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Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de 
gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over het milieueffectrapport (MER) ten be
hoeve van de besluitvorming over Gaswinningsplatform G 17d-A. 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van 
de Commissie aan. 

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de besluit
vorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit houdt in 
dat de Commissie graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocumenten krijgt toegestuurd. 
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1. INLEIDING 

Gaz de France Production Nederland BV (GPN). voorheen TransCanada Inter
national BV, heeft het voornemen op de Noordzee een aardgasveld te ontwik
kelen in blok G 17 op het Nederlandse deel van het continentale plat. Het G 17 
blok ligt ca. 100 km ten noorden van Terschelling. De bestaande put van de 
proefboring wordt geschikt gemaakt voor productie, daarnaast wordt "en 
nieuwe producticput geboord. Er wordt een bemand productieplatform ge
plaatst, waar het gas behandeld wordt. Het gas wordt vervolgens per pijplei
ding naar het vaste land getransporteerd. Het platform zal 15-20 jaar in ope
ratie zijn. Voor het oprichten en in standhouden van een mijnbouwinstallatie 
is een vergunning vereist. In het kader van deze vergunning moet een MER 
opgesteld worden indien de productie meer dan 500.000 m 3 gas per dag be
draagt. Op het G 17d-A platform zal in eerste instantie 2 miljoen m 3 gas per 
dag geproduceerd worden. 

Bij brief van 22 februari 200]' heeft het Ministerie van Economische Zaken 
de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld 
om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Bet 
MER is op 26 februari 200] ter inzage gelegd2 . 

I-Iet advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie v~~r de m.e.r." 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 

De Commissie heeft geen inspraakreacties of adviezen ontvangen. 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER4, zoals vastgesteld op 20 juni 2000; 
• op eventuele onjuistheden5; 
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER6. 

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin
gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benocligde informatie aanwezig is 
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de 
vergunning. 

Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentide tekort
/coming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekort-

I Zie bijIage l. 

2 Zie bijlage 2. 

3 Zie bijlage 3 vOOf de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 

4 Wm, artikel 7.23, lid 2. 

5 Wm, arUkeI7.23, lid 2. 

6 Wm, artike17.10 
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2. 

2.1 

2.2 

3. 

3.1 

komingen worden in het toetsingsadvies opgenomen. voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 

OORDEEL OVER HET MER 

Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiiiie informatie in het MER aan
wezig is. Het MER geeft een goede beschrijving van de voorgenomen activiteit. 
van de alternatieven en van de effecten daarvan op het milieu. Er is daardoor 
goede en bruikbare informatie beschikbaar gekomen om het milieubelang een 
volwaardige plaats te kunnen geven in de besluitvorming. 

ToeJichting op het oordeel 

Op enkele onderdelen ontbreekt informatie in het MER of is deze niet duide
lijk. Bet gaat om de platformverlichting en de implementatie van de resultaten 
van op stapel staande onderzoeken. Gelet op de te verwachten geringe milieu
effecten van de gaswinning op de voorgenomen locatie vindt de Commissie de
ze informatie niet essentieel voor de besluitvorming. Tevens kunnen deze 
punten nog in de verdere besluitvorming aan de orde komen. 

OVERIGE OPMERKINGEN OVER HET MER MET AANBEVELIN
GEN VOOR DE BESLUITVORMING 

In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van be
lang zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming. maar geen betrekking heb
ben op essentieJe tekortkomingen. 

Toekomstige onderzoeken naar waterzuiveringstechnieken, 
continue bemonstering en gasdrogingsalternatieven 

In het MER wordt gesteld dat er pilottesten nodig zijn om alternatieve water
zuiveringstechnieken, die op land al bewezen zijn. offshore op bemande plat
forms te beproeven. In het definitieve Industriemilieuplan-2 (IMP-2) van de 
NOGEPA7 van oktober 2000 zijn in de periode tot en met 2002 pilotstudies 
vastgeiegd voor de toepassing van membraanfiltratie en van extractie met be
hulp van macroporeuze polymeren (MPPE). 

Tevens zijn er onderzoeken gepland naar continue monitoring van het te lozen 
productiewater en alternatieven voor gasdroging. 

7 De brancheorganisatie van olie- en gasproducenten 
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3.2 

3.3 

• De Commissie adviseert om bij het besluit te motiveren wat de consequenties zijn 
voor de vergunningsvoorwaarden voor G17D, indien deze onderzoeken tot positie
ve resultaten ten aanzien van het milieu leiden, bijvoorbeeld als het haalbaar blijkt 
te zijn om lagere concentraties zware metalen en koolwaterstoffen in het lozings
water te bereiken. 

Platfornwerlichting 

In het MER is aangegeven dat de verlichting van het platform trekvogels mo
gelijk zou kunnen desorienteren. InmiddeIs is uit onderzoek van de NAMs ge
bleken dat in perioden van vogel trek bij dichte bewolking (meer dan 90%) dui
zenden vogels worden aangetrokken door het verliehte platform en daar 20 tot 
30 minuten blijven rondcirkelen, alvorens verder te vliegen. Als de intensiteit 
van de verlichting wordt teruggebracht neemt deze invloed sterk af. Eij de mi
nimaal wettelijk verplichte platformverlichting is geen invloed op vogels merk
baar. 

• De Commissie adviseert om in het kader van de vergunningverlening aan te geven 
hoe, in overleg met de maatsehappij, ARBO-veiligheidsfunctionarissen en vogel
deskundigen voorschriften voor platformverlichting (zowel tijdens de boor- als tij
dens de productiefase) opgesteld kunnen worden die optimaal rekening houden 
met enerzijds het veiligheidsbelang en anderzijds het risico voor trekvogels. 

Evaluatie en monitoring 

Hoofdpunt voor het evaluatie- en monitoringprogramma is de lozing naar het 
water die in de praktijk op zal treden en de effecten hiervan. Naar de mening 
van de Commissie zijn op voorhand van het voornemen als zodanig weinig ef
fecten te verwachten. Wei zou de voorgestelde gaswinning in combinatie met 
andere bestaande en voorgenomen activiteiten in de Noordzee tot effecten 
kunnen leiden. Het onderzoek hiernaar is eehter geen verantwoordelijkheid 
van de initiatiefnemer. maar van het bevoegd gezag. Wei dient het evaluatie
en monitoringprogramma zo te worden opgezet dat de resultaten hiervan ge
bruikt kunnen worden bij het onderzoek naar cumulatie van effecten in de 
Noordzee. 

• De Commissie beveelt aan bij de besluitvorming aan te geven hoe het evaluatie
en monitoringprogramma moet worden opgezet om een zinnige bijdrage te kunnen 
leveren aan een onderzoek naar de gecumuleerde effecten van aile activiteiten 
met milieugevolgen in de Noordzee. Aandachtspunten daarbij zijn de te verwach
ten lozingen naar water, verstoring door licht (invloed op de vogeltrek) en door ge
luid van transportbewegingen en een ecologische evaluatie9

• 

8 Uitgevoerd cloor de Stichting Bio!ogisch en NatUtllwetenschappelijk Onderzoek (SBNO). 

~) Door Rijkswaterstaat wordi tcgenwoordig GONZ (graadmeter ontwikkeling Noordzee en Waddenzce) als 
afwegingskader gehanteercl. 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 22 februari 2001 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen. 

I 
1 
! 

Ministerie van Economische Zaken 

.-
Commissia voor de :~qr,.. 

I l\£u rr:illCu-~ne:::rao::>OrtZbe 

Commissie voor de milieueffectrapportage 
La.v. drs. R.A. Verheem 
Postbus 2345 
3500 GIl UTRECIIT 

- ~ Z3 fflI. 2001 ingekc;-:,t::;, : _ .. _. 
~~--, .. . 
do,~c, 10 Ii 6. _ .36 , 

'opic na., : \c I, _" ft.; l. !I~ LA! In w-. 

I I ( I 

D&lum Ol'lS kenmerk Bijrage(n) 

- 2 2 FED, 2nDI - ElEP1REI01009328 d;v, 

Aanbieding MER + vergunningaanvraag Mrcp: "Gaswinningsplatfonn G 17d-A" 

Geachte heer Verheem, 

Hierbij doe ik u toekomen het. op 25-01-2001, door Gaz de France Production Nederland 
B. V"' kantoor houdend aan de Eleanor Rooseveltlaan 3, te Zoetcrmcer, ingedicnde 
milieueffectrapport (MER): "Gaswinningspialform G17d-A", alsmede de 8anVTaag voar 
cen vergunning ingevolge artike130a van het Mijnreglement continentaal plat voor het 
oprichten van mijnbouwinstallatie G17d-A. 

Het MER is opgesteld conform de daartoc. op 20-06-2000, vastgestelde Richtlijnen en is 
inmiddels door mij aanvaard. 

Gaame verzoek ik u om een "Toetsingsadvies" betreffcndc dit MER uit te brengen. 
Ik verzock u om het '7oetsingsadvies" uiterlijk op 01-05-2001 bij mij in te dienen. 

Het MER en aile andere voor de procedure relevante documenten zullen ter inzage 
worden gelegd en een kennisgeving daarover zal op 26-02-2001 worden gepubliceerd in 
de Staatscournnt en de Volkskrant. 

In het kader van de mi lieu-effectrapportagc-procedure zal desgevraagd een openbare 
zitting worden gehouden. Voor nadere infonnatie over de terinzagelegging, de openbare 
zitting en de mogelijkheid om inspraakreacties en adviezen in te dienen verwijs ik naar de 
tekst van de kennisgeving (bijlage). 

Buoekadres 

Bezuidenhoutsewcg 6 

Hooldka"IOOf 

B''lluide<ll'loulseweg 30 

POSlbus 20101 

Doork;es"vmmer Telej~" 

070-3797999 070-3796358 

Toletoon 10101 379 89 1 \ X-400 adres S . elPOST/C .. NLIA .. 400NET/p . MIN el 

Tele lax (070) 347 40 81 Inle<nel3(\,es e'POSI@mi~ •. nl 

Telex 31099 ee.a nl 

( 

2500 ec ·s ·G.ave"llaQe Telegramad,es ec.a Q" Venoeke bij /wat1fwrx>rding ven d"~,, brief O"S kMme<k Ie vermeldM 



Ministeric van Economische Zaken 

Van inspraakreactics en adviczcn die naar aanlciding van de terillzage1egging en/of de 
openbare zitting bij mij worden ingedicnd zal ik u ro spoedig mogelijk afschriften doen 

toekomen. 
Daamaast zal ik u te zijner tijd een verslag van de openbare zittillg docll toekomen. 

Voor nadere infonnatie kull( u bellen met ing. M, Mezger (tel. 070·3797999) 

De Ministerie van Economische Zaken 
voor deze: 

, 
/': I 

(--"\\\i-\(;-Y-
,I ., .' v \.,,~:J,-.--G"'-----

drs. J.W.P.M. Haenen 
ply. directeur Energieproductie 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de terinzageiegging van het Milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 40 d.d. 26 februari 2001. 

KENNISGEVING 
Inspraak betreffende het milw-effectrapport (MER) 
en de vergunningoanvraag inzake 'Gaswinnlngs· 
platfonn G17d-A', 

De minister van Economische Zaken maakt bekend. 
dat Gaz de France Production Nederland B.V .• 
kantoor houdend aao de Beaner Aoosevelt1aan 3 
te Zoetermeer, op 25-01-2001 een aanvraag heett 
ingediend voor een vergunning op grand van 
artikel 30a van OOt Mijnreglement continentaa1 plat 
vocr het cprichten en instandhouden van een mijn
bouwinstaUatie (Gaswinningsptatform G17d-A), ten 
behoove van de winning van aardgas in blok G17 van 
het Nedet1andse deel van het continentaal plat. 
alj de aanvraag is gevoegd het MER: 'Gaswinnings
platform G17d-A'. 

Doel van de voorgenomen actiyiteit 
Het op miHeutechnisch en economisch verantwoorde 
wijze produceren van aardgas uit het G17d-A-veld. 

Aard van de voorgenomen activiteit 
Het plaatsen van het G17d-A-platform, het uitvoeren 
van beringen, het in bedrijf nemen van het platform, 
het produceren en behandelen van gas en geasso
cieerde vloeistoffen, het afscheiden en lozen van 
productiewater en het transport van gas en conden
saat naar de vasta wal. 

Plaats van de voorgenoman activiteit 
Het G17-blok is gelegen in het Nederlandse deel 
van het continentaal plat op ongeveer 100 kilometer 
ten noorden van Terschelling (5402'59" NB en 
5"26'23"01.). . 

Informatie ten behoeve van de inspraak 
Het MER, de v6rgunningaanvraag en de andere 
relevante stukken (startnotitie, adviezen, inspraak
reacties, tichtlijnen) liggen, tijdens werkuren, van 
27"()2-2001 tot en met 27-03-2001 tet' inzage bij 
de Directie Voonichting van het Ministerie van Econo
mische Zaken, Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag. 
Een samenvatting van het MER kan aangevmagd 
worden bij: 
GOF Production Nederland B.V. 
E. RooselJeltlaan 3 
2719 AS ZOETERMEER 
Contactpersoon: D.ME D'Hoore 

tel. 079· 368 68 68, 
fax 079 • 368 68 62 

Inspraak 
Eenieder heeft de gelegenheid om, tot en met 
27-{)3-2001, schriftelijke opmerkingen dan we! 
bedenkingen. ten aanzien van het, MER en de ver
gunningaanvraag in te dienen bij: 
Ministerie van Economische Zaken 
Directoraat-Generaal voor Energie 
Oirectie Energieproductie, t.a.v. ing. M. Mezger 
Postbus 201 01 
2500 EC DEN HAAG 

Bij het indienen van opmerkingen en/of bedenkingen 
dient duidelijk te worden aangegeven waarop deze 
ootrekking hebben. 
Persoonlijke gegevens van de insprekers worden 
desgewenst niel bekendgemaakt. 

Openbare Zitting (Hoorzitting) 
Een openbare zitting zal. aUeen als daarvoor aan
meldingen worden ontvangen, worden gehouden 
op 22-03-2001 (aanvang 18.00 uur), op het Ministerie 
van Economische laken, 8ezuidenhoutseweg 30 
te Den Haag. 
Aanmelding is (tijdens kantooruren) mogeJijk uiterlijk 
tot en met 16-03-2001 bij het secretariaat van de 
Oirectie Energieproductie. 
(Telefoon 070 - 379 78 88, fax 070 - 379 63 58, e-mail: 
DGE_EP _SECR@minez.n\) 

Ministerie van £conomische Zaken 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: GDF Production Nederland BV (voorheen TransCanada In
ternational (Netherlands) BV) 

Bevoegd gezag: Minister van Economische Zaken 

Besluit: vergunningverlening ingevolge artikel 30a van het Mijnreglement 
continentaal plat 

Categoric Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C17.2 

Activiteit: Ontwikkeling van een offshore gasveld in blok G 17 (ca. 100 km. 
ten nom·den van Terschelling) van het Nederlandse deel van het continentale 
plat. Om het aardgas te kunnen winnen zullen gasproductieputten worden 
geboord en zal een bemand productieplatform worden gelnstalleerd. Het plat
form zal naar velwachting voor een peri ode van 15 tot 20 jaar in operatie zijn. 
Na afloop van deze periode zal het platform worden verwijderd. 

Proccdurele gegevens: 
Kennisgeving Startnotitie: 20 april 2000 
Richtlijnenadvies uitgebracht: 13 juni 2000 
Hichtlijnen vastgesteld: 20 juni 2000 
Kennisgeving MER: 26 februari 2001 
Toetsingsadvies uitgebracht: 23 april 2001 

Bijzonderheden: -

Samenstelling van de werkgroep: 
dhr.ing. W.G. Been 
dhr. dr. N.M.J.A Dankers 
mw. L. van Hijn-Vellekoop (voorzitter) 
dhr. prof.dr.ir. RM. Voncken 

Secretaris van de wcrkgrocp: drs. RAA Verheem (in de richtlijnenfase) en 
ir. J.M. Bremmer (in de toetsingsfase). 


