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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 Winning en behandeling van aardgas uit de
gasvelden Westbeemster, Middelie en Rustenburg. 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 besluitvorming. 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.
Hoogachtend,

drs. L. van Rijn-Vellekoop
Voorzitter van de werkgroep m.e.r.
Winning en behandeling van aardgas
uit de gasvelden Westbeemster,
Middelie en Rustenburg
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Bezoekadres

Postbus 2345
3500 GH UTRECHT
Arthur van Schendelstraat 800
Utrecht

telefoon (030) 234 76 66
telefax (030) 233 12 95
e-mail
mer@eia.nl
website www.commissiemer.nl

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Winning en behandeling van aardgas uit de
gasvelden Westbeemster, Middelie en Rustenburg

Advies op gron d van artikel 7.26 van de Wet milieubeheer over het milieueffectrapport over Winning en behandeling van aardgas uit de gasvelden
Westbeemster, Middelie en Rustenburg,

uitgebracht aan het ministerie van Economische Zaken door de Commissie
voor de milieueffectrapportage; namens deze

de werkgroep m.e.r.
Winning en behandeling van aardgas uit de gasvelden
Westbeemster, Middelie en Rustenburg,

de secretaris

de voorzitter

drs. R. Meeuwsen

drs. L. van Rijn-Vellekoop

Utrecht, 29 maart 2006
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1.

INLEIDING
De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft het voornemen om gedurende een periode van circa 20 jaar aardgas te winnen (maximaal 1 mln. natte
m 3 per dag) uit de velden Westbeemster, Middelie en op termijn het veld Rustenburg, vanaf de bestaande locaties Middelie-300 en Westbeemster. Vóór
aflevering aan de Gasunie zal het gas worden behandeld op een aan te leggen
gasbehandelinginstallatie (GBI) op de locatie Middelie-300. Het gas wordt
vanaf de locatie Westbeemster via een nieuw aan te leggen 7 kilometer lange
gastransportleiding getransporteerd naar de gasbehandelinginstallatie op de
locatie Middelie-300.
De winning van aardgas met meer dan 500.000 m 3 per dag is milieueffectrapportage (m.e.r.) plichtig1 . Er is een gasleiding over een lengte van meer dan
vijf kilometer in een ‘gevoelig gebied’ geprojecteerd, waarvoor de m.e.r.beoordelingsplicht geldt2 . De NAM heeft de aanleg van de gastransportleiding
direct als een m.e.r.-plichtige activiteit beschouwd. Het Milieueffectrapport
(MER) dient als onderbouwend document bij de besluitvorming over de vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer. De Minister van Economische Zaken
is hiervoor bevoegd gezag.
Bij brief van 6 januari 20063 heeft De Minister van Econ omische Zaken de
Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld
om advies uit te brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het
MER is op 16 januari 2006 ter inzage gelegd4 . Het advies is opgesteld door
een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.5 De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder in dit advies 'de Commissie' genoemd.
De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreactie s en adviezen6 ,
die zij van het bevoegd gezag heeft ontvangen. In dit advies verwijst de Commissie naar een reactie wanneer deze naar haar oordeel:
 informatie bevat over een essentiële tekortkoming in het MER, waarvoor
de Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen alvorens
de besluitvorming doorgang kan vinden;
 informatie bevat over de inhoud van het MER die van belang is voor de
besluitvorming en waarover zij een aanbeveling doet in het advies;
 belangrijke onjuistheden bevat die ter voorkoming van misverstanden
weerlegd dienen te worden.
Op gron d van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie:
 aan de richtlijnen van het MER, zoals vastgesteld op 30 mei 2005;
 op eventuele onjuistheden;
 aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER 7 .
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Cat. C. 8.2 Besluit m.e.r. 1994, laatst gewijzigd december 2004.
Cat. C 17.2 Besluit m.e.r. 1994, laatst gewijzigd december 2004.
Zie bijlage 1.
Zie bijlage 2.
Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens.
Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan.
Wm, artikel 7.10
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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 vermelding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomi ngen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over de
vergunningverlening.
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiële tekortkoming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekortkomingen 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 beperkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt
belang.

2.

OORDEEL OVER HET MER

2.1

Algemeen
De Commissie is van oordeel dat de essentiële informatie in het MER aanwezig is. Het MER is volledig en geeft een uitgebreide beschrijving van de
voorgenomen activiteiten, de consequenties en randvoorwaarden van beleid,
de alternatieven en de milieueffecten. Er is goede en bruikbare informatie
beschikbaar gekomen om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen
geven in de besluitvorming.
De besproken varianten zijn helder evenals de gemaakte keuzen in het voorkeursalternatief. De Commissie vindt met name de effectbeschrijving van
landscha p, cultuurhistorie en ecologie goed en waardevol bij het nemen van
het besluit.

2.2

Toelichting op het oordeel
Landschap
De Commissie is van mening dat de effecten op het landscha p, inclusief de
geldende beleidskaders goed zijn omschreven. De effecten op het landscha p
zijn gering en ook niet permanent. Na beëindigen van de aardgaswinning zullen de locaties, de putten en de gastransportleiding worden ontmanteld. De
winninglocaties zullen worden ingepast in het landschap in overleg met de
gemeente en eventuele andere belanghebbenden. Uitgangspunt bij de inpassing van de locaties in de Beemster is dat de installaties en gebouwen zo min
mogelijk moeten opvallen in het omliggende landschap.

Natuur
De Commissie vindt het aannemelijk gemaakt dat de voorgenomen activiteiten geen externe werking hebben op de als Vogelrichtlijngebieden aangewezen
Polder de Zeevang en de Eilandspolder en op de als Provinciale Ecologische
Hoofdstructuur aangewezen Polder Mijzen. In de inspraakreactie van het ‘Bewoners Netwerk Beemster’8 wordt aangegeven dat de Beemster onder de eco-
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Bijlage 4 inspraakreactie nr. 6
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logische hoofdstructuur valt. De Commissie wijst erop dat dit niet het geval
is.

Bodemdaling en waterhuishou ding
De Commissie vindt de gevolgde benadering in het MER met betrekking tot de
bodemdaling en de waterhuishouding overtuigend. Als gevolg van de voorgenomen gaswinning zal de maximale bodemdaling minder dan 2 centimeter
zijn, waarbij met een onzekerheid van ongeveer 2 centimeter rekening moet
worden gehouden. Deze daling is gering ten opzichte van de verwachte autonome bodemdaling van 20 tot 60 centimeter in 2050.
Eventuele nadelige gevolgen voor de waterhuishouding worden hoofdzakelijk
veroorzaakt door deze autonome bodemdaling. Wanneer uit monitoring blijkt
dat na delige effecten op de waterhuishouding zich eerder voordoen dan verwacht, dan kan het noodzakelijk zijn om waterhuishoudkundige voorzieningen of maatregelen eerder uit te voeren.

Externe veiligheid
De Commissie vindt de externe veiligheidsaspecten van de voorgenomen activiteiten voldoende in kaart gebracht. Het plaatsgebon den risico blijft onder de
grenswaarde en het groepsrisico blijft onder de oriëntatiewaarde. De NAM
heeft in haar berekeningen rekening gehouden met de mogelijke bouw van
een hotel/restaurant op of na bij verzorgingsplaats Kruisoord aan de A7. Bij
gelijktijdig boren en in productie hebben van één put en bij het gelijktijdig in
productie hebben van twee putten op de locatie Middelie -300 blijkt dat het
plaatsgebon den risico niet acceptabel is. De geprojecteerde bebouwing van
het hotel/restaurant ligt bij deze scenario’s deels binnen de grenswaarde van
10-6 /jaar.

■ De Commissie adviseert om bij de nog t e nemen besluiten over de bouw van een
hotel/restaurant rekening te houden met de externe veiligheidscontouren van de gas winningactiviteiten.
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BIJLAGEN
bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport
Winning en behandeling van aardgas uit de gasvelden
Westbeemster, Middelie en Rustenburg

(bijlagen 1 t/m 4)

BIJLAGE 1
Brief van het bevoegd gezag d.d. 6 januari 2006 waarin de Commissie
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen

BIJLAGE 2
Kennisgeving van het milieueffectrapport
in Staatscourant nr. 7 d.d. 10 januari 2006

BIJLAGE 3
Projectgegevens
Initiatiefnemer: Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM)
Bevoegd gezag: Ministerie van Econ omische Zaken
Besluit: vergunningen Wet milieubeheer en vaststelling tracé gastransportleiding
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C 17.2 en D 8.2
Activiteit: winning van aardgas van meer dan 500.000 m 3 per dag en de
aanleg van een buisleiding voor transport van aardgas over een lengte van
meer dan 5 km door gevoelig gebied.
Procedurele gegevens:
kennisgeving startnotitie: 24 maart 2005
richtlijnenadvies uitgebracht: 27 mei 2005
richtlijnen vastgesteld: 30 mei 2005
kennisgeving MER: 10 januari 2006
toetsingsadvies uitgebracht: 29 maart 2006
Bijzonderhe den:
De NAM heeft het voornemen om het aardgas uit de velden Westbeemster,
Middelie en Rustenburg, behorende tot de winningsvergunning “Middelie”, te
gaan winnen vanaf de bestaande locaties Westbeemster en Middelie-Beemster
in de gemeente Beemster. Vanaf de locatie Westbeemster zal een natgastransportleiding worden aangelegd voor het transport van het onbehandelde
gas naar de locatie Middelie-Beemster, waar een gasbehandelingsinstallatie
zal worden gerealiseerd.
De Commissie vraagt in haar richtlijnenadvies (mei 2005) met name aandacht
voor:
 Gevolgen voor natuur en landschap door de voorgenomen activiteit;
 De mate van bodemdaling en de gevolgen daarvan voor de waterhuishouding en het optre den van lichte aardbevingen;
 De gevolgen voor de externe veiligheid door calamiteiten en incidenten tijdens de boorfase, de gaswinning en het transport van het gas;
 Presenteer een zelfstandig leesbare samenvatting, met goed kaartmateriaal,
die duidelijk is voor burgers en geschikt voor bestuurlijke besluitvorming.
De richtlijnen zijn op 30 mei 2005 door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Het advies voor de richtlijnen is daarin volledig overgenomen.
In haar toetsingsadvies (maart 2006) geeft de commissie aan dat de essentiële
informatie in het MER aanwezig is. De besproken varianten zijn helder
evenals de gemaakte keuzen in het voorkeursalternatief. De commissie vindt
de effectbeschrijving van landschap, cultuurhistorie en ecologie goed en
waardevol bij het nemen van het besluit. De gevolgde benadering met betrekking tot de bodemdaling vindt de commissie overtuigend.

De Commissie adviseert om bij de nog te nemen besluiten over de bouw van
een hotel/restaurant rekening te houde n met de externe veiligheidscontouren
van de gaswinningactiviteiten.
Samenstelling van de werkgroep:
drs. M.A. Kooiman
ir. R.F. de Vries
prof. ir. J.J. van der Vuurst de Vries
drs. L. van Rijn-Vellekoop (voorzitter)
Secretaris van de werkgroep:
mr. M.J. Monninkhof (rl)
drs. R. Meeuwsen (ts)
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Toetsingsadvie s over het milieueffectrapport Winning en
behandeling van aardgas uit de gasvelden Westbeemster,
Middelie en Rustenburg

De NAM heeft het voornemen om het aardgas uit de velden
Westbeemster, Middelie en Rustenburg, behorende tot de
winnings vergunning “Middelie”, te gaan winnen vanaf de bestaande locaties Westbeemster en Middelie-Beemster in de gemeente
Beemster. Vanaf de locatie Westbeemster zal een nat gastransportleiding worden aangelegd voor het trans port van het
onbehandelde gas naar de locatie Middelie-B eemster, waar een
gasbehandelingsinstallatie zal worden gerealiseerd.
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