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Geachte Minister,

Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER)
ten behoeve van de besluitvorming over m.e.r. Aardgaswinning G14, G16, G17 Noord-
zee1. De m.e.r.-procedure ging van start met de kennisgeving van de startnotitie in de
Staatscourant2.

Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer (Wm) bied ik u hierbij het advies
van de Commissie aan.

Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3. De werk-
groep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies ‘de
Commissie’ genoemd.

De Commissie heeft één inspraakreactie ontvangen van het bevoegd gezag4. Voor zover
relevant heeft zij deze reactie meegenomen in haar advies.

                                             
1 Zie bijlage 1.
2 Zie bijlage 2.
3 De samenstelling hiervan is gegeven in bijlage 3.
4 Zie bijlage 4.
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Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie:
• aan de richtlijnen van het MER5, zoals vastgesteld op 16 augustus 2004;
• op eventuele onjuistheden6;
• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7.

De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is.
Het MER geeft een duidelijke beschrijving van de voorgenomen activiteit en van de al-
ternatieven.
Ook de te verwachten milieueffecten en de uitwerking daarvan op flora en fauna zijn
helder en overzichtelijk weergegeven. Er is daardoor goede en bruikbare informatie be-
schikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven in de
besluitvorming.

Toch heeft de Commissie nog enkele opmerkingen waarvan zij hoopt dat die een bijdrage
kunnen leveren aan de verdere besluitvorming. Het betreft:

1. De MPPE-techniek voor aanvullende zuivering van te lozen productiewater.
De Commissie is van mening dat de MPPE-techniek ten onrechte niet is opgenomen in
het meest milieuvriendelijk alternatief.
De Commissie adviseert om te overwegen in het besluit op te nemen dat op de satellietplatforms
ruimte wordt gereserveerd voor eventuele toekomstige installatie van MPPE-apparatuur.
 
2. Centrale elektriciteitsopwekking op gasbehandelingsplatform G17d - AP en distributie

per kabel naar de satellietplatforms G14 - A en G16a - A.
In § 4.7.4.2 (blz. 50) wordt deze variant weggeschreven als niet haalbaar, o.a. wegens de
afstand van 20, respectievelijk 18 km. Dit is niet correct, aangezien in ten minste één
geval dat de Commissie bekend is, elektriciteit aan een satellietplatform wordt geleverd
vanaf een ander platform via een kabel die langer is dan 20 km.
De Commissie adviseert in de verdere besluitvorming na te gaan of deze variant een onderdeel
van het mma kan zijn.
 
3. Behalve minimaliseren van de tijdsduur van het fakkelen, worden geen verdere maat-

regelen voorgesteld om (trek)vogels te ontzien tijdens het schoonproduceren van de
putten (§ 10.1.1, p. 109).

Om trekvogels te ontzien moet in ieder geval getracht worden zo veel mogelijk buiten het
vogeltrekseizoen en niet 's nachts te fakkelen. Dit is een reële optie omdat in geval van
re-entries (voorlopig worden er geen nieuwe putten geboord) slechts 12 uur hoeft te
worden gefakkeld. Verder kan als mitigerende maatregel een vogelwachter worden aan-
gesteld met bevoegdheid om het fakkelen te onderbreken wanneer tijdens de vogeltrek
wordt gefakkeld. Deze maatregelen worden inmiddels standaard uitgevoerd door ten
minste één andere operator.
De Commissie adviseert deze maatregelen, zijnde onderdeel van het meest milieuvriendelijk al-
ternatief, mee te nemen in de verdere besluitvorming.

                                             
5 Wm, artikel 7.23, lid 2.
6 Wm, artikel 7.23, lid 2.
7 Wm, artikel 7.10
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4. Maatregelen ongewenste lozingen
Op pagina 46 onder 6 van 4.7.1 wordt gesteld dat verdergaande maatregelen met be-
trekking tot ongewenste lozingen niet haalbaar worden geacht omdat het huidige ont-
werp reeds voorziet in een groot aantal maatregelen. Echter in het MER zijn het grote
aantal maatregelen betreffende ongewenste lozingen niet aangetroffen.
De Commissie adviseert bij de verdere besluitvorming deze maatregelen inzichtelijk te maken. De
maatregel waarbij wordt gecontroleerd hoe de werking van de waterscheiding en lozing op de
onbemande platforms plaatsvindt om langdurige lozingen boven de toegestane normen te voor-
komen is daarbij met name interessant.

De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. De Commissie ontvangt graag het (ontwerp)besluit en de evaluatiedocu-
menten.

Hoogachtend,

mw. drs. L. van Rijn-Vellekoop
voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Aardgaswinning G14, G16, G17 Noordzee
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