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Geachte minister,
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de
gelegenheid een advies voor richtlijnen uit te brengen voor een milieueffectrapport (MER) ten
behoeve van de besluitvorming over m.e.r. Aardgaswinning in blok K15 vanaf platform K15FK-1 (Nederlands deel Continentaal Plat).
Overeenkomstig artikel 7.14 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies van
de Commissie aan.
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties1 die zij van het bevoegd gezag
heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Commissie naar een reactie wanneer deze naar
haar oordeel informatie bevat die in het MER opgenomen moet worden of die nader onde rzocht moet worden.
In de startnotitie is reeds veel relevante milieu-informatie opgenomen en deze startnotitie
heeft daardoor het karakter van een concept-MER. De Commissie sluit in haar advies hierop
aan door niet, zoals gebruikelijk, een volledig richtlijnenadvies op te stellen, maar te volstaan met het aangeven van de onderwerpen, waarover in het definitieve MER naar haar
mening nog aanvullende informatie verstrekt moet worden.
Gas- en waterbehandeling op platform K15-FB-1
In de startnotitie is aangegeven dat de gasbehandeling plaats zal vinden op het bestaande
platform K15-FB-1. De (reeds vergunde) gasbehandelingscapaciteit is volgens de startnotitie
voldoende om de extra gasstroom vanuit K15-FK-1 te kunnen behandelen. De Commissie
adviseert in het MER aan te geven in hoeverre er sprake kan zijn van toename (ten opzichte
van de bestaande toestand) van lozingen en emissies op K15-FB-1 van verontreinigende
stoffen (onder andere benzeen, zware metalen, pak’s, hydraatremmers) afkomstig van de
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Bijlage 4 geeft hiervan een lijst.
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maximale productiecapaciteit van platform K15-FK-1, binnen de bestaande inrichting van
het gasbehandelingsplatform2 .
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de richtlijnen voor het MER. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van
haar aanbevelingen. Dit houdt in dat de Commissie graag de vastgestelde richtlijnen krijgt
toegestuurd.

Hoogachtend,

drs. L. van Rijn-Vellekoop
voorzitter van de werkgroep
m.e.r. Aardgaswinning in blok K15 vanaf platform
K15-FK-1 (Nederlands deel Continentaal Plat)

2

In de inspraakreacties van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat en de Stichting Noordzee (nrs. 2
en 3, bijlage 4) wordt ook op dit punt gewezen.
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