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1 INLEIDING
Venture Production Nederland B.V. (VPN) is voornemens een offshore aardgasveld te ontwikkelen in blok

F3-FA op het Nederlandse deel van het continentale plat (NCP). De aanwezigheid van winbare
gasreserves is recent aangetoond door een proefboring. Om het aardgas te kunnen winnen zal een
gasproductieput worden geboord en zal een gaswinning- en behandelingsplatform (F3-FA) worden

geïnstalleerd. Het gewonnen gas zal per pijpleiding worden getransporteerd naar het vasteland. De
voorgenomen platformlocatie ligt ca. 225 km ten noorden van Den Helder. Na de beëindiging van de
activiteiten zal het piatform weer worden verwijderd.

Voor het oprichten en in werking hebben van een mijnbouwinstallatie ten behoeve van de winning van
aardgas is conform de MijnbouVVet een mijnbouwmileuvergunning van de minister van Economische
Zaken vereist. Op grond van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (gewijzigd 07-05-1999) is het
opstellen van een MER verplicht.

1.1 Doel van de voorgenomen activiteit
Het doel van de voorgenomen activiteit is het produceren van aardgas uit het F3-FA veld voor een periode
van circa 8 jaar op een milieutechnisch en economisch verantwoorde wijze. Hiertoe zal in blok F3 op het
Nederlands deel van de Noordzee een bemand gasbehandelingspiatform (F3-FA) worden geplaatst met
een productiecapaciteit van ca. 2,8 miljoen Nm' aardgas per dag. Afvoer naar de vaste wal van het gas is
gepland via een aan te leggen pijpleiding van ca. 23 km lengte. die op de NOGAT transportleiding wordt

aangesloten.
Uitgangspunt is dat het project op een milieu- en veiligheidstechnisch verantwoorde wijze wordt

gerealiseerd door toepassing van Best Beschikbare Technieken op het gebied van gasbehandeling en

emissiereductie. De uitgangspunten hiervoor worden onder meer gesteld in VPN's managementsysteem
voor Health, Safety & Environment en in het bedrijfsmilieuplan, wettelijke voorschriften met betrekking tot

veiligheid, gezondheid en milieu en afspraken die zijn gemaakt in het convenant tussen de olie- en
gaswinningsindustrie en de overheid. Verder is winning van gas uit het F3 veld in lijn met het 'Kleine
velden beleid' van de rljksoverheid.

De activiteiten die zullen worden uitgevoerd om het doel te bereiken zijn:

. Aanleggen van de faciliteiten, bestaande uit de installatie van het offshore platform, het
boren van de put en het leggen van de transportleidingen:
. Testen en opstarten van de installaties op het platform;

. Productie en behandeling van gas en geassocieerde vloeistoffen (water en
aardgascondensaat), inciusief de hiervoor benodigde transportactiviteiten per schip en
helikopter;

. Transport van het gas en condensaat per pijpleiding naar de vaste wal via een aansluiting
op de NOGAT ieiding;
. Waterbehandeling en lozing van productiewater;
. Toekomstig: compressie van het gas en/of het boren van extra putten;
. Verwijdering van de installatie aan het einde van de productiefase.
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1.2 Plaats van de activiteit
locatie ligt ca. 225 km ten noorden van Den Helder op positie 54'59'25' NB en

De voorgenomen platform

4'54'45' OL.' De locatie is aangegeven op de kaart in figuur 1-1. De waterdiepte hier is ongeveer 40
meter. De voorgenomen locatie ligt op ongeveer 3 kilometer van het Duits continentale plat.
Het gebied heeft de volgende natuurlijke kenmerken:
. Het platform komt te liggen in het deelgebied van het Nederlands continentaal plat (NCP)

"gasfonteinen", een gebied waar het habitattpe 1180, submarine structures made by
leaking gasses zouden kunnen voorkomen. Ook zouden pockmarks, kratervormige
structuren in het sediment, kunnen voorkomen.
. Gebruiksfuncties: Het zeegebied wordt, zoals het gehele NCP, gebruikt door de zeevisserij

en de scheepvaart. De locatie is niet gelegen nabij een scheepvaartroute, militair
oefengebied of een gebied voor winning van oppervlaktedelfstoffen.

~
..,.

. Platform

."',.~.

- -

F3-FA

73 Kilometer 0 45 Miles

Figuur 1.1 Verdeling van het Continentaal Plat van de Noordzee over de aangrenzende kuststaten
met de ligging van platform F3-FA.

1 De uiteindelijke coördinaten zullen na vaststeilng van de definitieve plaats van het piatform. binnen een
straal van 100 meter van de hier genoemde coördinaten liggen.
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1.3 Procedure
De procedure van de milieueffectrapportage is weergegeven in figuur 1-2. De stand van zaken is dat de

startnotitie is ingediend en gepubliceerd en de definitieve richtlijnen van het bevoegd gezag zijn
bekendgemaakt. Met het indienen van dit MER wordt het traject gestart van beoordeling en inspraak om
zodoende tot een evenwichtige besluitvorming te komen.
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Figuur 1-2 Schema met de procedure voor de milieueffectrapportage (m.e.r.)
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2 BESCHRIJVING VOORNEMEN
In de voorbereidende fase is onderzocht wat de beste methode is om de aardgasreserves te winnen,

rekening houdend met technische, economische. milieu en veiligheidsaspecten. Dit heeft geresulteerd in

de vaststelling van het voorkeursalternatief van de initiatiefnemer dat op hoofdlijnen in de volgende
paragrafen wordt beschreven. Tevens worden hierbij de te onderzoeken alternatieven aangegeven. In het

MER is op basis van het voorkeursalternatief en de alternatieven hierop het Meest Mileuvrlendelijke
Alternatief (MMA) worden vastgesteld.

De voorgenomen activiteiten om het project uit te voeren kunnen in een aantal subactiviteiten worden
onderverdeeld:
1. Installatie van de transportleiding en het offshore platform;

2. Boren van nieuwe put en geschikt maken voor gasproductie;

3. Testen en opstarten;

4. Productie, compressie en behandeling van aardgas en condensaat en vervoer per leiding naar de
wal;
5. Transportactiviteiten (schip en helikopter);

6. Verwijdering van het platform aan het einde van de productiefase.

De offshore werkzaamheden voorafgaand aan de productiefase, bestaande uit het boren en afverken van
de putten, en het plaatsen van het platform zullen bij elkaar meerdere maanden in beslag nemen, terwijl
de daadwerkelijke productie naar verwachting ca. 8 jaar zal gaan duren.

2.1 Plaatsing van het platform en buisleiding
Het platform wordt aan de wal vervaardigd. Het wordt daarna op een drljvend dek geplaatst. De poten,
waarop het platform zal rusten, worden aan de wal aan het platform bevestigd. De onderzijde van de
poten bestaat uit een zuiganker: een cylindrische constructie van 15 meter doorsnede en 15 meter hoogte.
De platform
delen worden op een drijvend dek naar de locatie gesleept. De poten worden op de zeebodem
geplaatst en de zuigankers worden in de zeebodem gebracht door deze vacuüm te zuigen. Het platform

wordt daarna tot 20 meter boven de zeespiegel geïnstalleerd met behulp van een hijsinstallatie. Het
transportdek en de hijsinstallatie worden vervolgens weer naar de wal versleept.

Deze wijze van plaatsing wijkt af van de gebruikelijke installatie van een gasproductieplatform in het
Nederlandse deel van de Noordzee. Er is voor deze techniek gekozen omdat het platform in zijn geheel
herbruikbaar is en elders ingezet kan worden. Bij ontmanteling, immers. kan het gehele platform weer op
het transportdek worden gelegd en worden versleept. Deze techniek biedt daarmee milieuvoordelen boven
de conventionele installatie van platforms. In het Engelse en Nederlandse deel van de Noordzee wordt
deze methode van plaatsing al
langer toegepast.
Voor het transport van het gas en condensaat vanaf de productielocatie naar de vaste wal zal het platform
via een aan te leggen 23 km lange pijpleiding worden aangesloten op de NOGAT transportleiding.

Door de winning van het gas zal de druk in het veld dalen. Daarom zai het noodzakelijk zijn om na een
aantal jaren extra putten te boren en/of gascompressoren te plaatsen. Ook is het mogelijk dat, afhankelijk
van mogelijk andere gasvondsten in de omgeving, in -de toekomst gas van sub sea putten of andere

gaswinningsinstallaties op F3-FA wordt behandeld. Het F3-FA platform wordt al tijdens de bouw
voorbereid op deze ontwikkelingen zodat toekomstige aanpassingen zo beperkt mogelijk kunnen worden

gehouden.
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Milieueffecten plaatsing instatlatie
De belangrijkste emissies en verstoringen als gevolg van de aanleg zijn:
. Verstoring van de zeebodem;
. Emissies naar de lucht van de turbine, gasmotor en dieselmotor.

Figuur 2.1 Het platform wordt vanaf het transportdek met een tijdelijke hijsinstallatie op hoogte
gebracht. Het dek en de hijsinstallatie worden vervolgens weer naar de wal gesleept.
2.2 Booractiviteiten
De boring of boringen worden uitgevoerd vanaf een mobiel boorplatform dat tijdelijk deel uit zal maken van

het gepiaatste productiepiatform. Deze boorinstallatie wordt gehuurd van een hierin gespecialiseerd
bedrijf. Het boren vindt plaats in een continue rooster. Naar verwachting zal voor een optimale ontwikkeling van het F3 gasveld in eerste instantie slechts één productie

put nodig zijn. De put wordt geboord

door één van de vier poten van het platform dat speciaal voor de boorfunctie is bestemd en ruimte biedt
aan een totaal van drie productieputten. Indien de voorgenomen productieput niet volstaat, kan gebruik
worden gemaakt van de overige twee.
De tijdsduur van de boring is afhankelijk van de diepte, de gesteentes en de grootte van de put. Er wordt
verwacht dat het boorplatform (per borlng) in totaal 2 tot 3 maanden op de locatie aanwezig zal zijn.

Voordat met het boren wordt begonnen, wordt op de plaats van de put een zware metaien buis met een
grote diameter enkele tientallen meters de grond in geheid. Deze buis, 'conductor', dient onder meer voor

de stabiliteit van het bovenste deel van het boorgat en ter afscherming van het zeewater en de ondiepe
bodemlagen. Binnen de conductor wordt de eigenlijke boring uitgevoerd. Om te voorkomen dat het

boorgat instort, wordt het gat 'verbuisd' met stalen bekledingsbuizen (casings). Hiermee wordt de
drukbestendigheid van de put gewaarborgd.

Het boorplatform bestaat uit een boortoren waar de daadwerkelijke booractiviteiten plaatsvinden en
facilitaire installaties voor het aanmaken en verwerken van de spoeling, het opwekken van elektriciteit en
accommodaties. De boorspoeling dient voor het transport van de door de boorbeitel verbrijzeide bodembestanddelen (boorgruis) naar de oppervlakte en zorgt daarnaast voor koeling en smering van de beitel,
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het in suspensie houden van het boorgruis, 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 boorspoeiing uit het boorgat komt, wordt deze door schudzeven ontdaan van
boorgruis. De afgescheiden boorspoeling wordt gereconditioneerd en opnieuw gebruikt.

Er is voorzien dat voor het eerste deel van de boring boorspoeling op waterbasis (WBM = Water Based

Mud) zal worden gebruikt. Het boorgruis afkomstig van boringen met WBM wordt in naleving van
mileuvoorschrlften in zee geloosd. Het kan daarnaast op boortechnische gronden nodig zijn voor
bepaalde secties van de putten boorspoeling op oliebasis (OBM = Oil Based Mud) te gebruiken. OBM
spoeling en -gruis wordt opgevangen en aan land verwerkt.
Emissies / verstoringen boorfase
De belangrijkste emissies en verstoringen als gevolg van de booractiviteiten zijn:
. Verstoring van de zeebodem;
. Lozing van boorspoeling en -gruis op waterbasis;
. Lozing van hemel-, schrob- en spoelwater en sanitair afvalwater;
. Emissies naar de lucht, vnl. t.g.v. verbrandingsgassen van dieselmotoren;

. Vrijkomen van afval;
. Geluid en licht.

In het MER zal nader worden ingegaan op de mogelijke gevolgen voor het milieu van de gebruikelijke
werkwijze van lozing van boorspoelingen en -gruis (op waterbasis) in de zee. De verwerking van olie
verontreinigd boorgruis vindt normaliter plaats op het vaste land door een daarvoor bestemde inrichting. In
het MER wordt aandacht geschonken aan de wijze van opvangen en het transport van oliebasis spoeiing

en -gruis.

2.3 Productie van aardgas
Centraal

onderdeel bij de offshore productie van aardgas is het productieplatform, waar het gas uit de

putten en/of andere platforms binnenkomt en wordt behandeid. Het behandelingsproces bestaat in
essentie uit het afscheiden van vloeistoffen uit het aardgas. Vervolgens wordt het gas gedroogd tot het
vereiste waterdauwpunt. zodat het per pijpleiding naar de vaste wal kan worden gevoerd. In de toekomst

zal compressie worden toegepast, om de gewenste productiecapaciteit en -druk te kunnen handhaven.

Het platform biedt plaats aan procesapparatuur voor de behandeling van aardgas, condensaat en
productiewater en hulpsystemen. De belangrijkste onderdelen zijn:
. De gasproductieputten inclusief de vereiste regel- en veilgheidssystemen, waarmee het gas

uit het ondergrondse reservoir wordt gewonnen;
. Gasscheiding, waarin het gewonnen gas wordt gescheiden in een gas, condensaat en

watenractie;

. Een compressie-eenheid om het gas op de vereiste behandelings- en transportdruk te brengen
(In eerste instantie is een compressor niet nodig, maar bij latere productie, wanneer de druk in
het reservoir afneemt, zal de compressor worden ingezet);
. Glycol gasdroging. waarmee resten dampvormig water uit gas worden verwijderd. Het gas

wordt samen met het condensaat per pijpleiding naar de wal gevoerd;
. Ontgassing, behandeling (afscheiden koolwaterstoffen) en lozing van het afgescheiden water;

. Hulpsystemen waaronder elektriciteitsopwekking, waterafvoersystemen, stookgassystemen en

brandblussystemen;
. Controlekamer, bemanningsverblijven, reddingsmiddelen, een kraan en een helikopterdek

Milieueffecten gasbehandeling
De belangrijkste emissies en verstoringen als gevolg van de gasproductie zijn:
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. Lozing van productiewater, regen-, spoel- en schrobwater en sanitair afvalwater. De
kathodische bescherming van stalen constructiedelen veroorzaakt een aluminium en
zinkemissie;
. Emissie naar de lucht t.g.v. verbrandingsgassen afkomstig van elektriciteitsgeneratoren,

glycolregeneratie en (toekomstig) gascompressie. Onverbrande koolwaterstoffen kunnen
vrijkomen bij het van druk aflaten van de installaties en door lekverliezen;
. Ontstaan van afval;
. Geluid en licht.

Mileumaatregelen
Op de installatie zijn maatregelen getroffen om de gasproductie op een veilge en milieuverantwoorde
wijze uit te voeren, waaronder:
. Water wordt tot beneden de wettelijk vastgelegde concentraties ontdaan van koolwaterstoffen
en vervoigens geloosd;

. Condensaat wordt samen met het gas per pijpleiding afgevoerd en nuttig gebruikt;
. Energie wordt zo effciënt mogelijk gebruikt onder meer door koelwater van de turbine die de

compressor aandrijft te benutten voor de verwarming van onderdelen het platform o.a.
bemanningsruimte );
. Reststoffen en afval worden in containers verzameld en gescheiden afgevoerd.

In het MER zullen alternatieven worden onderzocht om de effecten van de activiteit verder te beperken. Dit
zal met name bestaan uit procesgeïntegreerde of nageschakelde maatregelen en technieken om:

. De emissie van koolwaterstoffen t.g.v. de lozing van productiewater te beperken of te
voorkomen;
. De emissies naar lucht te beperken of te voorkomen;
. De eigen elektriciteitsbehoefte op een andere manier op te wekken.

2.4 Verwijdering
Wanneer het gasveld is leeggeproduceerd wordt het weer verlaten. De installatie wordt hierbij verwijderd
en afgevoerd voor hergebruik. De putten worden conform de daarvoor geldende regels afgedicht en de
verbuizingen van de putten worden tot beneden de zeebodern verwijderd. Vervolgens wordt de zeebodem
geïnspecteerd en zo nodig opgeruimd om er zeker van te zijn dat er geen obstakels achterblijven die een
gevaar zouden kunnen vormen voor andere activiteiten op zee.
Zoals in paragraaf 2.1 is aangegeven, is de ontmanteling van het platform zodanig dat het platform in zijn

geheel naar een andere locatie (of naar de wal) kan worden versleept. Er vinden, behalve de
bovengenoemde activiteiten, dus geen activiteiten op zee plaats.

Emissies I versloringen verwijdering
De belangrijkste emissies en verstoringen als gevolg van het ontmantelen van de installatie zijn:
. Verstoring van de zeebodem;
. Emissies naar de lucht;

. Ontstaan van afvaL.

2.5 Transportactiviteiten
Tijdens alle fasen van de levenscyclus van het project vindt transport plaats. Vervoer van personen gaat
voornamelijk per helikopter; aan- en afvoer van materialen, proviand, brandstof en afval geschiedt per
schip. De transportintensiteit hangt echter sterk af van de projectfase. De intensiteit is het hoogst tijdens
Venture Production NederiandfSamenvatting MER Gaswinning F3-FA
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de aanlegfase, maar de tijdsduur van deze fase is relatief kort. Overigens streeft VPN ernaar al haar
transportactiviteiten zoveel mogelijk te reduceren.
Emissies / verstoringen transport
De belangrijkste ernissies als gevolg van de transportactiviteiten worden veroorzaakt door de

verbrandingsgassen van de motoren van schepen en helikopters. Verder kunnen de transportmiddelen
verstoring veroorzaken (geluid, licht en beweging).
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3 ALTERNATIEVEN
In lijn met de m.e.r.-methodiek zijn alternatieven onderzocht om na te gaan of door een andere wijze van
uitvoering van het voornemen de (milieu)effecten mogelijk kunnen worden beperkt. Het uitgangspunt bij

het onderzoek naar mogelijke alternatieven is wel dat een alternatief tot een significante
(milieu)verbetering moet leiden en dat het veilig en technisch bewezen moet zijn. Er worden drie soorten
alternatieven beschreven: Het nul-alternatief, niet toepasbaar gebleken alternatieven en alternatieven die
in principe wel toepasbaar zijn.

3.1 Nulalternatief
Het nuialternatief - het niet uitvoeren van de activiteit - is geen reëel alternatief, omdat dit strijdig is met de
doelsteilingen van VPN en het beleid van de overheid, onder meer inzake kleine velden en de nationale
energievoorziening. De referentiesituatie voor de beschrijving van de milieugevolgen van de activiteiten
wordt daarom gebaseerd op de huidige milieusituatie en de voorziene autonome ontwikkeling.

3.2 Alternatief voor het plaatsen van het platform
Platformpoten moeten worden verankerd, in dit geval door middel van cilinders van 15 meter doorsnede
met behulp van vacuümtrekken in de zeebodem vast te zetten (zuigankers, of suction buckets). Het meer

conventionele alternatief is het heien van van platformpoten. Er zal vershil zijn in de mate waarin
onderwatergeluid wordt geproduceerd. Het effect van het onderwatergeluid dat bij het gebruik van

zuigankers geproduceerd wordt is niet onderzocht, maar de aard van het geluid zal gelijkmatig en continu
zijn en er zullen geen geluidsdrukken worden behaald die vergelijkbaar zijn met heien. Geluidsdrukken
zullen vergelijkbaar zijn met of lager zijn dan die door vaartuigen worden geproduceerd (ca. 185 dB re

1 ~Pa i§1 m), aanzienlijk minder dan de 215 dB die bij heien ontstaat.

Vanwege de positieve ervaringen op het Engelse continentale plat, heeft VPN besloten bovenstaande
methode toe te passen bij het plaatsen van het platform F3-FA.

3.3

Alternatieven tijdens de boorfase

3.3.1

Boren van de conductor in plaats van heien
Voorafgaand aan het boren van de eigenlijke productieput. wordt een holle buis aangebracht tot een
diepte van 40 à 60 meter. Deze buis dient om het begin van de borlng te geleiden en wordt de conductor
genoemd. De gebruikelijke wijze van aanbrengen is met behulp van heitechnieken, maar er zijn goede
aanwijzingen dat er nadelige gevolgen voor zeefauna zijn van het onderwatergeluid dat met heien gepaard
gaat. Er is daarom onderzocht of het boren van een conductor voordelen biedt.

Voor het boren van een conductorgat is een overmaatse beitel nodig. Na het op voldoende diepte brengen

van de conductor, volgt cementatie. Cemeni wordt onderln de conductor gepompt totdat er aan de
buitenzijde van de conductor cement aan de oppervlakte komt, op de zeebodem. De bij het boren
gebruikte boorspoeling wast het boorgat uit, waardoor het boorgat op sommige plaatsen veel groter dan
de doosnede van de beitel zal zijn geworden. Die hoeveelheid kan tot 200% overmaat van het berekende

volume tussen conductor en boorgat belopen.

,.

Risico's bij boren van de conductor
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In het geval van F3-F A heeft VPN de beslissing genomen om de boringen te doen plaatsvinden als het
platform al geplaatst is. Bij de boringen zal men de conductor en de boorbeitel laten zakken door een poot
van het platform. Dat betekent dat de conductoren vlak naast de zuigankers van het platform in de bodem
aangebracht moet worden. Bij het boren wordt de ondergrond uitgewassen. In het geval van het F3-FA

platform zou er zo een rlsico van instabilieit van de funderlng van het platform kunnen optreden. Boren
van een conductorgat is in dat geval zeker geen optie.

Het aiternatief van het boren van de conductor biedt te veei nadelen op het gebied van techniek en
veiligheid ten opzichte van de milieuwinst. Er zijn bij de conventionele rnethode voldoende mitigerende
maatregelen om de gevolgen van onderwatergeluid te verminderen. Zo wordt er gewerkt met een slow
start om de zeezoogdieren die problemen ondervinden van het geluid te verjagen.

3.3.2

Afvoer boorgruis en -spoeling op waterbasis naar land

Bij het voornemen wordt ervan uitgegaan dat boorgruis en boorspoeling op waterbasis worden geloosd.
Als alternatief kan het gruis en spoeling naar de wal worden vervoerd en daar verwerkt. Voor dit alternatief
is het dan nodig dat bij het boorplatform een ponton komt te liggen voor de tijdelijke opslag van boorgruis

en -spoeling en dit wordt dan vervolgens periodiek per boot naar de wal afgevoerd en daar verder
ingedikt. De waterfractie wordt gezuiverd en vervolgens geioosd. De ingedikte fractie, voornamelijk
bestaande uit boorgruis moet worden gestort en kan hoogstens nuttig worden toegepast als afdekking van
stortplaatsen. Spoeling kan in sommige gevallen worden gereconditioneerd en hergebruikt, maar moet ook

vaak worden gestort.
Het voordeel van afvoer van boorgruis en boorspoeling naar de wal is dat de lozing van gruis en spoeiing

in zee geheel wordt voorkomen. Nadelen zijn echter de benodigde extra transporten, het verwerken en
storten van de spoeling en gruis aan wal en de veiligheidsrisico's offshore en onshore die samenhangen
met de vereiste extra handelingen.

productie

3.4

Alternatieve technieken tijdens gas

3.4.1

Alternatieven voor de behandeling van het productiewater
De gebruikelijke offshore werkwijze is dat afgescheiden productiewater uit de water - condensaatscheiding

verder wordt ontdaan van alifaten in een olie - waterscheider en vervolgens wordt geloosd. Het geioosde
water mag conform artikel 9.1.5 van de Mijnbouwregeling maximaai 30 mg/l alifaten bevatten. Er bestaan
technieken om ook het gehalte aan benzeen en zware metalen in het productiewater te reduceren.
In bijlage 4 van het MER zijn de Stand der Techniek maatregelen uit de Commissie Integraal Waterbeheer

Vi nota opgenomen waarmee verschillende componenten van het productiewater in principe kunnen
worden gereduceerd. Op basis van de specifieke kenmerken van dit project is op grond van dit overzicht
een seiectie gemaakt van technieken die nader onderzoek verdienen in het kader van dit MER. Overigens
geldt dat de verschillende maatregeien in veel gevallen overlappend zijn en dat het gewenste resultaat
daarnaast ook op andere wijzen kan worden bereikt.

Om na te gaan welke mogelijke SdT aanvullende waterbehandelingstechnieken in dit MER verder
onderzoek verdienen, zijn ze in eerste aanleg beoordeeld op hun toepasbaarheid op F3-F A. Belangrijke
criteria hierbij zijn hun effectiviteit om de emissies naar water te reduceren, de mate van betrouwbaarheid
en de praktische toepasbaarheid op een platform onder offshore condities. Onderstaande technieken
kunnen mogelijk de kwaliteit van het vanaf F3-FA geloosde water verbeteren:
. Roestvrij stalen transportleidingen;

. MPPE eindstroom;
. Hydrocyclonen;
. Herinjectie;
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. Adsorptiefiters;

. Stoomstrippen eindstroom.

Mechanical water shut-off (afpluggen van waterproducerende perforaties) wordt in de CIW Vi nota ook
genoemd als SdT technologie. VPN past mechanical water shut off al standaard toe als putten veel water

gaan produceren. Om deze reden wordt mechanical water shut off in dit MER niet als aanvullende
waterbehandelingstechniek verder onderzocht.

3.4.2

Alternatieven voor elektriciteitsopwekki ng
VPN heeft het voornemen om F3-FA van elektriciteit te voorzien door middei van een gasmotor
aangedreven generator met een elektrisch vermogen van 365 kW en een effciëntie van ca. 35%. Naast
deze gasmotor generator is er nog een gasmotor generator aanwezig, deze dient als back-upgenerator.
Een dieselmotor aangedreven generator met een vermogen van 500 kW is aanwezig als noodgenerator.
Alternatieven die in aanmerking komen voor de elektriciteitsvoorziening zijn:
. Opwekking met alleen dieselmotor aangedreven generatoren. Deze dieselgeneratoren

hebben als voordeel dat ze betrouwbaar en kosteneffectief zijn en het feit dat geen
stookgassysteem noodzakelijk is. Nadelen zijn de slechtere milieuprestatie op het gebied
van emissie van verzurende stoffen (SO, en NOx) en de noodzaak tot regelmatig transport
van diesel naar het platform.

. Opwekking met gasturbine aangedreven generator i.p.v. de gasmotor. De
mileuprestaties van een gasturbine op het gebied van de emissie van verzurende stoffen en
methaan zijn over het algemeen beter dan die van een gasmotor. De energie-effciency van
een gasturbine is slechter. Gasturbine gedreven generatoren zijn niet haalbaar omdat deze
in de vereiste vermogensklasse niet of slecht leverbaar zijn, ineffciënt zijn en de toepassing
van gasturbines in vergelijking tot gasmotoren weinig voordelen biedt.
. Aanvoer van elektriciteit via een kabel vanaf een naburig platform of van de waL. De

levering van elektriciteit van een naburig platform of vanaf de wal is geen reëel alternatief
vanwege de afstand en de afwezigheid van milieuvoordelen.

3.4.3

Verlichtingsalternatief: vogelvriendelijke verlichting
De Nederlandse Olie- en Gas Exploratie en productie Associatie (NOGEPA) erkent dat trekvogels
beïnvloed en gedesorlënteerd kunnen raken door extern gerichte platformverlichting, met name van licht
waarin het rode spectrum sterk vertegenwoordigd is. In NOGEPA verband wordt in dat kader momenteel
onderzoek uitgevoerd naar platformverlIchting met een verminderd rood spectrum. Veiligheid op het
platform is daarbij ieidend en de volgende aspecten worden in de analyse meegenomen;
. Omstandigheden voor nachtelijke helikoptervluchten onder groene platformverlichting:
. Het effect van groen licht ten opzichte van natriumlampen en witte TL verlichting op de

kleurherkenning van voorwerpen, veiligheidsaanduidingen en verlichting voor veiligheid van
de bemanning;
. Idem voor noodsituaties;
. Voorts bestaat nog onzekerheid hoe de veiligheid door groen licht wordt beïnvloed bij

hijsactiviteiten en bij het manoeuvreren van vaartuigen rondom het platform.

Als alternatieven op de groene verlichting, wil NOGEPA nog nader onderzoek naar, bijvoorbeeld:
. Het installeren van schakelaars om buitenveriichting (gedeeltelijk) te kunnen uitschakelen;
. Verlichting te richten zodat de uitstraling naar buiten verminderd wordt;

. Verlichting toepassen met een verminderd (dus niet verwijderd) rood spectrum

Op F3-FA is voor de verlichting van de procesapparatuur gebruik gemaakt van onderloudsarme
armaturen. Aan de buitenzijde van het platform zijn armaturen aangebracht die 'groene'verlichting mogeiijk
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maken, zou VPN op grond van de bevindingen van NOGEPA besluiten tot vervanging van de huidige
verlichting. De verlichting is's nachts uitschakelbaar, behalve de navigatieverlichting.

3.5 Niet toepasbaar gebleken alternatieven
Een aantal mogelijke aiternatieven (geheel of gedeeltelijk andere wijze van uitvoering of toepassing van
aanvullende (milieu)maatregeien) is reeds in de voorbereidende fase van het project door de

initiatiefnemer onderzocht, maar om verschillende redenen niet haalbaar gebleken. Dit betreft de volgende

alternatieven en maatregelen:
. Winning vanaf een geheel andere oppervlaktelocatie. De vrijheid om een platform op

een andere oppervlaktelocatie te plaatsen beperkt is tot 2 à 3 km. Dit wordt veroorzaakt

door technische beperkingen voor het afleggen van horlzontale afstanden met gedevieerde
(schuine) borlngen.

. Batchdriling. Batchdriling is alleen van toepassing bij het boren van meerdere putten

tegelijk. Omdat er vanaf F3-FA slechts één nieuwe productieput wordt geboord is
batchdrliling niet van toepassing.

. Andere opzet van gaswinningsinstallaties. Bij de uitwerking van het
veldontwikkelingsplan zijn verschilende opties en alternatieven met betrekking tot de

ontsluiting van het veld en de afvoer van het geproduceerde gas geëvalueerd. Er is op basis

van een afweging van aspecten met betrekking tot technische en economische
haalbaarheid en risico's ten aanzien van mileu en veilgheid, voor gekozen het veld te
ontwikkelen met een behandelingsplatform met een beperkte bemanning.

. Alternatieve methoden van gasdroging. Het voorkeursalternatief voorziet in gasdroging
met trlethyleenglycol (TEG). Dit is een bewezen techniek die bij offshore gasbehandeling
algemeen wordt toegepast. Door de toepassing van de Overhead Vapour Combustion unit

(OVC), waarin de overheaddampen van de glycolregeneratie worden verbrand, zijn de
emissies naar lucht en water vergaand gereduceerd. Aiternatieve gasdrogingstechnieken

bieden dan ook geen significante voordelen.
. Verdere beperking luchtemissies. Er zijn in het basisontwerp al verregaande maatregelen

getroffen om de emissies naar lucht zoveel mogelijk te beperken. Dit betreft onder meer de
eerder genoemde OVC, ontwerp van de afblaassystemen, terugwinning van restwarmte en

energie-effciency. Door deze maatregelen zijn de emissies geminimaliseerd en er zijn geen
verdere maatregelen geïdentificeerd om dit significant verder te verbeteren.

. Verdere beperking verstoring door lichtuitstraling van verlichting en affakkelen.
Bepaalde vogelsoorten kunnen gedesoriënteerd raken door sterkte van de lichtbron en het

voorkomen van specifieke spectra hierln. Zij blijven dan in de omgeving van het
boorplatform rondcirkelen, wat kan leiden tot uitputting van de vogels. Er zijn in het

basisontwerp al maatregelen getroffen om het onnodig branden van verlichting te
voorkomen, zowel op grond van energiebesparing als beperking van de lichtuitstraling. Een
grotere beperking van de lichtuitstraling heeft te grote gevolgen voor de veiligheid van de
bemanning op het platform. De maatregel om verlichting met een aangepast spectrum te
installeren is voorzien.
. Toepassing MPPE (Macro Porous Polymer Extraction). De MPPE wordt gebruikt om

koolwaterstoffen uit het te lozen water te verwijderen. De toepassing van een MPPE op het
platform F3-FA is overwogen, maar er is door VPN besloten deze niet te installeren. De
reden hiervoor is, dat door de installatie van een OVC reeds aan de richtlijnen van het CIW
Vi wordt voldaan. Installatie van een MPPE zou een te kleine miiieuverbetering opleveren
tegen hoge kosten.
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4 GEBIEDSBESCHRIJVING
Het Nederlandse deel van de Noordzee is op basis van natuurlijke eigenschappen te verdelen in een
aantal gebieden. F3-FA is gepland aan de rand van het NCP, op ongeveer 3 kiiometer van de Duitse

grens.

Met het IBN 2015 zijn grenzen vastgelegd van vier gebieden op de Noordzee die vallen onder de
natuurbeschermingswet (Vogel- en Habitatrichtlijn) waarvan de natuurwaarden extra bescherming krijgen.

Naast de vier benoernde gebieden zijn nog een aantai andere gebieden met bijzondere ecologische

waarden onderkend. Deze gebieden zijn: Centrale Oestergronden, Bruinebank, Gasfonteinen en
Borkurnse Stenen. Het F3-FA platform is gelegen in het Gasfonteinen gebied.

Uit het Environmental Baseline onderzoek, aangevuld met een door VPN uitgevoerd seismisch onderzoek,
kan er ten aanzien van mogelijke aanwezigheid van gasfonteinen in het F3-FA gebied de volgende

conclusies worden getrokken:
. in de nabijheid van het Platform F3-FA zijn geen gasfonteinen gelokaliseerd. De

dichtstbijzijnde locaties waar mogeiijke gasfonteinen aangetroffen zijn, zijn op een afstand

van 3 km van het platform F3-FA (blok G1 - G4). Het gaat hierbij om vier mogelijke
gasfonteinen.
. Er zijn geen signalementen aangetroffen die erop wijzen, dat er pockmarks aanwezig zijn in

de nabijheid van het platform F3-FA
. Er zijn geen kenmerkende bodemstructuren aangetroffen zoals die kunnen voorkomen in

gebieden waar gasfonteinen voorkomen en kunnen duiden op de aanwezigheid van

bijzondere flora en fauna.

4.1 Abiotische milieufactoren

Stroming
De stroming op het NCP maakt deel uit van de reststroom in de gehele Noordzee. Lokaal wordt de
waterstroming vooral bepaaid door de getijdenstromingen en de wind, waarbij vaak niets te merken is van
de reststroom. In het gebied waarbinnen het F3 blok is gelegen (Oestergronden genaamd), is de

getijdenstroming zwak en wordt menging van het water voornarnelijk veroorzaakt door de wind. Door de

zwakke getijdenstroming kan fijn materiaal makkelijk sedimenteren waardoor de Oestergronden een
slikkige bodem hebben.

Het gebied wordt door de noordelijk gelegen ondiepe Doggersbank beschermd tegen grote golven van
noordwester stormen. 's Zomers kan in perioden met weinig wind door opwarming van het wateroppervlak

gelaagdheid ontstaan resulterend in een 20 - 30 m diepe nutriëntarrne toplaag en een nutriëntrijke
onderlaag. In de herfst worden de lagen weer gemengd door stormen. De waterdiepte op de voorgenomen
locatie is ongeveer 40 meter.

Waterkwaliteit
Uit de achtergrondconcentratie Noordzee uit de Vierde Nota Waterhuishouding (Regeringsvoornemen;
Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1998) blijkt dat de fosfaat en nitraatconcentraties 0,02 mg P/I en
0,15 mg N/I bedragen. De cadmiumconcentratie op de Oestergronden is ~ 10 ng Cd/I. De ioodconcentratie
is op vrijwel de gehele Oestergronden 0,5 - 1. 0 ng Pb/I.

Bodemkwalieit
Van nature komen cadmium en koper in het sediment (fractie ~ 63 ¡im) voor, resp. 0,2 - 0,4 mg cadmium
per kg d.s. (droge stof) en 15 - 40 mg koper per kg d.s. De Noordzee wordt extra belast met cadmium dat
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wordt meegevoerd door slib dat door de uitstroming van rlvierwater of de storting van baggerspecie in zee

terechtkomt.

Luchtkwaliteit
De luchtkwal¡teit is voor stoffen met een wereldwijde of continentale verspreiding. zoals stikstofoxiden

(NOx) en zwaveloxiden (SO, ) , vergelijkbaar met de luchtkwaliteit in Nederland. Voor stoffen met een
lokale of regionale verspreiding, zoals ammoniak. Vluchtige Organische Stoffen (VOS) en fijn stof, zijn de
concentraties lager omdat er ter plaatse weinig van dergelijke emissiebronnen zijn.

Environmental Baseline onderzoek
Uit het onderzoek kan er ten aanzien van de chemische samenstellng van de bodern van het F3 -FA
gebied de volgende conclusies worden getrokken:
. Uit alle monsters van het F3-FA gebied zijn de concentraties koolwaterstof minder dan 5

mg/kg droge stof en daarmee ruim beneden de daarvoor vastgestelde grenswaarde van 20
mg/kg droge stof.
. In de bodem van het F3-FA gebied zijn de concentraties van de meeste zware metalen
onder of in de nabijheid van de gemiddelde achtergrondconcentratie van de Noordzee

(OSPAR 1993). De waarde van cadmium ligt beneden de detectiewaarde van de
analysetechniek waardoor de concentratie van cadmium als laag beschouwd kan worden.

4.2 Biotische mileufactoren
Plankton
Het fyoplankton boven de Oestergronden behoort tot die van de sector Centrale Noordzee. In het gebied

komen geen grote aigenbioeien voor als gevolg van nutrlëntenschaarste en begrazing van het
fyoplankton.

Benthos
Op de Oestergronden vormen de Nematoda de belangrijkste meiobenthosgroep. In het algemeen geidt
voor de Oestergronden dat de diversiteit laag is en de dichtheid is met 1500- 4000 indo I 10cm' hoog.
De dichtheid van de macrofauna ligt tussen de 700 en 1700 ind/m'. De biomassa ligt tussen de 8 en 31
gram AFDW/m'. De dichtheid is hiermee laag te noemen. De biomassa loopt van laag in het noorden naar
betrekkelijk hoog in het zuiden.

Vissen
Het NCP bevindt zich in het zuidoostelijk deel van het Noordzeegebied en bevat. vergeleken met de
overige delen, in de zomer de grootste biomassa aan platvis en harlng, een gemiddelde biomassa aan
kabeljauwachtigen en haaien en de geringste biomassa aan roggen. 's Winters kunnen zich op relatief
beperkte schaal verschuivingen voordoen (Bergman et aL., 1991: Cramer et aI.1992). In het algemeen is

de diversiteit van de visfauna op het gehele NCP laag vanwege de sterke dominantie van een aantal
platvissoorten.

Vogels
Het gebied rondom het F3-FA blok kent geen bijzondere natuurwaarden met betrekking tot vogels.

Zeezoogdieren
De bruinvis is de meest algemene en de kleinste walvisachtige op het NCP. Naar schatting komen er
15.000 exemplaren van de bruinvis op het NCP voor, vooral tussen januari en apriL. Voor witsnuitdolfijnen
vormt het NCP de oostgrens van het verspreidingsgebied. De geschatte populatiegrootte in de Noordzee
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is tenminste 7800. 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.

In het Nederlands deel van de Noordzee komen twee soorten zeehonden voor; de gewone zeehond
(Phoca vitulina) en de grijze zeehond (Halichoerus grypus). Deze zeehonden gebruiken de Noordzee
aileen om te foerageren. De gewone zeehond eet vooral vis, de grijze zeehond vis en kreeftachtingen. Ze
worden soms door vissers als concurrenten gezien.

Environmental Baseline Onderzoek
Uit het onderzoek kan er ten aanzien van de macrofauna van het F3-FA gebied de volgende conclusies
worden getrokken:

. De macrofauna gemeenschap in het F3-F A gebied en langs de pijpleiding is op bijna aile
beschouwde locaties homogeen van aard. De gemiddelde soortendichtheid is lager dan dat
in die 2006 is vastgesteld tijdens het jaarlijkse zeebodem onderzoek, respectievelijk 30,7
soorten en 2739 ind/m'.
. De diersoort Shannon-Wiener komt gemiddeld veel voor in het F3-FA gebied, namelijk
tussen de 2,24 en 3,2. Dit komt overeen met eerder uitgevoerde onderzoeken in de

Oestergronden (H=2,1-2,5)

4.3 Overige gebruiksfuncties en waarden
Op het NCP vinden onderstaande gebruiksfuncties plaats. De plaatsing van het F3-F A platform heeft geen
invloed op deze gebruiksfuncties.
. Zand en Schelpenwinning

. Baggerstort
. Kabels en leidingen

. Wrakken
. Archeologische waarden

. Scheepvaart
. Boomkoivisserij
. Windturbineparken
. Militair gebruik

. Recreatie
Bij de aanleg van het platform en de leidingen is - in combinatie met het onderzoek naar gasfonteinen _
aandacht geschonken aan het mogelijke voorkomen van archeologische waarden. In januari 2009 heeft

een seismisch onderzoek plaatsgevonden voor de locatie van het platform. Er is geen indicatie van de
aanwezigheid van objecten met archeologische waarde.
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5 DOELVARIABELEN EN VERGELIJKINGSCRITERIA
De beschreven effecten van de voorgenomen activiteit dienen te worden beoordeeld onder meer om te
bepalen of voor bepaalde aspecten aanvullende maatregelen gewenst zijn. Deze beoordeling van de
effecten is opgebouwd uit een aantal verschillende stappen:
. keuze van doelvariabelen;
. Het vaststellen van de vergelijkingscriterla;

. Het vaststellen van de emissies van de voorgenomen activiteit en de alternatieven;

. Beoordeling van de effecten.

Doeivariabelen worden gebruikt om de vergelijking van het voornemen en de alternatieven mogelijk te
maken. De keuze van geschikte doelvariabelen wordt gebaseerd op de aard en omvang van de te
verwachten milieueffecten van het voornemen en de alternatieven. De doelvariabelen worden gebruikt bij

het vaststellen van het MMA en de beoordeling van de door de initiatiefnemer gekozen uiteindelijke
projectuitvoering. Voor dit project zijn de volgende doelvariabelen gekozen:
. Typerende biotische en abiotische eigenschappen van beschermde gebieden;

. Water (pelagische biota);

. Zeebodem (benthische biota);

. Lucht;
. Licht;
. Geluid;
. Technische haalbaarheid;

. Economische haalbaarheid;
. Overeenstemming met VPN's Milieu- en Veiligheidsgrondslagen.

De beoordeling van de effecten en de vergelijking van de verschillende uitgewerkte alternatieven vindt

plaats ten opzichte van de situatie waarbij er geen installaties zouden worden geplaatst, de autonome
ontwikkeling. Om een vergelijking mogelijk te maken dienen de veelal kwalitatieve effecten te worden
gewaardeerd en dient tevens onderscheid gemaakt te worden tussen de effecten bij normaal bedrijf en de
effecten bij incidentele gebeurtenissen. Hiertoe wordt onderzocht hoe de effecten zich verhouden tot de
autonome ontwikkeling van het mileu en tot de voorgenomen activiteit, te weten:
. Een verbetering ten opzichte van de voorgenomen activiteit sn/of de autonome ontwikkeling;

. Vergelijkbaar met de voorgenomen activiteit en/of de autonome ontwikkeling;

. Een verslechtering ten opzichte van de voorgenomen activiteit sn/of de autonome

ontwikkeling.

Daarnaast is het van belang of een verbetering relevant is: als het effect van de voorgenomen activiteit
niet of nauwelijks significant is heeft het weinig zin dit aspect verder te verbeteren. Verder zijn de cross
sectionele aspecten van wezenlijk beiang: als een bepaalde maatregel negatieve effecten heeft op andere
aspecten of mìleucompartimenten, dan kan dit een reden zijn om een maatregel niet toe te passen. Deze

afweging is in de meeste gevallen niet kwantificeerbaar omdat er geen algemeen geaccepteerde
methodologie is voor de afweging van cross sectionele effecten (het vergelijken van appels met peren).

Economische aspecten zijn bij de vaststelling van het MMA (Meest Milieuvriendelijke Altematief) in
principe geen crlterium. Bij de afweging of de onderdelen van het MMA al dan niet door de initiatiefnemer
worden geïmplementeerd, kunnen economische en kostenaspecten daarentegen wel een rol spelen.

Cross sectionele aspecten hoeven echter niet altijd negatief te zijn: verbetering van een bepaald
milieuaspect kan ook verbeteringen van andere aspecten opleveren.
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6 EMISSIES EN MILIEUGEVOLGEN
Tijdens de borlngen t.b.v. de instailatie van het platform, de productie van het aardgas en de afbraak van
het platform komen emissies vrij naar water en lucht. Ook komen er geluid- en lichtemissies en afval vrij.
Deze emissies en de milieugevolgen hiervan worden beschreven in de volgende paragrafen.

6.1 Water
Boorspoeling en -gruis
De hoeveelheid vrijkomend boorvloeistof en boorgruis voor het boren van een nieuwe put wordt
geminimaliseerd door het optimaliseren van de putdiameter in relatie tot de gewenste productiecapaciteit.
De geloosde hoeveelheden bestaan waarschijnlijk voor het grootste gedeelte uit WBM (water based mud).
Orndat bij de emissie direct na de lozing een zeer sterke verdunning optreedt, zullen de concentraties in

de waterkolom hierdoor niet meetbaar worden beïnvloed. Misschien moet ook OBM (011 based mud)
gebruikt worden, maar het resterende afval wordt in zijn totaliteit aan wal verwerkt.

Voor het prepareren en schoonmaken van de put wordt ongeveer 20 m' Gas Weil Acid gebruikt. Indien de
verbruikte vioeistoffen aan de eis van artikel 9.1.5 van de MIjnbouwregeling (~ 30 mg/l alifaten) voldoen,

worden deze geneutraliseerd en geloosd.
In principe kan de tijdelijke vertroebeling van het water door lozing van het boorgruis effecten hebben op
de fauna in het gebied doordat de primaire productie afneernt door de verminderde lichtinvaL. Gelet op de
beperkte omvang en korte duur van deze verstoring, zuilen de totaie effecten op het plankton echter al
zeer beperkt zijn en bezien over een wat groter gebied is het effect waarschijnlijk niet meetbaar.

Hemel-, schrob. en spoelwater
De dekken van een boorplatform zijn zoveel mogelijk dicht uitgevoerd om ongecontroleerde lozingen
hemel-, schrob- en spoeiwater te voorkomen. Het water wordt, alvorens te worden geloosd, behandeld om

aan de wettelijke eisen te voldoen. Er zal per boring ca. 400 m' regenwater worden geloosd. Als het
piatform in productie is, vindt er een lozing plaats van ca. 450 m' hemel, schrob en spoelwater per jaar

piaats.
Het lozen van hemel-, schrob-, en spoelwater kan een mogelijk effect hebben op plankton. Het plankton
zou toxische effecten kunnen ondervinden van componenten in de geloosde spoeling. Gezien de geringe
toxiciteit en de geringe blootsteilingsduur door de dynamiek van het milieu zal de invloed hiervan tijdelijk

en lokaal zijn. Bovendien treedt vanaf het moment van lozen menging met zeewater op, waardoor
eventueel toxische componenten snel sterk worden verdund.

Productiewater
Proctuctiewater bestaat uit water uit het aardgasreservoir dat tijdens de productiefase in de vorm van damp

en/of vloeistof met het aardgas wordt meegeproduceerd en op het platform wordt afgescheiden. Van
nature is het meegeproduceerde water relatief schoon maar kan verontreinigd zijn met koolwaterstoffen,
zware metalen en productiechemicaliën (hulpstoffen).
Daarnaast kan, voornamelijk bij wat oudere putten, vloeibaar water uit het reservoir worden

meegeproduceerd, het zogenaamde formatiewater. Het formatiewater bevat geringe hoeveelheden zware
metalen. Als gevolg van de stroming wordt het geloosde productiewater snel met het zeewater vermengd

en verdund. Dichtheidsverschillen tussen dit water en zeewater verdwijnen snel, waardoor er niet of
nauwelijks sprake is van pluimvorming.
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Mijnbouwhulpstoffen
In het gasproductieproces worden de onderstaande mijnbouwhulpstoffen gebruikt. Tijdens normaal bedrijf
zullen nauwelijks mijnbouwhulpstoffen worden geloosd en de lozingen van deze stoffen zullen jaarlijks
worden gemeld aan de Nederlandse overheid en aan OSPAR.

. TEG (Triethyleenglycol) wordt gebruikt om het gas te drogen. Na gebruik wordt het
geregenereerd en vervolgens weer opnieuw ingezet.
. Corrosie.inhibitor wordt geïnjecteerd in de pijpleiding op F3-FA voor het beschermen van

de binnenwand. Corrosie-inhibitor wordt dus niet geloosd op het platform.
. Methanol dient voor het (koud) opstarten van de put. Het voorkomt dat er hydraatvorming

optreedt. Het gebruik van rnethanol is beperkt. zowel in hoeveelheid als in frequentie. Naar
verwachting zal een koude start slechts één- of tweemaal per jaar nodig zijn.

. MEG (Monoethyleenglycol) wordt geïnjecteerd in de pijpleiding om hydraatvorming te
voorkomen. Dit wordt niet geloosd op het platform.
. Rig cleaner kan worden gebruikt bij de schoonmaak van de dekken van het platform. Deze

stof wordt vervolgens via het waterbehandelingssysteem in zee geloosd. De rig cleaners zijn
biologisch afbreekbaar en zijn gemeld bij Staatstoezicht op de Mijnen volgens de wettelijk
vastgestelde procedures.

. Scale Inhibitor zal in de toekomst door VPN worden toegepast in de olie- waterscheiding

om het mogelijk ontstaan van slib of ketelsteen, met daarin licht radioactieve stoffen, tot een
minimum te beperken.

Totaaloverzicht
De te verNachten emissies zijn in onderstaande tabel weergegeven. Deze emissies zijn indicatief; de
exacte emissies die zullen plaatsvinden zijn niet bekend omdat de samenstelling van de te ontginnen laag
niet bekend is. Wel is bekend dat aan het eind van de productiefase de hoeveelheid gebruikt

productiewater ongeveer een factor twee hoger ligt dan aan het begin vanwege de lagere druk in het veld.

Daarom zullen de hoeveelheden meegeproduceerde metalen ook een factor twee hoger liggen. Hierbij

moet worden opgemerkt dat de hoeveelheid benodigd productiewater exponentieel toeneemt, dus
gedurende het grootste gedeelte van de productiefase zal de hoeveelheid productiewater in de orde van
grootte van 7.600 m' per jaar liggen.
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Hemel-, schrob

7 .600 m'/jaar'
.'

Conc.
MolI

Vracht
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450 m'/jr

.'._--

Eind productiefase

Productiewater
15.200 m'/jr"

Hemel., schrob
en_~sDoelwater
450 m'/jr

en sooelwater

Productiewater
(maximaal)

li

Begin prodùCiiéfase

Cone.

Vracht

Cone.

Vracht

ka/ir

Mail

Vracht
ka/ir

Conc.

Mail

MQ/I

kQ/ir

Koolwaterstoffen
Alifaten

20

152

20

9

20

304

20

9

Aromaten (80% benzeen)

97

292

5

2

194

584

5

2

Totaal PAK's

0.5

1.6

1

3.2

Hg

0.003

0.011

0.006

0.022

Cd

0.18

0.84

0.36

1.68

Pb

0.40

1.91

0.8

3.82

Zn

49

228

98

456

Zware metalen
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Ni

0.02

0.05

0.04

0.1

Cr

0.05

0.21

0.1

0.42

As

0.00

0.03

0

0.06

Cu

0.03

0.2

0.06

0.4

Overig
NORM

---

Detergenten

----

--25

25

Uitgaande van 8 rn3 productiewater per 10' Nm3 gas en 2,6-10' Nm3 gas per dag
Uitgaande van 16 m3 productiewater per 10' Nm3 gas en 2,6-10' Nm3 gas per dag
Geen informatie beschikbaar

Tabel 6-1 Totaaloverzicht jaarlijkse emissie in de productiefase

6.2 Lucht
Rookgassen ten gevolge van schoonproduceren

Nadat de boring en afwerking is voltooid. moet de put worden schoongeproduceerd en getest. Daartoe
wordt gedurende een beperkte tijd (ongeveer 12-24 uur bij nieuwe putten) gas geproduceerd uit de put en
afgefakkeld. De emissies van het fakkeien betreffen CO" NOx, onverbrande koolwaterstoffen (CH4 en

VOS) en roet.

Verbrandingsgassen bij boringen
De voornaamste luchtemissies worden veroorzaakt door de dieselgeneratoren die elektriciteit leveren voor
het boorplatform. De meeste verbruikers op het platform worden elektrisch aangedreven maar er kunnen
nog enige kleinere dieselmotoren aanwezig zijn, bijvoorbeeld voor luchtcompressoren en kranen. De
generatoren draaien 24 uur per dag, maar de belasting van de generatoren varleert, afhankelijk van de
eiektriciteitsbehoefte van de booractiviteiten. De emissies van de dieseimotoren betreffen CO" NOx, SO,
en onverbrande koolwaterstoffen.

Logistiek
De emissies van logistiek bestaan voornamelijk uit het vervoer van bemanningsleden en bevoorradingen.
De emissies die hierbij vrijkomen zijn minimaal en worden niet apart beschreven. Wel wordt in de tabel op
de volgende pagina een overzicht weergegeven.
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Totaaloverzicht
Hieronder staan de te verwachten emissies naar de lucht uitgesplitst naar de putactiviteiten en de
productiefase. Ook de totale Nederlàndse emissies en de bijdrage die het F3-F A platform levert aan deze
emissies is weergegeven.

Emissies naar lucht

Putactiviteiten

C02

CH4

VOS

Nox

502

Kton/vr

ton/vr

ton/vr

ton/vr

ton/vr

Boring gerelateerde emissies.

0.0

3.5

Emissies gerelateerd aan affakkelen

4.4
3,8

11.1

Emissies nerelateerd aan lonistiek

0.2

0.0

Totale emissie t.n.v. booractiviteit

Nederlandse emissies

8.4

5.9
0.0

1.2

1.4

0.2

6.7

11.1

ton/vr

Kton/ur

2.0

62.3
67.2
130.9

6.1

ton/vr

ton/vr

ton/vr

2503

11100

3600

3200

86

Industrie en enerniesector

101508

55000

58000

91000

55000

Totale Nederlandse economie

203147

820000

178000

369000

64000

Olie en gaswinning

Biidrane nasnroductie

%

%

%

%

%

Olie en gaswinning

0,3

0,1

0.2

0.4

7,1

Industrie en enernjesector

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

Totale Nederlandse economie

0,0

0.0

0,0

0.0

0.0

Tabel 6-2 Emissies naar de lucht ten gevolge van booractiviteiten voor F3-FA vergeleken met de
totale en sectorale Nederlandse emissies (2005)
Emissies naar lucht

Winnina Gas
Productie gerelateerde emissies

C02

CH4

VOS

Nox

502

Kton/vr

ton/ur

ton/vr

ton/vr

ton/vr

20,86

12.7

1,0

Emissies nerelateerd aan loaistiek

0.71

0.0

0,7

13.6
12.0

Totale emissie t.n.v. nasoroductie

21.57

12.7

1.7

25.6

Nederlandse emissies

Olie en gaswinning

Kton/ur

ton/ur

ton/ur

ton/vr

0.0
1.2
1.2

ton/vr

Industrie en enerniesector

2503
101508

55000

3600
58000

3200
91000

86
55000

Totale Nederlandse economie

203147

820000

178000

369000

64000

Biidrane nasnroductie

%

1 i 100

%

%

%

%

Olie en gaswinning

0.9

0.1

0,0

Industrie en enerniesector

0.0

0,0

0.0

0,8
0.0

0.0

Totale Nederlandse economie

0.0

0,0

0.0

0.0

0.0

1.4

Tabel 6-3 Emissies naar de lucht ten gevolge van gaswinning van F3-FA vergeleken met de totale
en sectorale Nederlandse emissies (2005)

6.3 Zeebodem
De belangrijkste beïnvloeding van de zeebodem wordt veroorzaakt door het storten van het boorgruis van
de boring met WBM. Deze activiteiten brengen een tijdelijke, beperkte vertroebeling met zich mee. In de
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praktijk blijkt dat 90% van het geioosde boorgruis binnen 100 meter van het platform bezinkt. Vanwege de
beperkte omvang van de vertroebeling wordt aangenomen dat er geen verstorlng plaatsvindt.

Als gevolg van de gaswinning zal geleidelijk over de hele periode van de gaswinning en enige tijd daarna
daling optreden. Deze bodem
daling heeft een schotelvormig patroon met een straal van
enkele kilometers en een verwachte maximale bodemdaling in het midden van de schotel van enkele
centimeters. Deze daling is verwaarloosbaar ten opzichte van de waterdiepte ter plaatse van ongeveer 40

een lichte bodem

meter. Effecten op de fiora en fauna worden dan ook verwaarloosbaar geacht.

6.4 Geluid
Tijdens de putactiviteiten worden de voornaamste geiuidsbronnen gevormd door de gasmotor van de
generator, luchtkoelers, pompen, glycol

regeneratie en de stroming van gas door pijpleidingen,

appendages en apparatuur. De verwachting is. dat de 60 dB(A)-contour binnen 100 m afstand van het
platform zal
liggen.
Geluid ten gevolge van helikopterbezoeken is tevens een grote, maar kortdurende geluidsbron. Het treedt
op tijdens het landen en stijgen van de helikopter. Het 60 dB(A) geluidsniveau van een helikopter, vliegend
op een hoogte tussen 35 en 180 m, ligt op 1400 m afstand. Vliegend op een hoogte van 600 rn bedraagt
deze afstand 1300 m (Haskoning, 1995).

Emissie van onderwatergeluid tijdens boringen
Geluid verplaatst zich in water 4.5 keer sneller dan in lucht: 1530 mis in water tegen 340 mis in lucht. Ook

verschilt de geluidsintensiteit in water en lucht en geluidsmetingen in lucht en water moeten daarom
worden gecorrgeerd. VPN heeft gekozen voor een methode voor het plaatsen van het platform waarbij
geen gebruik gemaakt wordt heimethoden. (zie § 3.2) Het effect van het onderwatergeiuid dat hierbij
geproduceerd wordt is niet onderzocht. De aard van geluid zal echter gelijkmatig en continu zijn en er
zullen geen geluidsdrukken worden behaald die vergelijkbaar zijn met heien. Door het gebruik van deze
methode is het effect van onderwatergeluid op grote zeezoogdieren, zoals bruinvissen, beperkt.

Emissie van onderwatergeluid tijdens productie
Ook tijdens de productie worden onderwatergeluid en trlllingen worden geëmitteerd, maar deze hebben
slechts een gerlng vermogen. Het grootste deel van de geproduceerde geluiden had een lage frequentie
(tussen 1 kHz en 8 kHz) met een vermogen van 90 tot 95 dB.

6,5 Licht tijdens het boren, testen en productie
Omdat boren een continu proces is, moet het platform en met name de boorvloer continu verlicht zijn om
het werk goed uit te voeren en de veiligheid van de bemanning te waarborgen.
Het affakkelen van gas bij het testen van een gasproductieput leidt tot een horizontaal gerichte vlam aan

de zijkant van de installatie. Deze vlam kan bij helder weer tot op zeer grote afstand (tot 10 km)
waarneembaar zijn. Bepaalde vogelsoorten kunnen gedesoriënteerd raken door sterkte van de lichtbron
en het voorkomen van specifieke spectra hierln. Ze zullen dan in de omgeving van het boorplatform blijven
rondcirkelen wat kan leiden tot uitputting van de vogels. Het platform zal worden uitgerust met armaturen
die worden uitgevoerd op een wijze dat eventueel toekomstige verlichting met beperkt rood spectrum
toegepast kan worden. Zie § 3.4.3.

Een productieplatform zal licht emitteren als gevolg van de gebruikte verlichting, te weten de werk- en
navigatieverlichting. Het platform moet adequaat verlicht zijn ter markerlng van de scheepvaart en het
luchtverkeer.
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De verlichting zal zodanig worden uitgevoerd dat onnodige lichtuitstraling naar buiten toe zoveel mogelijk
wordt vermeden. Gezien het feit dat de verlichting waar en wanneer mogelijk geminimaliseerd wordt zullen
de effecten hiervan beperkt zijn.

6.6 Afval
Afval tijdens boringen
AI het afval, waaronder huishoudelijk afval, gevaarlijk afval, schroot, op olie gebaseerde boorvloeistoffen,
en OBM boorgruis wordt gescheiden ingezameld en naar de wal vervoerd voor verdere verwerking door
een bevoegd bedrijf. Alle lege emballage (zakken, drums), alsmede alle overgebleven

boorspoelingschemicaliën worden offshore gescheiden ingezameld. naar land verscheept en direct
teruggestuurd naar de leverancier. Boorspoeling, welke wordt teruggepompt naar een bevoorradingsschip,
wordt afhankelijk van de kwalieit teruggevoerd aan de leverancier of ter verwerking aangeboden aan een
erkend verwerker.

Afval tijdens productie
Het grootste deel van het afval bestaat uit bedrijfs- en huishoudelijk afvai zoals verpakkingsmateriaal,

schroot, en afval uit de accommodaties en keuken. Daarnaast komt gevaarlijk afval vrlj zoals verbruikte
smeerolie en klein gevaarlijk afval, waaronder (olie)filters, poetslappen, accu's, batterljen, vetten, verven,

verdunners, TL buizen, laboratorium-afval en lege spuitbussen. In overeenstemming met de van
toepassing zijnde wetgeving wordt alle afval gescheiden verpakt, opgeslagen en naar de wal
getransporteerd voor hergebruik of storten.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden is het mogelijk dat slibhoudende olie/water mengsels vrijkornen bij het
inwendig reinigen van procesapparatuur. Naast koolwaterstoffen kan dit slib sporen kwik of licht radioactief

materlaai (NORM) bevatten, wat van nature in lage concentraties in geologische formaties voorkomt.

Materiaal wat verdacht wordt NORM of kwik te bevatten wordt bemonsterd en geanalyseerd.
Verontreinigde stromen worden volgens de geldende voorschrlften verpakt, opgeslagen en naar de wal
getransporteerd voor gespecialiseerde verwerking.
VPN beschikt in het kader van haar milieu- en veiligheidszorgsystemen over procedures hoe met

bedrijfsafval en gevaarlijke (afval)stoffen moet worden omgegaan en hoe dit moet worden verwerkt in lijn
met de wettelijke bepalingen. Bij het werk wordt er op toegezien dat deze procedures worden nageleefd.

6.7 Grensoverschrijdende effecten
Gezien de plaatsing van het platform op drie kilometer van het Duits continentaal plat, worden in het MER
ook de grensoverschrijdende effecten beschreven. Deze zijn hieronder weergegeven.

Water
De lozingen van de boorspoeling en ""ruis en overige hulpstoffen. leveren geen gevaar op voor het milieu.

echt

Wel is er een vlokmiddei aanwezig in het spoelwater. Deze stof is niet giftig, maar wel zeer si

afbreekbaar. Door de siechte afbreekbaarheid van het vlokmiddel is het mogelijk dat deze stof een
grensoverschrljdend effect heeft. Omdat deze stof niet giftig is. wordt dit niet als een probleem gezien.

De lozingen van hemel-, schrob- en spoelwater dienen wat betreft alifatische koolwaterstoffen,
boorchemicaliën en schoonmaakmiddelen te voldoen aan de eisen van de mijnbouw wet- en regelgeving.
Gezien de beperkte omvang van geloosde vracht en concentratie, en de sterke mate van verdunning na

lozing, zijn de effecten van deze stoffen op de waterkwaliteit op het Duits continentaal plat
verwaarloosbaar.
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Bij het lozen van productiewater treedt er een verdunning van het productiewater op van 10.000 keer
binnen 100 meter. Het platform is gesitueerd op enkele kilometers van de grens van het NCP, dus er
zullen geen grensoverschrljdende effecten plaatsvinden wat betreft het lozen van productiewater.

Lucht
De emissie naar de lucht tijdens het boren bestaat vooral uit de rookgassen van de dieseimotor gedreven
elektriciteitsgeneratoren en de verbrandingsgassen van het fakkelen tijdens het puttesten. Deze emissies
zijn beperkt en omdat ze zich snel verspreiden wordt er geen grensoverschrijdend effect verwacht.

Bodem
Tijdens de boringen kan de deeiactiviteit "Lozing van boorspoeling en --ruiS en overige hulpstoffen"
effecten op de bodem hebben. Tot 1000 meter van het lozingspunt kunnen somrnige stoffen uit de
boorspoeling worden aangetoond. Daarom zullen er geen grensoverschrijdende effecten plaatsvinden uit
de boorspoeling die gebruikt wordt bij de putactiviteiten.

Als gevolg van de gaswinning zal de bodem licht daien. Deze daling is schotelvormig met een diameter

van enkele kilometers en een maximale bodemdaling in het midden van de schotel van enkele
centimeters. Aangezien het winpunt ongeveer drie kilometer van de grens van het NCP af ligt, is het
mogelijk dat de bodem aan Duitse zijde zeer licht daalt. Deze daling is verwaarloosbaar ten opzichte van
de waterdiepte ter plaatse.

Ondeiwatergeluid
Observaties geven aan dat bruinvissen tot een afstand van 15 tot 16 kilometer afwezig blijven tijdens het
heien en na deze periode terugkeren. Omdat de afstand tot het Duitse deel van het continentaai plat op
drie kilometer van het platform verwijderd is, zal er een grensoverschrljdend effect optreden. Het effect zal
hooguit enige dagen aanhouden en zal bestaan uit een tijdelijke afname van het aantal dieren in een straal
van circa 16 kilometer.

Licht
Voor de veiligheid van de bemanning moet het platform tijdens het boren van de put continu verlicht
worden. Hiernaast moet het platform adequaat verlicht zijn voor de scheepvaart en het luchtverkeer. De
verlichting zal dusdanig worden uitgevoerd dat uitstraling naar buiten minimaal is. Desondanks zal er een

grensoverschrijdend effect plaatsvinden. De mate van dit effect is afhankelijk van de weersituatie. Ook
tijdens de gasproductie zal er een grensoverschrijdende effect plaatsvinden.

Venture Production Nederland/Samenvallng MER Gaswinning F3-FA
MD-MV20090201

13 maart 2009, versie Definitief
- 31 -

7 MILIEUASPECTEN VAN INCIDENTELE GEBEURTENISSEN
Naast de gevolgen voor het milieu bij normaal bedrljf, bestaat er ook een kans op effecten door incidentele

gebeurtenissen en caiamiteiten. Hierbij kunnen de volgende belangrijkste gebeurtenissen worden
onderscheiden:
. Blow-out
. Aanvaring
. SpilIs
Gezien het feit dat met name blow-outs, leidingincidenten en aanvaringen zeer zelden voorkomen, moeten

de kansen en de effecten worden afgeieid uit studies die gebruik maken van het optreden van dergelijke
gebeurtenissen in de olie- en gaswinning door westerse maatschappijen. De bij een incident vrijkomende

hoeveelheid stoffen is sterk afhankeiijk van het type incident, de hoeveelheid stoffen die zich op het
platform bevinden en de geïnstalleerde beschermende maatregelen.

7.1 Blow-out
platforms
Een blow-out is een ongecontroleerde uitstroming uit een put. waarbij koolwaterstoffen (aardgas en

Generieke effecten van blow-out van gas

condensaat), boorspoeling en/of water uit het reservoir vrijkomen. Blow-outs kunnen optreden bij het boren

naar nieuwe gasvoorkomens of bij ontwikkelingsboringen. Hiernaast kunnen ook blow-outs optreden
tijdens productie, door bijvoorbeeld lekkages, aanvaringen, brand of explosie op het platform of tijdens
onderhoudswerkzaamheden aan de put (workover en wireline operaties).

Een blow-out kan ontstaan als de controle over een put wordt verloren. Gasvelden hebben een grotere
druk dan de hydrostatische druk van de gaskolom in de put. Deze natuurlijke druk wordt gebruikt bij het
productieproces. Als de controie over de put wordt verloren, zal een blow-out optreden, waarbij de in de
put en het reservoir aanwezige stoffen (gas. boorspoeling, water. etc.) vrijkomen. De vrijkomende stoffen
kunnen tot brand en/of vervuiling leiden. De historie leert dat de meeste putten binnen één tot enkele
dagen weer onder controle worden gebracht.
Op het NCP heeft tot nu toe één blow-out plaatsgevonden in mei 1983. Dit betrof een biow-out van een
gasput door corrosie van een onder het zeeniveau gemonteerde component. De blow-out was na 10
dagen weer onder controle gebracht.

Stoffen die vrlj kunnen komen bij een blow-out zijn:
. Aardgas bestaande uit methaan (ca. 80 - 90%), ethaan (ca. 4%), zwaardere
koolwaterstoffen, koolstofdioxide en stikstof. Het gas van het FA-F3 veld is H,S vrij;

. Aardgascondensaat, een benzineachtige vloeistof bestaande uit lichte koolwaterstoffen met
een hoog aandeel aan aromaten;

. Formatiewater, bestaande uit het water dat normaal in de gasreservoirs aanwezig is. De

samenstelling is in grote lijnen gelijk aan het productiewater. Het aandeei aan vloeistoffen
(condensaat en water) in gas uit het veld zal initieel ca. 8 m' water I miljoen Nm' gas (WGR,
Water to Gas Ratio) en 3 - 12 m' condensaat I miljoen Nm' gas (CGR, Condensate to Gas
Ratio) bedragen, maar deze waarden kunnen in de loop der tijd toenemen;
. Boorspoeling, gebruikt tijdens het boren van een put. Boorspoeling is gebaseerd op water,

of olie en kan hiernaast andere stoffen bevatten.
. Zand, afkomstig uit het reservoir.

Formatiewater, zand en zout water zijn weinig milieuschadelijk en worden daarom niet verder in
beschouwing genomen.
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7.2 Andere incidenten
Andere incidenten die tot mileubelasting kunnen leiden omvatten aanvaringen en ongewenste lozingen
(spils). De hierbij vrijkomende hoeveelheid stoffen is sterk afhankelijk van het type incident en de
geïnstalleerde beschermende maatregelen en kan varlëren van enkele liters tot alle vloeistoffen die zich

op het platform bevinden. In het ultieme geval zou mogelijk een blow-out kunnen optreden als gevolg van
escalatie.
Op het behandelingsplatform F3-FA zullen zich milieuschadelijke vloeistoffen bevinden, zoals diesel voor
de o.a. generatoren, condensaat in de procesinstallaties en pijpleidingen en corrosie-inhibitor. Verwacht
wordt dat de volgende typische hoeveelheden aanwezig zullen zijn:

. Aardgascondensaat: 1 tot enkele m3 afhankelijk van de eisen van de procesvoering

. Diesel: 25 m3

. Smeerolie: c: 1 m3

. TEG: 4 m3

. Corrosie-inhibitor: 3 m3

. Scale Inhibitor 3 m3

.
MEG 4 m3
. Methanol 10 m3
7.3 Aanvaringen
Incidentele mileubelasting kan tevens optreden doordat een schip het platform aanvaart of doordat een

leiding wordt vernield door een anker of vistuig. Kansen op deze gebeurtenissen zijn onder meer
afhankelijk van de nabijheid van scheepvaartroutes terwijl de gevolgen sterk afhangen van de
omstandigheden zoals de snelheid van de aanvarlng, de grootte van het schip en de diameter van de
leiding. Eventuele gevolgen voor het milieu kunnen daarom varlëren van nihil tot zeer ernstig (blow-out).
Bij aanvaringen zijn verschillende categorleën te onderscheiden. Ten eerste naar het doel van het schip:
. Extern, passerende scheepvaart niet gerelateerd aan de installatie, zoals koopvaardij en

visserij;
. Veldgereiateerd, zoals bevoorrdingsschepen en werkschepen;
. Verder kunnen aanvaringen verder onderverdeeld worden;
. Aangedreven, ten gevolge van navigatie en manoeuvreerfouten of slecht zicht;
. Drlfl, ten gevolge motor- of roerstoringen of het breken van een sleeplijn.

Gebaseerd op de historlsche data komt het E&P Forum op en frequentie tussen 0,38 . 10-4 en 17 . 10-4
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 geschat op 0,028 per
installatiejaar.
Gevolgen van een aanvaring

Op de installatie is een aantal maatregelen aangebracht ter beperking van de gevolgen van een
aanvarlng. Ten eerste is de put zowel lokaal als op afstand in te sluiten d.m.v. afsluiters in de putten zeif
en op het platform. Daarnaast zijn de installaties op het platform en de leidingen lokaal en op afstand in te
sluiten en in (dringende) noodgevallen af te blazen. Tevens zijn brandblusvoorzieningen aanwezig. Om
het personeel bij (dreigende) calamiteiten te kunnen evacueren zijn verschillende reddingsmiddelen

aanwezig. Het personeel wordt regelmatig getraind in de te nemen acties en maatregelen in geval van
calamiteiten en om het platform in noodgevallen veilig te kunnen verlaten.
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7.4 SpilIs
Naast aanvaringen kunnen ook spil
Is leiden tot incidentele milieubelasting. Onder spilis worden lozingen
verstaan die niet samenhangen met de normale bedrijfsvoering, maar het gevolg zijn van onvoorziene
gebeurtenissen. De volgende incidenten kunnen worden onderscheiden:

. Overslagincidenten;
. Opslagincidenten:
. Procesincidenten;
. Pijpleidingincidenten.

Bij F3-F A zouden bij spilis de volgende milieubelastende vloeistoffen kunnen vrijkomen:

. Condensaat;
. Diesel;
. Mijnbouwhulpstoffen (zoals corrosie-inhibitor, TEG en smeerolie):

. Boorspoelingschemicaliën.

Het optreden van een incident zal niet direct tot een spili hoeven te leiden. Op het boorplatform en het

productieplatform zijn diverse voorzieningen getroffen om de gemorste vloeistoffen op te vangen
(vloeistofdichte dekken, opvangbakken, etc.) of de omvang van een spili te beperken (waaronder
beveilgingen in de overslagsystemen). Tevens is bij veel van dit soort operaties personeel aanwezig, die
in staat zijn de nodige corrigerende maatregelen te nemen.
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8 ONTWIKKELING MMA EN AANVULLENDE MAATREGELEN
8.1 Ontwikkeling MMA
In het kader van de m.e.r. zijn een aantal alternatieven en maatregelen onderzocht waarbij het effect van

de activiteit mogelijk verder beperkt zou kunnen worden. Deze bleken echter niet tot (significante)
voordelen te leiden. Daarom wordt de voorgenomen activiteit reeds beschouwd als zijnde (nagenoeg) het
meest mileuvrlendelijke alternatief (MMA).

Binnen het MMA wordt gekeken naar de meest milieuvrlendelijke alternatieven binnen de verschillende
productieprocessen voor de voorgenomen activiteit. Deze meest milieuvriendelijke alternatieven staan

hieronder genoemd.

Alternatieve locatie
Voor het MMA moet gekeken worden naar de milieuvrlendelijk meest geschikte plaats voor het platform.
De macrofauna gemeenschap in het F3-FA gebied en langs de pijpleiding is op bijna alle beschouwde
locaties homogeen van aard, waardoor de positionering van het platform weinig invloed heeft op het
milieu. Bovendien is het veld vrij kiein, waardoor plaatsing op een andere locatie fysisch beperkt mogelijk
is.

Bij de planning en voorbereiding is VPN er vanuit gegaan dat voor de installaties op het platform de best

beschikbare technieken worden gebruikt. Hierdoor zijn al bij het ontwerp aanvullende maatregelen
voorzien, zodat de effecten van de activiteiten waar mogelijk al zijn geminimaliseerd. De toegepaste

technologie en de reeds genomen milieumaatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 4 van het MER.

Te nemen mileumaatregelen binnen het MMA voor Putactiviteiten:

. Storting WBM: WBM (Water Based Mud) boorspoeling en -gruis moet onder het
laagwaterniveau van de zeespiegel worden geloosd om te voorkomen dat zwemmende
zeevogels door de straal zouden kunnen worden geraakt;
. Slow start: Bij heiwerkzaamheden zal een "slow start" moeten worden gebruikt waarbij

met verminderde siagkracht het eerste deel van de conductor wordt geheid om er voor
te zorgen dat bruinvissen en andere zeezoogdieren op voldoende afstand blijven om het
ontstaan van gehoorschade te voorkomen. Hiernaast moeten heiwerkzaamheden

slechts gedurende korte tijd plaatsvinden.
. Plaatsingstechniek met behulp van zuigankers (ter voorkoming van onderwater-

poten moeten worden verankerd door middel van cilinders van 15
meter doorsnede die met behulp van vacuümtrekken in de zeebodem worden vastgezet
geluid): De platform

(zuigankers, of suction buckets).
. Tijdsplanning: Binnen het MMA zal in de tijdsplanning van de putactiviteiten rekening

worden gehouden met de aanwezigheid van bruinvissen en de vogeltrek. Waargenomen
popu!atieconcentraties van Bruinvissen in het F blok zijn het laagst in februari en maart.
De vogeitrek vindt plaats vanaf haif maart. Binnen het MMA zal worden geprobeerd de
putboringen in de periode eind januari tot half maart plaats te doen vinden.
. Marine Mammal Observers: Door de inzet van Marine Mamma! Observers kunnen

grote zeezoogdieren worden opgespoord. Op deze manier kunnen de
boorwerkzaamheden worden uitgesteld als er zich grote zeezoogdieren in de buurt van
de boorlocatie bevinden. Daarbij wordt opgemerkt dat de bruinvis zich weinig aan het

oppervlak laat zien.
Te nemen mileumaatregelen binnen het MMA tijdens aardgasproductie en behandeling:
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. Overhead Vapour Combustion (OVC): Het platform moet worden uitgerust met een

OVC om emissies van koolwaterstoffen naar de lucht tijdens normaal bedrijf nagenoeg
volledig te kunnen voorkomen. De restwarmte van de OVC rnoet nuttg gebruikt worden.
. Condensaat - waterscheiding: De condensaat - waterscheiding zal plaats moeten

vinden bij hoge druk, waardoor de olie - waterscheiding beter verloopt en er minder
ventgas vrijkomt;
. Afblaassystemen: De hogedruk en lagedruk afblaassystemen alsrnede de tankvents

moeten continu worden gespoeld met stikstof ter voorkoming van het ontstaan van
explosieve mengsels. Er wordt hiervoor dus geen gas toegepast.
. Stigelegde installatie op druk houden: Als de installaties worden stilgelegd, moeten

ze zoveel mogelijk op druk gehouden worden om te voorkomen dat aardgas onnodig
wordt afgeblazen naar de atmosfeer;

. Hydraulische olie: De hydraulische olie moet biologisch afbreekbaar zijn;

. Warmtewisselaars: Er moeten warmtewisselaars gebruikt worden voor het terugwinnen

van restwarmte. Dit proces bespaart stookgas.
. Verlichting: De verlichting moet zoveel mogelijk worden gereduceerd en moet zoveel

mogelijk beperkt zijn tot de wettelijk vereiste navigatieverlichting. Alleen tijdens
inspecties en werkzaamheden kan verlichting worden toegepast om het werk veilg uit te

baar

kunnen voeren. Om dit mogelijk te maken moet de aanwezige verlichting uitschakel

zijn. De armaturen worden uitgevoerd op een wijze dat eventueel toekomstige verlichting
met beperkt rood spectrum toegepast kan worden.
. Afvalstoffen: Het geproduceerde afval moet gescheiden worden ingezameld en naar de

wal worden vervoerd voor verwerking door een bevoegd bedrijf. Eventueel gebruikte
OBM (oH based mud) moet na gebruik samen met het opgevangen OBM boorgruis naar
land gebracht worden. Niet opnieuw te gebruiken of op te werken OBM en OBM gruis
moet via distillatie worden gescheiden in olie, water en vaste stof.

MMA bij het ontmantelen van het platform
Wanneer de gasvelden nabij F3-FA zijn leeggeproduceerd, zal het platform moeten worden verwijderd.
Het platform zal in zijn geheel moeten worden verwijderd, zodat geen sprake is van het vrijkomen van
afval door de sloopactiviteiten die met de conventionele verwijdering van een bovenbouw

en een

onderbouw gepaard gaan. Door de plaatsingstechniek met behulp van zuigankers is dit mogelijk. Het
platform zal voor onderhoud naar een droogdok worden versleept, waarna het weer elders ingezet kan
worden.

8.2 Aanvullende maatregelen
Om de emissies van het platform tijdens het boren en tijdens de productie van aardgas zoveel mogelijk te

beperken, wordt gedurende de gehele levenscyclus van het platform een aantal maatregelen in acht
genomen. Om de risico's van de hulpstoffen zoveel mogelijk te beperken, wordt er gewerkt volgens het
Chemicaliën Risico Reductie Plan (CRRP). Dit plan is door VPN zelf opgesteld als onderdeel van het BMP
(Bedrijfs Milieu Plan). Het BMP van VPN is goedgekeurd door het bevoegd gezag.

8.2.1

Water
Om de emissie van schadelijke stoffen naar het water zoveel mogelijk te beperken, worden de volgende
maatregelen getroffen:

Tijdens boringen
onder het laagwaterniveau van de zeespiegel worden
geloosd om te voorkomen dat zwemmende zeevogels door de straal zouden kunnen worden geraakt. Ook
zal het water zoveel mogelijk worden ontdaan van koolwaterstoffen, in elk geval tot beneden de wettelijk

WBM (Water Based Mud) boorspoeling en -gruis zal
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vastgelegde concentraties, en vervolgens geloosd. Door de implementatie van een Overhead Vapour
Combustion (OVC) wordt bereikt dat niet alleen de emissies naar de lucht maar ook de lozing naar water
aanzienlijk wordt verminderd;

Tijdens productie
Productiewater bestaat uit water uit het aardgasreservoir dat in de vorrn van gas en/of vloeistof met het
aardgas wordt meegeproduceerd en op een platform wordt afgescheiden. Het meeproduceren van water

is onvermijdelijk omdat dit fysisch bepaald wordt door de druk en temperatuur in het reservoir. Het
meeproduceren van water in vloeistofvorm, het zgn. fomiatiewater, wordt door operationele maatregelen
zoveel mogelijk vermeden, te meer omdat dit ook het productieproces verstoort. Het vrije water (het
gecondenseerde water samen met het formatiewater) en het aardgascondensaat worden afgescheiden in
de gas I vloeistofscheiders op het platform. Na een debietmeting wordt dit water in de zee geloosd. Het
water dat zich na de gas - vloeistofscheiders nog in dampvorm in het aardgas bevindt wordt in de TEG unit
afgescheiden door wassing met trlethyleenglycol (TEG). Het water in de TEG wordt vervolgens verwijderd

en het hierbij afgescheiden water met sporen van koolwaterstoffen wordt verwerkt in de OVC en niet
geloosd. Er worden maatregelen getroffen om de afzettng van natuurlijk voorkomend radioactief materiaal
te voorkomen.

8.2.2

Lucht
Om emissies naar de lucht zoveel mogelijk te voorkomen is het platform uitgerust met een OVC. Dit heeft
tot gevolg dat de emissies van koolwaterstoffen naar de iucht tijdens normaal bedrijf nagenoeg volledig
worden voorkomen. Ook de emissies van brandbare gassen wordt bijna volledig vermeden doordat deze

door de OVC worden gebruikt als stookgas. Naast deze emissiereducties van koolwaterstoffen en
brandbare gassen, wordt de restwarmte van de OVC nuttig gebruikt.

Hiernaast vindt de condensaat - waterscheiding plaats bij hoge druk, waardoor de olie - waterscheiding

beter verloopt en er minder ventgas vrijkornt. De hogedruk en lagedruk afblaassystemen alsmede de
tankvents worden continu gespoeld met stikstof ter voorkoming van het ontstaan van explosieve
mengsels. Er wordt hiervoor dus geen gas toegepast. Als de installaties worden stiigelegd, worden ze

zoveel mogelijk op druk gehouden om te voorkomen dat aardgas onnodig wordt afgeblazen naar de
atmosfeer;

8.2.3

Onderwatergeluid
VPN heeft gekozen voor een methode voor het plaatsen van het platform waarbij geen gebruik gemaakt
wordt heimethoden. In plaats daarvan verankert men de platformpoten door middel van cilinders van 15
meter doorsnede die met behulp van vacuümtrekken in de zeebodem worden vastgezet (zuigankers). Het
effect van het onderwatergeluid dat hierbij geproduceerd wordt is niet onderzocht. De aard van geluid zal
echter gelijkmatig en continu zijn en er zullen geen geluidsdrukken worden behaald die vergelijkbaar zijn

met heien. Geluidsdrukken zullen vergelijkbaar zijn met of lager zijn dan die door vaartuigen worden
geproduceerd (ca. 185 dB re 1~Pa (¡1 m), aanzienlijk minder dan de 215 dB die bij heien ontstaat.

Bij heiwerkzaamheden ten behoeve van de putborlng zal een "slow start" worden gebruikt waarbij met

verminderde slagkracht het eerste deei van de conductor wordt geheid om er voor te zorgen dat
bruinvissen en andere zeezoogdieren op voldoende afstand blijven om het ontstaan van gehoorschade te

voorkomen. Indien dit operationeel inpasbaar blijkt, zal de heiperiode plaatsvinden tijdens de periode
waarin er weinig bruinvissen in het gebied voorkomen. namelijk de periode februarl - maart. Voorafgaand
aan het heien, zal vanuit de kraan een visuele inspectie plaatsvinden om vast te stellen dat er zich geen
zeezoogdieren binnen 500 meter van het platform bevinden.
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8.2.4

Licht
Er zijn in het basisontwerp van F3-FA al maatregelen getroffen om het onnodig branden van verlichting te
voorkomen, zowel op grond van energiebespacng als beperking van de lichtuitstraling. De werkverlichting
zal alleen worden ingeschakeld ais er daadwerkelijk werkzaamheden worden uitgevoerd of

inspectierondes worden gemaakt. Dit zal echter beperkt zijn omdat het platform voldoet aan een hoog
betrouwbaarheidsniveau en er slechts een beperkte bemanning aanwezig zal zijn. De tijdsduur van het
fakkelen wordt geminimaliseerd en er zal bij het affakkelen een vogelwacht aanwezig zijn. Door deze
maatregelen zijn de emissies geminimaliseerd en zullen verdere maatregelen de verstoring door de
verlichting niet signifcant verminderen. Ten aanzien van de toepassing van verlichting met een aangepast
spectrum (groen licht) op F3-FA, om het desorlënterende effect op vogels te verminderen, zal met verdere
maatregelen worden gewacht tot de onderzoeksresultaten van NOGEPA bekend zijn. Wel zullen de
armaturen op F3-FA dusdanig worden uitgevoerd dat uitrusting met aangepaste verlichting mogelijk is.

8.2.5

Afval
Boringen
AI het afval. waaronder huishoudelijk afval, gevaarlijk afval, schroot, op olie gebaseerde boorvloeistoffen,
wordt gescheiden ingezameld en naar de wal vervoerd voor verdere verwerking door een bevoegd bedcjf.
Alle lege emballage (zakken, drums), evenals alle overgebleven boorspoelingschemicaliën worden

offshore gescheiden ingezameld, naar land verscheept en direct teruggestuurd naar de leverancier.
Boorspoeling, welke wordt teruggepompt naar een bevoorrdingsschip, wordt afhankelijk van de kwaliteit
teruggevoerd aan de leverancier of ter verwerking aangeboden aan een erkend verwerker.

Productie
In overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving wordt alle afval gescheiden verpakt,
opgeslagen en naar de wal getransporteerd voor hergebruik of storten. Materlaai dat ervan verdacht wordt

radio actieve stoffen of kwik te bevatten wordt bemonsterd en geanalyseerd. Verontreinigde stromen
worden volgens de geidende voorschrlften verpakt, opgeslagen en naar de wal getransporteerd voor
gespecialiseerde verwerking. Bedrijfsafval (voornamelijk verpakkingsmateriaal) alsmede keukenafval
wordt apart ingezameld. Schroot wordt zowel onshore als offshore gescheiden.

Gevaarlijk afval
Het gevaarlijk afval, dat tijdens productie vrijkomt, bestaat voornamelijk uit verbruikte smeerolie en klein
gevaarlijk afval, waaronder (olie)fiters, poetslappen, accu's, battecjen, vetten, verven, verdunners, TL
buizen, lab afval en lege spuitbussen. Alle voornoemde producten worden offshore gescheiden

ingezameld en apart verpakt in daarvoor geschikte emballage of containers en voorzien van de juiste

ladingspapieren en gevarencoderlng. Daarna wordt het afval onshore verwerkt door een erkend
inzamelaar I verwerker.

Venture Production Nederland/Samenvatting MER Gaswinning F3-FA
MD-MV20090201

13 maart 2009, versie Definitief

-40 -

9 COLOFON

Opdrachtgever
Project
Dossier

Venture Production Nederland

Omvang rapport

42 pagina's

Auteur
Bijdrage

Joep van Steen

I nterne controle

P. Dekker
P. Dekker
A. Siomp
13 maart 2009

Projectleider
Projectmanager
Datum
Naam/Paraaf

Milieueffectrapport Gaswinning F3-FA

B8575.01.001

Venture Production Nederland/Samenvatting MER Gaswinning FJ.FA
MD-MV20090201

13 maart 2009, versie Definitief
- 41 -

