt, 
volgens een standaard procedure. 

Behee rs maatregelen 
Verschillende elementen van Clvde's zorgsvsteem richten zich op het borgen van de 
kwaliteit van de activiteiten, CIvde neemt zich voor om in de naaste toekomst 
daarmee te voldoen aan de ISO-14000 normen. 

Het element 'Interne en Externe Rapportage' brengt de rapportage en registratie
verplichtingen in beeld, hetgeen de bedrijfsleiding in staat stelt om te beoordelen of 
de juiste informatie verzamelt wordt en of hierover adequaat wordt gecommuniceerd 
met alle belanghebbende partijen. 

Hel element 'Meten en Controleren' omvat alle procedures die nodig zijn om de 
kwaliteit en kwantiteit van de emissies te bepalen, waardoor een zo accuraat 
mogelijk beeld van de milieuprestaties wordt verkregen. Dit is van belang voor het 
juist rapporteren van de jaarcijfers voor de jaarlijkse BMP rapporten. 

Onderdeel van de evaluatie van het functioneren van de Q4-platforms is het 
doorlichten van de milieu-elementen in het zorgsysteem, om zo te kunnen beoordelen 
of de nieuwe installaties voldoende zijn geïntegreerd in het reeds bestaande systeem. 

Veiligheid 
Veiligheidsaspecten die invloed kunnen hebben op het milieu zijn reeds genoemd in 
deze milieueffect-rapportage. Het betreft hier vooral aspecten die te maken hebben 
met eventuele noodsituaties. 

In het Loss Control systeem zijn deze aspecten geadresseerd in het element 
'Noodprocedures'. In dat kader wordt jaarlijks geëvalueerd of de Clyde organisatie 
voldoende geoefend is om een aantal noodsituaties het hoofd te kunnen bieden. 
Tevens wordt er aandacht besteed aan de goede communicatie met hulporganisaties, 
zoals de Kustwacht. Er vinden jaarlijks oefeningen plaats. 
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Binnen het Loss Control systeem wordt er met name aandacht besteed aan het 
zorgvuldig rapporteren van ongevallen of bijna-ongevallen. Er is een speciale 
procedure voor het rapporteren van schendingen van veiligheidszones rond platforms, 
in het kader waarvan er regelmatig contact met de Kustwacht wordt onderhouden. 
Dit maakt het mogelijk om te evalueren of de overwegingen die bij het ontwerp een 
fol hebben gespeeld juist zijn gebleken. Dat laatste aspect zal overigens ook nog aan 
de orde komen wanneer er een 'Veiligheids- en Gezondheidsdocument' voor de Q4 
platforms geproduceerd gaat worden. Deze documenten, die ter beoordeling aan het 
Staatstoezicht op de Mijnen worden toegezonden en worden besproken, richten zich 
hoofdzakelijk op de veiligheid en gezondheid van de medewerkers, en vormt in die 
zin een tegenhanger met de milieu-effectrapportage. 

Ook het onderdeel 'Noodprocedures' van het Loss Control systeem wordt minimaal 
om de twee jaar doorgelicht, om zodoende te beoordelen of er verbeteringen in het 
systeem moeten worden aangebracht. 
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Verklarende woordenlijst en gebruikte afkortingen 

1%-norm volgens de Ramsarconventie (1980) komt een gebied voor 
bescherming als wetland in aanmerking wanneer er regelma
tig ten minste 1 % van de biogeografische populatie van een 
watervogelsooft verblijft 

abiotisch 

accumulatie 

(af)fakkelen 

ALARA-principe 

alternatief 

amfidromisch punt 

AMOEBE 

aquatisch 

autonome ontwikkeling 

autotroof 

AVD 

bacteriovoor 

BEES 

benthos 

bevoegd gezag (BG) 

bioaccumulatie 

biofouling 

biogeografische populatie 

biomassa 

biotisch 

biotoop 

blow-out 

BMP 

behorend tot de niet-levende natuur (vergelijk; biotisch) 

ophoping van lichaamsvreemde stoffen in weefsels van 
organismen. Dit leidt uiteindelijk tot hogere concentraties 
dan in het omringende milieu 

het verbranden van gas (onder andere tijdens het testen van 
gas of het schoonproduceren van productieputten) 

het streven naar milieu-effecten 'as low as reasonably 
achievable' 

één van de mogelijke oplossingen 

punt waarop getijdenstromen uit verschillende richting 
elkaar neutraliseren 

Algemene Methodiek voor OEcosvsteembeschrijving en 
BEoordeling 

tot het water behorend 

toekomstige ontwikkeling die men redelijkerwijs kan ver
wachten indien geen extra ingrepen op het systeem plaats
hebben: het betreft alleen dFe ontwikkelingen die kunnen 
worden afgeleid uit vastgesteld beleid 
gezegd van organismen die in staat zijn zichzelf uit anorga
nische stoffen op te bouwen (tegenover heterotroof) 

asvrij drooggewicht 

organisme dat zich voedt met bacteriën 

Besluit emissie-eisen stookinstallaties 

organismen die op of in de waterbodem leven 

de overheidsinstantie die bevoegd is het m,e,r.-plichtige 
besluit te nemen en die de m.e.r.-procedure organiseert 

zie 'accumulatie' 

'begroeiing' door planten en dieren (benthos) van voorwer
pen in het water, zoals schepen en in dit geval de poten van 
een platform 

deel van de totale (wereld)populatie waarvan de in het 
studiegebied voorkomende vogels dan wel Bruinvissen 
afkomstig zijn, of waartoe de hier als standvogel voorko
mende vogels behoren (de 'relevante' populatie) 

totaalgewicht van (groepen van) organismen, veelal uitge
drukt in grammen asvrij droge stof per oppervlakte-eenheid 

de levende natuur betreffende 

leefomgeving van een groep planten en/of dieren 

uitbarsting -* ongecontroleerde uitstroom van gas en 
condensaat (in geval van een calamiteit) 

Bedrijfsmilieuplan 
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boomkor 

boorbeitel 

boorconfiguratie 

boorgruis 

boorinstallatie 

boorlocatie 

boorspoeling 

BOP 

C 

carnivoor 

casing 

Cd 

cementeren 

CFK 

CH, 

ciliaten 

commissie (voor de} m.e.r. (Cn 

CO 

COj 

condensaat 

consument 

continu geluid 

Conventie van Bern 

Conventie van Bonn 

Conventie van Ramsar 

copepode 

corrosie-inhibitie 

vistuig bedoeld voor het vangen van platvis dat bestaat uit 
een sleepnet dat aan de bovenzijde opengehouden wordt 
met een brede balk ('boom') en dal aan de onderkant 
verzwaard is met kettingen (in rijen of in de vorm van een 
mat l ; tijdens het slepen wordt de bodem met de kettingen 
omgewoeld 

beitel waarmee geboord wordt 

de gebruikte combinatie van de boorinstallatie en de boor
techniek 

bij de boring vrijkomend vermalen materiaal uit de onder
grond 

de fysieke installatie waarmee een boring wordt uitgevoerd 
(hefeiland, landrig, ponton) 

bovengrondse oppervlakte van waar de proefboring wordt 
uitgevoerd, ofwel de locatie van de boorinstallatie 

vloeistof die in het boorgat wordt gebruikt om de beitel te 
koelen en te smeren, het boorgruis omhoog te brengen en 
tegendruk te geven aan de aangeboorde formatie 
Blow-out preventer 

scheikundige weergave voor het element koolstof 

vleesetend dier 

verhuizing, bekledingsbuizen 

cadmium (zwaar metaal) 

het vastzetten en verankeren van de casing tegen de 
boorwand door het pompen van cementspecie in de ruimte 
tussen de casing en het boorgat 

Chloor Fluor Koolwaterstoffen (volledig gehalogeneerde 

verbindingen die bestaan uit chloor, fluor en koolstof) 

methaan 

trithaardiertjes 

onafhankelijke commissie die het bevoegd gezag adviseert 
Over de richtlijnen voor de inhoud van het MER en de beoor
deling van de kwaliteit van het MER 

koolmonoxide 

kooldioxide 

vloeistof die ontstaat als gevolg van verdichting van gas 
door drukverhoging en/of afkoeling 

organisme dat organisch voedsel tot zich neemt 

een geluid met een verwaarloosbaar kleine niveauvariatie 

Europees verdrag inzake het behoud van wilde dieren en 
planten en hun natuurlijke leefmilieu 

wereldwijd verdrag inzake de bescherming van trekkende 
wilde diersoorten 

overeenkomst inzake de bescherming van wetlands van 
internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats 
voor watervogels (ook wel Wetlandsverdrag genoemd) 

roeipootkreeftje 

voorkomen van corrosie door middel van een gedoseerde 
injectie van hulpstoffen 
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crustacea 

cumulatieve effecten 

de 

dB(A) 

depositie 

depositfeeder 

detritivoor 

doelsoort 

doelvariabele 

d.s. 

EC 

ecologie 

ecologische hoofdstructuur (EHS) 

ecosysteem 

effect 

emissie 

estuarium 

eurokotter 

schaaldieren 

gezamenlijk effect van verschillende vormen van verontrei
niging en aantasting van het milieu door één of meer activi
teiten, waarbij de gevolgen van elke vorm afzonderlijk niet 
ernstig behoeven te zijn, maar van de verschillende tezamen 
wel 

decibel -* maat voor de omvang van geluidenergie ofwel ge-
luidsterkte, die de verhouding weergeeft tussen de omvang 
(hardheid) en de hoogte (intensiteit) 

decibel (A-gewogen) -* maat voor de geluidsterkte gecorri
geerd naar de gevoeligheid van het menselijk oor 
hoeveelheid (van een stof) die neerslaat per tijdseenheid en 
per oppervlakte-eenheid 

bodemorganisme dat zich voedt door sedimentkorrets (met 
daaraan gehechte voedselpartikels) op te nemen. Na het 
opnemen van het voedseldelen wordt het sediment weer 
uitgescheiden 

organisme dat zich voedt met op de bodem aanwezig dood 
organisch materiaal 

soort waarvoor bijzondere aandacht vanuit het natuurbeleid 
nodig is vanwege het huidige (inter)nationale voorkomen, de 
trend en de nationale zeldzaamheid en die tevens dient als 
kwaliteitsparameter voor natuurdoeltypen in het kader van 
de realisatie van de ecologische hoofdstructuur 
de grootheid {planten-, diersoorten en verschijnselen) waarin 
de ecologische doelen van het ecosysteem worden uitge
drukt 

droge stof 

Effect concentratie 

leer van de betrekkingen tussen organismen onderling en 
tussen organismen en groepen van organismen en hun 
omgeving (relaties tussen planten, dieren en hun omgeving) 

het samenhangend netwerk van in (inter)nationaal opzicht 
belangrijke, duurzaam te behouden ecosystemen, zoals 
opgenomen in het Natuurbeleidsplan; het is opgebouwd uit 
kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbin
dingszones 

geheel van elkaar beïnvloedende elementen van zowel de 
levende als niet-levende natuur in een bepaald gebied 

uitwerking op het milieu van de voorgenomen activiteit of 
één der in beschouwing genomen alternatieven 

uitworp van stoffen of de geluidproductie van een bron of 
inrichting (de hoeveelheid die op een bepaald punt ontvan
gen wordt is de immissie) 

wijde trechtervormige riviermond, waarin eb en vloed goed 
merkbaar zijn 

schip met een motorvermogen van maximaal 300 pk waar
mee binnen de 12-mijlszone in hoofdzaak met de boomkor 
op garnalen of platvis wordt gevist 
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evaluatie 

Gxploitatieboring 

exploratieboring 

EZ 

fauna 

filterfeeder 

flagellaten 

flankerende overdracht 

flare 

flora 

foerageren 

fytoplankton 

het onderzoeken of in een concreet geval de daadwerkelijk 
Optredende gevolgen bij aanleg en gebruik van een activiteit 
binnen de grenzen blijven van de gevolgen die mede op 
basis van het milieu-effectrapport ten tijde van het besluit 
werden verwacht en van de voorwaarden die deel uitmaken 
van dit besluit 

z\0 productieboring 

proefboring 

(Ministerie van) Economische Zaken 

dierenwereld 

ook wel 'suspensionfeeder' genoemd: (ongewerveld) 
bodemdiertje dat zijn voedsel uit het water haalt 

2weepdiertjes (ongewervelde diertjes die zich door middel 
van een zweephaar voortbewegen) 

aanduiding voor geluid dat afgestraald wordt door met name 
grote constructiedelen als gevolg van trillingen veroorzaakt 
door bijvoorbeeld generatoren en andere trillingsbronnen 
gasvlam -* vlam die het vrijkomende gas verbrandt tijdens 
een productietest, ofwel het affakkelen 

plantenwereld 

voedsel zoeken 

plantaardig plankton, (voornamelijk) eencellige algen die In 
de waterkolom zweven 

garnalenkotter 

gasbehandeling 

gaswinning 

tvpe schip waarvan het vistuig uit twee boomkorren bestaat 
waarmee aan weerszijden van het schip wordt gevist en 
waarbij de bodem maar tot een zeer geringe diepte wordt 
omgewoeld 

het scheiden van gas uit het mengsel van gas, water en 
condensaat dat door middel van productieboringen onder 
hoge druk uit de grond wordt onttrokken 

het uit de grond onttrekken van aardgas 

geluidhinder 

(geluids)contour 

grenswaarde 

habitat 

halonen 

Habitatrichtlijn 

heb 

HCFK 

herbivoor 

heterotroof 

Hg 

gevaar, schade of hinder als gevolg van geluid 

lijn langs een weg, spoorlijn of andere geluidsbron, die 
punten met eenzelfde geluidsniveau verbindt 

beleidsmatig vastgestelde norm waarmee beoogd wordt een 
minimaal beschermingsniveau te garanderen 

leefgebied van een organisme of een levensgemeenschap 

chloor-, broomkoolwaterstoffen, die gebruikt worden als 
brandblusmiddel 

Europese Richtlijn inzake de instandhouding van de natuurlij
ke habitats en de wilde flora en fauna (complementair aan 
de Vogelrichtlijn) 
hexachloorbenzeen 

zachte CFK (onvolledig gehalogeneerde verbindingen die 
bestaan uit chloor, fluor, koolstot en waterstof) 

dier dat plantaardig voedsel to t zich neemt 

gezegd van organismen die voor hun ontwikkeling organi

sche stof nodig hebben (tegenover autotroof) 

kwik (zwaar metaal) 
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HIPPS 

hydraat 

hydrografie 

IBN-DLO 

immissie 

IMP 

impulsachtig geluid 

indirect effect 

initiatiefnemer 

inspraak 

interstitiële copepoden 

kathodische bescherming 

kentering 

KWS 

LC EO 

macrozoöbenthos 

mantelbuis 

mediaan 

meest milieuvriendelijk alternatief 
(MMA) 

High Integrity Pipeline Protection System; Systeem 
waarmee het afblazen van gas wordt voorkomen, door 
pijpleidingen en installaties zo veel mogelijk onder druk te 
houden 

sneeuwachtig verbinding tussen water en gas die kan ont
staan wanneer aardgas, verzadigd met water, op een lage 
temperatuur wordt gebracht 
leer van de waterbewegingen 

Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (Dienst Landbouw
kundig Onderzoek) 

de inworp (aanvoer) van stoffen of geluid 

Industrie Milieuplan 

een geluid dat bestaat uit 1 of meer geluidsstotsn, die 
minder dan 1 seconde duren [ook wel 'piekgeluid' genoemd) 

(milieu)effect dat niet onmiddellijk voortvloeit uit de voorge
nomen activiteit of één der in beschouwing genomen 
alternatieven, maar kan worden beschouwd als een gevolg 
van een eerste-orde-effect 

een natuurlijk persoon, dan wel een privaat- of publiek
rechtelijk rechtspersoon die een bepaalde activiteit wil 
(doen) ondernemen en daarover een besluit vraagt 

mogelijkheid om informatie te verkrijgen en op basis daarvan 
een mening, wensen of bezwaren kenbaar te maken, 
bijvoorbeeld ten aanzien van een activiteit waarover (door 
de overheid) een besluit zal worden genomen 

roeipootkreeftjes die in de bodem in de tussenruimte 
[interstitium) tussen sedimentkorrels leven 

bescherming d.m.v. opofferingsanodes om electro-
chemische corrosie tegen te gaan 

het omkeerpunt van het getij, van eb naar vloed of omge
keerd 
koolwaterstoffen 

geluidsniveau dat gedurende 9 5 % van de tijd dat de meting 
duurt wordt overschreden, waarbij de meting aan bepaalde 
eisen moet voldoen 

letale concentratie waarbij 5 0 % van de onderzochte proef-
organismen sterft 

ongewervelde dieren (bodemfauna) groter dan 1 mm die op 
of in de zeebodem leven 

'casing'; buis, waarmee het geboorde gat bekleed wordt 

de middelste waarde uit een naar grootte gerangschikte 
reeks, ook wel 50-percentiel genoemd 

alternatief waarbij de best bestaande mogelijkheden ter 
bescherming van het milieu worden toegepast (Wet milieu
beheer); aangezien het hier gaat om een alternatief, gelden 
dezelfde beperkingen die zijn omschreven voor andere 
alternatieven: dat betekent dat het niet louter een referentie 
is (de ideale oplossing voor het milieu) maar behoort tot de 
alternatieven die redelijkerwijs bij de besluitvorming een rol 
spelen 
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MEG 

meiozoöbenthos 

MER 

m.e.r.-plicht 

mesocosm-experiment 

methanol 

micro{zoÖ)benthos 

mijnbouwinstallatie 

milieu 

milieu-effecten 

milieu-effectrapportage {m.e.r. 

milieu-effectrapport (MER) 

mitigatie 

MMA 

monitoring 

MRcp 

MTR-waarde 

mono-ethyleenglycol 

ongewervelde dieren (bodemfauna) tussen 50 fjm en 1 mm 
die op of in de zeebodem leven 

milieu-effectrappoft (als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet 
milieubeheer) 

de verplichting tot het opstellen van een milieu-effectrapport 
voor een bepaald besluit over een bepaalde activiteit 

experiment waarbij natuurlijke omstandigheden worden 
nagebootst op een schaalniveau tussen klein. 
laboratoriumschaal (microcosm) en de werkelijkheid 
(macrocosm) 

chemische verbinding die wordt gebruikt om vriespunt te 
verlagen en water te binden bij gasproductie 

ongewervelde dieren (bodemfauna) kleiner dan 50 fjm die 

op of in de zeebodem leven 

boorinstallatie of productieplatform 

het geheel van en de relaties tussen water, bodem, lucht, 
mensen, dieren, planten en goederen (Wet milieubeheer) 

gevolgen van een activiteit voor het fysieke milieu, gezien 
vanuit het belang van de bescherming van mensen, dieren, 
planten, goederen, water, bodem, lucht en de relaties 
daartussen, alsmede de bescherming van esthetische, na
tuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden (Wet 
milieubeheer) 

de procedure om te komen tot een milieu-effectrapport 
volgens wettelijk voorgeschreven stappen 

een openbaar document als bedoeld in de Wet milieubeheer 
waarin van een voorgenomen activiteit en van redelijkerwijs 
in beschouwing te nemen alternatieven de te verwachten 
gevolgen voor het milieu in hun onderlinge samenhang op 
systematische en zo objectief mogelijke wijze worden 
beschreven 

het verminderen van nadelige effecten (op het milieu) door 
het treffen van bepaalde maatregelen om de nadelige 
gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu te 
voorkomen, te beperken of te compenseren 

zie: meest milieuvriendelijk alternatief 

het doen van metingen met een bepaalde doelstelling en 
volgens een bepaalde strategie 

Mijnreglement continentaal plat 

maximaal toelaatbaar risico-niveau 

NCP 

Natura 2000 

nematoden 

NER 

NGT-leiding 

NIOZ 

Nederlands deel van het Continentaal Plat 

ecologisch netwerk van speciale beschermingszones welke 
zijn aangewezen ingevolge de Habitatrichtlijn of de Vogel-
richtlijn 

rondwormen/draadwormen, aaltjes 

Nederlandse Emissie Richtlijnen 

Noordelijke Offshore Gastransportleiding 

Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee 

m^ gas bij 1.013 bar druk en een temperatuur van 273 K 
(uit te spreken als 'normaal kubieke meters') 
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NOEC 

NOG E PA 

NO. 

nuialtetnatief 

OBM 

oil vulnerabilitv index (OVI) 

omnivoor 

oligochaeten 

oltertrawl 

No Observed Effect Concentration: concentratie waarbij 
geen effecten op organismen waargenomen worden 

Nederlandse Olie- en Gasexploratie En Productie Associatie 

stikstofoxiden 

bij dit alternatief word t uitgegaan van de bestaande situatie 
en de autonome ontwikkel ing; het dient als referentiekader 
voor de effectbeschrijving van de alternatieven 

oil-based mud -* boorspoeling op oliebasis 

een maat voor de kwetsbaarheid van vogelsoorten voor 
olielachtige} stoffen 

dier dat zowel plantaardig als dierlijk voedsel tot zich neemt 

bepaalde groep borstelwormen 

vistuig, bestaande uit een net dat opengehouden wordt met 
twee 'otterboards' (verticale 'plankjes' die over de bodem 
gesleept worden); deze 'otterboards' staan in zo'n hoek, dat 
ze proberen van elkaar 'weg te zemmen', waardoor het net 
{dat aan beide kanten aan boven- en onderzijde met het 
otterboard verbonden is) open blijft staan; het net is aan de 
opening verzwaard, om goed contact met de bodem te 
houden 

P 

PAK 

Pb 

PCB 

piekgeluid 

plaagalgen 

plankton 

polychaeten 

ppm 

primaire productie 

productieboring 

productiewater 

proefboring 

protozoön 

PSR 

rager 

fosfaat 

polycvclische aromatische koolwaterstof 

lood (zwaar metaal) 

polychloorbifenyl-isomeer 

zie ' impulsachtig geluid' 

algen die om een of andere reden (over)last kunnen bezor
gen. Een voorbeeld is de schuimvorming van Phaecostys 
pochetii. Ook kunnen sommige algen giftige stoffen afschei
den. 

vrij in het water zwevende plantaardige en dierlijke organis
men, respectievelijk fyto- en zoöplankton, bestaande uit 
macro- (met het blote oog zichtbare) en micro-organismen. 

bepaalde groep borstelwormen 

letterlijk: parts per million (deeltjes per miljoen). Dit is een 
eenheid die gebruikt kan worden om concentraties aan te 
geven (vaak wordt dit gelijkgesteld aan mg/l) 

vorming van organisch materiaal uit koolzuur (CO^) en water 
(H^O) met behulp van zonlicht door algen, wieren en hogere 
planten 

boring ten behoeve van de productie van een gasveld 
waarbij een mengsel van gas, condensaat en water uit het 
gasveld wordt onttrokken 

water dat vrijkomt bij de gasbehandeling 

boring die dient om te onderzoeken of er daadwerkelijk gas 
in een ondergrondse gesteentelaag voorkomt 

eencellig dierlijk organisme 

Process Safety Review 

'p ig ' ; voorwerp waarmee leidingen inwendig ontdaan 
worden van opgehoopte vloeistoffen 
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refugium 

reservoir 

richtlijnen 

RIKZ 

risico 

RIVO-DLO 

RIZA 

sedimentatie 

sessiel 
slib 

SO^ 
spill 

Startnotitie 

stroomnaad 

suspensionfeeder 

TEG 
thermocline 

toetsing 

Traffic Disturbance Index (TDI) 

trippen 

trofieniveau 

verbuizing 

voorgenomen activiteit 

VOS 

W8M 

winningsinstallatie 

schuilplaats (tijdelijk leefgebied waar organismen (relatief) 
veilig kunnen voorkomen 

ondergrondse poreuze en doorlaatbare steenformatie waarin 
olie en/of gas is opgeslagen 

de door het bevoegd gezag na het vooroverleg te bepalen 
wenselijke inhoud van het op te stellen milieu-effectrapport 

Rijksinstituut voor Kust en Zee 

het product van de kans op het optreden van een incident 
en het ongewenste effect van de dat incident 

Rijksinstituut voor VisserijOnderzoek (Dienst Landbouwkun
dig Onderzoek) 

Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwater
behandeling 

proces van bezinking van in het water zwevende deeltjes 

zich op een vaste plaats bevindend (bv, anemoon) 

bodemdeeltjes die kleiner dan 16^m zijn 

zwaveldioxide 

incidentele lozing 

eerste product in de m.e.r.-procedure, waarmee de voorge
nomen activiteit bekend wordt gemaakt (wat, waar en 
waarom) en waarin de milieu-effecten globaal worden 
aangeduid 

wit schuim op zee dat ontstaat doordat stromen in verschil
lende richtingen langs elkaar gaan 

(ongewerveld) bodemorganisme dat zijn voedsel uit het 
water haalt (ook wel 'filterfeeder') 

Tri-ethyleengivcol 

spronglaag; scheidingslaag tussen twee (water)lagen met 
een groot verschil in temperatuur 

beoordeling van het opgestelde milieu-effectrapport op 
onder meer juistheid en volledigheid en toegespitst op de 
besluitvorming over de activiteit waarvoor het milieu
effectrapport is opgesteld 

maat om de gevoeligheid van vogels voor verstoring weer 
te geven en te kunnen vergelijken 

proces waarbij de boorstangen uit de schacht worden 
getrokken ter vervanging van de beitel, waarna zij opnieuw 
worden neergelaten in de schacht 

niveau binnen een voedselketen bestaande uit verschillende 
organismen, bijv. primaire producenten of primaire consu
menten 

systeem van buizen dat in het boorgat wordt aangebracht, 
waarvan de maten afnemen met de diepte van de boorput 

datgene wat volgens de Startnotitie het initiatief inhoudt 
Vluchtige Organische Stoffen 

water-based mud -• boorspoeling op waterbasis 

offshore installatie voor de winning van olie of gas en 
eventueel voor het bewerken daarvan. Er zijn 3 typen; 
satelliet, productieplatform en subsea-well. 
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'wireline' operatie 

Wm 

workover 

zoöbenthos 
zoöplankton 

operatie waarbij meetinstrumenten/gereedschappen in de 
put worden neergelaten voor het verrichten van metingen 
in de put 
Wet milieubeheer 

onderhoud aan een put 

dierlijke bodemorganismen 

dierlijke organismen die in de waterkolom zweven 
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Bijlagen 



MER Winning van aardgas m blok Q4 van hot Nadwiands deol van hot Continentaal Plal Bijlage I . Blad I van I 

Bijlage 1: Vogelrichtlijngebieden 

Waddan»»*! tni^, vunrao. NooftftM wi P d * ' ö ' » " * » ^ 

^ ^ reeds aangewezen 
^ B nieuw aan te wijzen gebieden 
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Bijlage 2: Vogels 

2a: Soortenbeschrijving van binnen het studiegebied relevante vogelsoorten 

Zee- en kustvogals 
Noordse Stotmvogol 
Ds Nooidss Slormvogel, een pelagische zaavogsl, is 6én van de meest talrijke en één van da mssst wi jd varapraida 
soorten in de Noordzee, me< name in de noordelijke en centrale Noordzee. Q4 vormt de ondergrens van zijn normale 
ve'spreidingsgebied. In hel studiegebied komsn altijd Noordse Stormvogeis voor, me i name buiten ds ssrsls 10 
kilometer uit de kust. In hst voorjaar kornl de sooft verspreid op open zee voor, vanaf Q4 zeewaarta met ruim 2 0 0 0 
exenipiaran in hel studiegebied en enkele opvallende concentraties rond vissersschepen. In zomsr sn hsr ts l zijn er 
minder exemplaren Irespectiavelijk 1.200 en 3001 en komen geen concentraties voor. te iwi j l in de winter maximale 
aantallen voorkomen (4.0001 en weer concentraties worden gezien. Zelfs de maximale aantallen ( tol ruim 10.000 bij 
een enkele invasie (Platteauw, I 9 9 4 I vormen slechts een minderheid van de hele Noordzee-populatia van ruim 700 .000 
vogels (CamphuysBn et al., 1993). 

Jan van Ganl 
Da grootste aantallen van Jan van Gent in het studiegebied (en op het NCR) komen in da herfst voor (1.250). In de 
overige jaargetijden zijn de aantallen veel lager (winter 250 : voorjaar 5 0 0 ; zomer 300) . De soort komt in het hele 
aludiegebied voor. maar mijdt 's winters de dirscle kustzone. 

Grole Jager 
In Nederlandse wateren is de Grote Jager alleen tijdens voor- en najaarstrek te zien. De voorjaarstrek is vrij laat, 
waardoor de meeste trekkers in de (vroege) zomer worden gezien. Grote Jagers zijn over het hele studiegebied gezien, 
met mamma in het najaar (74), De vogels trekken vrij langzaam en foerageren onderweg door meeuwen en sterns 
voedsel afhandig te maken. Jagers worcten dan ook vaak gezien achter kotters, waar meeuwen zich verzamelen. 

Dwergmeeuw 
De Dwergmesuw is een talrijke doortrekker in Nederlandse kuatwalsrsn in voor- en najaar. Als broedvogel is öozo soort 
in Nederland zeldzaam. In okt-nov kan tot bijna 2 0 % van de Europese populatie in hel kustgebied voorkomen (okt-nov; 
Camphuvaon & Leopold, 1 9941. Hat merendeel (66,5%) hiervan werd in de directe kustzone gezien. In het studiegebied 
komen in het voorjaar gemiddeld ruim 4 0 0 Dwergmeeuwen voor, in het najaar gemiddeld bijna 600 . In de winter komen 
er hooguit enkele tientallen voor en in do zomsr zijn ze nog schaarser. 
Fosragerende groepjes houden zich vseloer op bij stroomnaden, kustfronten of bij duikende groepjes Alken. In winters 
waarin Alken bijzonder talrijk zijn, word t een veel groter deel van hel kustgebied geëxploiteerd door Dwergmeeuwen 

dan in de jaren waarin deze vogels schaars zijn (Camphuysen & Leopold. ongepubl. mat.) . 
In Q4 ging het om tientallen exemplaren in voor- en najaar. Omdat deze soort in groepen doortrekt kunnen op aommige 
dagen in Q4 enkele honderden exemplaren voorkomen ( < 0 , 5 % van de wereldpopuiatie). 

Kokmeeuw 
De populatie Kokmeeuwen in Noordwest- Europa wordt op ruim 5 miljoen broedparen geschat. In Nederland kwamen 
In 1996 ongeveer 130 .000 paren tot broeden. Broedsuccas en popuiatiagrootte in Nederland slaan al enkele jaren door 
onbekende factoren onder druk. 

De Kokmeeuw is geen typische zeevogel, maar kan vooral in kustwateren in grole aantallen worden aangetroffen. Ruim 
8 5 % van alle Kokmeeuwen in het studiegebied werd in de strook tot 10 km uit ds kust gezien, maar in de irekt i jd 
kunnen ze overal worden verwacht , omdat veel vogels van het Europese Continent op de Britse eilanden overwinteren. 
De trek vindt vaak op aanzienfijke hoogte plaats, waardoor tellingen vanaf schepen niet ideaal zijn. Op zee ia de 
Kokmeeuw In het studiegebied hoofdzakelijk doortrekker en wintergast; 's zomers werden er geen Kokmeeuwen 
waargenomen. In da rest van hel jaar komen gemiddeld enkele honderden exemplaren voor, 
De aanlailen In Q4 waren verwaarloosbaar, maar dit resultaat is gezien het groepsgewijze trekgedrag van Kokmeeuwen 
in hoge mate van toeval afhankeliik, 

Stormmeeuw 
In Nederland kwamen in 1996 ongeveer 6 .500 paren Stormmeeuwen to t broeden. Ket broedsucces en de 
populat iegroolte slaan door predalie sterk onder druk, vooral in het Hollands kustgebied. 
In het voorjaar komen enkele honderden exemplaren voor in het studiegebied, terwij l ze 's zomers schaars zijn. In najaar 
en winter komen er enkele duizenden Stormmeeuwen voor. waarvan het grootste deel (88,7%) in de kustwateren op 
< 10 km uit de kual . 
De aantallen in Q4 waren verwaarloosbaar. 

Kleine Mante lmseuw 

In Nederland kwamen in 1996 circa 50 .000 paren van da Kleine Manls lmaauw to t broedon. Hot broedsuccaa Is hoog 
en deze mesuwensoot l neemt in aantal toe. 
De Kleine Mantelmeeuw is van de in Nederland broedende meeuwen de meest op zee georiënteerde soort. Slechts 
2 9 , 6 % van de waargenomen exemplaren in het studiegebied werd in de kustzone vastgesteld; de dichtheden namen 
loe met toenemende afstand tot de kust tot 30 km uit de kust. In de winter is deze soort schaars in het studiegebied, 
maar in de rest van het jaar komen hier 2 .500-5 .000 exemplaren voor, dat wi i zeggen maximaal 1 % van de Noordwest-
Europese populatie. 

In Q4 komen vooral in het voorjaar tijdens de periode van doortrek door het gebied, bijna 1.000 Kleine Mantalmeeuwen 
voor. in zomer en najaar zijn de aantallen rond de zoekgebieden aanmerkelijk kleiner, maar toevallige omstandigheden 
kunnen hierbij een rol gespeeld hebben. 
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Zilvermeeuw 
In 1996 kwamen m Nederland ongeveer 68 .000 pareri van de Zi ivaimeeuw tot broeden. Bij deze soort s laan, net als 

bij bijvoorbeeld de Kokmeeuw, broedsucces en populat iegroolte al jaren door onbekende tactoran onder druk. 

Vri jwel het hele jaar worden tenminste enkele duizenden Zi lvermeeuwen in het studiegebied aangetroffen, waarvan 
8 2 , 5 % op oen afstand van minder dan 10 km uit de kust. 's Winters zijn de aantallen groter dan in da rest van hal jaar 
(respectieveJijk 8 .500 en 2 .200-4 .500 enemplaron). In de zomer zijn de aantallen op enige atsland van de kust laag 
(650 in het hele studiegebied). 
In mi |nbouwvak Q4 worden normaliter niet voel meer dan enkele honderden Zi lvermeeuwen aangetroffen. 
Op open zee houden rustende Zilvermeeuwen zich graag op in de omgeving van offshore-installaties. 

Grote Mantefmeeuw 
De Grote Mante lmeeuw is voornamelijk win tergas i in Nederland, en ook in het studiegebied, 6 0 % van de exemplaren 
zijn waargenomen op mmder dan 10 km uit de kust. De Grote Mantelmeeuw houdt zich op zee look achter 
vissersschepen) nooit in grote groepen op. 
In het studiegebied komen in najaar en winter bijna 2 ,000 exemplaren voor, in het voorjaar ongeveer 4 0 0 en m de 
zomer slechts t ientallen. 

In mi jnbouwblok Q4 werden tn de winter hooguit enkele honderdan Grote Mantelmeauwen waargenomen. Rustende 
Grote Mantelmeeuwen op open zee houden zich graag bij offshore-installaties op. 

Drieteen meeuw 
De Zuidelijke Bocht wordt door de Drieteenmeeuw noott helemaal verlaten, meer hij komt vooral voor als doortrakker 

en wmtergast in najaar, wmte ' en voorjaar. 3 7 % van alie waargenomen Dr iel een meeuwen werd in da zone tot tO km 
uit de kust gezien. Met name in herfst en winter kan rleze soort in de kustwateten voorkomen. In zomer an voorjaar 
is de kuststrook vr i jwel verlaten. In het studiegebied komen in de zomer circa 1 5 0 exemplaren voor, 9 0 0 in het najaar, 
bijna 3 .500 m de winter on 1.650 in het voorjaar. 

In Q4 gaat het in ieder geval in winter en voorjaar om enkele honderden exemplaren. Rustende Drieteen meeuw en op 
open zee houden zich graag op bij offshore-installaties. 

Grote Stern 
In Nederland komt de Grote Stern voor als doortrekker, zomergast en broedvogel. Meer dan 1 0 % van de Westauropesa 
populatie broedt m Nederland en deze soort word t daarom met speciale beschermende maatregelen omringd. Vanaf 
november heeft de Grote Starn de kustwateren verlaten. Tijdens de voorjaarstrek is de enorme verspreiding van 
waarnemingen over hat studiegebied opvallend, Onderzoek ten noordon van de Waddeneilanden wees uit dat in maart 
en april veel baltsende Grote Sterns op grote afstand van da kust voorkomen. Per saldo werd overigens 2/3 van alle 
Grote Sterns op minder dan 10 k m ui t de kust gezien. 

Noordse Stern en Vis dief 

De Noordse Stern en Visdiel zijn in Nederland eveneens doortrakkers, zomergasten en broedvogels. Tijdens doortrek 
worden soms duizenden vogels op een dag waargenomen. Da tellingan vanaf schepen suggereren een totale geringe 
talrijkheid van deze soorten in de directe kustzone. Zeetrek teil in gen leveren echter heel andere aantallen op. Hieruit zou 
afgeleid kunnen worden dat allaan de eerste km vanaf het strand van wezenli jke betekenis zijn. De schatt ingen op basis 
van scheepstellingen lijken daarom van weinig waarde. Opvallend is overigens de enorme verspreiding van losse 
waarnemingen over het studiegebied. 

Alk en Zeekoet 

Alken en Zeakoelen zijn talrijke doortrekkers en wintergastan in hal Nederlands deel van de Noordzee, Beide soorten 
eijn te rekenen tot de soorten van open zee. Waarbij Alken wat meer kustgebonden zijn dan Zaekoatan, Voor het 
studiegebied komt dit echter nauweli jks naar voren. 
In de loop van de herfst nemen da aantallen in da Zuidelijke Bocht snel toe (gemiddeld ongeveer 8 0 Alken en 900 
Zeekoeten In hel studiegebied). In w in te ren voorjaar zijn 2 .000 -6 .000 Zeakoeten en 3 5 0 - 4 5 0 Alken in het studiegebiad 
aanwezig. 

In Q4 gaat het gemiddeld om 500 -1 .000 Zeekoeten an tientallen Alken op het hoogtepunt van hun aanwezigheid. De 
vogels komen solitair of in kleine groepen voor an leven hier van verschillende soorten vis. 

Overige zee vogels 
Van de overige zeevogels zijn alleen de Roodkeelduiker {Gavia slellaia) on do Fuut iPodiceps cristatus) zijn nog hst 
vermelden waard. Beide soorten komen hoofdzakelijk 's winters en vooral in de kustzone voor. Bij do Roodkeelduiker 
gaat het in het studiegebied in winter an voorjaar gemiddeld om 1 60 -360 exemplaren, met uitschieters naar boven op 
dagen tijdens sterke doortrek. Het aantal Futen is minder goed voorspelbaar. Tijdens tellingen werden winterwaardan 
van gemiddeld 9 0 0 exemplaren gevonden, maar t i jdens strenge winters kunnen veel grotere aantallen gevonden 
worden. 
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Trekvogel» 
Jaarlijks steken miljoenen vogels de Noordzee over. vaak op grote hoogten en onzichtbaar voor waarnemers vanat de 
grond. Een deel vliegt echter lager en wordt wel opgemerkt tijdens zeevogelleltingen. In blok Q4 werden hierbij soms 
ook kustvogels, roofvogels, duiven en zangvogels opgemerkt (in aantallen overlreften deze groepen zelfs de zeevogels). 

Waterwild 
Van slechts 3 van do 2 0 soorten in de Hollandse kustzone waaroenoman wa ie rw i ld (Rotgans, Bergeend an Zwarte Zee-
eend), werden ook buiten de directe kustzone relatief veel vogels gezien. Dit w i js l op trek over zee richting 6r i lse 
Eilanden. Bij de Bergeend betrof hel zeer geringe aantallen; deze soort word t daarom niet apart besproken. 

Rotgans 
Rond de Noordzee overwinteren ongeveer 3 0 0 . 0 0 0 Rotganzen. Afhankeli jk van beschikbare voedselvoorraden in 
verschillende gebieden en weersomstandigheden, trekken deze vogels in najaar, winter en voorjaar in grote aantallen 
heen en weer tussen Nederland, Frankrijk en Engeland. Langs de Hollandse kusl is vooral de voorjaarstrek massaal. Ter 
hoogte van Q4 werden de meeste exemplaren eveneens tijdens de voorjaarstrek opgemerkt, maar ook najaarstrek en 
winterbewegingen waren goed zichtbaar. Hel betrof in voor- en najaar slechts enkele groepen trekkende Rotganzen. 

Zwarte Zee-eend 
Zee-eenden, in het bijzonder de Zwarte Zee-eend, komen in sommige jaren in zeer grote groepen (tot > tOO.000 
vogels) voor in de kustwaleren tussen Q4 en de Hollandse kust, waar in sommige jaren rijke schelpdierbanken 
voorkomen. Groepen pleisterende Zwarte Zee-eenden trekken andere soorten duikende schelp dier eten de eenden aan, 
met name Grote Zee-eenden, Eidereenden en Toppereenden, die hier dan ook in soms grote aantallen voorkomen. Q4 
ligt buiten het gebied waar deze eenden massaal verblijven en eten zoeken. 

Do Zwarte Zee-eend is het moest talrijk van da genoemde eenden. Bovendien komt deze soort als enige ook verder uit 
de kust voor. Zwarte Zee-eenden zijn zeer mobiel en trekken voortdurend in groepjes heen en weer tussen de 
verschillende voedselgebieden langs de kust. In het winterhalfjaar vinden dagelijks verplaatsingen plaats, heizij lussen 
nabijgelegen voedselgebieden, hetzij tor correctie van afdrijving door het geti j ; hierbij blijven do vogels aan de landzijde 
van Qd. Tijdens echte trek komen zo ook vorder op zee voor; bij vogel teil in gen werd slechts incidenteel oen groepje 
In Q4 opgemerkt, 

Sislllopers 
De steltlopers die in Q4 voorkomen zijn trekvogels die van het gebied alleen het luchtruim gebruiken. Boven Q4 koman 
steltlopers met name voor tijdens de voorjaars- en najaarstrek. Veel van de trek boven zee gebeurt op grote hoogte. 
Steltlopers die vanaf het zee-oppervlak worden opgemerkt, vliegen relatief laag (vermoeidheid/ daling al ingezet/ 
sommige soorten vliegen standaard lager of zijn tijdens de t iek luidruchtig. Rond Q4 werden de volgende soorten 
opgemerkt: Kievit (vliegt laag). Wulp (grootl on Regenwulp (luidruchtig). 

Zangvogels 
Spreeuwen en andere in Europa talrijke zangvogels als l l jsterachtigen, Goudhaantjes en vinken steken tijdens voor- en 
najaarstrek met miljoenen de Noordzee over. De grote meerderheid van deze zangvogels vliegt boven zee echter op 
grote hoogtes, waardoor ze bij scheepstellingen niet worden waargenomen. Bovendien vinden de meeste 
vl iegbewegingen 's nachts plaats. De beschikbare dataset geeft geen goede afspiegeling van de soorten en aantallen 
trekvogels boven zee. Zo werd een aantal soorten relatief in hoge aantallen opgemerkt, omdat ze tijdens de trek 
luidruchtig zijn (Kramsvogel, Veldleeuwerik, Graspieper). De meest talrijk waargenomen soorten waren Spreeuw, diverse 
soorten lijsters (met name Kramsvogels, Koper wieken en Merels), Vel dl eeuw er ik en. Graspiepers en Vinken. Er was geen 
duidelijk verschil in aantallen of soorlensamenstell ing tussen voor- en najaar. 
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2B: Gevoeligheid van vogels 
In de ie bijlage word l kort ingegaan op de gevoeligheid van vogelsoorten voor verstor ing, olievervuiling en desoriëntatie. 
De bespreking hiervan vindi plaats per besproken soort of groep. De intofmatie hiervan is afkomst ig u>t een len behoeve 
van dit MER ui lgevoetde studie fCamphuvsen et al., 1399). 

Noordse Storm vogel 
De Noordse Stormvogei is kwetsbaar voof olievervuiling (OVI 50) en vervuil ing van andere di i jvooda verontreinigingen. 
De soort is ongevoelig voor verstoring (TDI 39) en kan schepen urenlang volgen. 
Waarnemingen van problemen met gasvlammen zijn niet geraporteerd. 

Jan van Gent 

Oo Jan van Gent ia ioor kwetsbaar voor olieverontroiniging (OVI 54) . Bij in Nederland dood gevonden vogels lijkt olie 
Imot een ohebevuil ingspercenlage van 86%) de belangrijkste doodsoorzaak. Deze soort is slechts mal ig gevoelig voor 
verstoring ITDI 39) ; 70 komen soms opvallend grote concentral ios voor achter viskotters. Ook voor gasvlammen is de 
soort slechts ma l ig gevoelig. 

Grote Jager 

Da Grolo Jager is mal ig kwetsbaar voor olieverontrainiging (OVi 48) en ongevoelig voor verstor ing (TDI 26), De ie soort 
komt regelmatig achter (de meeuwen achter) viskotters voor. Ook tnet gasvlammen lijkt dezo soort weinig problemen 
te kennen. 

Dwergmeeuw 
Owergmeeuwen zijn kwetsbaar voor olievervuiling (OVI 46) . De Nederlandse kustwateren zijn van bijzondere 
internationale betekenis voor deze soort, zodat een eventueel olie-incident l o t grote schade op populatienivaau zou 
kunnen leiden. De levenswijze van deze vogels (vliegend toerageren, n ie l langdurig op zee zwemmen) an de relatief 
kleine groepen waarin zo fosrageren, makan dal deze soort tot dusverre gespaard is gebleven bij ol ie-incidenlan in onze 
omgeving; achade als gevolg van een olia-incident is echie zeer waarschijnli jk. De Dwergmeeuw wordt beschouwd als 
een verstoringsgevoelige vogel (TDI 40), Daze soort reageerl echter min of meer onverschil l ig op schepen en foerageert 
soms zelfs erachlar. Zichtbare verstoring door da aanwezigheid van een offshore-installatie is nergens gerapporteerd. 

Kokmeeuw 

De Kokmeeuw is mat ig gevoelig voor olievervuiling (OVI 36) . De schade op populatieniveau zal zelfs bi) grote olie-
incidenten naar verwacht ing verwaarloosbaar klein zijn. omdal deze soort relateif in kleine aantallen op zee voorkomt 
en met langdurig op zoo z w e m l . Voor verstoring is de Kokmeeuw weinig gevoelig (TDI 19), omdat dezo op land 
georiënteerde soort juist door schepen aangetrokken word t . 

Stormmeeuw 
De Stormmeeuw is mat ig kwetsbaar voor olievervuiling (OVI 36). Omdat deze soort niet langdurig op zee zweml en 
op grotere afstand van de kust nauweli jks voorkomt, zal de schade op populatienivaau, zelfs bij grote olie-incidenlen. 
naar verwacht ing verwaarloosbaar klein zijn. Voor varstoring is do Stormmeeuw weinig gevoelig (TDI 27), omdal deze 
soort evenals de Kokmeeuw een op land georiënteerde soort is, die eerder aangetrokken dan afgestoten word t door 
schepen. 

Kleine Mantelmeeuw 
De Kleine Mantolmeeuw is een vogelsoort die kwetsbaar is voor olie-vervuiling (OVI 46) . Oeze soort z w e m l in principe 
niet lang op zee, waardoor schade op populalienivoau zelfs bij grote olie-incidenten normaal gesproken verwaarloosbaar 
klem zal bli jven. In Nederland komen olio-incidenten het meest in de winter voor. In die periode is de Kleine 
Man talmeeuw afwezig. 
Kleine Mantelmeouwen toerageren op grote schaal achter vissersschapen. De ver storingsgevoeligheid van deze aoort 
wordt dan ook laag ingeschat (TDI 35). 

Zilver moouw 
De Zi lvermeeuw Is mel ig kwetsbaar voor olievervuiling (OVI 42). Van deze soort worden 's winters londanks de 
geringere kwetsbaarheid voor o liever vu il ing) veel meer olieslachtotfers op de kust gevonden dan van de Kleine 
Manla lmeeuw, omdat de Zi lvermeeuw juist in de winter in grote aantallen in de regio voorkomt, Omdal de Zilvermeeuw 
niet langdurig op zee zwomt, is de verwacht ing dat ?elfs bij een groot olie-incident de schade op populatie-niveau 
verwaarloosbaar klein bitjft. Deze meeuwsoor l foerageert op grote schaal achter vissersschepen lop niet te grole 
afstand van da kust). Rustende meeuwen op open zee houden zich graag op in de buur! van offshore-installaties, Oe 
Zilvermeeuw heeft dan ook een lage versloringsgovoeligheid (TDI 35) , De plaatsing van een plat form in Q4 zal naar 
verwacht ing leiden to l een permanent hoger aantal Zi lvermeeuwon. 

Grote Mantelmoeuw 
Da Grole Mantelmeeuw is een vogelsoort die zeer kwetsbaar is voor olievervuiling (OVI 52) . In do Noordzee zijn echter 
lo t dusverre geen ode-incidenten geweest waarbij dusdanige aantallen Grole Manla lmeeuwon zijn omgekomen, dat enig 
merkbaar effect in de populatie kan zijn opgetreden. In de winter komt deze soort talrijk voor, maar omdal de Grote 
Manlelmeeuw meestal niet in grote groepen voorkomt, is de verwacht ing dat da schade op populatieniveau zelfs bij 
grote olio-incidenlen verwaarloosbaar klein zal blijven. 

De Grote Mantelmoeuw is matig gevoelig voor verstoring (TDI 37). Schepen hebben eerder oon aantrekkende dan een 
verstorende werk ing, maar de Grote Manle lmeeuw zal met lang meevliegen met niet-vissersschepen. 

Rustende Groto Mantolmeauwon op open zee houden zich graag bij ottshoro-installaties op. Plaatsing van aen 
winningsinslal lat ie zal dan ook leidon tot een permanente verhoging van de aantallen Grote Mante lmeeuw. 
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Orieteenmeeuw 
De Drieleanmeeuw is door zijn pelagische levenswijze (hij slaapt zelfs op zee) een zeer kwetsbare soort voor 
oiievervuiltng (OVI 54). Op de Nederlandse stranden heeft deze soort van alle meeuwen het hoogste oliebevuilingsper-
centage (circa 8 0 % ) . in het verladen hebben olie-incidenten geleid tot f l inke aantallen olie-stachtotfers. Omdat de 
weraldpopulatie zo groot ia (zie paragraaf . . ) , hebben dergelijke incidenten nooit tot merkbare veranderingen op 
populatieniveau geleid. 
De Drieteenmeeuw foerageert builen de broedtijd op grote schaal achter vissersschepen. Rustende exemplaren op open 
zee houden zich graag op in de buurt van offshofe-instaüatias. Deze soort word t als mal ig gevoelig voor verstoring 

ingeschat (TDI 40), Door de da plaatsing van een platform zal naar verwacht ing vooral in najaar en winter eon verhoging 
van aantallen Drieteenmeeuwen to t gevolg hebben. 

Grote Stern 
Oe Grola Stern wordt als kwetsbaar voor oliovervuiling ingeschat (OVI 46), maar in de praktijk blijken ze olievlekken 
goed te ontwi jken, Olieslachtoffers op onze kust zijn een uitzondering. 
De gevoeligheid van deze soort voor verstoring is matig (TDI 37), Er zijn geen bewijzen dat (foeragerando) sterns zich 
noemenswaardig laten beïnvloeden door scheepvaart of platforms. 

Noordse Stern en Visdief 
De Noordse Stern en Visdief worden als weinig kwetsbaar voor olievervuiling ingeschat (OVI 35). Ze zijn goed in staat 
olievlekken te on lwi iken; olieslachtoffers op onze kust zijn dan ook schaars. 
De gevoeligheid van deze soorten voor verstoring is matig (TDI 35), Er zijn geen bewijzen dat (f oer agerende) sterns zich 
noemenswaardig laten beïnvloeden door scheepvaart of platforms. 

Alk en Zeekoet 
Do kwetsbaarheid voor olie is voor zowel de Alk als voor de Zeekoet hoog (OVI repactievelijk 64 en 62). In Nederland 
worden elk jaar waar olielachtoffers op de kust geregistreerd. Vooral in het winter halfjaar (oktober-april) is bij een olie
incident de kans op slachtoffers hoog. 
Beide soorten zijn verstoringsgevoelige vogelsoorten (Alk TDI 47 en Zeekoet TDI 461. De aanwezigheid van een platform 
vormt gaan aantoonbare belemmering in het voorkomen. 

Roodkeelduiker en Fuut 
Zowel da Roodkeolduiker als de Fuut zijn kwetsbaar voor olievervuiling lOVI respectievelijk 50 en 45). De Fuut is 
bovendien versloringsgevoolig (TDI 43) , terwij l de Rood keel duiker zelfs uiterst verstoringsgevoehg is (TDI 52). 

Rotgans 
Rotganien komen, als trekvogels boven zee, slechts in geringe male in aanraking met het zeeoppervlak en zij dus 
weinig gevoelig voor olie-vervuihng (OVI 31) of verstoring doof schepen. Trekkende Rotganzen lijken wel gevoelig voor 
de aantrekkingskracht van een gasvlam. 
Zwarte Zee-oend 
De Zwarte Zaa-eend is een soort, die zeer kwetsbaar is voor olieverontrelniging (OVI 52) . Vooral in de hustwateren 
uvaar deze eenden massaal verblijven an voedsel zoeken zijn ze zeer kwetsbaar, Mi jnbouwvak Q4 ligt weliswaar buiten 
het gebied waar ze massaal voorkomen, maar de offshore-activiteiten en het hiermee geassocieerd verkeer vormen een 

potentieel risico. 
De Zwarte Zaa-eenden zijn zeer verstor in gs gevoelig (TDI 60). Hierdoor kunnen ze bij nadering van een schip of een 
laagvliagend vliegtuig vluchten en tijdelijk ui twi jken naar plaatsen die overigens voor hun weinig geschikt zijn. 

Steltlopers 
De steltlopers, die in 0 4 voorkomen, zijn alle trekvogels die van het gebeid alleen het luchtruim gebruiken. Problemen 
ten aanzien van olieverontreinigingen op zee, ot varsloringen door scheepvaart spelen dan ook niet bij deze groep. In 
faita zijn alleen problemen tijdens affakkelen van gas relevant. Volgens Van der Laar (1993) zijn steltlopers gevoelig 
voor da aantrekkingskracht van een nachtelijke gasvlam, al nam hij geen ongelukken waar. Camphuysen & Leopold 
(1998) suggereren, dat stalltopers vooral kwetsbaar zi|n tijdens de voorjaarstrok wanner ze, vliegend op hun laatste 
reserves bijna de V^addenzee hebben bereikt, 

Zangvogels 
Onder slechte weersomstandigheden worden (vermoeide) zangvogels aangetrokken door verl ichting en/of een gasvlam. 
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Bijlage 3: OBM-gevoelige macrobenthossoorten 

Tabel B1: Gevoeligheid van een aantal in 0 4 voorkomende (op station 0FF9 (zie figuur 4.2) 
aangetroffen) macrobenthossoorten (zie tabel B I ) . Van de soorten die niet in deze 
tabel zijn opgenomen, maar w/el in 0 4 voorkomen (zie ook tabel 4.7), is niet 
bekend of ze OBM-gevoelig zijn of niet. Met OBM-gevoeligheid wordt de gevoelig
heid van de soort voor oiievervuiling bedoeld (bron; Camphuvsen et al., 1999). 

Soort 
{wetenschappeli jke naam) 

Soort 
(Nederlandse naam) 

OBM-
geuoelig 

waarschijnli jk 
OBM-gevoe-

lig' 

oppor
tun is t ' 

Balhsiporsia spec. X 

BaTheiporeia elsgsns X 

Bsihsiporsia guilliamsoniana X 

Chaslozone setosa X 

Echinocardium juv. Hartegel/Zeekli! X 

Harpinia anlennaria X 

Lunatia alderi Glanzende Tepelhoorn X 

Mageion a mirabilis X 

Megaluropus agilis X 
Iwaar-
schijn-

lijk) 

Nephlys cirrosa X 

Spia tilicomis X 

Spiophanes bombyt X 

Telling tabtila Rechtsgestteepte Platschelp X 

Urolboe brev'comis X 

Urolhoe posaidonis Bulldozarkreeflje X 

' Waarschijnlijk geuoahg houdt in, dal bijvoorbeeld in slechts één geval afname van de soort ia waargenomen, 
of dat een uargeli|kbare soort ;eker OBM-gevoelig is, 

' Een opportunistische soort is een soort, die kan profiteren van bijvoorbeeld de afwezigheid van OBM-
gevoelige soorten. Dit sluit echter niet uit, dal ook deze soorten bij een bepaalde olie-concentratie toxische 
effecten kunnen ondervinden van olie. 

De OBM-gevoeligheid is gerelateerd aan het gehalte minerale olie in het sediment. Daardoor 
kunnen de resultaten uit het onderzoek naar de gevoeligheid voor OBM ook worden gebruikt 
als indicatie voor de gevoeligheid van macrobenthossoorten voor olieverontreiniging. De indeling 
naar gevoeligheid is als volgt: 
- gevoelige soorten zijn macrobenthossoorten die bij minerale oliegehalten van 1-10 mg/kg 
droog sediment negatieve effecten zullen ondervinden 
- soorten waarbij bij deze gehalten met grote waarschijnlijkheid effecten zullen optreden zijn als 
waarschijnlijk gevoelig aangeduid. 

Bij een vervuiling van 1-10 mg/kg d.s. zullen in mijnbouwvak 0 4 7 macrobenthossoorten [de 
in tabel BI genoemde OBM-gevoeiige soorten) negatieve effecten ondervinden. Van nog eens 
6 soorten ('waarschijnlijk OBM-gevoelig' in tabel BI) is het zeer waarschijnlijk, dat dan 
negatieve effecten optreden. Van de andere soorten die aangetroffen zijn, is niet bekend of ze 
gevoelig zijn voor olie in het sediment. 
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Bij een vervuiling van 10-100 mg/kg d.s. kunnen naast negatieve effecten op de (waarschijnlijk) 
gevoelige soorten ook effecten optreden zoals afname van dichtheid van de algemene soorten, 
afname van de diversiteit en de toename in dichtheid van opportunistische soorten. Bij een 
dergelijke vervuiling is het moeilijk de effecten te voorspellen, omdat bij een zelfde graad van 
olievervuiling onder verschillende omstandigheden verschillende effecten optreden. Bij een 
vervuiling van meer dan 100 mg/kg d.s. zullen zowel de dichtheid per soort als de diversiteit 
in een gebied kunnen worden beïnvloed. 
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Bijlage 4: Selectie technieken ter beperking van emissies naar water en lucht 

Stand der techniek: emissies naar water 
De PARCOM Recommendation 92/6 geeft de volgende voorbeelden van stand der techniek voor 
typische nieuwe installaties; 

toepassing van plaatseparator 
toepassing van een hoge druk filter 'coalescer' 
evaluatie van de mogelijkheid van membraanfiltratie 
evaluatie van 'str ipping' technologie 

Op basis van het rapport 'Inventarisatie van technieken ter beperking van benzeen / zware 
metaten emissies van offshore platforms' door Stork Engineering Consultancy B.V, (1998) en 
op basis van eigen ervaringen en toepassingen zijn door Clyde de volgende technieken als stand 
der techniek aangemerkt: 

gasflotatiesystemen 
statische hydrocycionen 
'coalescers' 
plaatseparatoren 
centrifuges 

Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende systemen. 

Gas flotatie systeem 
Dit separatiesysteem is op coaiescentie, het samengroeien van oliedruppels, en het scheiden 
op basis van zwaartekracht gebaseerd. Voor dit systeem is het dichtheidsverschil van de olie 
en het water, de druppelgrootte en de verblijftijd in het systeem van belang. Gas wordt 
geïnjecteerd in het producliewater. De fijne belletjes zullen zich hechten aan de oliedruppels die 
aanwezig zijn in het water. Aan het oppervlak ontstaat een 'schuimlaag' met daarin de 
afgescheiden olie. 

Met dit systeem is er op een vrij eenvoudige wijze een goede olie/water scheiding te bereiken. 
De nadelen zijn dat het systeem arbeidsintensief is en erg gevoelig is voor veranderingen in het 
waterdebiet en samenstelling. Een verstoring van deze aard heeft een lange tijd een negatief 
effect op het effluent. 

Statische hydrocycionen 
Een hydrocycloon is een conische cilinder waarin het water tangentiaal wordt ingevoerd. 
Hierdoor ontstaat er een draaikolk. Door deze draaikolk ontstaat er een centrifugale kracht 
welke de zwaardere waterdeeltjes naar de buitenkant van de cycloon zal voeren en de lichtere 
deeltjes, de olie, wordt naar het centrum van de cycloon gevoerd. De olie/water scheiding die 
bereikt wordt is over het algemeen goed, de installatie is klein en niet erg gevoelig voor grotere 
hoeveelheden olie. De nadelen zijn de gevoeligheid voor erosie door zand en de afzet van 
aanslag in de cyclonen, en gevoeligheid voor snelle druk en debietsveranderingen. De werking 
van het systeem moet regelmatig gecontroleerd worden. 
Bij de separatie met behulp van hydrocycionen wordt het productiewater niet ontgast. Hiervoor 
is na de hydrocylonen nog een ontgasinstallatie nodig. 

'Coalescer' 
Deze techniek is gebaseerd op het samenvoegen van kleine oliedruppels tot grotere, zodat de 
olie/water scheiding op basis van de zwaartekracht verbetert. Met deze techniek wordt door 
middel van een in de productiestroom geplaatst pakkingpakket, welke bestaat uit fijnmazig 
metaaldraad, kleine druppels samengevoegd tot grotere. Kleine druppels worden ingevangen 
door de fijne draden en worden daar samengevoegd tot grotere. Deze grotere druppel die weer 
los zullen komen van de draden worden door middel van zwaartekracht gescheiden. Met behulp 
van deze techniek kan een goede olie/water scheiding bewerkstelligd worden. Voordeel van dit 
systeem is de relatieve ongevoeligheid voor vervuiling, variatie in debiet en druk. 
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Parallelle plaat en golfplaatseparator 
Deze scheidingstechnieken zijn gebaseerd op scheiding door zwaartekracht. De oliedruppels in 
het water zullen onder invloed van de zwaartekracht stijgen en terechtkomen tegen het 
oppervlak (onderzijde) van de platen. Op deze platen zullen de kleine druppels samenvloeien tot 
grotere druppels. Door deze druppelvergroting wordt de scheiding verbeterd en zal er afhankelijk 
van de druppelgrootte in het influent een goede olie/water scheiding tot stand komen. Het 
voordeel van deze vorm van separatie zijn de geringe gevoeligheid voor grote hoeveelheden olie 
en de geringe gevoeligheid voor storingen. Als nadeel kan worden gegeven dat het systeem 
minder efficiënt is bij de verwijdering van zeer kleine oliedruppels. 

Centrifuge 
De techniek van het scheiden van olie en water met behulp van een centrifuge is niet nader 
bekeken, omdat deze manier van scheiden voor een onbemand satellietplatform niet geschikt is 
vanwege de storingsgevoeligheid in verband met het optreden van vervuiling, het ontstaan van 
aanslag en de slijtage door erosie door zand. Naast deze zaken is de toepassing van een 
centrifuge arbeidsintensief. 

Aan het eind van deze bijlage worden de afwegingen beschreven die hebben geleid lot de keuze 

van de voor Q4 toegepaste techniek-

Stand der Techniek: emissies naar lucht 
Bij het beschouwen van de stand der techniek voor de emissie naar lucht is in ogenschouw 
genomen wat er gezegd wordt in de Nederlandse Emissie Richtlijnen {NER), die in een 
'Bijzondere Regeling' een uitspraak doet over de technologie in de Olie- en Gaswinning. 

De eisen die voortvloeien uit de Bijzondere Regeling NER, voor zover ze betrekking hebben op 
het onderhavige soort installatie, zijn: 

het onder druk houden van condensaat om 'flashgas' te beperken/vermijden 
- voor nieuwe gasmotoren mag de emissie niet meer bedragen dan 140 g NO. per GJ 

(primair), vermenigvuldigd met 1/30 van het motorrendement. 

Zoals reeds eerder beschreven wordt het condensaat, dat in eerste instantie afgescheiden is van 
het gas, onder druk gehouden en opnieuw in de gasstroom gebracht voor transport naar het P6-
A platform. Eén van de generatoren op Q4-A voor elektriciteitsopwekking, alsmede de eventuele 
compressor op Q4-A en de mogelijke toekomstige extra generatoren op beide platforms, zullen 
worden aangedreven door een gasmotor. Deze zullen tenminste voldoen aan het bovengenoem
de criterium. 

Overige maatregelen die In beschouwing genomen zijn 
Als opvolging van het milieuconvenant dat door de Olie- en Gaswinnningsindustrie is afgesloten 
met de Nederlandse overheid wordt voortdurend aandacht besteed aan technologische 
ontwikkelingen die mogelijk kunnen worden toegepast en toegevoegd aan de lijst van de 'Stand 
der Techniek', 

In het kader van de bij het convenant horende 'Intentieverklaring uitvoering milieubeleid olie-
en gaswinningsindustrie' is voor het IMP een lijst opgesteld met mogelijke maatregelen om de 
milieubelasting van de installaties te verminderen. Dit betreft een algemene lijst van maatregelen 
voor oude en nieuwe installaties, zowel onshore als offshore. Voor de volledige lijst wordt 
verwezen naar het OntwerplMP2 (hoofdstuk 5). Slechts een beperkt aantal maatregelen is van 
toepassing op offshore satellietplatforms voor gas. Voorts bevat de lijst een aantal maatregelen 
die in de Bijzondere regeling NER en het Stork rapport genoemd zijn en in het bovenstaande 
reeds behandeld is. 
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Na een opschoning van de IMP lijst voor niet relevante en reeds behandelde maatregelen zijn 
de volgende maatregelen mogelijk toepasbaar om eventuele milieu-effecten te voorkomen of 
te beperken. Toepasbaarheid is echter nog steeds afhankelijk van de specifieke eigenschappen 
van de betreffende installatie. Daarom is aan de lijst een vierde kolom toegevoegd met een 
beoordeling van de mogelijke toepassing voor de beide platforms. De wenselijkheid of noodzaak 
van maatregelen is afhankelijk van het feit of er significante effecten zijn, waarvoor het 
gewenst is de ooizaak weg te nemen of de gevolgen te beperken. De nummering in de tabellen 
is overeenkomstig de nummering in het IMP. 

Tabel 1: Maatregelen/acties emissiereductie CFK's, HCFK's, halonen 

Maatragel/actia Toepassingsgebied Opmerkingen Mogeli jkheid voor Q4 

7 Gebruik van alternatieve 
blusmiddeien i.p.w. halonen 

Brandblusapparatuur Halon wordt niet toegepast. 
Er komt een FM200 installa
tie. 

Tabel 2: Maatregelen/acties CO^ en CH^ emissiereductie 

Maatregel/actie Toepassingsgebied Opmerkingen Mogelijkheid voor 0 4 

13 Algemeen energiebe Warmte-krschtkoppe- Toepassing te Nutt ig gebruik geringe hoe
sparende maatregelen l ing, recuperatie realiseren via MJA 

met EZ/NOVEM 
veelheid restwarmte genera
tor motor met haalbaar 

14 Benul l ing energie die Gasbehandaling. Atl iünkeli jk rosei- Op kleine installatie van 
vr i jkomt bij expansie Diverse expansiestap-

pen,zoals turbo tur
boexpansie 

voir lechnische 
factoren 

satelliet niet relevant 

16 Toepassing van CO,- Gebruik van gas i.p.v. Toepassingen Voor hoofdgenerator Q4-A 
arme energiebronnen olie; verbrandingsmo

toren, fornui ion 

afhankelijk situatie Is gasmotor als aandrijving 
gekozen, evenals voor 
eventuele compressor op 
Q4-A en mogelijke 
toekomstige extra 
generatoren op beide 
platforms. 

42 Aanpassing overdruk- Productie, veiligheids- Toepassing afhan HIPP is inmiddels standaard 
beveiliging (breakplaat loestellen kelijk van situatie op alle n ieuwe installaties. 
In inlaal van relief val-
ve, HIPP, doublé seal 
valves, pilot operaled 
relief valves etc.) 

45 Verminderen van hoe Productie installaties Toepassing afhan- Op kleine installalie van 
veelheid afblaasgas kalijk van situatie satelliet niet relevant. 
door compartimenteren 
van hoge druk proces-

svstemen 
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Tabel 3: Maatregelen/acties SO, en NO. emissiereductie 

M a atr egel/act i« Toepassingsgebtad Opmerkingen Mogeli jkheid voor 0 4 

66 Motormanagsmont Motoren Voor de loe te passen kleine 
motoren slechts in beperkte mate 
beschikbaar. Motoren met 
katalvsalor worden geregeld met 
lambda-sonde 

67 Lean burn motor on Motoren Alleen voor 
gasmotoren 

Keuze nog te maken. Indien geen 
'lean burn' haalbaar bli|kt, wo id t 
een dr ie weg-katalysator toegepast, 
waarmee dezelfde emissiewaarden 
bereikt worden. 

62 Verbeterde brandstof-
inject iesyslemen 

Dieselmotoren Toepassing 
afhankelijk 
situatie 

Mogeli jkheid beperkt bij kleine 
motoren. 

63 Salactiove katalytiache 
reductie ISCR) 

Motoren Voor lean tturn 
gasmotoren 

Alleen haalbaar bij grote arme
mengsel motoren (bijv. meer dan 
1.000 kW) 

64 Toepassing drionvog-
katalysa toren 

Motoren Alleen voor 
gasmotoren 

Indien ri jk-mengsel gasmotor wordt 
gekozen, wordt dt iewog-katalvsator 
toegepast. 

Tabel 4: Maatregelen/acties VOS emissiereductie 

Maatregel/actia Toepassingsgebied Opmerkingen Mogeli jkheid voor Q4 

42 Aanpassing overdruk-
beveiliging (breekplaat 
in inlaat relief valve, 
HIPPS, doublé seal 
walvas etC-l 

Veil igheidstoastellen, 

productie 

Toepassing afhanke

lijk van de situatie. 
Zie hiervoor punt 42 
in tabel 2. 

45 Verminderen van hoe
veelheid af blaas gas 
door compart imen-
teren hoge druk pro
cessystemen 

Pr 0 du c t i esy s i em en Zie hiervoor punt 45 
in tabel 2 

79 Gebruik verf met laag 
gehalte aan 
oplosmiddelen 

Toepassing 
afhankelijk situatie 

Bast haalbare oplossing is 
nog onderwerp van studie. 
Van plat form Q4-A wordt 
oude verf verwi jderd en 
vervangen door minder 
mil ieubelastende verf 
(overigens worden geen 
aangroeiwerende middelen 
toegepast). 

23 Beperking VOS-ven-
l ing door takkolon 

Afblaasleidingen Afhankeli jk van aard 
on procesomstan-
digheden van de 
vri jkomende a(gas
sen 

Om veiligheidsredenen niet 

gewenst . 
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Tabel 5: Maatregelen/acties emissiereductie zware metalen, benzeen, olie en mijnbouwhulp-
stoffen 

Maalragel/actie Toepassingsgebtad Opmerkingen Mogeli jkheid voor Q4 

85 Vetbelar ing ol is/wa-
ter afsctiaictinQ door 
bijv. verhoging 
saparalordruk ot 2-
trapa scheiding. 

Productiewatar Toepassing afhan
kelijk situalie, 
resulteert tevens in 
vermindering ge
bruik emulsit iers 

2-traps scheiding wordt toegepast. 

97 Toepassing alummi- Installaties, jac- Toepassing afhan toepassing van aluminium anodes 
umanodes i.p.v. kets, pijpleidingen kelijk situatie. met 3 -5% l ink 
zink anodes 

98 Terugwinnen van Productiewater bi| Verwildering van maatregel met relevant vanwege 
methanol uit gepro 5tan up ga spuit en het gedeelte boven relatief geringe hoevealhedan ta 
duceerd water 4 % IS mogelijk. gebruiken methanol (alleen bij 

opstarten) 

Tabel 6: Maatregelen/acties reductie afvalstromen 

Maatregal/sctie Toepassingsgebied Opmerkingen Mogeli jkheid voor Q4 

1 11 Atvsl scheid mg Algemeen Scheiding wordt afge
stemd op optimale verwer
king. 

Bij de bovenstaande afwegingen zijn de volgende drie technieken, die in het Stork 
rapport worden aangemerkt als 'bewezen technieken' niet opgenomen: 

stoomstrippen van glycol-regeneratiewater 
herinjectie van productiewater 
'mechanical water shut off'. 

Stoomstrippen is niet aan de order omdat er op het satellietplatform geen givcol-regeneratie 
plaatsvindt. Voor herinjectie van productiewater is de beschikbaarheid van een niet (meer) 
gebruikte put vereist. Een dergelijke put is niet voorhanden nabij het platform en de kosten van 
het boren van een speciale put voor dit doel zijn prohibitief, vooral gezien het geringe volume 
geproduceerd water en de lage concentratie van de verontreinigingen daarin. Voorts moet 
rekening gehouden worden met de milieu-effecten die het gevolg zouden zijn van het uitvoeren 
van een dergelijke boring. 

'Mechanical water shut off' dient overwogen te worden indien het volume geproduceerd water 
groot is. Daarvan is in eerste instantie geen sprake. Indien op de lange duur de hoeveelheid 
geproduceerd water aanzienlijk zou toenemen, dan dient deze maatregel alsnog overwogen te 
worden. 
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Tenslotte zijn in het eerdergenoemde Stork rapport vier nieuwe technieken genoemd die zijn 
geselecteerd 'voor nadere uitwerking'. Deze worden in het onderstaande nader beschouwd. 

1. De techniek van 'down-hole' olie-waterscheiding kan slechts in overweging genomen 
worden voor olieplatforms. 

2. Door extractie met macro poreuze polymeren (MPPE) kan benzeen uit geproduceerd water 
van gasplatforms verwijderd worden. Een globale berekening op basis van de gegevens in 
het Stork rapport geeft aan dat de kosten per gereduceerde kilogram benzeen op een 
onacceptabel hoog niveau zouden liggen. Bovendien is de techniek nog niet bewezen op 
offshore gasproductieplatforms. Vooralsnog zullen verdere ontwikkelingen van de techniek 
afgewacht moeten worden. 

3. Door middel van ionenwisselaars kunnen in principe zware metalen uit geproduceerd water 
van gasplatforms verwijderd worden. Een globale berekening op basis van de gegevens in 
het Stof k rapport levert ook hier op dat de kosten per gereduceerde kilogram zware metalen 
buitengewoon hoog zouden liggen. Bovendien is de techniek gevoelig voor verontreinigingen 
en het hoge zoutgehalte van het te behandelen water en is nog geen bewezen techniek op 
offshore gasproductieplatforms. Vooralsnog zullen ook hier verdere ontwikkelingen van de 
techniek afgewacht moeten worden. 

4. Met behulp van membraanfiltratie kunnen zowel zware metalen als benzeen uit geprodu
ceerd water verwijderd worden. Volgens het Stork rapport liggen de kosten op hetzelfde of 
een wat hoger niveau dan voor ionenwisselaars en MPPE extractie. Dat wil zeggen dat de 
kosten van deze nog niet bewezen techniek per vermeden kilogram emissie hoog tot zeer 
hoog zijn. Vooralsnog zullen daarom verdere ontwikkelingen van deze techniek afgewacht 
moeten worden. 

Evaluatie 

wa terbehandeling 
Zoals uit voorgaande overwegingen blijkt, is het op basis van de 'stand der techniek' (garic^ 
op verwijdenng van olie) niet mogelijk om alle emissies naar water te voorkomen, reden waarom 
er uiteindelijk nog een minimale hoeveelheid olie in zee geloosd moet worden. Wel is in deze 
bijlage een aantal technieken geselecteerd die de hoeveelheid olie in het geloosde productiewa
ter kunnen verminderen. Daarbij is gelet op de Stand der Techniek voor een onbemand 
gasproductieplatform. Clyde heeft uit de volgende vijf technieken die van toepassing zouden 
kunnen zijn op een satelliet een zo verantwoord mogelijke keuze gemaakt: 

gasflotatie-eenheid 
statische hydrocyclonen 
coalescer 
platenseparator 
centrifuge. 

Bij de afweging die gemaakt is, moet in aanmerking genomen worden dat voor een onbemand 
gasproductie-platform de betrouwbaarheid van de apparatuur, controle en onderhoudsgevoelig
heid een belangrijke rol spelen. Het systeem moet automatisch kunnen functioneren, zonder 
ingrijpen van buitenaf, zonder controle door aanwezige bedieningsvakmensen. Uit de ervaringen 
die over de afgelopen 15 jaar zijn opgedaan is gebleken dat et satellietplatforms zijn die over 
een lange periode onbemand kunnen draaien, zonder grote onderhoudseisen. Daarbij valt te 
constateren dat door een verstandige keuze van technieken de emissie ruimschoots beneden 
de wettelijke eisen kunnen blijven. 

In de tabel 7 is een vergelijking gemaakt tussen de genoemde scheidingstechnieken. 
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Tabel 7: Vergelijking van scheidingstechnieken 

Criterium Taohniek ol ie/waler-scl ieiding Criterium 

Gas-
tlotatia 

Hydro-
cycloon 

Coalsscers Piaten
separator 

Contrlfuge 

Automat isch (unclioneren - + + + + 

Regelmatiga ^dagelijkse) controle nodig + + + + -

On dor houd - + + + -

Priis/rondement verhouding _ + + + + i 

Pri|sydoorzet verhouding -t- + - + + -

Erosieliand) gevoeligheid + / - - + + -

Gevoelig voor processtoring — + + + + / -

Gevoelig voor vervuiling/aanslag - 1- + / - + + 

Vargelijking van de technieken dient plaats te vindon por cr i ter ium, waarbij de scoros variëfon van 
zeer ongunstig ( — ) tot lee* gunstig ( + +1 . 

Het valt op dat vooral de coalescer en de piatenseparator goed zijn toe te passen op het punt 
van automatische functioneren, zonder (dagelijkse) supervisie. Uit de prijs/doorzet verhouding 
blijkt dat een flotatie-eenheid vooral goed rendeert als er sprake is van grote doorzet, op 
installaties die grote hoeveelheden water behandelen, zoals een olie-productieplatform. Er is 
daarbij regelmatige controle op de goede werking nodig. De prijsrendementverhouding is 
gunstiger voor de coalescer, aangezien het gaaspakket iets efficiënter werkt dan het 
platenpakket. De mogelijkheid voor vervuiling wordt hier iets groter ingeschat, alhoewel de 
ervaring heeft geleerd dat het optreden van vervuiling afhankelijk is van het soort reservoir van 
waaruit het gas gewonnen wordt. Door een regelmatige controle is eventuele vervuiling vast 
te stellen. De controle-frequentie is een ingevoerd onderdeel van het geautomatiseerde 
preventieve onderhoudssysteem dat Clyde toepast. 

Het gekozen systeem voor de behandeling van het productiewater bestaat uit twee in serie 
geschakelde zwaartekracht-separatoren, waarvan de eerste als hogedruk-separator, elk 
uitgerust met een coalescer pack. Daarmee voldoet het systeem in technische zin ruimschoots 
aan de PARCOM eisen. 

Emissie naar lucht 
In het voorgaande is reeds melding gemaakt van het feit dat de hoofdgenerator van Q4-A voor 
opwekking van elektriciteit, alsmede de eventuele toekomstige compressor op Q4-A zal worden 
aangedreven door een gasmotor. Ook zullen gasmotoren worden gebruikt als in de toekomst 
extra generatoren voor beide platforms noodzakelijk blijken te zijn. De keuze voor een gasmotor 
is gemaakt op grond van de overweging dat daarmee een efficiënt gebruik van reeds 
beschikbare brandstof (gas) gemaakt zou kunnen worden. In normale gevallen is het niet 
mogelijk om dit gas te benutten daar het te nat is om als brandstof te gebruiken. De gas-
drooginstallatie biedt hiervoor een oplossing. 
De winst die opgeleverrj wordt bestaat uit een vermindering van het verbruik van dieselolie, die 
anders per bevoorradingsschip zou moeten worden aangevoerd, hetgeen ook in dat opzicht tot 
een vermindering van het aantal vaarten zal leiden. 
Ook vindt er een vermindering plaats van de zwaveldioxide emissie, die beperkt is to t de 
emissie door de noodgenerator (op diesel). 
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