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1

Inleiding

Dit deelrapport bij het MER N05-A 1 beschrijft van de milieueffecten die zich kunnen voordoen bij de voorgenomen activiteiten en varianten in het kader van het N05-A-project. Royal HaskoningDHV stelt dit MER
op in opdracht van de initiatiefnemer, ONE-Dyas B.V. (hierna: ONE-Dyas).

1.1

De voorgenomen activiteit in het kort

ONE-Dyas is een Nederlands bedrijf dat zich richt op het zoeken naar en het produceren van aardgas uit
velden in het Nederlandse, Duitse, Britse en Noorse deel van de Noordzee. In 2017 heeft een consortium
van de gasproducenten ONE-Dyas, Hansa Hydrocarbons Limited en EBN B.V. een gasveld (N05-A) gevonden binnen het zogenaamde GEMS 2-gebied. Het GEMS-gebied omvat een cluster van (mogelijke) gasvelden dat zich uitstrekt over het deel van de Nederlandse en Duitse Noordzee ten noorden van de monding
van de Eems (zie Figuur 1).

Figuur 1: Ligging van veld N05-A, inclusief de beoogde platformlocatie en de vanaf deze locatie aan te boren prospects.

Om winning van aardgas uit N05-A veld mogelijk te maken wil het consortium boven dit veld een platform
in zee plaatsen (een offshore platform in vaktermen). De beoogde locatie van het platform (de oranje stip in
Figuur 1) bevindt zich in het Nederlandse deel van de Noordzee, ongeveer twintig kilometer ten noorden
van Borkum, Rottumerplaat en Schiermonnikoog. Vanaf deze locatie kunnen twaalf putten geboord worden,
1

2

Het milieueffectrapport voor de ontwikkeling van het offshore gasveld N05-A en de opsporing en ontwikkeling van de prospects
rond N05-A.
GEMS is een afkorting van ‘Gateway to the Ems’.
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waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar naastgelegen velden. Voor deze naastgelegen velden
moet nog worden aangetoond of economisch winbare hoeveelheden aardgas aanwezig zijn. Dit worden in
vaktermen prospects genoemd.
De kans dat daadwerkelijk economisch winbare hoeveelheden aardgas in al deze prospects wordt aangetroffen is klein. Desondanks heeft ONE-Dyas ervoor gekozen om de milieueffecten van de potentiële winning van alle prospects rond N05-A mee te nemen in de m.e.r.-procedure 3 voor de ontwikkeling van veld
N05-A. Dit aardgas wordt vervolgens vanaf hetzelfde platform gewonnen.
Het gewonnen gas wordt via een aan te leggen pijpleiding afgevoerd naar de NGT-leiding, die het gas
vervolgens afvoert naar het vasteland. ONE-Dyas verwacht gedurende een periode van tien tot vijfendertig
jaar aardgas te produceren uit de aangeboorde velden.

1.2

Leeswijzer

Dit deelrapport bij het MER N05-A bevat een beschrijving van de milieueffecten die zich kunnen voordoen
bij de voorgenomen activiteiten en varianten in het kader van het N05-A-project. In hoofdstuk 2 wordt de
methodiek beschreven en wordt een samenvatting gegeven van de mogelijke varianten. In de hoofdstukken
3 tot en met 16 worden per milieuaspect de verwachte gevolgen voor het milieu en de omgeving onderzocht.
In hoofdstuk 17 wordt ten slotte een samenvattend overzicht van de varianten gegeven en wordt het voorkeursalternatief samengesteld.
Dit deelrapport van het MER moet in samenhang met de overige delen van het MER worden gelezen, te
weten het hoofdrapport van het MER en deel 1 waarin onder andere het voornemen en de alternatieven en
varianten worden beschreven. Daarnaast zijn voor verschillende onderwerpen aparte milieuonderzoeksrapporten opgesteld. Deze rapporten maken eveneens deel uit van het MER en zijn in dit deelrapport samengevat.

3

Het Besluit milieueffectrapportage maakt onderscheid tussen de afkortingen “m.e.r.” (kleine letters) en “MER” (hoofdletters). De
afkorting “m.e.r.” staat voor de milieueffectrapportage-procedure en de afkorting MER voor het milieueffectrapport.
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2

Hoe zijn de effecten op het milieu en de omgeving onderzocht?

2.1

Aanpak

In dit deel van het MER worden de effecten van het opsporen en winnen van aardgas op de Noordzee in
beeld gebracht. In Tabel 1 is aangegeven welke milieuthema’s een rol spelen bij het N05-A-project. Het
onderzoek is uitgevoerd door specialisten en op basis van de projectdata en literatuurgegevens.
Tabel 1: Overzicht van milieuthema’s en aspecten bij het N05-A-project
Milieuthema

Aspecten

Onderzoeksrapport

Onderwatergeluid

Geen aparte aspecten

M1

Geluidsonderzoek onderwatergeluid

Bovenwatergeluid

Geen aparte aspecten

M2

Geluidsonderzoek bovenwatergeluid

M3

Pluimmodellering boringen

M4

Pluimmodellering elektriciteitskabel

M5

Pluimmodellering pijpleiding

Vertroebeling
Water
Lozing van afvalwater
Sedimentatie
Zeebodem

Onderzoek in MER
M5

Pluimmodellering pijpleiding

M6

Sedimentatie boorgruis rond platform

Bodemgeomorfologie

Onderzoek in MER

Luchtkwaliteit

M7

Luchtkwaliteitsonderzoek

Zorgwekkende stoffen (ZZS)

M8

Emissie- en ZZS-toets

Emissies naar de lucht
Energieverbruik

Onderzoek in MER

Klimaat

Onderzoek in MER

Energie en klimaat

Beschermde gebieden

Natuur
Beschermde soorten

M9

Natuurtoets

M6

Sedimentatie boorgruis rond platform

M9

Natuurtoets

M3

Pluimmodellering boringen

M4

Pluimmodellering elektriciteitskabel

M5

Pluimmodellering pijpleiding

Afval

Geen aparte aspecten

Onderzoek in MER

Landschap

Geen aparte aspecten

Onderzoek in MER

Archeologie en cultuurhistorie

Geen aparte aspecten

M10 Archeologisch onderzoek

Andere gebruikers

Geen aparte aspecten

Onderzoek in MER

Bodemdaling

M13 Bodembewegingsonderzoek

Trillingen van de bodem

M13 Bodembewegingsonderzoek

Bodembeweging

Onvoorziene voorvallen

Calamiteiten

M11 Onderzoek aanvaringsrisico
M12 Onderzoek oil spill modelling

Opbouw van de hoofdstukken
De hoofdstukken waarin de diverse milieuthema’s worden beschreven hebben dezelfde opbouw:


Overzicht van de aspecten die spelen bij het thema.



Beschrijving van de bestaande situatie en de autonome ontwikkeling. Dit is de referentiesituatie, de situatie die ontstaat als de activiteit niet plaatsvindt. De effecten van de voorgenomen activiteit worden
met de referentiesituatie vergeleken. Zo ontstaat een beeld van de omvang van de milieueffecten van
de activiteit.
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Beschrijving van de bestaande situatie en de autonome ontwikkeling. Dit is de referentiesituatie die dient
als referentie voor het bepalen van de effecten van de voorgenomen activiteit.



Beschrijving van het beoordelingskader voor het betreffende milieuthema. Het beoordelingskader omvat
de specifieke Nederlandse en Duitse regelgeving voor dit thema. Op grond hiervan wordt het toetsingskader vastgesteld op basis waarop de effecten beoordeeld worden. Dit toetsingskader volgt de maatstaf
die in paragraaf 2.4 is beschreven.



Beschrijving van de gevolgen voor het milieu per (deel)activiteit:


De gevolgen zijn beschreven voor de verschillende fases van het project, te weten de aanleg, de
boringen, de productie van aardgas en tot slot de ontmanteling bij de beëindiging van de activiteiten.



Voor veel van de onderzochte milieuthema’s zijn de resultaten beschreven in aparte onderzoeksrapporten (zie Tabel 1). Voor die milieuthema’s zijn de uitkomsten in dit deel van het MER samengevat.



Waar varianten bestaan voor de uitvoering van (deel)activiteiten, zijn deze varianten beschreven.
Als milieugevolgen van varianten voor de uitvoering verschillen, zijn deze beschreven. Een overzicht van de mogelijke varianten is opgenomen in paragraaf 2.2.



Waar mogelijk zijn de gevolgen gekwantificeerd. Waar dat niet mogelijk is wordt uitgegaan van kwalitatieve beschrijvingen. De effectbeschrijving is gebaseerd op gecontroleerde en beschikbare gegevens.



Bij de beschrijving van effecten wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke en permanente effecten. Eveneens wordt onderscheid gemaakt tussen omkeerbare en onomkeerbare effecten.



Beoordeling van de effecten per (deel)activiteit en per variant. Bij milieuthema’s die geen directe effecten
hebben, ontbreekt de effectbeoordeling.



Beschrijving van de leemten in kennis en monitoring voor het betreffende milieuaspect.

2.2

Varianten

In deel 1 van het MER is de voorgenomen activiteit van het N05-A project beschreven. Daarbij is onderzocht
welke alternatieven en varianten mogelijk zijn om het project op een andere manier uit te voeren. Hierdoor
kunnen mogelijk de milieuprestaties van het gehele N05-A project worden verbeterd. Om de realistische en
niet-realistische varianten te scheiden is een trechtering uitgevoerd op de mogelijke varianten waarbij de
niet-realistische varianten zijn afgevallen voor verder onderzoek. Het trechteringsproces is uitgebreid beschreven in deel 1 van het MER. De keuze tussen de overgebleven realistische varianten wordt door ONEDyas uiteindelijk gemaakt op basis van een afweging van alle relevante aspecten, waarbij naast milieu ook
kosten, technische mogelijkheden, logistiek, beschikbare expertise en draagvlak een rol kunnen spelen.
Hieronder zijn alle realistische varianten opgesomd met daarbij een beknopte beschrijving van de varianten
en hun milieukarakteristieken. Tevens is daarbij aangegeven in welke fase(s) ze van toepassing zijn en voor
welk milieuthema (water, lucht, geluid, natuur, etc.) de varianten onderscheidend verschillen. Figuur 2 geeft
daarvan een totaal overzicht. De varianten zijn uitgebreider beschreven in deel 1 van het MER en in de
verschillende hoofdstukken van dit deel.

2.2.1

Energievoorziening van het productieplatform

De energievoorziening van het productieplatform kan op twee manieren worden verzorgd:


Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de benodigde energie op het productieplatform zelf opgewekt met op aardgas gestookte stookinstallaties. Bij eigen opwekking hoeft geen
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elektriciteitskabel te worden aangelegd en is het vanwege operationele redenen aannemelijk dat het
productieplatform continu bemand is. De verbranding van aardgas voor de eigen energieopwekking leidt
tot de emissie van rookgassen en de installaties zijn een geluidsbron. Voor de bemande operatie moet
het platform vaker worden bezocht.


Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt het productieplatform geheel van energie voorzien met elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat. Om de elektriciteit aan te leveren moet in deze
variant een elektriciteitskabel tussen platform N05-A en windpark Riffgat worden aangelegd. Door elektrificatie worden lucht- en geluidsemissies van de gestookte installaties nagenoeg geheel vermeden en
bij elektrificatie kan het platform het grootste deel van de tijd onbemand worden geopereerd. Voor een
onbemande operatie zijn minder transporten nodig. De aanleg van de kabel verstoort tijdens de aanleg
de zeebodem en leidt tot vertroebeling van het water.

Toepasbaarheid: productiefase en bij transporten.
De genoemde varianten verschillen op milieugebied op de volgende aspecten:


Bovenwatergeluid: geluidsemissies van de installaties voor de eigen energieopwekking;



Zeebodem: bodemverstoring door het ingraven van de elektriciteitskabel;



Natuur: verstoring door geluid, bewegingen en stikstofdepositie;



Lucht: emissies naar lucht door de rookgassen van de dieselgeneratoren;



Energie en klimaat: energieverbruik en emissies van broeikasgassen.

2.2.2

Energievoorziening van het boorplatform

De energievoorziening van het boorplatform kan op twee manieren worden verzorgd:


Bij de variant ‘Eigen opwekking boorplatform’ wordt de benodigde elektriciteit op het boorplatform zelf
opgewekt met dieselgeneratoren. De generatoren zijn een geluidsbron en veroorzaken emissies naar
de lucht.



Bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ wordt het boorplatform van energie voorzien met elektriciteit
vanaf het Duitse windpark Riffgat. Bij deze variant worden de emissies naar lucht van de dieselgeneratoren grotendeels vermeden en is er alleen nog een kleine restemissie van motoren die niet geëlektrificeerd kunnen worden.

Toepasbaarheid: boorfase.
De genoemde varianten verschillen op milieugebied op de volgende aspecten:


Bovenwatergeluid: geluidsemissies van de dieselgeneratoren;



Natuur: verstoring door geluid, bewegingen en stikstofdepositie;



Lucht: emissies naar lucht door de rookgassen van de dieselgeneratoren;



Energie en klimaat: energieverbruik en emissies van broeikasgassen.

2.2.3

Ingraven van de gasleiding

Bij de aanleg van de gasleiding kan deze op twee manieren worden ingegraven in de zeebodem:


Bij de variant ‘Trenching’ wordt de vereiste sleuf voor de leiding gegraven door middel van een speciale
ingraafmachine, een mechanical trencher. De totale verstoorde breedte van de zeebodem is hierbij ongeveer zestien meter.
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Bij de variant ‘Jetten’ wordt het zand met sterke waterstralen (jets) uit de sleuf gespoten. De verstoorde
breedte van de zeebodem is hierbij ongeveer drie meter. Het zand dat uit de sleuf wordt geblazen vormt
tijdelijk een troebele wolk en een deel van het zand sedimenteert aan weerzijden van de leiding als een
dun laagje.

Toepasbaarheid: aanlegfase.
De genoemde varianten verschillen op milieugebied op de volgende aspecten:


Zeebodem: tijdelijk verstoring van de bodem;



Water: tijdelijk vertroebeling bij het ingraven van de leiding;



Natuur: tijdelijke gevolgen door de bodemverstoring en vertroebeling.

2.2.4

Ontdoen van boorgruis en boorspoeling op waterbasis

Bij offshore boringen kan op twee manieren het boorgruis en boorspoeling op waterbasis (dus niet oliehoudend) worden verwijderd: lozing in zee of afvoer en verwerking aan land.


Bij de variant ‘Lozing boorgruis en –spoeling’ worden vrijkomend boorgruis en boorspoeling op waterbasis geloosd in zee. Dit is de gangbare werkwijze op het Nederlandse continentale plat. Het geloosde
boorgruis vormt een lozingspluim die zich verspreid in het water onder invloed van de zeestroming en
de wind en de grove fractie van het boorgruis vormt een dunne laag sediment op de zeebodem.



Bij de variant ‘Afvoer van boorgruis en –spoeling’ worden vrijkomend boorgruis en boorspoeling per
schip naar de wal afgevoerd. Hierdoor wordt de lozing van boorspoeling en boorgruis op waterbasis
volledig vermeden. Hiertegenover staat dat de impact op andere milieuaspecten toeneemt. Zo moet een
omvangrijke afvalstroom aan wal worden verwerkt en brengt de afvoer van deze afvalstroom emissies
van transportschepen en vrachtauto’s met zich mee.

Toepasbaarheid: boorfase en bij transporten.
De genoemde varianten verschillen op milieugebied op de volgende aspecten:


Zeebodem: sedimentatie van geloosd boorgruis op de zeebodem;



Natuur: gevolgen door de bodemverstoring, vertroebeling en emissies;



Lucht: emissies bij de afvoer en verwerking;



Water: vertroebeling en verontreiniging bij de lozing;



Natuur: gevolgen door de bodemverstoring, vertroebeling en emissies;



Energie en klimaat: energieverbruik en emissies van broeikasgassen;



Afval: ontstaan van afval bij de afvoer.

2.2.5

Wijze van uitvoering voor het boren van de putten

Het boren van de putten kan op twee manieren worden uitgevoerd:


Bij de variant ‘Serieel boren’ worden alle putten na elkaar geboord en wordt per sectie gewisseld van
boorspoeling. De spoeling die bij de vorige sectie was gebruikt, wordt hierbij overbodig en wordt meestal
geloosd als dit boorspoeling op waterbasis is. Boorspoeling op oliebasis wordt afgevoerd.



Bij de variant ‘Batchdrilling’ worden de putten niet na elkaar geboord, maar wordt parallel gewerkt aan
een aantal putten. Hierbij worden de overeenkomstige secties van een aantal putten na elkaar geboord,
zodat een deel van de boorspoeling van de betreffende sectie kan worden hergebruikt voor dezelfde
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sectie van de volgende put. Hierdoor wordt per put gemiddeld 20% minder overbodige boorspoeling
geloosd dan bij de variant ‘Serieel boren’.
Toepasbaarheid: boorfase.
De genoemde varianten verschillen op milieugebied op de volgende aspecten:


Water: vertroebeling en verontreiniging bij de lozing;



Natuur: gevolgen door de bodemverstoring, vertroebeling en emissies.

2.2.6

Supply base voor de bevoorradingsschepen

Voor de bevoorrading van het boor- en productieplatform is in een haven aan land een supply base vereist
waar materialen worden opgeslagen, die per bevoorradingsschip naar het platform worden vervoerd. Voor
het N05-A-project kunnen twee zeehavens worden gebruikt als uitvalsbasis:


Den Helder is de belangrijkste Nederlandse offshorehaven en de haven heeft uitgebreide voorzieningen.
De vaarafstand van Den Helder naar de locatie van het N05-A-platform is ongeveer 180 km.



Eemshaven ligt aanmerkelijk dichter bij maar heeft minder voorzieningen. De vaarafstand van Eemshaven naar de locatie van het N05-A-platform is ongeveer 50 km.

Toepasbaarheid: alle fases.
De genoemde varianten verschillen op milieugebied op de volgende aspecten:


Bovenwatergeluid: geluid van de bevoorradingsschepen;



Lucht: emissies van de bevoorradingsschepen;



Energie en klimaat: energieverbruik en emissies van broeikasgassen;



Natuur: gevolgen door verstoring en emissies van de bevoorradingsschepen.

2.2.7

Luchthaven voor de helikopters

Voor de bezoeken aan het boor- en productieplatform per helikopter is een luchthaven (heliport) vereist
waarvandaan de helikopters vertrekken. Voor het N05-A-project kunnen twee heliports worden gebruikt als
uitvalsbasis:


Luchthaven Den Helder is de belangrijkste Nederlandse offshore heliport en het vliegveld heeft uitgebreide voorzieningen. De vliegafstand van Den Helder naar de locatie van het N05-A-platform is ongeveer 180 km.



Heliport Eemshaven ligt aanmerkelijk dichter bij maar heeft minder voorzieningen. De vliegafstand van
Eemshaven naar de locatie van het N05-A-platform is ongeveer 50 km.

Toepasbaarheid: alle fases.
De genoemde varianten verschillen op milieugebied op de volgende aspecten:


Bovenwatergeluid: geluid van de helikopters;



Lucht: emissies van de helikopters;



Energie en klimaat: energieverbruik en emissies van broeikasgassen;



Natuur: gevolgen door verstoring en emissies van de helikopters.
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2.2.8

Pre-drills

ONE-Dyas onderzoekt nog of het gewenst is om zo vroeg mogelijk in het project al een aantal putten te
boren naar een aantal prospects om te onderzoeken of die winbare hoeveelheden aardgas bevatten. Dit
zijn zogeheten ‘pre-drills’, omdat ze worden geboord voordat het productieplatform geplaatst en in bedrijf
is. Door pre-drills te boren is vooraf bekend hoeveel aardgas kan worden geproduceerd en kan indien nodig
het ontwerp van de winningsinstallaties hier nog op worden aangepast. Het boren van pre-drills is niet zozeer een variant maar een optie voor de uitvoering van het hele N05-A-project.
Als besloten wordt om pre-drills te boren, worden deze geboord voordat het productieplatform geplaatst en
in bedrijf is. Voor de mogelijke wijzen van uitvoering van het project heeft dit twee directe gevolgen:
1 Het boorplatform kan tijdens het boren van de pre-drills nog niet geëlektrificeerd worden, omdat het
productieplatform met de elektriciteitsaansluiting dan nog niet beschikbaar is. Bij deze optie kan de energievoorziening van het boorplatform alleen plaatsvinden met de dieselgeneratoren op het boorplatform.
2 Aan het eind van een boring moet de geboorde put worden schoongeproduceerd en getest. Het hierbij
vrijkomende aardgas wordt meestal afgefakkeld, maar als het boorplatform bij concurrent operations
naast een operationeel productieplatform staat kan een deel van het aardgas worden geproduceerd:


Bij concurrent operations wordt ongeveer de helft van het aardgas dat vrijkomt bij het testen via het
productieplatform geproduceerd en behandeld tot verkoopbaar aardgas. Echter, het aardgas dat bij
het schoonproduceren vrijkomt, is te sterk verontreinigd met resten boorspoeling en kan daarom
alleen worden afgefakkeld.



Bij de pre-drills is geen productieplatform aanwezig en zal al het aardgas dat vrijkomt bij het
schoonproduceren en testen afgefakkeld moeten worden.
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Activiteit

Varianten

Aanlegfase

Boorfase

Eigen opwekking
 Geen aanleg kabel
 Bemande operatie

Productiefase

Transporten

Emissies naar lucht
door eigen
opwekking

Transporten voor
bevoorrading

Minimalisatie
emissies naar lucht
door elektrificatie

Halvering
transporten voor
bevoorrading

Energievoorziening
productieplatform
Elektrificatie
 Aanleg kabel
 Onbemande
operatie

Bodemverstoring
en vertroebeling
door aanleg kabel

Eigen opwekking

Emissies naar lucht
door eigen
opwekking

Minimalisatie
emissies naar lucht
door elektrificatie

Lozen in zee

Emissies naar
water door lozing +
sedimentatie op
bodem

Afvoer naar land
 Extra transporten
 Verwerking aan
land

Afvoer +
verwerking als
afval

Serieel boren

Emissies naar
water door lozing
overtollige spoeling

Ontdoen van
boorgruis en
spoeling waterbasis

Manier van boren
van putten

Batchdrilling
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Minder emissies
water door
hergebruik van
deel spoeling

Bovenwatergeluid
Zeebodem
Natuur
Emissies naar lucht
Energie en klimaat
Emissies naar water

Bovenwatergeluid
Natuur
Emissies naar lucht
Energie en klimaat

Energievoorziening
boorplatform

Elektrificatie

Onderscheidend
voor thema

Extra transport
voor afvoer

Bovenwatergeluid
Zeebodem
Natuur
Emissies naar lucht
Emissies naar water
Energie en klimaat
Afval

Natuur
Emissies naar water
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Activiteit

Varianten

Aanlegfase

Trenchen

Bodemverstoring
en vertroebeling
water

Boorfase

Productiefase

Transporten

Zeebodem
Natuur
Emissies naar water

Manier van
ingraven pijpleiding

Jetten

Minder
bodemverstoring
en meer
vertroebeling

Den Helder

Emissies en
verstoring door
transporten

Supply base
bevoorradingsschepen
Eemshaven

Emissies en
verstoring door
transporten

Den Helder

Emissies en
verstoring door
transporten

Heliport helikopters

Eemshaven

Onderscheidend
voor thema

Emissies en
verstoring door
transporten

Bovenwatergeluid
Natuur
Emissies naar lucht
Energie en klimaat

Bovenwatergeluid
Natuur
Emissies naar lucht
Energie en klimaat

Figuur 2: Schema van de uitvoeringsvarianten die in dit deel van het MER worden onderzocht. De laatste kolom geeft alleen de aspecten waarop de varianten duidelijk van elkaar verschillen.
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2.3

De huidige situatie en autonome ontwikkeling van het studiegebied

In deze paragraaf wordt ingegaan op de huidige situatie van het plangebied en de verwachte ontwikkeling
van het gebied als het N05-A-project van ONE-Dyas niet wordt uitgevoerd. Dit wordt gebruikt om voor de
verschillende milieuaspecten de referentiesituatie te bepalen die dient als referentiekader voor het MER.
Voor dit project wordt voor de referentiesituatie de volgende definitie aangehouden:
Referentiesituatie N05-A-project: De situatie die in de toekomst naar verwachting ontstaat als het N05-A-project niet
wordt gerealiseerd en het vastgestelde overheidsbeleid en andere vergunde projecten in de omgeving wel worden
gerealiseerd.

Hieronder wordt voor de belangrijkste thema’s een kort beeld geschetst van de belangrijkste te verwachten
ontwikkelingen. Bij de beschrijving van de milieueffecten in de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan
op de huidige situatie en de autonome ontwikkeling voor het betreffende milieuaspect. In deze hoofdstukken
wordt per milieuaspect de referentiesituatie vastgesteld.
De informatie in deze paragraaf is vooral ontleend aan het Beleidsplan Noordzee 2016 – 2021 4. Het kabinet
werkt aan de totstandkoming van de Strategische Agenda Noordzee 2030 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. De Strategische Agenda vormt de opmaat naar de besluitvorming van het kabinet in 2020 2021 over het Programma Noordzee 2022 - 2027 als opvolger van de Beleidsnota Noordzee 2016 - 2021,
maar deze stukken zijn nog niet gepubliceerd en worden daarom niet meegenomen in de beschrijving van
de referentiesituatie.
Natuur
Voor natuur is de ruimtelijke nationale opgave voor de Noordzee dat Natura 2000-gebieden en het mariene
ecosysteem worden behouden en beschermd. In de Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM 5) is dit nader
uitgewerkt. Voorkomen moet worden dat het mariene milieu verslechtert. Schade moet, waar dat uitvoerbaar is, worden hersteld en verontreiniging moet worden tegengegaan. Daarnaast is het gewenst dat een
samenhangend en representatief netwerk van beschermde gebieden op de Noordzee wordt gerealiseerd
en het duurzaam gebruik wordt bevorderd. Het uiteindelijke doel is het bereiken en behouden van een
‘goede milieutoestand van het mariene milieu’.
Duurzame energie / Wind op zee
De opwekking van duurzame energie is een activiteit van nationaal belang, inclusief de benodigde kabels
en voorzieningen. De Noordzee biedt mogelijkheden voor grootschalige winning van windenergie, maar
bijvoorbeeld ook voor winning van aquatische biomassa en getijden- en golfslagenergie. Op de langere
termijn worden mogelijkheden gezien voor verdere groei van energiewinning op de Noordzee en een internationale aanpak, waarbij energiebronnen op de Noordzee zijn aangesloten op een North Sea-grid. Tot
2023 zijn diverse gebieden aangewezen voor Wind op Zee, die deels al in ontwikkeling zijn. Om te voldoen
aan de opgave voor de energietransitie zijn na 2023 meer gebieden voor wind op zee vereist, maar deze
zijn nog niet bekend.
Scheepvaart
Het projectgebied ligt in een matig druk bevaren deel van de Noordzee. Enkele kilometers ten noorden van
de beoogde locatie van het platform bevindt zich de scheepvaartroute Terschelling - Duitse Bocht en het
projectgebied zelf wordt als aanlooproute naar de havens in het Eems-Dollardgebied gebruikt. De zeescheepvaart is een activiteit van nationaal en internationaal belang. Het is daarom belangrijk dat de
4

5

Beleidsnota Noordzee 2016-2021, Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Ministerie van Economische Zaken, december 2015,
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2015/12/14/beleidsnota-noordzee-2016-2021
https://www.noordzeeloket.nl/beleid/europese/
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verkeerssscheidingsstelsels, clearways en ankergebieden in stand blijven en dat de zeescheepvaart op een
veilige en vlotte manier kan plaatsvinden. Het is de verwachting dat de scheepvaart de komende jaren zal
groeien in lijn met de voortschrijdende internationalisering van de economie. In internationaal verband wordt
gestreefd naar vermindering van de verontreiniging door de scheepvaart. In onder meer hoofdstuk 13 wordt
hier nader op ingegaan.
Visserij
De visserijsector staat onder druk door onder meer de Brexit en het verbod op pulsvisserij. Het beleid voor
de visserij wordt voor een groot deel bepaald door het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB).
Specifiek voor het studiegebied geldt dat op korte termijn gebieden voor de (bodemberoerende) visserij
worden gesloten, maar de exacte gebieden staan nog niet vast. In hoofdstuk 9 (Natuur) wordt hierop nader
ingegaan. Voor het MER wordt ervan uitgegaan dat de visserij de komende jaren op het huidige niveau
blijft.
Olie- en gaswinning
Olie- en gaswinning zijn aangemerkt als activiteiten van nationaal belang, inclusief de benodigde leidingen.
Het beleid is erop gericht om het potentieel van de aanwezige olie- en gasvoorraden op zee zoveel mogelijk
te benutten, mede om de afbouw van de productie uit het Groningenveld te compenseren. Dit beleid is
uitgebreid beschreven in deel 2 van dit MER. Naar verwachting zal er tot in de veertiger jaren van deze
eeuw aardgas worden geproduceerd uit de kleine velden op de Noordzee. Deze productie zal in deze periode geleidelijk afnemen.
In nationaal verband wordt onderzocht of het mogelijk is de bestaande olie-en gasinfrastructuur op de
Noordzee te benutten voor de opslag van CO2 in lege olie- en gasvelden of voor het transport van waterstof,
die wordt opgewekt op windparken ver op zee.
Zand- en schelpenwinning
De Noordzee is belangrijkst bron voor zandwinning ten behoeve van kustbescherming en ophoogzand voor
infrastructuur en nieuwbouw. Het is daarom een activiteit van nationaal belang. Zandwinning vindt plaats
buiten de twintigmeterdieptelijn, dat wil zeggen buiten het kustfundament 6, maar uit kostenoverwegingen
zo dicht mogelijk bij land. Tevens worden op de Noordzee schelpen gewonnen, maar de omvang hiervan
is klein ten opzichte van de zandwinning.
Er wordt van uitgegaan dat de komende jaren de behoefte aan zand toeneemt en daarmee de zandwinning
op de Noordzee. Het platform wordt geplaatst in een vergunningsgebied voor zandwinning. In onder meer
hoofdstuk 13 wordt nader op ingegaan op de effecten die dit heeft op de zandwinning.
Recreatie
De Noordzeerecreatie vindt vooral plaats op en langs de stranden en in mindere mate door de recreatievaart
op zee. De belevingswaarde van de zee en de kust is daarbij een belangrijk aspect. De verwachting is dat
zee en kust in de toekomst steeds intensiever worden benut door diverse vormen van vrijetijdsbesteding.
Het toenemende ruimtegebruik op de Noordzee beïnvloedt op zijn beurt de recreatie op zee. De beoogde
locatie van het platform ligt op ongeveer twintig kilometer afstand van Schiermonnikoog en het Duitse Waddeneiland Borkum. Rond het platform is daarom alleen sprake van enige recreatievaart maar geen strandof kustrecreatie. In hoofdstuk 16 wordt nader op dit onderwerp ingegaan.

6

In het plangebied is het kustfundament niet meer gedefinieerd door de twintigmeterdieptelijn, maar loopt deze hier door de invloed
van de Eemsmonding verder noordwaarts. Derhalve is door Rijkswaterstaat vanaf Vlieland een West-Oost lijn getrokken als definitie van ket kustfundament.
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Defensie
Defensie is van nationaal belang. Concreet betekent dit dat er voldoende oefengebieden beschikbaar moeten zijn op de Noordzee. In oefengebieden is het uitgangspunt dat medegebruik wordt toegestaan voor
zover dit te verenigen is met de militaire oefeningen.
Vanwege het gevaar voor schade en de mogelijke beperkingen op het militaire gebruik, is het in militaire
oefengebieden verboden om vaste objecten zoals mijnbouwplatforms of windturbines te plaatsen. De verwachte ruimtebehoefte van de militaire gebieden is stabiel.

2.4

Maatstaf

Per thema worden maatstaven opgesteld waarin is aangegeven hoe effecten worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De effecten worden in beeld gebracht aan de hand van de maatstaf in Tabel
2. De waardering van de effecten kan variëren van zeer positief (+++) tot zeer negatief (- - -). Om discussies te voorkomen, wordt een bepaald aspect met '+' of '-' beoordeeld, als er enig effect is. De score '0'
wordt dus alleen gegeven als er geen of hoogstens verwaarloosbaar positief of negatief effect is. De zeer
positieve (+++) en zeer negatieve (- - -) scores worden alleen gegeven bij een zeer groot effect. Een sterk
negatief effect overschrijdt de normen en daarvoor worden mitigerende maatregelen voorgesteld om de
effecten te beperken totdat ze binnen de normen vallen. De beoordeling wordt uitgevoerd ten opzichte van
de referentiesituatie.
Tabel 2: Maatstaf effectbeoordeling
Score

Toelichting

+++

Belangrijk positief effect, leidend tot een grote verbetering in een groot gebied

++

Positief effect, relatief groot of in een bijzonder gebied

+

Licht positief effect, maar relatief beperkt, kortdurend of lokaal

0

Geen of verwaarloosbaar (netto) effect

-

Licht negatief effect, maar relatief beperkt of lokaal. Vergunningen of ontheffingen kunnen vereist zijn.

--

Negatief effect, relatief groot, in een kritieke periode of bijzonder gebied. Vergunningen of ontheffingen zijn vaak vereist

---
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3

Onderwatergeluid

3.1

Overzicht

In dit hoofdstuk worden de emissies van onderwatergeluid beschreven. Onderwatergeluid wordt deels veroorzaakt door natuurlijke processen zoals wind en golven, maar vooral door menselijke activiteiten, bijvoorbeeld de scheepvaart en heiwerkzaamheden in zee voor windparken.
Onderwatergeluid kan leiden tot de verstoring van zeezoogdieren maar het kan ook andere dieren zoals
vissen en vogels verstoren. Deze effectbeoordeling van het geproduceerde onderwatergeluid vindt plaats
bij het onderdeel natuur in hoofdstuk 9. De reden hiervoor is dat het onderwatergeluid op zichzelf geen
milieueffect heeft, maar de geluidsemissies kunnen direct of indirect wel effect kunnen hebben op de natuur.
In dit hoofdstuk worden alleen de emissies van onderwatergeluid beschreven en waar mogelijk gekwantificeerd. Ook wordt getoetst aan regelgeving voor onderwatergeluid.
De regelgeving voor onderwatergeluid in Nederland en Duitsland is erop gericht om de verstoring van het
zeeleven tot een acceptabel niveau te beperken. Deze regelgeving geeft ten eerste eisen voor maximale
niveaus van onderwatergeluid in de vorm van een maximale geluidsbelasting op 750 meter van de geluidsbron. Ten tweede is de regelgeving erop gericht om cumulatieve effecten te beperken. Dit om te voorkomen
dat bijvoorbeeld de populatie van bruinvissen te veel achteruitgaat doordat ze door verschillende activiteiten
te veel verstoord worden.
Geluidbelasting door onderwatergeluid doet zich vooral voor tijdens de aanleg- en boorfase; tijdens de andere fases is de geluidsbelasting gering.


Geluidbelasting in de aanlegfase voor de plaatsing van het productieplatform wordt vooral veroorzaakt
door het heien van de verankeringspalen, waarmee het platform in de zeebodem wordt verankerd.



Geluidbelasting in de boorfase wordt vooral veroorzaakt door:


Het heien van de conductors van de putten. De conductors zijn stalen buizen waarbinnen de boringen worden uitgevoerd;



Het uitvoeren van het Vertical Seismic Profiling (VSP) op een aantal putten. Het VSP-onderzoek
dient om beter inzicht te krijgen in de geologische situatie rond de geboorde putten.

Voor de verstoring van soorten door onderwatergeluid wordt de SELss (ongewogen breedband single strike
sound exposure level) gebruikt. Dit is de geluiddosis als gevolg van een eenmalige slag, zoals een enkele
heiklap. De dosis wordt uitgedrukt in dB re 1 µPa2s op een bepaalde afstand.
De onderzochte uitvoeringsvarianten verschillen niet onderscheidend van elkaar op het gebied van onderwatergeluid.
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Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van onderwatergeluid de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan.
 Geef de effecten weer van het onderwatergeluid door heien op vissen en zeezoogdieren, zoals de bruinvis. Het meest recente
Aquariusmodel heeft de voorkeur van de Commissie omdat dit gerelateerd is aan het KEC (Kader Ecologie en Cumulatie,
beleidsuitgangspunten voor de Noordzee van de Rijksoverheid). In dit model (inmiddels versie 4.0) zijn recente wetenschappelijke inzichten over onderwatergeluid verwerkt.
 Laat zien wat het ruimtelijk verstoringsgebied is, hoeveel verstoringsdagen er zijn en wat de eventuele populatiereductie is.
Indien er een populatiereductie wordt verwacht, beschrijf de mogelijke mitigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan.
Houd rekening met cumulatieve effecten van alle (hei- en andere) activiteiten op de Noordzee, zoals detonaties. Gebruik hiervoor het KEC. Geef tevens aan welke effecten worden verwacht in het niet-Nederlandse deel van de Noordzee (grensoverschrijdende effecten, d.w.z. in Duitsland).
 Beschrijf de effecten van 3D-seismisch onderzoek dat in het kader van de toekomstige activiteiten wordt verwacht en hoe dit
cumuleert met andere activiteiten in dit gebied met een akoestisch onderwaterelement (zoals heien). Het KEC (Deelrapport B Bijlage TNO-onderzoek Cumulatieve effecten op zeezoogdieren) geeft aan dat het effect door geluid van seismische exploratie met airguns een significant effect heeft. De Commissie acht het van belang dat inzicht wordt verschaft in de (relatieve) bijdrage van het seismisch onderzoek aan de verstoring.
 Laat de effecten zien op soorten die worden genoemd in het OSPAR-verdrag, zoals de platte oester en het oesterherstelproject. Indien verstoring plaatsvindt in belangrijke leefgebieden voor deze soorten, geef aan welke mitigerende maatregelen beschikbaar zijn en worden toegepast om de effecten te reduceren.).

3.2

Referentiesituatie onderwatergeluid

Voor veel zeedieren – zowel zeezoogdieren, vissen als benthossoorten – is geluid essentieel voor communicatie, het vinden van voedsel of de oriëntatie onder water. Het door menselijke activiteiten geproduceerde
(antropogeen) geluid heeft andere kenmerken dan de van nature aanwezige geluiden van golven, neerslag,
wind, blikseminslagen, branding en zeedieren. Het antropogene geluid is soms van korte duur, zoals het
heien ten behoeve van bouwactiviteiten op zee en soms van langere duur zoals bij seismisch onderzoek.
Ook zijn permanente bronnen van antropogeen geluid zoals van de scheepvaart. Bronnen van antropogeen
onderwatergeluid bevinden zich in de hele Noordzee en kunnen zich bovendien verplaatsen, zoals bij
scheepsgeluid. De intensiteit van antropogeen geluid is veel groter dan die van natuurlijke geluiden 7.
Het door de scheepvaart en andere menselijke activiteiten geproduceerde onderwatergeluid is sinds het
midden van de twintigste eeuw flink toegenomen. Te verwachten valt dat de komende jaren de menselijke
activiteiten op de Noordzee zullen toenemen door de bouw van windparken op zee en de voorgenomen
gaswinning, onder andere in het GEMS-gebied. Bij gelijkblijvend beleid ten aanzien van de emissies van
onderwatergeluid zal hierdoor het antropogene onderwatergeluid verder toenemen.
Om te onderzoeken of het N05-A-project kan cumuleren met andere geplande projecten op het Nederlandse
en Duitse deel van de Noordzee, is in het kader van het MER en de Natuurtoets Wnb een zogenaamde
cumulatietoets uitgevoerd. In deze cumulatietoets wordt onderzocht of kleine effecten of resteffecten na
mitigatie alsnog significant worden door cumulatie met andere projecten. Voor onderwatergeluid is in het
bijzonder onderzocht of de bouw van offshore-windparken tot cumulatieve effecten voor zeezoogdieren en
andere soorten kan leiden.


Op het Nederlandse continentale plat wordt gewerkt aan de realisatie van diverse offshore-windparken.
Cumulatie van onderwatergeluid kan optreden als de aanleg van het N05-A-platform samenvalt met de
aanleg van een windpark. Op basis van de huidige planning zou er mogelijk sprake kunnen zijn van
cumulatie van effecten met Windpark Hollandse kust Noord en Windpark Hollandse kust Zuid.



Ook op het Duitse continentale plat wordt gewerkt aan de realisatie van diverse offshore-windparken.
Rekening houdend met de planning en de afstand is hier sprake van mogelijke cumulatie van effecten
met de windparken Borkum Riffgrund 3 en He Dreiht.

7

Mariene strategie voor het Nederlandse deel van de Noordzee 2012 – 2020]
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Op basis van het onderzoek in het kader van de cumulatietoets wordt echter geconcludeerd dat er geen
sprake is van significante effecten door cumulatie van effecten van activiteiten die in de toekomst plaatsvinden (vergund en niet-vergund).

3.3

Beoordelingskader onderwatergeluid

3.3.1

Nederland

In de beleidsnota Noordzee (2016 – 2021) is vastgelegd dat toekomstige ruimtelijke besluiten, zoals kavelbesluiten voor windenergie op zee, moeten worden beoordeeld aan de hand van het toetsingskader Ecologie en Cumulatie (KEC) 8. In dit toetsingskader is o.a. een aanpak voor het bepalen en beoordelen van
cumulatieve effecten van het tijdens de aanleg geproduceerde impulsieve onderwatergeluid op belangrijke
populaties van zeezoogdieren opgenomen. Uitgangspunt bij de toetsing van de effecten op de bruinvispopulatie is dat met grote zekerheid (95%) moet kunnen worden vastgesteld dat de huidige (Nederlandse)
bruinvispopulatie als gevolg van de aanleg van de windparken op zee op grond van het Energieakkoord
met niet meer dan 5% afneemt. Dit uitgangspunt is gebaseerd op het ASCOBANS-verdrag 9. Het met grote
zekerheid instandhouden van 95% van de populatie kan worden gezien als veilige norm.
Sinds het laatste KEC zijn er nieuwe inzichten opgedaan waardoor de aannames van geluidseffectsrelaties
wijzigen. Om naar aanleiding van de laatste inzichten te voldoen aan het behouden van de bruinvispopulatie, is in het kader van het KEC door de overheid voorgesteld om voor het heien van turbinefundaties voor
offshore-windparken vanaf 2023 een waarde te hanteren van 168 dB re 1 μPa2s (single strike SEL). Deze
waarde is geen wet, maar de norm wordt gesteld als voorwaarde in kavels die worden vrijgegeven voor de
aanleg van windparken. Het is te verwachten dat de waarde ook voor overige bouwwerkzaamheden in de
Noordzee gehanteerd zal worden. De kennis en technische ontwikkelingen voor het voorkomen van onderwatergeluid gaan snel. Bovendien zijn de effecten van het onderwatergeluid afhankelijk van de lokale omstandigheden. Er kunnen ter plekke meer of minder bruinvissen in de buurt zitten en de waterdiepte kan
variëren waardoor het geluid verder of minder ver draagt. Tevens is permanente gehoorbeschadiging, die
bij bruinvissen leidt tot indirecte sterfte, niet toegestaan. Daarom wordt voorgeschreven dat de bruinvissen
voor het heien eerst moeten worden verjaagd met akoestische afschrikmiddelen en dat het heien zacht
begint. Dit ter voorkoming van dood, verwonding of permanente gehoorschade.
Naar aanleiding van de laatste inzichten is het te verwachten dat er, gebaseerd op de eisen voor heien van
de fundaties van windmolens, in Nederland een grenswaarde van 168 dB re 1 μPa2s (single strike SEL) op
750 meter van de geluidsbron gaat gelden voor onderwatergeluid voor vergelijkbare activiteiten zoals het
plaatsen van platforms op zee.

3.3.2

Duitsland

Het Duitse beleid ten aanzien van onderwatergeluid is gebaseerd op internationale afspraken die vertaald
zijn voor de specifieke situatie van Duitsland. Dit betreft onder andere de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn, de Europese Kaderrichtlijn mariene strategie en het ASCOBANS-verdrag voor de bescherming van
zeezoogdieren.
De Duitse Federale Natuurbeschermingswet (Bundesnaturschutzgesetz of BNatSchG) regelt onder andere
de bescherming van soorten en gebieden en bevat ook bepalingen over landschapsplanning, ingrepen in
de natuur en landschap, ecologische verbindingen, natuurbescherming van mariene gebieden, toegang tot
natuur en landschap voor recreatieve doeleinden en de deelname van erkende natuurbeschermings8

9

Kader ecologie en cumulatie t.b.v. uitrol windenergie op zee, versie 3, Rijkswaterstaat in opdracht van het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, januari 2019
ASCOBANS: Agreement on the Conservation of Small Cetaceans of the Baltic, North East Atlantic, Irish and North Seas, original
treaty text of 1992 with the amendment agreed in 2003, https://www.ascobans.org/en/documents/agreement-text
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verenigingen in bepaalde besluitvormingsprocessen. De BNatSchG geldt voor de hele Duitse territoriale
zee en EEZ (artikel 56, lid 1, BNatSchG).
In aanvulling op de BNatSchG geldt in Duitsland voor activiteiten die onderwatergeluid produceren het zogenaamde Schallschutzkonzept 10. Het Schallschutzkonzept gaat uit van het principe dat het niet is toegestaan om beschermde soorten te doden of te verwonden. Vanuit het voorzorgsprincipe stelt het Schallschutzkonzept daarom de volgende eisen aan activiteiten die onderwatergeluid produceren:


De geluidsproductie moet onder de geluidsnorm van 160 dB re 1 µPa2s (single strike SEL) op 750 meter
van de bron liggen en het piekniveau van 190 dB re 1 µPa (Lpeak-peak, SPL) op 750 meter afstand.



Maximaal 10% van een Natura 2000-gebieden in de Duitse EEZ mag (tijdelijk en reversibel) verstoord
worden als gevolg van cumulatieve effecten van onderwatergeluid ongeacht het seizoen.



In Natura 2000-gebieden die van belang zijn voor de reproductie van bruinvissen (in dit geval de Doggerbank en het Sylt outer reef) mag maximaal 1% van het oppervlakte verstoord worden tijdens het
voortplantingsseizoen (mei - augustus).



In overige Natura 2000-gebieden mag maximaal 10% van het oppervlakte verstoord worden. Het verstoorde gebied wordt hierbij gebaseerd op het gebied binnen de 140 dB-contour.

3.3.3

Beoordelingskader Nederland en Duitsland

Samenvattend zijn voor de beoordeling van het onderwatergeluid vier geluidsniveaus van belang:
1 SELss = 168 dB: dit is de voor Nederland voorgestelde norm van 168 dB re 1 µPa2s op 750 meter
afstand van de heilocatie voor het heien bij de aanleg van windparken.
2 SELss = 160 dB: dit is de Duitse geluidsnorm op 750 meter afstand.
3 SELss = 140 dB: dit is verstoringsdrempel voor de bruinvis volgens de methodiek van het Kader Ecologie en Cumulatie (Heinis et al, 2019).
4 SELss = 145 dB: dit is verstoringsdrempel voor de zeehond volgens de methodiek van het Kader Ecologie en Cumulatie (Heinis et al, 2019). In tegenstelling tot de overige niveaus, wordt
voor de zeehond een Mpw-gewogen waarde gebruikt. Hierbij verwijst de term ‘Mpwgewogen’ naar het toepassen van een frequentieweging volgens het door Southall et
al (2017) gedefinieerde filter voor vinpotigen (bijvoorbeeld zeehonden) in water’.

3.4

Beschrijving onderwatergeluid

Onderwatergeluid wordt veroorzaakt door menselijke en natuurlijke activiteiten op en in de zee. Onderwatergeluid gedraagt zich anders dan bovenwatergeluid, omdat geluid zich in de lucht anders gedraagt dan in
het water. Niveaus van onder- en bovenwatergeluid kunnen daarom ook niet vergeleken worden. Onderwatergeluid wordt net als bovenwatergeluid uitgedrukt in decibel (dB).
In de onderstaande paragrafen worden de emissies van onderwatergeluid bepaald die worden veroorzaakt
door de verschillende activiteiten in alle fases van het project. Het onderzoek naar het onderwatergeluid
van het N05-A-project is uitgevoerd door TNO met het Aquarius-4-voorspelingsmodel. Het TNO-rapport 11
met daarin de gebruikte uitgangspunten, rekenmethode en resultaten is opgenomen in bijlage M1 (Geluidsonderzoek onderwatergeluid). Met uitzondering van het heien en het VSP-onderzoek zijn alle bronnen van
onderwatergeluid klein en naar verwachting niet waarneembaar ten opzichte van de achtergrondgeluiden

10

11

Konzept für den Schutz der Schweinswale vor Schallbelastungen bei der Errichtung von Offshore-Windparks in der deutschen
Nordsee (Schallschutzkonzept) des Bundesumweltministeriums (BMU), Dezember 2013
Onderwatergeluidsberekeningen voor gasboringsproject ONE-Dyas, TNO, april 2020
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in het gebied, dat met name door de scheepvaart wordt veroorzaakt. Helikoptergeluid wordt grotendeels
weerkaatst op het wateroppervlakte en slechts een klein deel van het geluid dringt door in het water (NCE
2007 12). Onderwatergeluid door helikopters wordt daarom niet meegenomen.

3.4.1

Emissies onderwatergeluid aanlegfase

De belangrijkste emissies van onderwatergeluid in de aanlegfase worden veroorzaakt door het heien van
de verankeringspalen voor de plaatsing van het productieplatform. Daarnaast wordt bij de aanleg van de
pijpleiding en de elektriciteitskabel in beperkte mate onderwatergeluid geproduceerd door de schepen en
het materieel dat wordt gebruikt bij de aanleg. Dit onderwatergeluid is beperkt ten opzichte van de achtergrondgeluiden in het gebied, zoals dat van de zeescheepvaart. Het onderwatergeluid voor het aanleggen
van de pijpleiding en de elektriciteitskabel is daarom niet onderzocht. Er zijn voor het heien geen realistische
varianten geïdentificeerd. Voor aanleg van de pijpleiding zijn twee varianten, trenchen en jetten, onderzocht.
Deze varianten verschillen niet onderscheidend van elkaar op het gebied van voor onderwatergeluid. Mogelijke mitigerende maatregelen zijn beschreven in paragraaf 3.5.
Heien van de verankeringspalen
Iedere poot van het productieplatform wordt met een verankeringspaal in de zeebodem verankerd. In totaal
worden zes verankeringspalen met een lengte van ruim vijftig meter geheid. Het heien van één paal duurt
ongeveer twee uur. Er wordt van uitgegaan dat per etmaal drie palen worden geheid. Op basis van praktijkervaringen is bij de berekening uitgegaan dat de heihamer gedurende de hele heiperiode op maximaal 50%
van de maximale hei-energie wordt gebruikt. Dit geeft een realistische modelvoorspelling. In Tabel 3 is de
afstand van de heilocatie tot de genoemde vier geluidsniveaucontouren weergegeven voor de situatie zonder mitigerende maatregelen. Ter hoogte van het Oesterbankherstelproject is een ongewogen breedband
SELss van 161 dB re 1 µPa2s berekend. In Tabel 4 is voor de Duitse Natura 2000-gebieden aangeven welk
percentage van het gebied verstoord wordt als gevolg van het heien van de verankeringspalen. In paragraaf
3.5 worden de berekende geluidswaarden getoetst aan de grenswaarden en worden de mogelijke mitigerende maatregelen beschreven.

3.4.2

Emissies onderwatergeluid boorfase

De belangrijkste geluidsemissies tijdens de boorfase worden veroorzaakt door:
1 Heien van de conductors.
2 Het uitvoeren van VSP-onderzoek na het voltooien van de boring.
Het onderwatergeluid van de overige activiteiten in de boorfase, zoals het boren van de putten, is beperkt
ten opzichte van de achtergrondgeluiden in het gebied, zoals dat van de zeescheepvaart. Het onderwatergeluid voor van deze activiteiten is daarom niet onderzocht. De varianten die worden onderzocht voor de
boorfase, verschillen niet onderscheidend van elkaar op het gebied van onderwatergeluid en zijn daarom
niet apart onderzocht. Mogelijke mitigerende maatregelen zijn beschreven in paragraaf 3.5.
Heien van de conductors
Voor iedere put wordt eerst een conductor geplaatst waarin de boring wordt uitgevoerd. De conductor is
een stalen buis die met een heihamer de zeebodem in wordt geheid. In totaal worden twaalf conductors
geheid, waarvan het heien elk een dag in beslag neemt. TNO heeft met het Aquarius-4 de verspreiding van
het onderwatergeluid berekend. In Tabel 3 is de berekende afstand tot de ligging van de bovengenoemde
vier geluidsniveaucontouren weergegeven. In Tabel 4 is het verstoorde oppervlak van Duitse Natura 2000gebieden opgenomen. In Figuur 3 zijn de berekende contouren als gevolg van het heien getoond.
12

NCE (2007). Review of Existing and Future Potential Treatments for Reducing Underwater Sound from Oil and Gas Industry
Activities, Report 07-001, prepared for JIP on E&P Sound and Marine Life, pp185.
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Op 3 maart 2020 heeft ONE-Dyas metingen laten uitvoeren bij het heien van de conductor voor de boring
van put G18-02 van ONE-Dyas. Om deze (voorlopige) meetresultaten te vergelijken met de modelvoorspellingen van Aquarius-4 heeft TNO voor deze locatie Aquariusberekeningen uitgevoerd voor het heien van de
conductor bij maximale hamerenergie (90 kJ). Daaruit kan geconcludeerd worden dat de onzekerheid in de
Aquarius-berekening tenminste 3 dB bedraagt. De overschatting van de gemeten SELss bevestigt dat de
Aquarius-berekening leidt tot een conservatieve schatting. Voorzichtigheidshalve is voor dit MER uitgegaan
van de door Aquarius berekende voorspellingen.
VSP-onderzoek
Tijdens de testperiode kan een aantal putten gedetailleerd worden onderzocht met behulp van Vertical
Seismic Profiling (VSP). Het doel van dit VSP-onderzoek is om een nauwkeurig beeld te krijgen van de door
deze putten doorboorde aardlagen en om deze te vergelijken met het beeld van eerder uitgevoerde seismische onderzoeken. Bij het VSP-onderzoek worden microfoons in het boorgat gehangen. Gelijktijdig sleept
een onderzoekschip onderwater een airgun (een geluidsbron) boven de microfoons in het boorgat. De airgun geeft om de twee tot drie minuten een signaal af. Dit geluid wordt vervolgens opgevangen door de
microfoons in het boorgat. Op deze manier wordt de exacte diepte van de omringende aardlagen nauwkeurig in beeld gebracht. De verkregen informatie is waardevol voor de geologen om een beter begrip te krijgen
van de geologie. Hierdoor kan de verdere ontwikkeling van de velden efficiënter en effectiever worden uitgevoerd.
Tabel 3: Berekende maximale afstand van de geluidsbron tot de breedband SELss-contour, in dB re 1 µPa2s zonder mitigerende
maatregelen
Verstoringsoppervlak (km2)

Geluidsniveau (dB) op
Geluidsbron

Tijdsduur
750 meter

1250 m van de
grenslijn NL-DE1)

Bruinvis

Zeehond

Heien 6 verankeringspalen

2 dagen

171 dB

168 dB

610 km2

231 km2

Heien conductors

1 dag per put

164 dB

160 dB

94 km2

54 km2

VSP-onderzoek

1 dag per put

152 dB

N.v.t. 2)

41 km2

3 km2

1) De Duitse norm voor het geluidscontouren van 160 dB wordt gerekend vanaf de Nederlands – Duitse grenslijn in plaats vanaf de
geluidsbron. Omdat het platform in Nederlands gebied op vijfhonderd meter afstand van de grenslijn wordt geplaatst, wordt voor
de ligging van de Duitse geluidscontouren gerekend met een afstand van 1250 meter vanaf de bron gerekend.
2) Het VSP-onderzoek kan deels in Duitse wateren worden uitgevoerd. De afstand van 1250 meter is daarom niet relevant.
Tabel 4: Verstoord percentage Duitse Natura 2000-gebieden ten gevolge van de heiwerkzaamheden en het VSP-onderzoek. Het
verstoorde gebied is gebaseerd op het gebied waar in het Natura-2000-gebied het geluidsniveau boven 140 dB ligt.
Verstoord percentage Duitse Natura 2000-gebieden
Activiteit
Borkum Riffgrund

Niedersächsisches
Wattenmeer (HR)

Niedersächsisches
Wattenmeer (VR)

Heien verankeringspalen

12,5%

0,0%

1,5%

Heien conductors

0,2%

0,0%

0,1%

VSP-onderzoek

0,7%

0,0%

0,0%
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Figuur 3: Geluidskaarten en verstoringscontouren voor bruinvissen voor het heien van de conductors (links) en verankeringspalen voor
het platform (rechts). De geluidscontouren richting in de richting van de Waddenzee nemen relatief sterk af omdat het onderwatergeluid
hier uitdempt door het ondieper worden van de zee.

3.4.3

Emissies onderwatergeluid productiefase

Tijdens de productiefase wordt in beperkte mate onderwatergeluid geproduceerd doordat geluid en trillingen
op het productieplatform via de onderbouw van het platform in het water uitstralen. Dit onderwatergeluid is
gering ten opzichte van de achtergrondgeluiden in dit gebied, zoals dat van de zeescheepvaart, en niet
onderzocht voor dit project.

3.4.4

Emissies onderwatergeluid ontmantelingsfase

Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en worden de installaties veiliggesteld en schoongemaakt.
Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept
voor hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen
de pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd. De geluidsemissies van onderwatergeluid bij de ontmanteling worden vooral veroorzaakt door de ontmantelingswerkzaamheden en de hierbij ingezette werken transportschepen. Te verwachten valt dat het geluid en de emissies vergelijkbaar zijn met het geluid in
de aanlegfase, maar tijdens de ontmanteling vinden geen heiwerkzaamheden plaats. Het onderwatergeluid
is minder of vergelijkbaar met de achtergrondgeluiden in dit gebied, zoals dat van de zeescheepvaart, en
daarom niet onderzocht voor dit project.

3.4.5

Emissies onderwatergeluid door transporten tijdens alle fases

De voor het project ingezette schepen veroorzaken onderwatergeluid met hun schroeven en de uitstraling
van motorgeluid via de scheepsromp. Dit geluid is vergelijkbaar met het onderwatergeluid van de overige
scheepvaart in het gebied en niet specifiek onderzocht voor dit project. De schepen die naar en van het
platform varen maken gebruik van scheepvaartroutes of andere druk bevaren routes. Ook het gebied rond
het platform is matig intensief bevaren. De schepen van het N05-A-project dragen daarom niet wezenlijk bij
aan het achtergrondniveau. Het geluid van helikopters wordt grotendeels weerkaatst door het wateroppervlakte en draagt eveneens niet wezenlijk bij aan het onderwatergeluid.

3.5

Bevindingen, toetsing aan regelgeving en mitigatie

De berekeningen van TNO met behulp van Aquarius geven aan dat er een risico is dat de SELss op 750
meter bij het heien van de verankeringspalen en de conductors de voorgenomen Nederlandse en bestaande
Duitse en grenswaarden overschrijden. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de berekening gebaseerd zijn
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op realistische conservatieve aannames. De overige activiteiten in het kader van het N05-A-project kunnen
leiden tot enige productie van onderwatergeluid, maar dit blijft binnen de Nederlandse en Duitse geluidsnormen.
Nederland
De vanaf 2023 geldende Nederlandse geluidsnorm voor het heien van turbinefundaties voor offshore-windparken bedraagt 168 dB re 1 µPa2s op 750 meter van de bron. Bij het heien van de verankeringspalen wordt
deze norm met maximaal 3 dB overschreden, bij het heien van de conductors en het uitvoeren van het VSPonderzoek blijft de SELss beneden deze geluidsnorm.
Duitsland
De Duitse geluidsnorm bedraagt voor SEL 160 dB re 1 µPa2s op 750 meter en voor SPL 190 dB re 1 µPa
op 750 meter afstand van de grenslijn tussen Nederland en Duitsland voor een geluidsbron in Nederlandse
wateren. Bij het heien van de verankeringspalen wordt deze norm met maximaal 8 dB overschreden. Bij het
heien van de conductors en het uitvoeren van het VSP-onderzoek wordt de grenswaarde niet overschreden.
De aanvullende Duitse eis, dat maximaal 10% van Duitse Natura 2000-gebieden verstoord mag worden,
wordt overschreden in de Borkum Riffgrund, waarvan 12,5% wordt verstoord bij het heien van de verankeringspalen.
Mitigerende maatregelen
De berekende overschrijdingen van de Nederlandse en Duitse geluidsnormen kunnen met behulp van in de
markt beschikbare maatregelen gemitigeerd worden. Om het onderwatergeluid als gevolg van het heien
van funderingen van windturbinepalen te reduceren zijn de afgelopen jaren diverse maatregelen ontwikkeld.
Tijdens de engineering van de platformverankering en de plaatsing van de conductors moet nader beschouwd worden welke maatregelen technisch haalbaar zijn voor het heiwerk bij het N05-A-project en of
met deze maatregelen de vereiste geluidsreductie kan worden gerealiseerd. In principe kunnen de volgende
maatregelen of een combinatie daarvan worden toegepast bij het heiwerk voor het N05-A-project.


Bellenscherm: hierbij wordt een bellenscherm rond het platform aangelegd om de uitstraling van onderwatergeluid naar de omgeving te verminderen. Het bellenscherm wordt gecreëerd door via slangen op
de zeebodem lucht in het water te blazen. Aanvullende reductie kan worden verkregen door dubbele of
drievoudige bellenschermen toe te passen. Door intensivering van het scherm kan de reductie nog verhoogd worden.



Alternatieve heitechnieken zoals low-noise hammers of trilhamers (zoals gebruikt voor damwanden).



Paal-in-paal-technieken: hierbij wordt gebruikt gemaakt van een dubbelwandige paal. Hierbij wordt de
binnenste paal in de zeebodem geheid en trekt daarbij de buitenpaal mee in de bodem. De buitenpaal
dempt hierbij de uitstraling van het heigeluid naar de waterkolom.



Paal-in-paal-technieken met extra demping: dit is dezelfde werkwijze als de hierbovenstaande dubbelwandige paal, waarbij extra demping wordt verkregen door in de annulaire ruimte tussen de binnen- en
buitenbuis lucht in te blazen.

Tabel 5 geeft een indicatie van de te verwachten geluidsreductie van bovengenoemde maatregelen 13. De
in de tabel aangegeven geluidsreductie bij de bron leidt tot dezelfde reductie op andere afstanden. Een
geluidsreductie van bijvoorbeeld 10 dB bij de bron leidt ook tot een geluidsreductie van 10 dB op bijvoorbeeld 100 of 750 meter afstand. Als een maatregel wordt gekozen die leidt tot een geluidsreductie van ten
minste 8 dB, wordt in alle Natura 2000-gebieden aan de wettelijke Nederlandse en Duitse eisen voor onderwatergeluid voldaan.

13

De in de tabel aangegeven geluidsreductie bij de bron leidt tot dezelfde reductie op andere afstanden. Een geluidsreductie van
bijvoorbeeld 10 dB bij de bron leidt ook tot een geluidsreductie van 10 dB op 750 meter afstand.
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Tabel 5: overzicht van de bandbreedte aan geluidreducties die eerder zijn behaald met diverse maatregelen (Verfuss 14)
Mitigerende maatregel

Waterdiepte

Geluidsreductie (Δ SELss dB)

≈ 40 m

7 - 11

≈ 40 m

8 - 13

DBBC = double big bubble curtain (> 0,4 m /min/m)

≈ 40 m

12 - 18

DBBC = double big bubble curtain (> 0,5 m3/min/m)

> 40 m

15 - 16

NMS = (IHC) noise mitigation system

Tot 40 m

13 - 16

HSD = hydro sound damper

Tot 40 m

10 - 12

NMS + optimised BBC (> 0,4 m3/min/m)

≈ 40 m

17 - 18

NMS + optimised BBC (> 0,5 m3/min/m)

≈ 40 m

18 - 20

HSD + optimised BBC (> 0,4 m3/min/m)

≈ 30 m

15 - 20

HSD + optimised DBBC (> 0,48 m /min/m)

20 – 40 m

15 - 28

HSD + optimised DBBC (> 0,5 m3/min/m)

< 45 m

18 - 19

3

BBC = big bubble curtain (> 0,3 m /min/m)
DBBC = double big bubble curtain (> 0,3 m3/min/m)
3

3

3.6

Leemten in kennis onderwatergeluid

De bronnen van onderwatergeluid en de sterkte daarvan zijn berekend op basis van de huidige inzichten
en kennis. De verspreiding van het geproduceerde geluid is berekend met de laatste versie van het voor
Nederland ontwikkelde model Aquarius versie 4,0, De werkelijkheid zal enigszins afwijken, maar niet zodanig dat dit tot een ander beeld leidt.
Leemten in kennis ten aanzien van de effecten van onderwatergeluid op zeedieren wordt behandeld in
hoofdstuk 9 (Natuur).

3.7

Monitoring onderwatergeluid

Er is geen monitoring op het gebied van onderwatergeluid voorzien.

14

A review of noise abatement systems for offshore-wind farm construction noise, and the potential for their application in Scottish
waters, Scottish Natural Heritage Research Report No. 1070

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

22

Projectgerelateerd

4

Bovenwatergeluid

4.1

Overzicht

In dit hoofdstuk worden de emissies van bovenwatergeluid beschreven. De huidige geluidsbelasting op de
geplande platformlocatie wordt vooral veroorzaakt door het natuurlijke geluid van wind en golven, waarbij
de geluidssterkte afhankelijk is van de kracht van de wind en de hoogte van de golven. Geluid door menselijke activiteiten wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door de scheep- en luchtvaart.
De effectbeoordeling van het geproduceerde bovenwatergeluid vindt plaats bij het onderdeel natuur in
hoofdstuk 9. In dit hoofdstuk worden alleen de emissies van bovenwatergeluid beschreven en waar mogelijk
gekwantificeerd.
De regelgeving met betrekking tot bovenwatergeluid in Nederland en Duitsland is erop gericht om de geluidsoverlast voor mensen in de omgeving van een activiteit te beperken. Geluidsgevoelige objecten zijn
met name woningen en andere gebouwen en terreinen waar mensen kunnen verblijven. Omdat op zee dit
soort geluidsgevoelige objecten niet aanwezig is, is geen regelgeving met betrekking tot bovenwatergeluid
op zee van kracht.
De meeste geluidsemissie treedt op tijdens de plaatsing van het platform en het uitvoeren van de boringen;
tijdens de andere fases is de geluidsuitstraling lager.


Het heien van de verankeringspalen van het platform leidt gedurende enkele dagen tot een hoge geluidbelasting. Daarnaast zijn de werkschepen voor de plaatsing van het productieplatform en de aanleg en
aansluiting van de pijpleiding en elektriciteitskabel een tijdelijke bron van geluid.



Tijdens de boorfase zijn de booractiviteiten op het boorplatform een bron van geluid. Dit omvat geluid
als gevolg van het heien van de conductors en het geluid van installaties op het boorplatform.



Tijdens de productiefase is de geluidsemissie relatief beperkt. Dit geluid wordt veroorzaakt door de installaties op het platform waarmee het aardgas wordt behandeld en incidenteel door onderhoudswerkzaamheden.



Tot slot veroorzaken de transporten per schip en helikopter om mensen en goederen naar het boor- en
productieplatform te brengen geluid. Vooral helikopters zijn hierbij een belangrijke bron van geluid.

Voor bovenwatergeluid zijn twee uitvoeringsvarianten van belang. De varianten hebben betrekking op de
energievoorziening van het boor- en van het productieplatform:
1 Omdat boorplatforms zelfstandig en ver van land moeten kunnen opereren, wordt de benodigde elektriciteit voor installaties op het boorplatform zelf opgewekt. In één variant gebeurt dat met dieselgeneratoren. Deze machines zijn een relevante geluidsbron. In de tweede variant wordt het boorplatform van
elektriciteit voorzien vanaf het Duitse windpark ‘Riffgat’, waardoor de geluidsemissie van de dieselgeneratoren wordt vermeden.
2 Ook voor productieplatforms geldt dat deze meestal hun eigen energievoorziening voorzorgen. Voor
het platform N05-A voorziet één variant in een gasmotor voor de opwekking van elektriciteit en een
gasturbine om de compressor aan te drijven. De andere variant gaat uit van elektrificatie met elektriciteit vanaf het Duitse windpark ‘Riffgat’, waarbij de gasmotor en gasturbine worden vervangen door stillere elektromotoren.
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Om de emissies van bovenwatergeluid te berekenen heeft Royal HaskoningDHV een geluidstudie uitgevoerd naar de emissies van bovenwatergeluid door het gaswinningsproject N05-A. Deze studie 15 is opgenomen in bijlage M2 (Geluidsonderzoek bovenwatergeluid).
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van bovenwatergeluid geen advies reikwijdte en detailniveau gegeven.

4.2

Referentiesituatie bovenwatergeluid

De huidige geluidsbelasting op de geplande platformlocatie wordt vooral veroorzaakt door het natuurlijke
geluid van wind en golven. Geluid door menselijke activiteiten worden momenteel veroorzaakt door de
scheep- en luchtvaart. Het plangebied zelf wordt redelijk intensief bevaren (zie hoofdstuk 13 - andere gebruikers). De nabijgelegen scheepvaartroute wordt intensief bevaren. Aan de Duitse zijde van de grenslijn,
ongeveer acht kilometer van de beoogde platformlocatie, zorgt het windpark Riffgat voor niet-natuurlijk geluid. Er wordt niet verwacht dat autonome ontwikkelingen de huidige geluidssituatie belangrijk zullen beïnvloeden. In de omgeving zijn geen relevante vergunde projecten bekend die de komende tijd worden gerealiseerd. De scheepvaart in het gebied kan weliswaar toenemen, maar de invloed hiervan op het achtergrondgeluid op de planlocatie is betrekkelijk gering omdat het achtergrondgeluid gedomineerd wordt door
wind en golven.
De huidige geluidsbelasting op dit deel van de Noordzee wordt aangehouden als de referentiesituatie. De
referentiesituatie in het Nederlandse en Duitse deel van het plangebied wordt verondersteld gelijk te zijn,
omdat het zeegebied aan weerszijden van de grenslijn deel uitmaakt van hetzelfde systeem.

4.3

Beoordelingskader bovenwatergeluid

4.3.1

Nederland

De Nederlandse regelgeving met betrekking tot geluid is onder meer vastgelegd in de Wm, Wet Geluidhinder (Wgh) en de Wabo. Deze regelingen beperken geluidsoverlast voor mensen in de omgeving van een
activiteit. Geluidsgevoelige objecten zijn met name woningen en andere gebouwen en terreinen waar mensen kunnen verblijven. Omdat op zee geen geluidsgevoelige objecten in de zin van deze wetgeving voorkomen, is in Nederland deze regelgeving niet relevant met betrekking tot de emissie en immissie van bovenwatergeluid op zee.
De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) kent wel eisen voor de geluidsniveaus op het boor- en productieplatform. Deze eisen hebben tot doel het personeel op de platforms te beschermen tegen te hoge geluidsniveaus en daarmee het voorkomen van negatieve gevolgen voor hun gezondheid. In het kader van de
Arbowet worden maatregelen getroffen om geluidsniveaus op de werkplek te reduceren, zoals het plaatsen
van motoren in geluidsomkastingen. Deze maatregelen hebben ook een positieve uitwerking op de geluiduitstraling naar de omgeving. Bij de berekening van de geluidsbelasting is rekening gehouden met deze
geluidsreductie.

4.3.2

Duitsland

De Duitse regelgeving met betrekking tot geluid is onder meer vastgelegd in de Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) en de onderliggende Verordnungen. De Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
(TA Lärm) bevat richtlijnen voor het toelaatbare geluidsniveau op de gevel en binnenin geluidsgevoelige
objecten zoals woningen, ziekenhuizen en andere gebouwen en terreinen waar mensen kunnen verblijven.

15

Bovenwatergeluid door gaswinningsproject N05-A, Royal HaskoningDHV, maart 2020
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Omdat op zee geen geluidsgevoelige objecten in de zin van deze wetgeving voorkomen, is in Duitsland
deze regelgeving niet relevant met betrekking tot de emissie en immissie bovenwatergeluid op zee.

4.4

Beschrijving bovenwatergeluid

Tijdens alle fases van het N05-A-project wordt in meer of mindere mate geluid geproduceerd dat uitstraalt
naar de omgeving. Sommige geluidsbronnen duren slechts enkele dagen of weken, terwijl andere bronnen
continu zijn. In de onderstaande paragrafen wordt voor de geluidsemissies waar mogelijk de afstand tot de
60 dB geluidscontour gegeven. 60 dB is namelijk het geluidsniveau waarop zeevogels een gebied gaan
mijden en deze afstand wordt door ecologen gehanteerd om de effecten van de activiteiten op zeevogels
te bepalen. De gebruikte rekenmethodes en de uitgangspunten voor de bepaling van het bovenwatergeluid
is opgenomen in de geluidstudie in bijlage M2 (Geluidsonderzoek bovenwatergeluid).
Zowel het geluidsniveau (SPL) als de geluidsintensiteit (SEL) worden uitgedrukt in decibel (dB). Dit is een
logaritmische eenheid, waardoor een verdubbeling van de geluidsintensiteit leidt tot een verhoging van 3
dB. Omdat het menselijke gehoor niet voor alle geluidsfrequenties even gevoelig is, wordt soms een weging
uitgevoerd om te corrigeren voor de gevoeligheid van het menselijke oor. Als dit wordt gedaan wordt dit
aangeduid door een A toe te voegen. Er staat dan dB(A).

4.4.1

Uitvoeringsvarianten

Voor de emissie van bovenwatergeluid zijn er twee relevante uitvoeringsvarianten. Beide varianten hebben
betrekking op de energievoorziening van het boorplatform en van het productieplatform. Deze kunnen beiden of in hun eigen energievoorziening voorzien of geëlektrificeerd worden met elektriciteit vanaf het Duitse
windpark Riffgat. Hierbij gelden de volgende opmerkingen:


Het boorplatform kan alleen worden geëlektrificeerd als het productieplatform N05-A wordt geëlektrificeerd. Op het platform N05-A wordt namelijk de aansluiting voor het boorplatform geplaatst.



Als het productieplatform niet worden geëlektrificeerd, wordt de kabel tussen Riffgat en het platform N05A niet aangelegd.



Als het productieplatform wordt geëlektrificeerd, kan dit platform onbemand worden geopereerd, waarbij
de installaties op afstand worden bediend. Bij onbemande operatie zijn minder bezoeken per schip en
helikopter vereist.

De onderstaande Figuur 4 toont de verschillende varianten. Bij de beschrijving per fase wordt ingegaan op
de invloed die de verschillende varianten hebben op de geluidsemissie.
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Figuur 4: Overzicht van de relevante uitvoeringsvarianten met betrekking tot bovenwatergeluid

4.4.2

Geluidsemissies aanlegfase

De geluidsemissies tijdens de aanlegfase worden voornamelijk veroorzaakt door het heien van de verankeringspalen, door de aanvoer van het productieplatform met een kraanschip en door de aanleg van de pijpleiding en de elektriciteitskabel. Tijdens de aanlegfase is er één relevante variant met betrekking tot geluid.
Als het productieplatform namelijk niet wordt geëlektrificeerd, wordt ook geen kabel naar windpark Riffgat
aangelegd. In dat geval vervalt het geluid door de aanleg van de kabel.
Aanleg pijpleiding en elektriciteitskabel
De belangrijkste geluidsemissies bij de aanleg van de pijpleiding en de elektriciteitskabel worden veroorzaakt door diverse werkschepen en door de activiteiten om de leiding en kabel aan weerszijden aan te
sluiten. Waar de schepen varen in of nabij scheepvaartroutes dragen de schepen weinig bij aan het achtergrondgeluid en de verstoring, maar in minder intensief bevaren gebieden kan de bijdrage van betekenis
zijn. Voor de bepaling van het geluid wordt ervan uitgegaan dat zowel voor het aanleggen van de gastransportleiding als van de elektriciteitskabel twee werkschepen gelijktijdig aan het werk zijn. In de geluidstudie
is berekend dat tijdens het gelijktijdig inzetten van de twee werkschepen een geluidsvermogen van ongeveer 124 dB(A) optreedt. De leiding en kabel worden gelegd met een snelheid van enkele kilometers per
dag. De geluidsemissies verplaatsen zich hierdoor geleidelijk langs de tracés. Het meeste werk wordt echter
uitgevoerd voor de aansluiting bij de begin en eindpunten. Met name de aansluiting op de NGT-leiding met
behulp van een tijdelijk werkplatform neemt meerdere weken in beslag.
Plaatsing productieplatform en heien van de verankeringspalen
Het productieplatform wordt per schip aangevoerd en geplaatst met een kraanschip. Aangenomen wordt
dat de werkschepen die hierbij betrokken zijn een vergelijkbare contour hebben als de werkschepen bij het
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leggen van de leidingen. Iedere poot van het productieplatform wordt met een verankeringspaal in de zeebodem verankerd. In totaal worden zes verankeringspalen met een lengte van ruim vijftig meter geheid. Het
heien van één paal duurt ongeveer twee uur en er wordt van uitgegaan dat drie palen per etmaal worden
geheid.
Bevindingen
In Tabel 6 is de afstand van de schepen en heiwerkzaamheden tot de 60 dB geluidcontour weergegeven.
De belangrijkste geluidsbron bij de aanleg is het heien van de verankeringspalen, maar dit is beperkt tot
twee dagen. De overige werkzaamheden hebben een kleiner bereik en duren bij elkaar enkele maanden.
De onderzochte uitvoeringsvarianten verschillen niet onderscheidend van elkaar op het gebied van bovenwatergeluid.
Tabel 6: Afstand tot de 60 dB geluidcontour (LAeq,24u in dB(A)) voor werkschepen. Deze geluidsbelasting doet zich voor op de plaats
waar op dat moment gewerkt wordt.
Afstand tot geluidcontour 60
dB(A) LAeq,24u

Oppervlakte gebied met een
geluidsbelasting > 60 dB(A)

Geluidsbron

Tijdsduur

Werkschepen plaatsing platform

Ca. 2 weken

200 m

13 ha

Heien verankeringspalen

Ca. 2 dagen

600 m

113 ha

Werkschepen aanleg leiding

Ca. 4 weken

200 m

13 ha

Werkschepen aanleg kabel1)

Ca. 1 week

200 m

13 ha

1) Deze geluidsbron vervalt bij de uitvoeringsvariant waarbij het productieplatform niet wordt geëlektrificeerd.

4.4.3

Geluidsemissies boorfase

De belangrijkste geluidsemissies in de boorfase worden veroorzaakt door:
1 Heien van de conductors;
2 Boren van de putten en overige installaties op het boorplatform;
3 Affakkelen van aardgas tijdens puttesten.
De enige relevante variant met betrekking tot geluid in de boorfase is de wijze van energievoorziening van
het boorplatform. Deze kan op twee manieren worden verzorgd (zie ook Figuur 4):


Bij de variant ‘Eigen opwekking boorplatform’ wordt de benodigde elektriciteit op het boorplatform zelf
opgewekt met dieselgeneratoren. Deze generatoren zijn een relevante geluidsbron.



Bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ wordt het boorplatform van energie voorzien met elektriciteit
vanaf het Duitse windpark Riffgat. Bij deze variant wordt de geluidsemissie van de dieselgeneratoren
vermeden.

Deze variant is alleen van invloed op het geluid van het boren van de putten en niet op het geluid van het
heien van de conductors of het affakkelen van aardgas tijdens puttesten.
Heien van de conductors
Voor iedere put wordt eerst een conductor geplaatst. De conductor is een stalen buis waarin de boring wordt
uitgevoerd. De conductor wordt met een heihamer de zeebodem ingeheid. In totaal worden twaalf conductors geheid, waarvan het heien elk een dag in beslag neemt. De gebruikte rekenmethode en de uitgangspunten zijn opgenomen in bijlage M2 (Geluidsonderzoek bovenwatergeluid).
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Boren van de putten
Tijdens het boren van de putten is een groot aantal geluidbronnen in werking, waaronder de boortoren,
installaties voor de aanmaak en verwerking van de boorspoeling en de generatoren voor de energievoorziening. De volledige lijst met geluidsbronnen is opgenomen in de geluidstudie in bijlage M2 (Geluidsonderzoek bovenwatergeluid). Alle relevante geluidsbronnen zijn tijdens een eerdere boring bij het gaswinningsplatform Zuidwal in de Waddenzee door Royal HaskoningDHV 16 gemeten, waarbij per bron het geluidvermogen is berekend. Omdat het bij deze boring gebruikte boorplatform Ensco 72 relatief klein en stil is in
vergelijking tot andere boorplatforms die op de Noordzee werken, zijn de meetgegevens van de boring
opgeschaald om de geluidsgegevens representatief te maken voor een gemiddelde boorinstallatie. Voor de
geluidsberekening is er conservatief van uitgegaan dat de meeste geluidbronnen continu in werking zijn.
Bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ vervallen de dieselgeneratoren als geluidsbron. Dit leidt tot een
afname van ongeveer 1 dB van het totale geluidvermogen van 116 dB(A). Uit de berekeningen blijkt dat
hierdoor de afstand tot de 60 dB-geluidscontour met ongeveer 20 meter wordt verkleind van 210 naar 190
meter.
Affakkelen van aardgas tijdens het schoonproduceren en testen van de putten
Tijdens het schoonproduceren en testen van de putten wordt verspreid over enkele dagen in totaal een
halve tot een hele dag aardgas afgefakkeld in de fakkel van het boorplatform. De geluidsproductie van het
fakkelen is door TNO bepaald voor het MER voor het De Ruyter olie- en gasveld in het Nederlands continentaal plat 17.
Bevindingen
De belangrijkste geluidsbron bij de boringen is het heien van de conductors, maar dit is beperkt tot een dag
per conductor. De overige werkzaamheden hebben een kleiner bereik, maar duren bij elkaar enkele jaren.
Als het boorplatform wordt geëlektrificeerd leidt dit tot een beperkte afname van de geluidsuitstraling. In
Tabel 7 bevat de afstand tot de 60 dB geluidcontour van de verschillende activiteiten bij de boringen.
Tabel 7: Afstand van het boorplatform tot de 60 dB geluidcontour (LAeq,24u in dB(A)) voor de booractiviteiten

Geluidsbron

Afstand tot geluidcontour 60 dB(A)
LAeq,24u

Tijdsduur

Eigen opwekking
Heien conductors

1 dag per put

Boren putten

Totaal 3 - 4 jaar

Fakkelen

In totaal 12-24 uur/put

4.4.4

Elektrificatie

Oppervlakte met geluidsbelasting
> 60 dB(A)
Eigen opwekking

875 m
210 m

240 ha
190 m

200 m

Elektrificatie

14 ha

11 ha
13 ha

Geluidsemissies productiefase

De belangrijkste geluidsemissies in de productiefase worden veroorzaakt door de stroming van het aardgas
en gasbehandeling op het platform. De enige relevante variant met betrekking tot geluid in de productiefase
is de energievoorziening van het productieplatform. De energievoorziening van het productieplatform kan
op twee manieren worden verzorgd (zie ook Figuur 4):


Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de benodigde elektriciteit op het productieplatform zelf opgewekt met een gasmotor gedreven generator en wordt de compressor aangedreven
met een gasturbine. Deze machines zijn relevante geluidsbronnen.

16

Rapport 9P7939.01 R0002 ‘Ensco 72, Noise survey: status for Zuidwal’ final report, Royal Haskoning, 10 mei 2005
MER voor de ontwikkeling van het De Ruyter olie- en gasveld in blok P10/P11b in het Nederlands deel van het continentaal plat,
TNO, R2004/246 versie 2, 1 september 2004

17
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Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt het productieplatform van energie voorzien van
elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat. Bij deze variant zijn de geluidsemissies kleiner dan bij
eigen opwekking omdat de gasmotor gedreven generator en de gasturbine worden vervangen door stillere elektromotoren.

Overzicht relevante geluidsbronnen
Tijdens de productiefase zijn verschillende geluidsbronnen aanwezig waaronder de gasstroming door de
choke valve, de gaskoelers en de compressoren. In de variant ‘elektrificatie productieplatform’ wordt het
productieproces elektrisch aangedreven en in de variant zonder elektrificatie wordt een gasmotor gebruikt
voor de eigen elektriciteitsopwekking en een gasturbine voor de aandrijving van de depletiecompressor. De
akoestisch relevante geluidbronnen zoals de gasmotor, gasturbine en compressoren worden in een geluidsisolerende omkasting opgesteld. De overige uitganspunten en berekeningen zijn opgenomen in bijlage
M2 (Geluidsonderzoek bovenwatergeluid).
Bevindingen
Geluidsemissies tijdens de productiefase worden veroorzaakt door de apparatuur voor de gasbehandeling.
Dit geluid doet zich voor gedurende de totale duur van de gaswinning. Als het productieplatform wordt geelektrificeerd leidt dit tot een aanzienlijke afname van de geluidsuitstraling.
Tabel 8: Afstand van het boorplatform tot de 60 dB geluidcontour (LAeq,24u in dB(A)) tijdens de gehele productiefase

Geluidsbron

Gasbehandeling

4.4.5

Tijdsduur

Afstand tot geluidcontour 60 dB(A)
LAeq,24u

Oppervlakte met geluidsbelasting
> 60 dB(A)

Eigen opwekking

Elektrificatie

Eigen opwekking

Elektrificatie

160 m

125 m

8 ha

5 ha

Gehele productiefase,
continu

Gelijktijdig boren en produceren

Tijdens het project kunnen bepaalde activiteiten tegelijkertijd worden uitgevoerd. Dit geldt met name voor
de situatie dat gelijktijdig gasputten worden geboord en aardgas wordt geproduceerd (concurrent operations). De boorwerkzaamheden kunnen hierbij de verschillende booractiviteiten omvatten, waaronder het
heien van de conductors, het boren van de putten en het schoonproduceren en testen van de putten. Voor
de bepaling van de geluidsbelasting is voor de gasproductie ervan uitgegaan dat gebruik wordt gemaakt
van de depletiecompressie. Concurrent operations kunnen gedurende enkele jaren plaatsvinden. In principe
kan zich ook de situatie voordoen dat de plaatsing van het platform samenvalt met aanleg van een kabel of
leiding, maar de kans hierop is klein en wordt daarom niet meegenomen.
Tijdens concurrent operations ligt de afstand tot de 60 dB(A) geluidscontour op grotere afstand dan in de
situatie waarbij alleen wordt geboord of alleen wordt geproduceerd. De boring is hierbij de voornaamste
geluidsbron. Tabel 9 toont voor concurrent operations de afstand tot de 60 dB(A) geluidscontour 18. In deze
tabel is onderscheid gemaakt voor de verschillende combinaties van de varianten ‘eigen energieopwekking’
en ‘elektrificatie’. De situatie waarbij het boorplatform is geëlektrificeerd en het productieplatform zijn eigen
elektriciteit opwekt is niet mogelijk omdat het boorplatform alleen geëlektrificeerd kan worden indien het
productieplatform ook geëlektrificeerd is.

18

De genoemde afstanden gelden voor de periode dat wordt geboord of gefakkeld in combinatie met gasproductie. Tijdens het heien
van een conductor is de geluidsproductie daarvan zo groot dat de bijdrage van de gasproductie daarop niet significant bijdraagt.
Tijdens het heien van de conductor gelden dan de afstanden in Tabel 7.
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Tabel 9: Afstand van platform tot geluidcontouren LAeq,24u in dB(A) bij concurrent operations
Afstand tot geluidcontour 60 dB(A)
LAeq,24u

Oppervlakte met geluidsbelasting
> 60 dB(A)

Elektrificatie

220 m

15 ha

Eigen opwekking

Elektrificatie

240 m

18 ha

Eigen opwekking

Eigen opwekking

250 m

20 ha

Boorplatform

Productieplatform

Elektrificatie

Bevindingen
Bij concurrent operations produceren zowel de boringen als de gaswinning geluid. Dit kan zich voordoen
gedurende in totaal enkele jaren. Als zowel het boor- als productieplatform wordt geëlektrificeerd leidt dit tot
een aanzienlijke afname van de geluidsuitstraling ten opzichte van de situatie waarbij beide platforms hun
eigen energie opwekken.

4.4.6

Geluidsemissies door transporten tijdens alle fases

In alle fases van het project zijn transporten nodig om materiaal, materieel en personeel aan en af te voeren.
Deze transporten worden uitgevoerd met bevoorradingschepen en helikopters. Geluid ten gevolge van helikopterbezoeken vormt de voornaamste geluidsbron van alle activiteiten op en rond het platform. Het treedt
echter slechts gedurende een kortdurende periode op. De transporten voldoen aan de wettelijke eisen wat
betreft routes, vlieghoogtes, etc. Het aantal transporten wordt zoveel mogelijk beperkt door een goede logistieke planning, optimalisatie van de transportmiddelen en door het zoveel mogelijk combineren van
transporten.
De indicatieve afstand tot het 60 dB(A) geluidniveau van bij het N05-A-project in te zetten schepen en
helikopters is weergegeven in Tabel 10. De 60 dB(A) geluidcontour ten gevolge van scheepvaartbewegingen bevindt zich op een afstand van minder dan honderd meter van het schip. Het geluidsniveau van de
helikopters is ontleend aan de geluidsniveaus die worden gebruikt voor het bepalen van de geluidbelasting
voor de burgerluchthavens 19. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium geeft hiervoor geluidgegevens van diverse helikopters voor verscheidene omstandigheden, zoals stijgen, kruisvlucht en landen. Helikopters maken het meeste geluid tijdens landen en de afstand tot de 60 dB(A) geluidscontour ligt dan op
maximaal 1700 meter van de helikopter. Tijdens starten en vliegen is dit 1000 meter. Bij vliegen op de
kruishoogte van 3000 voet (ongeveer 900 meter) raakt de 60 dB(A) contour nog net het zeeniveau en is het
beïnvloede gebied daardoor klein.
Tabel 10: Afstand tot de 60 dB geluidcontour (LAeq,24u in dB(A)) voor schepen en helikopters
Geluidsbron

Activiteit

Schip

Varen

Helikopter

Afstand tot geluidcontour 60 dB(A)
LAeq,24u

Oppervlakte met geluidsbelasting
> 60 dB(A)

100 m

3 ha

Landen

1.700 m

910 ha

Start

1.000 m

310 ha

Vliegen (circuit)

1.000 m

310 ha

*) Bij vliegen op kruishoogte is het beïnvloede oppervlak op leefniveau veel kleiner.

19

NLR-CR-96650L-Versie13.3 ‘Appendices van de voorschriften voor de berekening van de geluidbelasting in Lden voor de overige
burgerluchthavens bedoeld in artikel 8.1 van de Wetluchtvaart, Geluidsniveaus, prestatie-gegevens en indeling naar categorie’
Versie 13.3 d.d. oktober 2015.
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4.4.7

De invloed van varianten op de geluidsemissies bij transporten

Met betrekking tot de geluidsemissies van transporten zijn de verschillende varianten relevant (zie Figuur
4). Deze varianten zijn alleen van invloed op het aantal scheeps- en helikoptertransporten en/of de transportroute, maar niet op het geluidsniveau van de schepen en helikopters zelf. Het geluidsniveau daarvan
wordt namelijk bepaald door het geluidsniveau van het betreffende schip of helikopter.
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase is in het algemeen geen transport van goederen of personeel vereist, omdat de
werkschepen de benodigde materialen zelf vooraf aan boord nemen. De werkschepen benodigd voor deze
fase zijn al behandeld in paragraaf 4.4.2.
Boorfase
Tijdens de boorfase wordt het boorplatform vier keer per week per schip en zes keer per week per helikopter
bezocht. Een boring van drie maanden vereist dan afhankelijk van de variant 52 of 59 transporten per schip
en 78 transporten per helikopter. Aangenomen wordt dat als gelijktijdig wordt geboord en geproduceerd
(concurrent operations) geen aanvullende bezoeken nodig zijn voor het productieplatform. Als het vrijkomende boorgruis en de boorspoeling op waterbasis niet wordt geloosd maar per schip naar de wal wordt
afgevoerd zijn hiervoor extra scheepstransporten benodigd.


Bij de variant ‘Lozing boorgruis en -spoeling’ zijn alleen de reguliere vaarten vereist, waarbij het platform
gemiddeld vier keer per week wordt bezocht. Een boring van drie maanden vereist dan 52 transporten.



Bij de variant ‘Afvoer boorgruis en -spoeling’ zijn hiernaast nog zeven extra transporten vereist om
het boorgruis en de boorspoeling af te voeren. Een boring van drie maanden vereist dan 59 transporten.

Productiefase
Tijdens de productiefase wordt het platform periodiek bezocht per helikopter voor het transport van personeel en per bevoorradingsschip voor de aan- en afvoer van goederen. Het aantal bezoeken is afhankelijk
van het feit of platform N05-A bemand of onbemand opereert:


Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ is het uit operationele redenen aannemelijk dat
het productieplatform continu bemand is. Bij bemande operatie wordt het N05-A-platform wekelijks per
heli bezocht voor bemanningswisseling en daarnaast nog tien keer voor korte bezoeken. Daarnaast
wordt het platform iedere twee weken per schip bezocht voor bevoorrading. Op basis van deze aannames vinden jaarlijks 26 bezoeken per schip en 62 bezoeken per helikopter plaats.



Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ kan het platform het grootste deel van de tijd onbemand
worden geopereerd. Bij onbemande operatie wordt het platform gemiddeld iedere maand één week bemand voor onderhoud en dergelijke. Daarnaast wordt rekening gehouden met een aantal ad-hoc bezoeken. Op basis van deze aannames vinden jaarlijks 16 bezoeken per schip en 40 bezoeken per helikopter
plaats.

In Tabel 11 is het aantal bezoeken van schepen en helikopters voor de verschillende fases van het project
samengevat.
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Tabel 11: Aantal bezoeken van schepen en helikopters in de verschillende fases van het project
Projectfase

Aantal bezoeken per schip

Boorfase

Aantal bezoeken per heli

Aantal bezoeken per jaar bij jaarrond boren

Lozing boorgruis

200

310

Afvoer boorgruis

235

310

Productiefase

Aantal bezoeken per jaar

Bemand / eigen opwekking productieplatform

26

62

Onbemand / elektrificatie productieplatform

16

40

Naast de transportmiddelen heeft ook de plaats waarvandaan de schepen en helikopters vertrekken invloed
op bovenwatergeluid. Mogelijke uitvoeringsvarianten voor de supply base zijn de havens van Den Helder
en Eemshaven. Helikopters kunnen vertrekken vanaf de heliports van Den Helder en Eemshaven. De plaats
van de uitvalsbases wordt behandeld in deel 2 van het MER (Voorgenomen activiteiten) en valt buiten de
omvang van dit hoofdstuk.
Bevindingen
De schepen en helikopters die worden gebruikt voor de bezoeken aan het boor- en productieplatform zijn
een relevante bron van geluid, waarbij landende en stijgende helikopters schepen de grootste geluidsbron
zijn. De frequentie van de bezoeken is afhankelijk van de fase: van bijna dagelijks in de boorfase tot wekelijks of minder in de productiefase. Als het productieplatform in de productiefase onbemand wordt geopereerd halveert dat de bezoekfrequentie in de productiefase en daarmee de frequentie dat geluidsverstoring
optreedt.
De schepen en helikopters die worden gebruikt voor de bezoeken aan het boor- en productieplatform zijn
een relevante bron van geluid. Vooral landende en stijgende helikopters leiden tot veel geluidsemissies, de
geluidsemissies van schepen zijn aanmerkelijk geringer. De frequentie van de bezoeken zijn afhankelijk
van de fase en zijn bijna dagelijks in de boorfase en wekelijks of minder in de productiefase. Als het productieplatform in de productiefase onbemand wordt geopereerd halveert dat de bezoekfrequentie in de productiefase en daarmee de frequentie dat geluidsverstoring optreedt.

4.4.8

Geluidsemissies ontmantelingsfase

Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en worden de installaties veiliggesteld en schoongemaakt.
Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept
voor hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen
de pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd. De geluidsemissies bij de ontmanteling worden
vooral veroorzaakt door de ontmantelingswerkzaamheden en de hierbij ingezette werk- en transportschepen. Te verwachten valt dat het geluid en de emissies vergelijkbaar zijn met het geluid in de aanlegfase,
maar tijdens de ontmanteling vinden geen heiwerkzaamheden plaats.

4.5

Mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde omdat geen wettelijke eisen of normen worden overschreden.

4.6

Leemten in kennis bovenwatergeluid

De bronnen van bovenwatergeluid en de sterkte daarvan zijn berekend op basis van de huidige inzichten
en kennis. De verspreiding van het geproduceerde geluid is berekend met de laatste versie van het voor
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Nederlandse programma GeoMilieu. De werkelijkheid zal enigszins afwijken, maar niet zodanig dat dit tot
een ander beeld leidt.

4.7

Monitoring bovenwatergeluid

Er is geen monitoring op het gebied van bovenwatergeluid voorzien.
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5

Emissies naar water

5.1

Overzicht

Dit hoofdstuk betreft de emissies naar water van verontreinigende stoffen die door de activiteiten in zee
terecht komen. De waterkwaliteit van de Noordzee wordt beïnvloed door lozingen van schepen en olie- en
gaswinningsplatforms, maar ook doorverontreinigingen die vanaf het land via de rivieren in zee terecht komen. Om te zorgen voor een schone en veilige Noordzee hebben de landen die aan de Noordzee grenzen
hierover afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het OSPAR-verdrag. Mede hierdoor is de Noordzee de
afgelopen jaren al schoner geworden.
De effectbeoordeling van de emissies naar water vindt plaats bij het onderdeel natuur in hoofdstuk 9. In dit
hoofdstuk worden alleen de emissies naar water beschreven en waar mogelijk gekwantificeerd. Hierbij vindt
een toetsing plaats of de emissies voldoen aan de wetgeving.
De lozing van verontreinigende stoffen op zee is, net als op land, gebonden aan regels. Voor de offshore
olie- en gaswinning is dit met name vastgelegd in de Mijnbouwregeling. Deze regeling vereist onder andere
dat geloosd water gemiddeld niet meer dan 30 mg olie per liter mag bevatten en verbiedt de lozing van
schadelijke chemicaliën (tenzij de overheid hiervoor ontheffing verleent). Om aan de eis voor het olie-in
watergehalte te voldoen wordt het afvalwater van de platforms in olieafscheiders behandeld.
De emissies naar water doen zich vooral voor tijdens de boor- en productiefase; tijdens de andere fases
zijn de lozingen gering.


Emissies naar water in de boorfase worden vooral veroorzaakt door de lozing van boorgruis en boorspoeling op waterbasis. Daarnaast wordt vanaf het boorplatform sanitairwater uit de personeelsaccommodaties en regenwater van de dekken van het boorplatform geloosd.



Emissies naar water in de productiefase worden veroorzaakt door de lozing van productiewater dat vrijkomt bij de gasbehandeling. Daarnaast wordt regen- en schrobwater van de dekken van het productieplatform en sanitairwater van de accommodatie geloosd.

Calamiteiten kunnen ook leiden tot het terechtkomen van schadelijke stoffen in zee, maar dit wordt behandeld in hoofdstuk 14.
Ten aanzien van de emissies naar water zijn er twee relevante uitvoeringsvarianten. Beide varianten betreffen de boorfase, voor de andere fases zijn er geen relevante varianten.
1 De eerste uitvoeringsvariant betreft hoe het bij de boringen vrijkomende boorgruis en -spoeling wordt
verwijderd: geloosd of afgevoerd per schip naar de wal. Door vrijkomend boorgruis en -spoeling per
schip af te voeren, wordt de lozing van boorspoeling en -gruis op waterbasis volledig vermeden en blijven
in essentie alleen de emissie van water uit de accommodatie en regenwater van de dekken over.
2 De tweede variant is de wijze waarop de boringen worden uitgevoerd: serieel boren of batchdrilling. Bij
serieel boren worden alle putten achter elkaar geboord en bij batchdrilling parallel. Bij batchdrilling kan
een deel van de boorspoeling worden hergebruikt, waardoor minder boorspoeling hoeft te worden geloosd.
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Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van emissies naar water de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan.
 Geef per activiteit aan wat de emissies zullen zijn, zowel in totaliteit per jaar als de concentratie. Onderzoek daarbij mitigerende maatregelen om de emissies naar de bodem en het zeewater te verminderen die verder gaan dan de toegestane maximale concentraties zoals bepaald in nationale en internationale afspraken. Geef dit apart aan voor achtereenvolgens productie- en dekwater.
 De initiatiefnemer wil zoveel mogelijk gebruik maken van boorspoeling op waterbasis (WBM) maar zal soms ook boorspoeling
op oliebasis (OBM) moeten gebruiken. Boorgruis wordt op het boorplatform uit de boorspoeling gezeefd. De spoeling wordt
vervolgens hergebruikt. Oliehoudend boorgruis en afgewerkte oliehoudende spoeling worden per schip afgevoerd naar het
vasteland en daar als afvalstof verwerkt. In het MER worden uitvoeringsvarianten onderzocht (ontstaan- en afvoer van boorgruis). Onderzoek de effecten van de verschillende varianten op het milieu (onder andere het aantal vaarbewegingen).
 Beschouw meer uitvoeringsvarianten dan wel onderbouw waarom deze niet toegepast kunnen worden. Het betreft voor water
centrifuge, adsorptiefilter en MPPE unit.
 Effecten van lozingen van boorspoelingen op het Oesterbankherstelproject van het WNF dienen in beeld gebracht te worden,
dan wel dient onderbouwd worden waarom er geen effecten zijn.

5.2

Referentiesituatie emissies naar water

De waterkwaliteit van de Noordzee wordt beïnvloed door natuurlijke processen en menselijke handelingen.
De belangrijkste bronnen van verontreinigende stoffen voor het Nederlandse en Duitse deel van de Noordzee liggen in het achterland (landbouw, stedelijk afvalwater, industrie en verkeer). Lozingen uit bovenstrooms gelegen bronnen bereiken de Noordzee met het rivierwater. Een aanzienlijk deel van de vracht aan
verontreinigende stoffen komt vanuit verschillende windstreken door de lucht in de Noordzee terecht. Ook
de scheepvaart en offshore-activiteiten dragen bij aan de emissie van verontreinigende stoffen. Door maatregelen is de belasting van de Noordzee met verontreinigende stoffen de afgelopen decennia teruggedrongen. De referentiesituatie in het Nederlandse en Duitse deel van het plangebied is vergelijkbaar, omdat het
zeegebied aan weerszijden van de grenslijn deel uitmaakt van hetzelfde watersysteem. Voor het MER wordt
als referentiesituatie van de huidige situatie uitgegaan.
Vertroebeling
De Noordzee kent van nature een bepaalde vertroebeling en heeft een beperkt doorzicht. De vertroebeling
wordt veroorzaakt door zwevende slibdeeltjes die deels van natuurlijke oorsprong zijn door de aanvoer van
slib via het Kanaal en de rivieren, maar wordt ook versterkt door menselijke activiteiten zoals baggeren. De
troebelheid langs de Nederlandse kust neemt zeewaarts af. De jaargemiddelde achtergrondconcentratie
van slib nabij het wateroppervlak op de boorlocatie is in de orde van grootte van tien tot 20 mg slib per liter,
maar dit gehalte kan door bijvoorbeeld stormen sterk toenemen en bij rustig weer afnemen. Ook baggerwerkzaamheden kunnen tot een toename leiden.
Olie
De bijdrage van de olie- en gaswinning aan de totale oliebelasting op het Nederlands Continentaal Plat
(NCP) werd in 1997 geschat op 1% (RIKZ 1997). SodM maakt jaarlijks een inventarisatie van de koolwaterstoflozingen als gevolg van operationele lozingen (lozing van productiewater en hemel-, schrob- en spoelwater) en incidentele lozingen (spills). In 2018 werd in totaal ongeveer 60 ton olie geloosd door lozingen
van offshore olie- en gasinstallaties (SodM 2018 20). Op het Duitse Continentaal Plat staat slechts één olieen één gasinstallatie en de olielozingen daarvan waren in 2017 minder dan een ton (OSPAR 2017 21).

20
21

Jaarverslag 2018 Staatstoezicht op de Mijnen, https://magazines.sodm.nl/jaarverslag-sodm/2019/01/index
Discharges, Spills and Emissions from Offshore Oil and Gas Installations in 2017, OSPAR 2019 nr.740, https://www.ospar.org/documents?d=42260
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Andere toxische stoffen
In de Mariene Strategie is beschreven dat uit de OSPAR-beoordeling blijkt dat de concentraties van vervuilende stoffen flink zijn teruggebracht en nog steeds een dalende trend laten zien of stabiel zijn. Dit is het
resultaat van een breed pakket aan maatregelen dat genomen is in het kader van diverse Europese richtlijnen, IMO en OSPAR. Wat resteert zijn veelal persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen. Dit zijn
stoffen waarvoor al maatregelen zijn getroffen om de emissies te beperken of te beëindigen, maar die door
hun eigenschappen nog lang in het mariene milieu voorkomen. Het milieudoel is om concentraties van
vervuilende stoffen waar mogelijk te verlagen.

5.3

Beoordelingskader

Het nationale en internationale kader met betrekking tot emissies naar water richt zich op het bereiken en
behouden van een goede waterkwaliteit. Voor het N05-A-project is dit specifiek de kwaliteit van het Noordzeewater in het plangebied.
Europees beleid
Het Europese beleid ten aanzien van de waterkwaliteit is vastgelegd in verschillende regelingen:


Water Framework Directive (2000/60/EC);



Richtlijn 2008/105/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid;



Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële
emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging);



Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 tot vaststelling van
een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

Het EU BAT Guidance document 22 bevat een overzicht van de beste en meest recente technieken waarmee
de impact van olie- en gaswinning op het milieu kan worden gereduceerd. Offshore-activity 1 van het document behandelt de omgang met boorgruis en -spoeling. Offshore-activity 7 en activity 8 van het document
gaan respectievelijk in op de omgang met productiewater en regen- spoelwater van de dekken (drainwater).
In 2012 nam OSPAR de zogenaamde ‘risk-based approach’ aan voor het beheren van productiewaterlozingen. Deze benadering geeft prioriteit aan mitigerende maatregelen die invloed hebben op die componenten
in het geloosde water die het grootste milieurisico geven.

5.3.1

Beoordelingskader Nederland

Emissies naar water
In OSPAR-verband zijn afspraken gemaakt om de emissies naar water van onder meer de olie- en gaswinning en van de scheepvaart te beperken. De bepalingen ten aanzien van de offshore olie- en gaswinning
die in OSPAR-verband zijn overeengekomen zijn vastgelegd in de mijnbouwwetgeving. Het OSPAR-verdrag heeft een sterke binding met de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) die voorschriften geeft
voor de zeescheepvaart.
Het gebruik en de lozing van oliehoudende mengsels en chemicaliën vanaf mijnbouwinstallaties zijn geregeld in hoofdstuk 9 van de Mbr. De belangrijkste bepalingen hieruit zijn:


Het gedispergeerde oliegehalte van geloosd water bedraagt niet meer dan 100 milligram olie per liter en
het maandelijks gemiddelde gedispergeerde oliegehalte niet meer dan 30 milligram olie per liter;

22

Best Available Techniques Guidance Document on upstream hydrocarbon exploration and production, Europese Commissie, 2019.
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Het is niet toegestaan om boorgruis en -spoeling op oliebasis te lozen;



Het is verboden chemicaliën te gebruiken en te lozen zonder ontheffing van de minister.

Daarnaast bevat het Barmm algemene voorschriften ter bescherming van het milieu en om te voorkomen
dat verontreinigende stoffen door lekkages in het milieu terecht komen.
Bij gaswinning worden chemicaliën (mijnbouwhulpstoffen) gebruikt. Blootstelling aan of lozing van deze
mijnbouwhulpstoffen kan gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Om te zorgen dat verantwoord met chemicaliën wordt omgegaan, geldt in Nederland het kader van REACH 23 en OSPAR. Dit is vastgelegd in paragraaf
9.2 van de Mijnbouwregeling (gebruik en lozing van chemicaliën) en de afspraken tussen de olie- en gasindustrie (in NOGEPA-verband) en de overheid. SodM controleert of de ondernemingen alle noodzakelijke
maatregelen hebben genomen om blootstelling aan en lozing van chemicaliën tot een minimum te beperken.
Waterkwaliteitseisen
Voor de Noordzee gelden geen wettelijke grenswaarden voor de waterkwaliteit. Een goede waterkwaliteit
op de Noordzee betekent dat er geen overmaat aan voedingsstoffen zoals stikstof, fosfaat en organisch
koolstof aanwezig is en dat de concentraties van milieugevaarlijke stoffen zoals polycyclische koolwaterstoffen (PAK’s), zware metalen, gebromeerde vlamvertragers en weekmakers voldoen aan de milieukwaliteitseisen. Momenteel werkt Nederland aan de nationale uitwerking van de EU Kaderrichtlijn Mariene strategie (KRM). Deze richtlijn verlangt van de lidstaten een strategische inzet om in 2020 in hun zeegebied
een goede milieutoestand te hebben bereikt. Het KRM-beleid richt zich op het voorkomen, verminderen en
elimineren van verontreiniging en het bevorderen van duurzaam gebruik.

5.3.2

Beoordelingskader Duitsland

De belangrijkste voorschriften op federaal niveau zijn in de Wasserhaushaltsgesetz (WHG) van 31 juli 2009
verankerd (Abschnitt 3a, Bewirtschaftung von Meeresgewässern).
De doelstellingen van de EU Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM, Richtlijn 2008/56 / EG) zijn verankerd
in de artikelen 27 en 45a van de WHG. Dienovereenkomstig moeten zeewateren zo worden beheerd dat
verslechtering van de ecologische en chemische toestand wordt vermeden en dat een goede staat van
instandhouding in stand wordt gehouden of bereikt. Bij activiteiten die de waterkwaliteit kunnen beïnvloeden
moet worden onderzocht of de activiteit de ecologische en chemische toestand van het betreffende waterlichaam kan verslechteren of het bereiken van een goede toestand in gevaar kan brengen.
Duitse emissie-eisen zijn niet van toepassing voor emissies naar water vanaf het N05-A-platform of voor de
lozingen op andere plaatsen in ander Nederlands gebied. De Nederlandse autoriteiten zijn het bevoegd
gezag voor deze emissies. De eventuele effecten van deze emissies voor de waterkwaliteit en de natuur in
Duits gebied worden in het hoofdstuk natuur wel beoordeeld en getoetst aan het Duitse wettelijke kader.

5.4

Beschrijving emissies naar water

Emissies naar water vinden plaats in de aanlegfase, boorfase en productiefase. De emissies worden hieronder per fase toegelicht. Hierbij zijn twee varianten relevant, te weten de manier waarop het boorgruis en
de boorspoeling worden verwijderd (lozen of afvoer) en de manier waarop de putten worden geboord (serieel of batch). Beide varianten zijn alleen van toepassing in de boorfase.

23

REACH is de Europese chemicaliënverordening (Registration Evaluation and Authorisation of Chemicals)
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5.4.1

Emissies naar water in de aanlegfase

De belangrijkste emissies naar water in de aanlegfase zijn:


Emissies vanaf de werkschepen die worden ingezet bij de plaatsing van het productieplatform en het
aanleggen van de pijpleiding en elektriciteitskabel. Deze emissies moeten voldoen aan de internationale
eisen van IMO betreffende lozingen van schepen. Omdat de emissies beperkt zijn en omdat nog niet
bekend is welke schepen worden ingezet, zijn deze emissies niet gekwantificeerd.



Emissies van water dat is gebruikt voor het druktesten van de pijpleiding. Na de aanleg van de leiding
wordt deze getest op de lekdichtheid en drukbestendigheid. Dit gebeurt door de pijpleiding met water op
druk te brengen om te zien of de leiding niet lekt. Aan dit water worden corrosie-inhibitoren en antibacteriële middelen toegevoegd. Het gebruikte water wordt na afloop van het afpersen geloosd, als de kwaliteit van het water voldoet aan de eisen van hoofdstuk 9 van de Mbr. Er wordt hierbij eenmalig ongeveer
3 000 m3 water geloosd.

De bovenstaande emissies voldoen aan de bepalingen uit de Nederlandse regelgeving (zie paragraaf
5.3.1). Alle uitvoeringsvarianten die relevant zijn tijdens de aanlegfase, hebben vergelijkbare emissies naar
water.

5.4.2

Emissies naar water in de boorfase

De belangrijkste emissies naar water in de boorfase zijn:


Lozing van boorspoeling en –gruis op waterbasis;



Lozing van vloeistoffen die worden gebruikt bij het vastcementeren van verbuizingen;



Lozing van afvalwater van het boorplatform: sanitair afvalwater, hemel-, schrob- en spoelwater.

5.4.2.1 Relevante varianten emissies naar water in de boorfase
Met betrekking tot emissies naar water in de boorfase zijn de onderstaande uitvoeringsvarianten relevant:
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Uitvoeringsvarianten
Emissies naar water

Variant
ontdoen van
boorgruis

Afvoer boorgruis
en -spoeling

Lozen boorgruis
en -spoeling

Geen emissies naar
water, wel afval en
transporten

Variant
wijze van boren

Serieel boren

Batchdrilling

Emissies naar
water, geen afval
en transporten

Emissies naar
water, geen afval
en transporten

Lozing overtollige
boorspoeling

Minder lozing
overtollige
boorspoeling

Figuur 5: Overzicht van de relevante uitvoeringsvarianten met betrekking tot emissies naar water in de boorfase

Ontdoen van boorgruis en boorspoeling op waterbasis
Bij offshore boringen kan op twee manieren het boorgruis en boorspoeling op waterbasis worden verwijderd:
lozing in zee of afvoer en verwerking aan land.


Bij de variant ‘Lozing boorgruis en –spoeling’ worden vrijkomend boorgruis en boorspoeling op waterbasis geloosd in zee. Dit is de gangbare werkwijze op het Nederlandse continentale plat. Het geloosde
boorgruis en -spoeling vormt een lozingspluim die zich verspreidt in het water onder invloed van de
zeestroming en de wind.



Bij de variant ‘Afvoer van boorgruis en –spoeling’ worden vrijkomend boorgruis en boorspoeling per
schip naar de wal afgevoerd. Hierdoor wordt de lozing van boorspoeling en boorgruis op waterbasis
volledig vermeden.

Wijze van uitvoering voor het boren van de putten
Het boren van de putten kan op twee manieren worden uitgevoerd:


Bij de variant ‘Serieel boren’ worden alle putten na elkaar geboord en wordt per sectie gewisseld van
boorspoeling. De spoeling die voor de vorige sectie was gebruikt, wordt hierbij overbodig en wordt in het
algemeen geloosd als dit boorspoeling op waterbasis is. Boorspoeling op oliebasis wordt afgevoerd.



Bij de variant ‘Batchdrilling’ worden de putten niet na elkaar geboord, maar worden steeds de overeenkomstige secties van een aantal putten geboord. Door batchdrilling kan steeds een deel van de boorspoeling op waterbasis van de betreffende sectie worden hergebruikt voor dezelfde sectie van de volgende put. Hierdoor wordt per put gemiddeld 20% minder overbodige boorspoeling geloosd dan bij de
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variant ‘Serieel boren’. Echter, vooral bij slecht weer kent batchdrilling het risico op vertraging van de
boringen.
De wijze van uitvoering van de boringen (serieel boren of batchdrilling) is alleen van invloed op de emissies
naar water in het geval dat vrijkomend boorgruis en boorspoeling worden geloosd.

5.4.2.2 Overzicht relevante emissiebronnen
De onderstaande Tabel 12 geeft een overzicht van de
emissies naar water per put en de gesommeerde lozin- Variant
gen per jaar tijdens de boorfase. In de boorfase zijn er
Serieel boren
twee relevante uitvoeringsvarianten die van invloed zijn
op de emissies naar water van boorgruis en -spoeling Batchdrilling
op waterbasis. Dit geeft de volgende mogelijke combinaties van uitvoeringsvarianten:

Lozing boorgruis
en -spoeling

Afvoer boorgruis
en -spoeling

Combinatie 1
Combinatie 3
Combinatie 2

1 Lozing boorgruis + Serieel boren: alle bij de boring vrijkomende stromen worden geloosd.
2 Lozing boorgruis + Batchdrilling: de meeste bij de boring vrijkomende stromen worden geloosd, alleen
de lozing van een deel van de boorspoeling dat overblijft na afloop van het boren van een putsectie,
wordt vermeden. Per put wordt hierdoor bij batchdrilling 1.850 ton boorspoeling geloosd in plaats van
2300 ton boorspoeling bij serieel boren. Dit levert een reductie op van 450 ton per put of ongeveer 20%.
3 Afvoer boorgruis: alle bij de boring vrijkomende stromen worden afgevoerd. Bij deze variant is het voor
de emissies naar water niet relevant of de putten serieel worden geboord of met batchdrilling.
Hemel-, was-, schrob- en sanitairwater van de accommodatie worden bij alle combinaties van varianten
geloosd op zee.
Tabel 12: Raming van de emissies naar water tijdens de boorfase voor de varianten voor het ontdoen van boorgruis
Variant ‘Lozing boorgruis en
-spoeling’

Afvalstof

Per put (ton)1)

Per jaar (ton)1)

1.700

6.800

140

560

Boorgruis WBM
Cementeringsvloeistoffen en cementresten
Overbodige boorspoeling bij wisseling van
type spoelingsysteem

Variant ‘Afvoer boorgruis en
-spoeling’
Per put (ton)1)

Serieel

Batch

Serieel

Batch

2.300

1.850

6.900

5.550

Hemel-, was-, schrob- en sanitairwater 2)

2.500

10.000

Per jaar (ton)1)

Niet van toepassing, boorgruis
en -spoeling worden afgevoerd naar
land

2.500

10.000

1)

Voor het bepalen van de jaarlijkse emissies is uitgegaan van de aanname dat de gemiddelde tijdsduur van het boren van één
put drie maanden is en dat vier putten per jaar worden geboord. Dit is een worst case-aanname omdat ook sidetracks worden
geboord. Sidetracks worden geheel met OBM geboord en deze boringen leiden derhalve niet tot de lozing van boorspoeling of
-gruis op waterbasis.

2)

De geloosde hoeveelheid hemel-, was-, schrob- en sanitairwater is gebaseerd op praktijkcijfers van eerdere boringen. Het water
van de platformdekken wordt via een olieafscheider geleid, zodat wordt voldaan aan de eisen van hoofdstuk 9 van de Mbr.
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De lozing van boorspoeling en
boorgruis op waterbasis leidt in de
omgeving van het lozingspunt tot
een verhoogde vertroebeling en
beïnvloeding van de waterkwaliteit.
Deze vertroebeling verspreidt zich
als een pluim rond het lozingspunt
en kan effect hebben op de natuur.
De resulterende troebele pluim in
het zeewater als gevolg van de lozing van boorspoeling en –gruis op
waterbasis is met een verspreidingsmodel gemodelleerd in de
pluimstudie 24 in bijlage M3 (Pluimmodellering boringen). De maximale berekende concentratie boorspoeling gedurende het boren van
één put is getoond in Figuur 6. De
hoogste maximale waarde is te
zien rondom de boorlocatie, waar
lozing een maximale toename van Figuur 6: Maximale concentratie boorspoeling en de maximale bijdrage ten opzichte van
de achtergrondconcentratie van 15 mg/l over de gehele waterkolom gedurende scenario
de slibconcentratie in de orde van
1. De gevoelige locaties zijn aangegeven met witte vierkantjes en een nummer (1 =
grootte van 50% ten opzichte van oesterbankherstelproject, 2 = Noordzeekustzone, 3 = Rottumerplaat, 4 = Borkum Riffde achtergrondconcentratie veroor- grund, 5 = Niedersachsiches Wattenmeer und angrenzendes Kustenmeer), de Nederzaakt. De gemiddelde achtergrond- lands-Duitse grens met de stippellijn
concentratie op de boorlocatie is in
de orde van grootte van tien tot twintig mg slib per liter. Onder invloed van de getijdenstroming vindt een
verdere verspreiding plaats met redelijk symmetrische pluimen richting het oosten en westen van de boorlocatie, waarbij de bijdrage aan de achtergrond vrij snel afneemt. Na afloop van de lozing dalen de concentraties ook weer snel naar de normale achtergrondwaarden.

24

Pluimmodellering N05-A, Royal HaskoningDHV, maart 2020
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In de pluimstudie is ook de verspreiding van opgeloste stoffen in
de boorspoeling 25 onderzocht. Opgeloste stoffen in de geloosde
boorspoeling vertonen een vergelijkbaar verspreidingspatroon als
bij vertroebeling: de concentraties
van opgeloste stoffen dalen snel
op toenemende afstand van de
boorlocatie, omdat de opgeloste
stoffen worden verspreid over de
waterkolom en over een groter gebied. De maximale berekende
concentratie van de opgeloste
stoffen gedurende het boren van
één put is getoond in Figuur 7.
Deze maximale concentraties komen veelal slechts een korte periode voor. De concentraties van opgeloste stoffen nemen snel af na
de lozingsperiode en sterk af met
afstand van de platformlocatie, Figuur 7: Maximale concentratie opgeloste stoffen in de geloosde boorspoeling over de
omdat de opgeloste stoffen ver- gehele waterkolom. De simulatie is uitgevoerd met een modelstof gedurende de boring
spreid worden over de waterkolom van de tweede putsectie. De gevoelige locaties zijn aangegeven met witte vierkantjes en
en over een groter gebied. Door een nummer (1 = oesterbankherstelproject, 2 = Noordzeekustzone, 3 = Rottumerplaat, 4
deze verdunning en verspreiding = Borkum Riffgrund, 5 = Niedersachsiches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer),
de Nederlands-Duitse grens met de stippellijn.
treedt er in de praktijk geen meetbare cumulatie op bij meerdere opeenvolgende boringen. De gevolgen van de lozingen op de natuur worden
behandeld in hoofdstuk 9 (Natuur).

5.4.2.3 Bevindingen
De bovenstaande emissies voldoen aan de bepalingen uit de Nederlandse regelgeving omdat ONE-Dyas
en de operator van het boorplatform ervoor zorgen dat aan de eisen van hoofdstuk 9 van de Mbr wordt
voldaan (zie paragraaf 5.3):


Het geloosde water bevat gemiddeld niet meer dan 30 milligram olie per liter;



Er worden geen boorgruis en -spoeling op oliebasis geloosd;



Er worden geen chemicaliën gebruikt en geloosd zonder ontheffing van Staatstoezicht op de Mijnen.

Met de uitvoeringsvariant ‘Afvoer van boorgruis en –spoeling’ kan een groot deel van de emissies naar
water in de boorfase worden vermeden. De afvoer kent echter gevolgen voor andere milieuaspecten, waaronder de emissies van de schepen en de verwerking van het afgevoerde boorgruis aan land. Daarnaast
kan de afvoer tot operationele problemen bij de uitvoering van de boring leiden omdat bij slecht weer de
afvoer gestopt moet worden, waardoor ook de boring moet worden stilgelegd.
Met de uitvoeringsvariant ‘Batchdrilling’ kan de lozing van overbodige boorspoeling die aan het eind van
het boren van een sectie wordt geloosd, in totaal met ongeveer 20% worden gereduceerd. Batchdrilling kan
echter de uitvoering van de boring bemoeilijken omdat voor batchdrilling een complexere logistiek vereist
25

Naast vaste stoffen zoals klei, bevat boorspoeling ook in water oplosbare stoffen zoals zouten en verdikkingsmiddelen (zetmeel).
Na lozing verspreiden deze stoffen zich opgelost in het water en neemt hun concentratie af onder invloed van de zeestroming.
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is. Batchdrilling is alleen van invloed op lozing bij de uitvoeringsvariant waarbij boorgruis en –spoeling worden geloosd. Als dit als afval wordt afgevoerd, wordt namelijk ook de overbodig boorspoeling afgevoerd.
Naast de bovenstaande twee uitvoeringsvarianten zijn er geen mitigerende maatregelen geïdentificeerd
waarmee de emissies naar water tijdens de boorfase kunnen worden gereduceerd.

5.4.3

Emissies naar water productiefase

De belangrijkste emissies naar water in de productiefase zijn:


Lozing van productiewater dat vrijkomt bij de gasbehandeling;



Hemel- , was- en schrobwater van de dekken van het productieplatform en sanitairwater van de accommodatie op het platform;



Afgifte aluminium en zink door het geleidelijk oplossen van de opofferingsanodes op stalen onderwaterdelen.

5.4.3.1 Relevante varianten emissies naar water in de productiefase
Alle uitvoeringsvarianten die relevant zijn tijdens de productiefase, hebben vergelijkbare emissies naar water. Een klein verschil in lozing treedt alleen op als het productieplatform onbemand wordt geopereerd in de
variant ‘Elektrificatie productieplatform’. Bij onbemande operatie wordt namelijk minder sanitair afvalwater geloosd dan bij de bemande operatie. Dit verschil is echter dusdanig klein dat dit verschil niet inzichtelijk
is gemaakt.

5.4.3.2 Kwantificering relevante emissiebronnen
Tijdens de productiefase vinden onderstaande emissies naar water plaats.
Lozing van productiewater
Tijdens de gasproductie komt productiewater samen met het aardgas uit het gasveld mee omhoog. Op het
platform N05-A wordt het water van het aardgas afgescheiden en via een olie-waterscheider op zee geloosd. Het geloosde productiewater voldoet aan de lozingseisen van de Mijnbouwregeling. In het productiewater dat wordt geloosd, kunnen nog kleine hoeveelheden koolwaterstoffen en sporen van zware metalen
voorkomen.
Productiewater bestaat uit een mengsel van gecondenseerd water en formatiewater.


Gecondenseerd water komt in dampvorm met het aardgas mee omhoog uit het gasreservoir, maar condenseert tijdens het transport naar het oppervlakte. Gecondenseerd water bevat daardoor nauwelijks
zware metalen, maar is wel verontreinigd met koolwaterstoffen uit het aardgas. Verwacht wordt dat alle
putten tezamen 30 tot 60 kubieke meter gecondenseerd water per dag produceren.



Formatiewater is water uit het gasreservoir dat in vloeibare vorm samen met het aardgas naar het oppervlakte wordt gevoerd. Formatiewater is van nature verontreinigd met stoffen die uit het reservoir in
het water zijn opgelost, waaronder zout en sporen van zware metalen. Formatiewater wordt vooral geproduceerd tegen het einde van de levensduur van een veld en de productie van formatiewater is ook
afhankelijk van de karakteristieken van een gasveld. Als een put veel formatiewater gaat produceren,
kunnen maatregelen worden getroffen om de put aan te passen waardoor minder water meekomt met
het aardgas. Bij de velden in het N05-gebied wordt verwacht dat de meeste putten geen formatiewater
zullen gaan produceren.

Het productiewater kan tevens methanol bevatten, dat wordt gebruikt als hydraatinhibitor bij het opstarten
van ‘koude’ gasputten. Iedere keer dat de put een tijd niet heeft geproduceerd en afgekoeld is tot
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omgevingstemperatuur moet bij het opstarten methanol in de put worden geïnjecteerd om dichtvriezen van
de put te voorkomen. Er is gerekend met de conservatieve aanname dat iedere put vier keer per jaar met
methanol wordt opgestart. De in de put geïnjecteerde methanol wordt grotendeels met het productiewater
op zee geloosd en de rest komt in het aardgas terecht.
Voor het N05-A-project wordt verwacht dat gedurende de meeste jaren tijdens de levensduur van de velden
dertig tot zestig kubieke meter gecondenseerd water per dag wordt meegeproduceerd en geen formatiewater. Het is echter niet uit te sluiten dat een put op enig moment formatiewater kan gaan meeproduceren.
Reservoirdeskundigen verwachten dat over de gehele levensduur van het platform gedurende twee jaren
één put formatiewater produceert. In deze jaren kan dan 210 kubieke meter productiewater per dag vrijkomen. Hoewel gecondenseerd water alleen sporen van zware metalen zal bevatten, is voor de berekening
van de vracht conservatief uitgegaan van een gemiddelde watersamenstelling, wat leidt tot een overschatting van de verwachte geloosde hoeveelheid metalen. Tabel 13 geeft een raming van het debiet en de
concentraties van het geloosde productiewater.
Tabel 13: Overzicht jaarlijkse emissies naar zee van stoffen in het productiewater tijdens de productiefase
Vracht (kg / jaar)
Stoffen

Concentratie (mg/l)

Alifaten

< 30 mg/l 26

Normale operatie
60 m3 water / dag

Veel formatiewater
210 m3 water / dag

660

2.300

2.850

9.960

Koolwaterstoffen
Aromaten (ca. 80% benzeen)

Metalen

Methanol

130

Metallisch kwik

0,0011

0,02

0,08

Cadmium

0,0025

0,05

0,19

Lood

0,03

0,7

2,3

Zink

2,0

Nikkel

0,03

4/jaar, 750 l/put/start up

-

45
0,7
28.500

150
2,3
28.500

Na lozing in zee wordt het geloosde productiewater onmiddellijk sterk verdunt door de stroming. Piekconcentraties worden ook voorkomen door een geleidelijke lozing. Conform de Mijnbouwregeling wordt het
geloosde productiewater regelmatig bemonsterd om de samenstelling te bepalen. In geval van dreigende
overschrijding van de wettelijke normen worden er maatregelen getroffen om de oorzaak van de overschrijding te onderzoeken en te verhelpen. Een aandachtspunt is dat met het productiewater relatief veel aromaten, waaronder benzeen, worden geloosd. Ook kan het productiewater zware metalen bevatten waaronder
kwik. Benzeen en kwik zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) waarvoor een minimalisatieverplichting geldt.
Lozing van in productiewater opgeloste aromatische koolwaterstoffen, waaronder benzeen en zware metalen, is toegestaan op grond van paragraaf 9.1 van de Mbr.
Hemel-, was- en schrobwater en sanitairwater
Tevens wordt water van de dekken en de accommodatie geloosd, wat een klein en lokaal invloedsgebied
heeft. Het verwachte gemiddeld lozingsdebiet van hemel-, was- en schrobwater van de platformdekken is
op basis van het oppervlakte van de dekken en de gemiddelde neerslag ongeveer 1750 m3 per jaar. Als het
water verontreinigingen bevat, dan zal dit voornamelijk afkomstig zijn van eventuele vervuiling op de dekken
na onderhoud. Andere stoffen dan alifaten worden daarom niet verwacht. Voor het water van de dekken
geldt de lozingseis van gemiddeld 30 mg/l opgeloste olie.

26

Maximum concentratie gebaseerd op de lozingseis uit de Mbr voor het maandelijks gemiddelde gedispergeerde oliegehalte. In de
praktijk wordt verwacht dat een aanmerkelijk lagere concentratie kan worden gerealiseerd.
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Sanitair afvalwater is afkomstig uit de accommodaties en de keuken. Het geloosde water voldoet ten minste
aan artikel 80 van het Mijnbouwbesluit. Het verwachte lozingsdebiet is op grond van de bemanningscapaciteit ongeveer 750 m3 per jaar. Als het platform in de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ onbemand
wordt geopereerd, is het lozingsdebiet kleiner.
Opofferingsanodes
Op de onderbouw van het N05-A-platform en op de pijpleiding worden zogeheten opofferingsanodes geplaatst om stalen onderwaterdelen te beschermen tegen corrosie. Dit heet kathodische bescherming. De
anodes bestaan uit een legering van aluminium (95%) en zink (5%) en lossen langzaam op in het zeewater.
Als ervan wordt uitgegaan de anodes in 25 jaar oplossen, leidt de kathodische protectie jaarlijks tot een
aluminiumemissie van ongeveer 500 kg en een zinkemissie van ongeveer 25 kg. In de praktijk is de emissie
meestal aanzienlijk lager. De emissie vindt plaats tijdens de hele levensduur van het platform en de leiding.
Door de toepassing van kathodische bescherming hoeven stalen onderwaterdelen niet te worden behandeld met antifouling (aangroeiwerend middel), om ongewenste aangroei van algen te voorkomen.

5.4.3.3 Bevindingen
De bovenstaande emissies voldoen aan de bepalingen uit de Nederlandse regelgeving omdat ONE-Dyas
en de operator van het boorplatform ervoor zorgen dat aan de eisen van hoofdstuk 9 van de Mbr wordt
voldaan (zie paragraaf 5.3):


Het geloosde water bevat gemiddeld niet meer dan dertig milligram olie per liter;



Er worden geen chemicaliën gebruikt en geloosd zonder ontheffing van Staatstoezicht op de Mijnen.

Alle uitvoeringsvarianten die relevant zijn tijdens de productiefase hebben vergelijkbare emissies naar water. Wel is een aantal mitigerende maatregelen mogelijk waarmee de lozing van schadelijke stoffen in het
productiewater kan worden verminderd of geheel vermeden. Dit betreft met name de Best Beschikbare
Technieken-maatregelen (BBT-maatregelen) die zijn genoemd in het Europese BAT Guidance-document 27.
In dit document zijn de volgende BBT voor de lozing van productiewater genoemd. Hierbij is tevens aangegeven hoe ONE-Dyas hier mee omgaat.


Maatregelen om het vrijkomen van grote hoeveelheden productiewater te voorkomen of te beperken. Dit
betreft onder meer mechanical water shut off bij putten die veel water gaan produceren. Bij mechanical
water shut-off worden de putperforaties die zich in de water producerende zone bevinden afgeplugd. Op
grond van de verwachte karakteristieken van de velden in het N05-gebied wordt niet verwacht dat putten
veel formatiewater gaan produceren. Mocht dit wel het geval zijn, dat worden reducerende maatregelen
onderzocht.



Technieken om gedispergeerde olie in het geloosde water te reduceren. Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar waaronder gravity separators, skimmers, hydrocyclonen en centrifuges. In het ontwerp van het N05-A-platform wordt al een skimmer toegepast die dusdanig ontworpen wordt, dat in de
praktijk het olie in watergehalte ruim beneden de wettelijke eis van dertig mg per liter ligt. Het naschakelen van een hydrocycloon of centrifuge is nauwelijks effectief omdat hiermee vergelijkbare verwijderingsresultaten worden behaald.



Technieken om naast gedispergeerde olie ook het gehalte aan opgeloste koolwaterstoffen zoals benzeen en andere aromaten in het productiewater te reduceren. Dit betreft onder meer membraanfiltratie,
Macro Porous Polymer Extraction (MPPE), absorptiefilters of stoomstripping. Deze technieken zijn effectief om de lozing van zowel gedispergeerde olie als opgeloste koolwaterstoffen zoals aromaten te
beperken, waarbij de gehaltes aan koolwaterstoffen met 90% of meer gereduceerd kunnen worden 28.

27

Best Available Techniques Guidance Document on upstream hydrocarbon exploration and production, Europese Commissie, 2019.
OSPAR Commission 2013, Background Document concerning Techniques for the Management of PW from Offshore Installations.
Publication number 602.

28
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Ze vereisen echter aandacht en kunnen leiden tot het ontstaan van (gevaarlijk) afval. Dit leidt tot negatieve gevolgen voor andere milieuthema’s omdat dit afval dan naar land moet worden afgevoerd en daar
verwerkt.


Herinjectie van productiewater in een reservoir. Bij herinjectie van productiewater van gasplatforms wordt
een gedeelte of al het vrijgekomen productiewater geherinjecteerd in het reservoir, waardoor de lozing
naar de zee van alle in het productiewater voorkomende stoffen wordt voorkomen. Herinjectie is in de
praktijk alleen economisch toepasbaar als een uitgeproduceerde of ‘droge’ put beschikbaar is als injectieput. Het boren van een speciale injectieput vergt namelijk een dusdanig hoge investering dat het herinjectie niet kosteneffectief kan worden beschouwd.

5.4.4

Emissies naar water door transporten

Scheepstransporten kunnen leiden tot emissies naar water. Deze emissies moeten voldoen aan de internationale eisen van IMO voor het voorkomen van verontreiniging door schepen (MARPOL). Voor schepen
betreft dit eisen ten aanzien van het voorkomen van verontreinigingen waaronder olie, chemicaliën en afval.
Omdat de emissies beperkt zijn en omdat nog niet bekend is welke schepen worden ingezet, zijn deze
emissies niet gekwantificeerd. Alle uitvoeringsvarianten die relevant zijn voor transporten hebben vergelijkbare emissies naar water.

5.4.5

Emissies naar water bij de ontmanteling

Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en worden de installaties veiliggesteld en schoongemaakt.
Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept
voor hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen
de pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd.
De bij het schoonmaken vrijkomende afvalstromen worden opgevangen en als afval afgevoerd. Echter, als
er waterstromen vrijkomen die voldoen aan de lozingseisen, kunnen deze stromen worden geloosd. Omdat
de wijze van ontmanteling nog niet vaststaat, zijn dit soort stromen en verwachte hoeveelheden op dit moment nog niet bekend.

5.5

Mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde omdat geen wettelijke eisen of normen worden overschreden.

5.6

Leemten in kennis emissies naar water

De emissies naar water zijn berekend op basis van de huidige inzichten en kennis. De werkelijkheid zal
enigszins afwijken, maar niet zodanig dat dit tot een ander beeld leidt.

5.7

Monitoring emissies naar water

De monitoring van de emissies naar water gedurende alle fasen wordt uitgevoerd conform de eisen van
hoofdstuk 9 van de Mbr.
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6

Zeebodem

6.1

Overzicht

Dit hoofdstuk betreft de invloed van de activiteiten op de zeebodem. De waterdiepte varieert van minder
dan tien meter bij het aansluitpunt op de NGT-leiding tot meer dan 25 meter op de geplande platformlocatie.
Verstoring van de zeebodem door de activiteiten kan optreden doordat bij de aanleg de zeebodem wordt
vergraven of doordat door de lozing van boorgruis, een laagje boorgruis op de zeebodem komt te liggen.
De huidige staat van de zeebodem is de referentiesituatie.
De effectbeoordeling voor de bodemverstoring vindt plaats bij het onderdeel natuur in hoofdstuk 9. In dit
hoofdstuk wordt alleen de bodemverstoring beschreven en waar mogelijk gekwantificeerd. Hierbij vindt een
toetsing plaats of de emissies voldoen aan de wetgeving.
Er is geen wettelijk kader dat direct betrekking heeft op het verstoren van de zeebodem. Wel is het zo dat
voor bepaalde activiteiten een vergunning nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in Natura 2000-gebieden, maar ook voor het van kabels en leidingen op of in de zeebodem is een vergunning vereist.
De bodemverstorende activiteiten vinden vooral plaats tijdens de aanleg- en boorfase; tijdens de andere
fases wordt de bodem niet of nauwelijks vestoord.


Verstoring van de zeebodem in de aanlegfase wordt vooral veroorzaakt door de plaatsing van het productieplatform en het ingraven van de gasleiding en elektriciteitskabel;



Verstoring van de zeebodem in de boorfase wordt vooral veroorzaakt door de plaatsing van het boorplatform en de sedimentatie van geloosd boorgruis.
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van de zeebodem de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan.


Geef in het MER aan hoe de zeebodem is samengesteld en wat de effecten zijn van omwoeling van de bodem op bijv. vertroebeling van het water. Ga daarbij in op mogelijke mitigerende maatregelen.



Laat op een duidelijke kaart zien hoe de gasleidingen (drie alternatieven: AWG, NGT en Eemshaven) zullen lopen en onderzoek of er optimalisaties in het traject mogelijk zijn met minder milieueffecten.



Geef aan of en zo ja, hoe diep de gas- en/of elektriciteitsleidingen worden ingegraven, wat de effecten hiervan zijn voor de
bodem en het water, zowel bij de aanleg en indien deze worden verwijderd. In dit kader is het ook belangrijk om inzicht te
geven in de lokale morfologie van de zeebodem en het eventuele voorkomen van (grootschalige) bodemvormen. De aanwezigheid van (migrerende) bodemvormen kan van invloed zijn op de stabiliteit van de pijpleidingen en – wanneer ze door de
migratie van bodemvormen (bijna) bloot komen te liggen - op het risico van beschadigingen door de scheepvaart (bijv. door
sleepankers en visnetten).



Geef aan welke materialen (zoals leidingen) na beëindiging van de activiteiten en productie zullen achterblijven in zee/de
zeebodem en wat de effecten hiervan zijn.



Het platform zal naar voorkeur van de initiatiefnemer in een zandwingebied worden geplaatst. Geef aan wat de effecten van
de gaswinning zullen zijn op de zandwinning in het gebied.



Beschrijf het volume, het verspreidingsareaal en het milieueffect van de boorgruiskegel op de zeebodem tijdens en na het
boren van 12 putten. Geef aan na hoeveel tijd naar verwachting het leven op de zeebodem weer hersteld zal zijn.

6.2

Referentiesituatie zeebodem

In opdracht van ONE-Dyas is een onderzoek uitgevoerd naar de bodemeigenschappen in het studiegebied 29. Het sediment op de zeebodem varieert van fijn tot grof zand, met stukken grof zand en klei met grind
en schelpfragmenten. In het gebied komen op en in de bodem grind en stenen voor. De situatie in het
29

GEO XYZ Offshore, „Survey Report - N5A to NGT Hot tap,” 2019.
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Nederlandse en Duitse deel van het plangebied is vergelijkbaar, omdat het zeegebied aan weerszijden van
de grenslijn deel uitmaakt van hetzelfde water- en bodemsysteem. Voor het MER wordt als referentiesituatie
van de huidige situatie uitgegaan.
In het zuiden van het onderzoeksgebied net ten noorden van de NGT-leiding bevindt zich een uitloper van
de zandplaat Rottumerbult. Naar het noorden treedt een verdieping op met noordwest-zuidoost georiënteerde zandgolven. In het gebied ten zuiden van de geplande platformlocatie verdwijnen de zandgolven en
wordt de bodem vlakker. De waterdiepte varieert van minder dan tien meter bij het aansluitpunt op de NGTleiding tot meer dan vijfentwintig meter op de geplande platformlocatie. De kaart in Figuur 8 uit het archeologisch onderzoek in bijlage M10 geeft een beeld van de waterdiepte en de ligging van zandgolven.

Figuur 8: Diepteligging van de zeebodem in het onderzoeksgebied. De rode lijn toont het tracé van de gasleiding,
de blauwe lijn het tracé van de elektriciteitskabel. De hot tap is de aansluiting op de NGT-leiding.
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De bodemberoerende visserij met trawlernetten heeft een belangrijke invloed op de huidige staat van de
zeebodem. Om deze invloed te verminderen onderzoekt de Nederlandse overheid of een deel van de Borkumse Stenen gesloten moet worden voor bodemberoerende visserij.
In Duitsland sluit de kabel aan op het transformatorplatform van windpark Riffgat. Bij de aanleg van dit
windpark is de bodem op sommige plaatsen al verstoord door de plaatsing van de turbines en de aanleg
van de bekabeling. Ook lopen door het gebied enkele kabels die bij de aanleg zijn ingegraven. In het plangebied zijn geen plannen voor de aanleg van windparken bekend, maar in de toekomst komen elektriciteitskabels door het plangebied te lopen voor de aanlanding van de elektriciteit van windparken op zee. De
tracés van deze kabels zijn echter nog niet vastgesteld.
Jaarlijks wordt op de Noordzee circa 35 miljoen m³ zeezand gewonnen, een hoeveelheid die in de komende
jaren sterk zal toenemen. Als de adviezen van de Delta-Commissie over een verantwoorde kustbescherming worden opgevolgd, is alleen daarvoor al 85 miljoen m³ zand per jaar nodig. 30 Zeezand wordt langs de
hele Nederlandse kust gewonnen in water met een diepte van ruim twintig meter in gebieden waarvoor een
vergunning is afgegeven. De beoogde platformlocatie ligt in het zandwingebied N4B waaruit Boskalis in
2011 zand heeft gewonnen voor het afdekken van de NGT-leiding. Op de plaatsen waar toen zand is gewonnen is de natuurlijke bodemsituatie derhalve verstoord. Momenteel wordt geen zand gewonnen uit dit
zandwingebied. In het plangebied bevinden zich geen andere vergunde zandwingebieden.

6.3

Beoordelingskader

6.3.1

Beoordelingskader Nederland

Er is geen wettelijk kader met betrekking tot de zeebodem in het studiegebied. Echter, door de aanwezigheid
van keien en schelpkokerwormvelden (Lanice conchilega) op de zeebodem heeft het gebied (Borkumse
Stenen) een waardevolle natuur. In hoofdstuk 9 wordt hierop uitgebreid ingegaan. Om de bodem te beschermen wordt in de nabije toekomst mogelijk een deel van de Borkumse Stenen gesloten voor bodemberoerende visserij. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) verkent momenteel of
de sluiting van dit gebied beleidsmatig geborgd kan worden door aanwijzing van de Borkumse Stenen als
KRM- en Vogelrichtlijngebied.
Om de zandwinning in goede banen te leiden, heeft het Rijk een zandwinstrategie 31 opgesteld die uitgaat
van evenwichtige afweging van alle relevante belangen. Rijkswaterstaat Zee en Delta voert het strategisch
beheer van de zandreserve uit door de planning van de wingebieden (in ruimte en tijd) beter aan te sturen
en door efficiëntere vergunningprocedures. De gemiddelde diepte van de zandwinputten moet in principe
meer dan twee meter zijn, ook als het gaat om kleinschalige zandwinning. Deze maatregel vergroot het
doelmatig gebruik van de strategische zandvoorraad aanzienlijk. Door deze maatregelen heeft Nederland
in het aangewezen zandwingebied voldoende voorraad voor de 21e eeuw.
Schelpenwinning is toegestaan buiten de driemijlszone langs kust, vanaf de NAP -5 meter dieptelijn. De
hoeveelheden gewonnen schelpen mogen niet groter zijn dan de natuurlijke aanwas.

6.3.2

Beoordelingskader Duitsland

De bescherming van de bodem is in Duitsland geregeld door middel van de Bundesnaturschutzgesetz
(BNatSchG). Hierin staat dat ingrepen in de bodem of het grondwater of veranderingen in het gebruik daarvan worden beschouwd als interventies in de natuur en het landschap. Deze veranderingen kunnen de
prestaties en functionaliteit van de natuurlijke balans of het landschap aanzienlijk aantasten (zie paragraaf
14 (1) BNatSchG). Verder noemt paragraaf 30 BNatSchG expliciet de bescherming van waardevolle
30
31

https://www.noordzeeloket.nl/beleid/noordzee-natura-2000/betrokkenen/zandwinning/
https://www.noordzeeloket.nl/functies-gebruik/artikel-baseline/
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natuurgebieden. Op grond hiervan moeten in de m.e.r.-procedure de gevolgen voor Flora, Fauna en Habitat
(FFH) worden onderzocht.
Bij het leggen van onderzeese kabelsystemen moet mogelijke schade aan de zeebodem door kabelgeïnduceerde sedimentverwarming zoveel mogelijk worden beperkt. Het zogenaamde ‘2K-criterium’ (maximaal
twee Kelvin (=°C) opwarming van de bodem als gevolg van weerstandsverliezen in de kabel) wordt gesteld
als voorzorgsmaatregel ter natuurbescherming. Dit dient om ervoor te zorgen dat het elektriciteitstransport
door de kabel niet leidt tot een temperatuurverhoging van het sediment tot een diepte van 20 cm van meer
dan 2 Kelvin. Dit is een vergunningsvoorwaarde die het Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
aanhoudt.

6.4

Beschrijving zeebodemverstoring

Verstoring van de zeebodem treedt vooral op tijdens de aanlegfase en de boorfase. In de aanlegfase is
vooral de plaatsing van het productieplatform en het ingraven van de gasleiding en elektriciteitskabel relevant; in de boorfase is de plaatsing van het boorplatform en de sedimentatie van geloosd boorgruis relevant.

6.4.1

Uitvoeringsvarianten

Ten aanzien van de zeebodemverstoring zijn drie varianten van toepassing. De eerste twee varianten betreffen de aanlegfase en de derde betreft de boorfase.
1 De wijze waarop de gaspijpleiding in de bodem wordt ingegraven: ingegraven met jetten of met een
trencher;
2 De aanleg van de elektriciteitskabel naar windpark Riffgat. Als het productieplatform niet wordt geëlektrificeerd, wordt ook de kabel niet aangelegd;
3 De manier waarop het boorgruis en de boorspoeling worden verwijderd: lozen in zee of afvoer als afval
per schip naar land.
De onderstaande Figuur 9 toont de verschillende varianten. Bij de beschrijving per fase wordt ingegaan op
de invloed die de verschillende varianten hebben op de zeebodemverstoring.
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Uitvoeringsvarianten
verstoring zeebodem

Variant
energievoorziening
productieplatform

ja

Elektrificatie
productieplatform

Variant
wijze van ingraven
van de pijpleiding

Variant
ontdoen van
boorgruis

nee

Aanlegfase
 Aanleg kabel

Aanlegfase
 Geen aanleg kabel

Aanlegfase
 Ingraven leiding
d.m.v. trenchen

Aanlegfase
 Ingraven leiding
d.m.v. jetten

Boorfase
 Afvoer boorgruis
en -spoeling

Boorfase
 Lozen boorgruis
en -spoeling

Bodemverstoring
door aanleg kabel

Geen bodemverstoring door
aanleg kabel

Bodemverstoring
bij aanleg kabel
16 meter breed

Bodemverstoring
bij aanleg kabel
3 meter breed

Geen
bodemverstoring

Bodemverstoring
door sedimentatie
geloosd boorgruis

Figuur 9: Overzicht van de relevante uitvoeringsvarianten met betrekking tot zeebodemverstoring
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6.4.2

Zeebodemverstoring in de aanlegfase

De belangrijkste zeebodemverstoring in de aanlegfase wordt veroorzaakt door:


Vergraving van de zeebodem waar de gasleiding en elektriciteitskabel in de zeebodem worden ingraven;



Bedekking van de zeebodem waar het productieplatform wordt geplaatst.

Met betrekking tot zeebodemverstoring in de aanlegfase zijn de onderstaande uitvoeringsvarianten relevant
(zie Figuur 9 voor een overzicht):
Wijze van ingraven van de gasleiding
Bij de aanleg van de gasleiding kan deze op twee manier worden ingegraven in de zeebodem:


Bij de variant ‘Mechanical trenching’ wordt de vereiste sleuf voor de leiding uitgegraven door middel
van een speciale ingraafmachine, een mechanical trencher. De totale verstoorde breedte van de zeebodem is hierbij ongeveer zestien meter.



Bij de variant ‘Jetten’ wordt de vereiste sleuf voor de leiding met sterke waterstralen (jets) uit de sleuf
gespoten. De verstoorde breedte van de zeebodem is hierbij ongeveer drie meter. Het zand dat uit de
sleuf wordt geblazen vormt tijdelijk een troebele wolk en een deel van het zand sedimenteert aan weerzijden van de leiding als een dun laagje.

Energievoorziening van het productieplatform
De energievoorziening van de installaties op het productieplatform kan op twee manieren worden verzorgd:


Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de benodigde energie op het productieplatform zelf opgewekt met op aardgas gestookte stookinstallaties. De aanleg van een elektriciteitskabel
tussen platform N05-A en windpark Riffgat is in deze variant niet nodig.



Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt het productieplatform geheel van energie voorzien met elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat. Om de elektriciteit aan te leveren moet in deze
variant een elektriciteitskabel tussen platform N05-A en windpark Riffgat worden aangelegd. De aanleg
leidt plaatselijk en tijdelijk tot zeebodemverstoring.

6.4.2.1 Overzicht relevante verstoringsbronnen
Tijdens de aanlegfase kunnen de volgende activiteiten leiden tot bodemverstoring:


De poten van het N05-A productieplatform bedekken bij het plaatsen een stuk zeebodem. Het N05-Aplatform heeft zes poten en elke poot bedekt een oppervlakte van ongeveer tachtig vierkante meter.
Rond de poten van het platform wordt stortsteen gestort om het uitschuren van de zeebodem rond de
poten te voorkomen. Totaal wordt geraamd dat de poten en het stortsteen samen een oppervlakte van
0,1 tot 0,2 hectare bedekken.



Het ingraven van de pijpleiding kan worden uitgevoerd door middel van een mechanical trencher of door
jetten. Deze beide ingraaftechnieken leiden tot overeenkomstige verstoring, maar de omvang daarvan
varieert per techniek:


Bij mechanical trenchen wordt een strook zeebodem verstoord met een breedte van ongeveer zestien meter en een lengte van bijna vijftien kilometer. Totaal wordt hierdoor een oppervlakte van ongeveer 24 hectare wordt verstoord. De verstoring is tijdelijk.



Bij jetten wordt een strook zeebodem verstoord met een breedte van ongeveer drie meter en een
lengte van bijna vijftien kilometer. Totaal wordt hierdoor een oppervlakte van ongeveer vijf hectare
verstoord. De techniek voor het leggen van de kabel leidt tot een geringe pluimvorming en sedimentatie (zie Pluimmodellering elektriciteitskabel in bijlage M4. De verstoring is tijdelijk.
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Bij beide varianten sedimenteert een deel van de uitgegraven grond aan weerszijden van de sleuf.
De maximale sedimentatie bij beide varianten is ongeveer een halve mm vlakbij het tracé (zie hiervoor de Pluimmodellering aardgasleiding in bijlage M5.



Voor het maken van het aansluitpunt op de NGT-leiding wordt ter plaatse van de aansluiting een stuk
zeebodem ontgraven om de aansluiting te kunnen maken. Het ontgraven deel van de bodem heeft een
oppervlakte van ongeveer vierhonderd vierkante meter (0,04 hectare). Het ontgraven vindt plaats door
jetten. Na het maken van de aansluiting wordt de aansluiting voorzien van een beschermingsconstructie
en wordt het geheel afgedekt met stortsteen.



Op de plaatsen waar de leiding andere kabels kruist worden betonmatrassen aangebracht op de bestaande kabel, waaroverheen de leiding van het N05-A-project wordt geleid. Het geheel wordt dan afgedekt met stortsteen. Het gaat om drie kruisingen en per kruising wordt een gebied van maximaal 0,04
hectare verstoord. Kruisingen van de elektriciteitskabel met een andere kabel worden alleen gescheiden
door steenstort.



De elektriciteitskabel wordt ingegraven door de zeebodem met waterjets te fluïdiseren waar de kabel
dan de bodem kan worden ingeleid. Bij het leggen en ingraven van de kabel wordt een strook zeebodem
verstoord met een lengte van acht kilometer lang en drie meter breed. Totaal wordt hierdoor een oppervlakte van ongeveer drie hectare verstoord. De verstoring is tijdelijk.
In de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt geen elektriciteitskabel gelegd en treedt geen
zeebodemverstoring door het leggen en ingraven van de kabel op.

In Tabel 14 is een samenvattend overzicht van de bodemverstoring tijdens de verschillende projectfases
opgenomen.
In of op de zeebodem kunnen niet-gesprongen explosieven aanwezig zijn, onder meer uit de Tweede Wereldoorlog. Als deze worden geraakt bij bodemwerkzaamheden kunnen deze explosieven alsnog springen
wat risico’s voor het personeel oplevert maar ook zeedieren kan verwonden of verstoren. Om dit risico te
verkleinen zijn de locatie en de tracés al bij het uitgevoerde geotechnisch onderzoek hierop gecontroleerd.
Dit wordt onder meer gedaan met sonar en magnetometers. Op basis van de onderzoeksgegevens worden
alle mogelijke locaties van niet-gesprongen explosieven gemeden.

6.4.2.2 Bevindingen
Met de variant ‘Mechanical trenching’ wordt bij de aanleg van de pijpleiding een relatief brede strook
zeebodem verstoord (zestien meter breed bij mechanical trenchen en drie meter bij jetten), maar wordt
minder vertroebeling en sedimentatie veroorzaakt. Met variant ‘Jetten’ wordt een aanmerkelijk smallere
strook verstoord maar treedt wel meer vertroebeling op. Bij beide varianten is de verstoring tijdelijk en plaatselijk.
Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt een elektriciteitskabel tussen platform N05-A en
windpark Riffgat aangelegd, wat leidt tot verstoring van de bodem in het tracé omdat de kabel uit veiligheidsoogpunt moet worden ingegraven. Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de kabel niet aangelegd, maar hier staat tegenover dat de gaswinning meer emissies naar lucht veroorzaakt
omdat alle benodigde energie dan op het platform zelf met aardgas moet worden opgewekt. Ook kan het
boorplatform in dat geval niet worden geëlektrificeerd.
Naast de bovenstaande twee uitvoeringsvarianten zijn er geen mitigerende maatregelen waarmee de bodemverstoring tijdens de aanlegfase kunnen worden gereduceerd.
De plaatsing van het platform en de aanleg van de leiding leggen beperkingen op aan andere gebruikers
van het gebied. De visserij mag niet vissen binnen de veiligheidszone van vijfhonderd meter rond het platform. Ook is geen zand- en schelpenwinning toegestaan binnen de veiligheidszones van het platform, de
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leiding en de kabel. Hierdoor leiden deze activiteiten niet meer tot bodemverstoring in dit gebied en kunnen
deze gaan dienen als refugium voor de natuur. Binnen het zandwingebied wordt door de veiligheidszones
van het platform, de leiding en de kabel een gebied van bij elkaar ongeveer honderdvijftig hectare gevrijwaard van verstoring door zandwinning.

6.4.3

Zeebodemverstoring in de boorfase

De belangrijkste zeebodemverstoring in de boorfase aanlegfase wordt veroorzaakt door:


Bedekking van de zeebodem waar het boorplatform wordt geplaatst;



Sedimentatie van geloosd boorgruis op de zeebodem.

De enige relevante variant met betrekking tot zeebodemverstoring in de boorfase is de wijze waarop het
boorgruis en boorspoeling op waterbasis worden verwijderd: lozing in zee of afvoer en verwerking aan land.
Bij offshore boringen kan dat op twee manieren:


Bij de variant ‘Lozing boorgruis en -spoeling’ worden vrijkomend boorgruis en boorspoeling op waterbasis geloosd in zee. Na lozing bezinkt de grove fractie van het boorgruis op de bodem en vormt in de
omgeving van het boorplatform een laagje sediment op de zeebodem.



Bij de variant ‘Afvoer boorgruis en -spoeling’ worden vrijkomend boorgruis en boorspoeling per schip
naar de wal afgevoerd en daar verwerkt.

De wijze van uitvoering voor het boren van de putten (serieel boren of batchdrilling) heeft alleen invloed op
de hoeveelheid geloosde boorspoeling op waterbasis en niet op de hoeveelheid boorgruis. Boorspoeling is
zo fijn dat dit niet of nauwelijks sedimenteert maar als een troebele wolk verspreidt. De lozing van boorspoeling heeft daarom een verwaarloosbare invloed op de zeebodemverstoring en de varianten voor de
wijze van uitvoering voor het boren van de putten zijn daarom niet onderscheidend voor de verstoring van
de zeebodem.

6.4.3.1 Overzicht relevante verstoringsbronnen
Tijdens de boorfase kunnen de volgende activiteiten leiden tot bodemverstoring:


De poten van het tijdelijke boorplatform bedekken bij het plaatsen een stuk zeebodem. Het boorplatform
heeft drie poten en elke poot bedekt een oppervlakte van ongeveer tweehonderdvijftig vierkante meter.
Rond de poten van het platform wordt stortsteen gestort om het uitschuren van de zeebodem rond de
poten te voorkomen. Langs de rand van de steenbestorting is enige uitschuring te verwachten. Ook kan
het boorplatform nog een aantal keer worden verplaatst. In totaal zal door de boorinstallatie een stuk
zeebodem van ongeveer 75 bij 75 meter (0,6 hectare) worden verstoord. De bedekking door de platformpoten is in principe tijdelijk maar de aanwezigheid van de steenstortingen is permanent.



Tijdens het boren van de putten wordt in de variant ‘Lozen boorgruis’ het boorgruis en de boorspoeling
op waterbasis geloosd. De grove fractie van het geloosde materiaal sedimenteert op de zeebodem
rondom het platform. Met een sedimentatiestudie 32 (zie bijlage M6: Sedimentatie boorgruis rond platform) is de verspreiding van het boorgruis gemodelleerd. Het meeste sediment valt door de grove korrelgrootte direct onder het boorplatform op de zeebodem, waarbij initieel een laag met een grootste dikte
van maximaal 23 cm per boring kan ontstaan. Het gesedimenteerde boorgruis wordt door de eb- en
vloedbeweging over een groter gebied verspreid (zie Figuur 10). De sedimentatie heeft overwegend een
oost-westelijke oriëntatie onder invloed van de stroming van het water op de boorlocatie. Voor de beoordeling van de effecten op de natuur wordt ervan uitgegaan dat binnen een straal van 90 meter rondom
de boorlocatie de extra sedimentatie per boring groter is dan 1,5 cm. Dit sediment kan, afhankelijk van

32

Morfodynamiek nabij platform N05-A, Morfologische effecten van platform, steenbestorting en boorgruis, RHDHV, Schuurman,
2020
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het aantal zware stormen, maanden tot jaren na de boorwerkzaamheden nog aanwezig zijn nabij de
platformlocatie. Bij twaalf boringen is de extra sedimentatie binnen een straal van 105 meter rond het
platform groter dan 1,5 cm, wat betekent dat een gebied van 3,5 hectare wordt verstoord. Daarbuiten is
geen tot een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid extra sedimentatie zichtbaar.


In de variant ‘Afvoer boorgruis’ wordt het boorgruis en de boorspoeling op waterbasis niet geloosd, maar
wordt al het vrijkomende boorgruis en -spoeling per schip naar de wal afgevoerd. Door de afvoer van
vrijkomend boorgruis en -spoeling wordt de lozing hiervan geheel vermeden, waardoor de sedimentatie
van de grove fractie van het boorgruis op de zeebodem eveneens geheel wordt vermeden. In deze
variant treedt geen sedimentatie van boorgruis op de zeebodem op.

In Tabel 14 is een samenvattend overzicht van de bodemverstoring tijdens de verschillende projectfases
opgenomen.

Figuur 10: Schematische weergave van sedimentatie van het fijne en grove deel van het boorgruis bij vloed (A), doodtij (B) en eb (C)

6.4.3.2 Bevindingen
Tijdens de boringen wordt in het plangebied de zeebodem plaatselijk verstoord doordat deze wordt bedekt
door de poten van het boorplatform en bij lozing van het boorgruis door extra sedimentatie. De effecten van
de verstoring worden behandeld in hoofdstuk 9 (Natuur). De booractiviteiten duren bij elkaar enkele jaren.
Bij de variant ‘Lozing boorgruis en -spoeling’ vormt het geloosde boorgruis een laagje sediment op de
zeebodem dat de onderliggende bodem bedekt. Met de uitvoeringsvariant ‘Afvoer van boorgruis
en -spoeling’ wordt de bodembedekking door sedimentatie van geloosd boorgruis vermeden. De afvoer
kent echter gevolgen voor andere milieuaspecten, waaronder de emissies van de schepen en de verwerking
van het afgevoerde boorgruis aan land. Daarnaast kan de afvoer tot operationele problemen bij de uitvoering
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van de boring leiden omdat bij slecht weer de afvoer gestopt moet worden, waardoor ook de boring moet
worden stilgelegd.
Naast de bovenstaande twee uitvoeringsvarianten zijn er geen mitigerende maatregelen waarmee de bodemverstoring tijdens de boorfase kunnen worden gereduceerd.

6.4.4

Zeebodemverstoring in de productiefase

In de productiefase zijn er geen activiteiten die direct leiden tot zeebodemverstoring. Er zijn ook geen varianten die een wezenlijke invloed hebben op de verstoring van de zeebodem tijdens de productiefase. De
aanwezigheid van de installaties en de gaswinning op zich hebben echter wel een effect op de zeebodem.
De constructies in het water beïnvloeden de waterstroming. Een paal veroorzaakt een verandering van de
stroomsnelheid aan weerszijden van de paal en turbulentie aan de lijzijde van de paal. Deze verandering
vindt plaats op kleine ruimtelijke schaal. Lokaal zal achter de palen een verandering van de waterbeweging
optreden tot een afstand van enkele keren de diameter van de paal. De lokale verandering van de stroming
zou zonder bodembescherming kunnen leiden tot een ontgrondingskuil rondom de palen en sedimentatie
verderop. Preventief wordt stortsteen aangebracht om het ontstaan van ontgrondingskuilen te voorkomen.
Als uit inspecties blijkt dat toch ontgronding plaatsvindt wordt extra stortsteen gestort. In essentie vindt er
dus geen of nauwelijks ontgronding plaats. De veranderingen zijn zeer lokaal en spelen op de ruimtelijke
schaal van de Noordzee geen rol.
De aanwezigheid van de pijpleiding en kabel heeft geen gevolgen voor de morfologie van de zeebodem,
omdat deze in de zeebodem worden ingegraven. De leiding zal plaatselijk leiden tot opwarming van de
bodem, doordat aardgas wordt getransporteerd met een temperatuur van ongeveer 35 °C. De opwarming
van de bovenste bodemlaag is gering doordat de temperatuur van de leiding beperkt is en de leiding ten
minste 70 cm diep wordt ingegraven. De elektriciteitskabel kan plaatselijk leiden tot elektrische velden en
opwarming van de bodem. Dit is echter minimaal gezien het relatief beperkte vermogen van de kabel en
omdat de kabel ten minste een meter diep wordt ingegraven.
De gaswinning leidt tot een bodemdaling van maximaal enkele centimeters boven het N05-A veld en de
prospects waaruit aardgas gewonnen gaat worden. Dit wordt in hoofdstuk 15 behandeld bij de bodemdaling
door de gaswinning.

6.4.5

Zeebodemverstoring in de ontmantelingsfase

Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en worden de installaties veiliggesteld en schoongemaakt.
Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept
voor hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen
de pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd. Omdat de wijze van ontmanteling nog niet vaststaat
is de zeebodemverstoring hiervan nog niet te bepalen. Te verwachten valt dat de bodemverstoring bij de
ontmanteling vergelijkbaar is met die van de aanlegfase.


De activiteiten voor het verwijderen van de putten en het N05-A-platform verstoort een stuk zeebodem,
maar hier staat tegenover dat na het verwijderen van het platform de bedekte zeebodem weer beschikbaar komt.



Het ontgraven en verwijderen van de pijpleiding verstoort een strook zeebodem met een breedte van
tien tot twintig meter en een lengte van ongeveer vijftien kilometer. De daadwerkelijke verstoorde breedte
is afhankelijk van de verwijderingsmethode en is nu nog niet aan te geven.



De elektriciteitskabel blijft bij de huidige inzichten in de bodem achter en de uitbedrijfname hiervan leidt
daarom niet tot zeebodemverstoring.
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Samenvattende tabel bodemverstoring
De onderstaande Tabel 14 geeft een samenvattend overzicht van de bodemverstoring tijdens de verschillende projectfases. Voor een specificatie van verstoorde oppervlaktes per type gebied (Noordzeekustzone,
Borkumse Stenen en overig) wordt verwezen naar hoofdstuk 9.
Tabel 14: Samenvattend overzicht van de bodemverstoring tijdens de verschillende projectfases. De verstoring door de aanleg van de
leiding en kabel is tijdelijk, de verstoring door de andere activiteiten is van langere duur
Activiteit

Aanlegfase

Plaatsing boorplatform

Boorfase

Productiefase

Ontmanteling

0,6 ha

Sedimentatie geloosd boorgruis
0 ha

Plaatsing productieplatform

0,2 ha

Leggen leiding
 Trenchen

24,0 ha

 Jetten

4,5 ha

Leggen kabel
 Eigen opwekking

-

 Elektrificatie

3,0 ha

Aanwezigheid platform
Totaal per fase

< 0,1 ha
27,2 – 4,7 ha

4,1 - 0,6 ha

Momenteel nog niet in te schatten

3,5 ha

 Lozen boorgruis
 Afvoer boorgruis

< 0,1 ha

Het totale verstoorde oppervlakte is minimaal ten opzichte van het oppervlakte van de Borkumse Stenen
en andere gebieden. Bijvoorbeeld: het totale oppervlakte van de Borkumse Stenen bedraagt 60 000 hectare
(600 km2) terwijl bij de aanleg en boringen maximaal ongeveer dertig hectare wordt verstoord. Dit is veel
minder dan 1% van dit gebied. Daarnaast geldt dat door de realisatie van het N05-A-project veiligheidszones gaan gelden waar geen visserij of andere activiteiten in de bodem zijn toegestaan. Deze gesloten gebieden kunnen gaan dienen als refugium voor de bodemnatuur.

6.5

Mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde omdat geen wettelijke eisen of normen worden overschreden.

6.6

Leemten in kennis zeebodem

De mogelijke bodemverstoring is berekend op basis van de huidige inzichten en kennis. De werkelijkheid
kan enigszins afwijken, maar niet zodanig dat dit tot een ander beeld leidt.

6.7

Monitoring zeebodem

Er is geen monitoring op het gebied van zeebodem voorzien.

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

57

Projectgerelateerd

7

Emissies naar lucht

7.1

Overzicht

Dit hoofdstuk betreft de emissies naar lucht van verontreinigende stoffen die door de activiteiten in de atmosfeer terecht komen. Emissies naar lucht kunnen afhankelijk van de geëmitteerde stoffen verschillende
milieueffecten op leefniveau hebben:
1 Emissie van stoffen die een effect hebben op de luchtkwaliteit, zoals fijnstof (PM10), stikstofdioxide (NO2),
zwaveldioxide (SO2) en benzeen. Te hoge concentraties van deze stoffen kunnen gevolgen voor de
gezondheid hebben en daarom stelt de overheid eisen aan de luchtkwaliteit. In Nederland zijn in het
algemeen de stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) de meest kritische luchtverontreinigende
stoffen. Voor deze componenten bestaat in Nederland de hoogste kans op het overschrijden van de
gestelde grenswaarden.
2 Emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZZS zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke stoffen
voor mens en milieu en het streven is om ZZS uit de leefomgeving te weren. Als dat niet mogelijk is, is
het streven om ZZS te minimaliseren. Om deze reden geldt voor dit soort stoffen een minimalisatieverplichting.
3 Emissie van broeikasgassen (BKG). Broeikasgassen zijn gassen zoals koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4) die het broeikaseffect versterken en bijdragen aan de opwarming van de aarde. Emissies
van broeikasgassen worden behandeld in hoofdstuk 8 (Energie en Klimaat).
4 Emissies van verzurende en vermestende stoffen. Deze stoffen kunnen vooral effecten hebben op de
natuur. In Nederland en Duitsland zijn vooral de emissies van ammoniak en stikstofoxides (NOx) van
belang. Als deze neerslaan in hiervoor gevoelige Natura 2000-gebieden, kan dit leiden tot een achteruitgang van de natuurkwaliteit.
5 Emissies van geur. Geuremissies kunnen hinder en gezondheidseffecten veroorzaken. Geuremissies
doen zich niet voor bij de opsporing, winning en behandeling van aardgas omdat er geen geuremissiebronnen zijn 33. Geur wordt daarom niet verder behandeld in dit MER.
Vanwege het belang van een goede luchtkwaliteit voor de volksgezondheid zijn de emissies naar lucht
gebonden aan regels. Deze regels zijn voor een belangrijk deel op Europees niveau vastgelegd, maar ook
op nationaal en regionaal niveau kunnen de overheden regels stellen. Omdat de activiteiten plaatsvinden
in de Nederlandse territoriale zee, moeten de emissies voldoen aan de Nederlandse wetgeving. Voor dit
project is dit vooral vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm). Daarnaast geldt bovendien dat
de emissies niet mogen leiden tot de overschrijding van luchtkwaliteitseisen in Nederland en Duitsland.
De emissies naar lucht doen zich voor tijdens alle fases van het project:


Emissies naar lucht in de aanlegfase worden vooral veroorzaakt door de werkzaamheden voor de plaatsing van het platform, de aanleg van de pijpleiding en, in sommige varianten, de elektriciteitskabel. Deze
emissies worden voornamelijk veroorzaakt door werkschepen die de aanlegwerkzaamheden uitvoeren
en beperken zich tot de maanden dat de werkzaamheden daadwerkelijk worden uitgevoerd.



In de boorfase worden emissies naar lucht vooral veroorzaakt door de generatoren waarmee in sommige
varianten op het boorplatform de benodigde elektriciteit wordt opgewekt. Ook het fakkelen tijdens het
schoonproduceren van de putten veroorzaakt emissies naar lucht.



Emissies naar lucht in de productiefase worden vooral veroorzaakt door de installaties waarmee het
aardgas wordt behandeld en de stookinstallaties die bij sommige varianten worden gebruikt.

33

Aardgas is van nature nagenoeg geurloos, maar aan aardgas dat bestemd is voor huishoudens worden uit veiligheidsoverwegingen reukstoffen toegevoegd. Deze geven aardgas de karakteristiek geur.
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In alle fases van het project zijn transporten per schip en helikopter vereist voor het transport van mensen
en goederen naar en van het boor- en productieplatform. De hiervoor gebruikte schepen en helikopters
veroorzaken eveneens emissies naar lucht.



Calamiteiten kunnen ook leiden tot de uitstoot van schadelijke stoffen naar lucht, dit wordt behandeld in
hoofdstuk 14.
De volgende varianten verschillen onderscheidend ten aanzien van de emissies naar lucht:
1 De eerste uitvoeringsvariant betreft hoe het productieplatform van energie wordt voorzien. De benodigde
energie kan op het productieplatform zelf worden opgewekt met aardgas, maar het platform kan ook van
elektriciteit worden voorzien vanaf het Duitse windpark Riffgat. In het laatste geval worden de emissies
naar lucht sterk beperkt.
2 Als het productieplatform wordt aangesloten op het windpark Riffgat kan ook het boorplatform worden
geëlektrificeerd met elektriciteit vanaf dat windpark. In dat geval hoeft de benodigde elektriciteit niet meer
op het boorplatform zelf te worden opgewekt met dieselgeneratoren, wat de emissies naar lucht sterk
beperkt.
3 De frequentie van de transporten per schip en helikopter is afhankelijk of tijdens de boorfase het boorgruis wordt afgevoerd naar land en of tijdens de productiefase het productieplatform bemand of onbemand wordt geopereerd. De transportafstanden zijn afhankelijk of Den Helder of Eemshaven wordt gebruikt als uitvalsbasis voor de schepen en helikopters.
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van emissies naar lucht de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan.
“Geef in het MER aan welke emissies naar de lucht zullen gaan. Geef inzicht in:


Emissies van CO2, CH4, N2O, NOx, SO2. Geef dit per type activiteit weer. Beschrijf welke mitigerende maatregelen zorgen
voor een reductie van emissies, en wat het effect is van deze maatregelen;



De gevallen waarbij onverbrand gas wordt geloosd (‘gevent’);



Maatregelen om lekkages te voorkomen.”

“Beschouw meer uitvoeringsvarianten dan wel onderbouw waarom deze niet toegepast kunnen worden. Het betreft de beperking
van emissies naar lucht door middel van afgascompressie en -herinjectie en creëren van overdruk.”

7.2

Referentiesituatie emissies naar lucht

De lokale luchtkwaliteit wordt afhankelijk van de stof beïnvloed door allerlei emissiebronnen. Het bereik van
deze bronnen kan variëren van lokaal tot globaal. Het broeikaseffect heeft bijvoorbeeld een mondiale
schaal, verzuring een continentale schaal en smog, ozon, roet en schadelijke gassen een lokale schaal.
Relevante bestaande lokale en regionale emissiebronnen in het plangebied zijn de scheepvaart en bronnen
op land in het binnen- en buitenland. Momenteel is er geen gaswinning in blok N05-A of in de omgeving
daarvan.
De luchtkwaliteit in het plangebied voldoet momenteel aan de Nederlandse, Duitse en Europese luchtkwaliteitseisen. De komende jaren zal de luchtkwaliteit naar verwachting verbeteren door de aanscherping van
de emissie-eisen en de vervanging van oudere relatief vuile installaties en transportmiddelen door schonere
nieuwe machines.
De heersende achtergrondconcentraties van luchtkwaliteitsgassen en ZZS op de Waddeneilanden in dit
deel van de Noordzee wordt aangehouden als de referentiesituatie voor de emissies naar lucht en
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luchtkwaliteit. De referentiesituatie in het Nederlandse en Duitse deel van het plangebied wordt verondersteld gelijk te zijn, omdat het zeegebied aan weerszijden van de grenslijn deel uitmaakt van hetzelfde systeem.

7.3

Beoordelingskader

Luchtkwaliteitseisen en emissiegrenswaarden worden voor een steeds belangrijker deel op Europees niveau bepaald en zijn bedoeld om de bevolking en de natuur tegen de negatieve effecten van blootstelling
aan luchtverontreinigende stoffen te beschermen. Iedere lidstaat moet de Europese wet- en regelgeving
overnemen. De Nederlandse en Duitse luchtkwaliteitseisen zijn in het algemeen op dezelfde Europese regelingen gebaseerd, maar kunnen op onderdelen verschillen, omdat lidstaten op nationaal niveau strengere
grens- en richtwaarden mogen hanteren.


Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa.



OSPAR- en IMO-richtlijnen voor olie- en gaswinning en scheepvaart: In OSPAR verband zijn afspraken
gemaakt om de emissies naar de lucht van de olie- en gaswinning te beperken. De emissies van de
scheepvaart zijn gereguleerd in Europees en International Maritime Organisation (IMO) verband. Boorplatforms vallen ook onder deze bepalingen.



Het Europese richtsnoer voor de onshore en offshore olie- en gaswinning (The Hydrocarbons Guidance
Document) beschrijft de Best Beschikbare Technieken voor een aantal aspecten van offshore olie- en
gaswinning. Het document gaat onder meer in op het voorkomen van (diffuse) emissies.

7.3.1

Beoordelingskader Nederland

Wettelijke grenswaarden en actiedrempels voor de luchtkwaliteit zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer
(titel 5,2 en bijlage 2). Veel van de waarden komen direct uit Europese regelgeving. Dit betreft met name
Richtlijn 2008/50/EG betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa waarin luchtkwaliteitseisen
zijn vastgelegd voor stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx), fijnstof (PM10 en PM2,5), lood,
benzeen en koolmonoxide (CO).
Om tot een goede luchtkwaliteit te komen gelden voor emissies naar de lucht emissie-eisen op landelijk en
Europees niveau. Voor het N05-A-project zijn onder meer de volgende regels van belang:


De emissies naar de lucht van de installaties op het productieplatform moeten voldoen aan de eisen uit
het Activiteitenbesluit milieubeheer. Hierin zijn onder meer emissie-eisen vastgelegd voor vast opgestelde stookinstallaties (emissiegrenswaarden) en algemene emissie-eisen voor onder andere ZZS.



De emissies naar lucht van de booractiviteiten moeten voldoen aan de eisen Besluit algemene regels
milieu mijnbouw (Barmm). Hoofdstuk 4 van het Barmm bevat algemene regels voor werkzaamheden
met mobiele installaties in oppervlaktewater. Paragraaf 3 hiervan bevat voorschriften op het gebied van
lucht.



De luchtkwaliteitsnormen die in Nederland gelden, zijn gebaseerd op de normen die in Europees verband
zijn afgesproken met maximumconcentraties voor een aantal componenten. Het gaat hierbij met name
om de kritische componenten zoals stikstofoxiden (NOx als NO2) en fijnstof (PM10). In Nederland zijn
voor deze componenten grenswaarden en overschrijdingsfrequenties opgenomen in bijlage 2 van de
Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen). De gevolgen van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden
worden behandeld en beoordeeld in hoofdstuk 9.



De Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl) bevat voorschriften voor het meten en berekenen van
de concentratie - en depositie - van luchtverontreinigende stoffen. De regeling legt onder andere de
standaardrekenmethoden vast waarmee de gevolgen voor de luchtkwaliteit worden berekend. De Wm
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en de Rbl bepalen dat de luchtkwaliteit alleen getoetst hoeft te worden op plaatsen die toegankelijk zijn
voor het publiek (toepasbaarheidsbeginsel) en waar mensen 'significant' worden blootgesteld (blootstellingscriterium). Op zee hoeft daarom geen toetsing te worden uitgevoerd.


Vergunningverleners moeten ZZS toetsen aan het Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau (MTR). Voor
stoffen die in titel 5,2 Wet Milieubeheer worden genoemd gelden luchtkwaliteitseisen. Het MTR van een
aantal ZZS is opgenomen in de Activiteitenregeling milieubeheer.



OSPAR- en IMO-richtlijnen voor olie- en gaswinning en scheepvaart: In OSPAR verband zijn afspraken
gemaakt om de emissies naar de lucht van de olie- en gaswinning te beperken. De emissies van de
scheepvaart zijn gereguleerd in Europees en International Maritime Organisation (IMO) verband. Boorplatforms vallen ook onder deze bepalingen.



Het EU BAT Guidance document voor de onshore en offshore olie- en gaswinning (EU Hydrocarbons
Guidance Document) bevat een overzicht van de beste en meest recente technieken waarmee de impact
van olie- en gaswinning op het milieu kan worden gereduceerd. Offshore-activity 5 van het document
gaat in op ‘venting and flaring’ en activity 6 op diffuse emissies.

Maatstaf toetsingskader Nederland
De maatstaf voor de toetsing van de emissies naar lucht bij het N05-A-project is vastgesteld op basis van
de normen en eisen die in de Wet Milieubeheer en andere relevante regelgeving zijn vastgelegd met betrekking tot luchtkwaliteit.
Voor de luchtkwaliteitsgassen NO2 en fijnstof (PM10) geldt op grond van de Wm een jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3. Hierbij is de sommatie van achtergrondconcentratie inclusief bronbijdrage van een
voorgenomen activiteit van groot belang voor de gezondheid in de leefomgeving. In Nederland geldt ook
het Besluit Niet in Betekenende Mate (NIBM). Dit besluit geeft aan dat toetsing aan de luchtkwaliteitsnormen
achterwege kan blijven op het moment dat een project ‘niet in betekenende mate’ bijdraagt aan de concentraties NO2 en fijnstof (PM10). Daarbij is de grens voor ‘niet in betekenende mate’ gekwantificeerd als maximaal 3% van de geldende maximale jaargemiddelde grenswaarde waarbij verwaarloosbare effecten op de
leefomgeving zijn te verwachten. Voor de beoordeling van de effecten van het N05-A-project betekent dit
dat zowel voor NO2 als fijnstof (PM10) een maximale jaargemiddelde bronbijdrage van 1,2 µg/m3 als ‘niet in
betekenende mate’ wordt beschouwd.
Voor de ZZS benzeen en xyleen is het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) bepalend. Het MTR is de
concentratie van een stof in het milieu, waaronder geen negatief effect is te verwachten. Het MTR geldt
voor langdurige (chronische) blootstelling en overschrijding van deze waarde is onwenselijk. Daarnaast is
de VR-waarde (verwaarloosbaar risiconiveau) van belang. Dit is de concentratie van een stof in het milieu
waarbij de risico’s voor mens en ecosysteem verwaarloosbaar zijn. Bij de streefwaarde is inbegrepen dat
mens en milieu aan meerdere stoffen tegelijk blootgesteld kunnen worden, zodat ook bescherming wordt
geboden tegen de risico’s van mengsels van stoffen. De VR-waarde is afgeleid van de MTR en wordt voor
de meeste stoffen voorzichtigheidshalve vastgesteld op een-honderdste van de MTR-waarde. Echter, in
afwijking hierop heeft het RIVM de MTR-waarde voor benzeen vastgesteld op 5 µg/m3 als jaargemiddelde
waarde. Het VR is vastgesteld op een waarde van 1 µg/m3. Voor xyleen heeft het RIVM geen MTR-waarde
vastgesteld en wordt ook in de Activiteitenregeling milieubeheer (Arm) geen MTR-waarde gegeven. In dat
geval kan als indicatie aangesloten worden bij lange termijn blootstellingsgrenzen voor algemene populatie
zoals opgenomen in de stoffendatabase van de European Chemicals Agency (ECHA). Op grond van deze
database is voor xyleen een conservatieve MTR-waarde van 500 µg /m3 en een VR-waarde van 5 µg /m3
gekozen.
Met de bovenstaande waarden voor luchtkwaliteit en ZZS wordt het volgende toetsingskader voor de effectbeoordeling gehanteerd. De beoordeling wordt uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie. Op
grond van het toepasbaarheidsbeginsel en het blootstellingscriterium vindt de toetsing plaats op diverse
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plaatsen op de dichtstbijzijnde Waddeneilanden. Scores met plussen zijn niet van toepassing omdat het
project dan tot een verbetering van de luchtkwaliteit zou leiden en dat is niet waarschijnlijk.








Geen of een verwaarloosbaar effect wordt beschouwd als neutraal (0).


Voor luchtkwaliteitsgassen wordt het niveau voor ‘niet in betekenende mate’ aangehouden voor wat
als verwaarloosbaar wordt beschouwd. Voor NOx en fijnstof treedt dit op als de jaargemiddelde
bronbijdrage kleiner is dan 1,2 µg/m3.



Voor ZZS wordt de waarde voor het verwaarloosbaar risico (VR-waarde) aangehouden voor wat als
verwaarloosbaar wordt beschouwd. Voor benzeen treedt dit op als de jaargemiddelde bronbijdrage
kleiner is dan 1 µg/m3 en voor xyleen 5 µg/m3.

Een licht negatief effect (-) treedt op als een geringe en/of lokale toename van de concentratie optreedt
en deze toename binnen de grenswaarden blijft.


Voor de luchtkwaliteitsgassen NOx en fijnstof treedt dit op als de jaargemiddelde bronbijdrage kleiner is dan 25% van de jaargemiddelde grenswaarde voor NOx en fijnstof van 40 µg/m3, dat wil zeggen dat bijdrages tussen 1,2 µg/m3 (NIBM-waarde) en 10 µg/m3 (25% van de grenswaarde) worden
beschouwd als licht negatief.



Voor ZZS treedt dit op als de jaargemiddelde bronbijdrage kleiner is dan 25% van de MTR-waarde.
De MTR voor benzeen is 5 µg/m3 en voor xyleen 500 µg /m3. Voor benzeen wordt een bijdrage tussen 1 en 1,25 µg/m3 beschouwd als licht negatief en voor xyleen een bijdrage tussen 5 en 125
µg/m3.

Een negatief effect (- -) treedt op bij een aanmerkelijke toename binnen de grenswaarden.


Voor NOx en fijnstof treedt dit op als de jaargemiddelde bronbijdrage kleiner is dan de jaargemiddelde grenswaarde voor NOx en fijnstof van 40 µg/m3.



Voor ZZS treedt dit op als de jaargemiddelde bronbijdrage kleiner is dan de MTR-waarde. De MTR
voor benzeen is 5 µg/m3 en voor xyleen 500 µg /m3.

Een belangrijk negatief effect (- - -) treedt op wanneer een of meer luchtkwaliteitseisen worden overschreden.


Voor NOx en fijnstof treedt dit op als de jaargemiddelde bronbijdrage groter is dan de jaargemiddelde grenswaarde voor NOx en fijnstof van 40 µg/m3. Ook mag hierbij de maximaal toelaatbare
overschrijdingsfrequentie niet worden overschreden.



Voor ZZS treedt dit op als de jaargemiddelde bronbijdrage groter is dan de MTR-waarde. De MTR
voor benzeen is 5 µg/m3 en voor xyleen 500 µg /m3.

7.3.2

Beoordelingskader Duitsland

In Duitsland geldt ten aanzien van luchtkwaliteitsnormen en maximale emissies de 39, Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (39, BImSchV - Verordnung über Luftqualitätsstandards und Emissionshöchstmengen). Deze verordening zet de Europese richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa (2008/50/EC) om in Duits recht. Het doel is om de schadelijke effecten
van luchtverontreinigende stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen of te verminderen. Naleving van de voorgeschreven immissiewaarden en maximale emissieniveaus zal de vervuiling verder verminderen. Het gaat hierbij met name om de kritische componenten zoals stikstofdioxide (NO2), stikstofoxides (NOx), zwaveldioxide (SO2) en fijnstof (PM10), alsmede lood, benzeen en koolmonoxide. Verder
wordt de Technische Anleitung Luft (TA Luft - Technische instructies voor luchtkwaliteitscontrole) gebruikt
om de luchthygiënesituatie te beoordelen.
In Duitsland gelden op grond van de 39, BImSchV met betrekking tot de menselijke gezondheid de volgende
grenswaarden voor NO2 en PM10:
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NO2:

jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3, uurgemiddelde grenswaarde 200 µg/m3;



PM10:

jaargemiddelde grenswaarde van 40 µg/m3, daggemiddelde grenswaarde 50 µg/m3;



Benzeen: jaargemiddelde grenswaarde van 5 µg/m3.

In artikel 13 vierde lid wordt aangegeven dat als de immissieconcentratie beneden de 2 µg/m3 ligt, volstaan
kan worden met een modelberekening en er geen meetverplichtingen zijn.
Maatstaf toetsingskader Duitsland
Het beoordelingskader voor emissies naar lucht is vastgesteld op basis van de normen en eisen die in de
39, BImSchV en andere relevante regelgeving zijn vastgelegd met betrekking tot lucht en luchtkwaliteit.
Omdat voor Duitsland dezelfde grenswaarden gelden worden dezelfde maatstaf als voor Nederland gehanteerd. Een verschil tussen Duitsland en Nederland is dat in Duitsland geen NIBM-waarde geldt. In plaats
daarvan wordt uitgegaan van de 1% waarde waar beneden bijdragen als verwaarloosbaar worden beschouwd. Met de bovenstaande waarden wordt het volgende toetsingskader voor de effectbeoordeling gehanteerd. De beoordeling wordt uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie waarbij de toetsing plaatsvindt op het dichtstbijzijnde Waddeneiland Borkum. Scores met plussen zijn niet van toepassing omdat het
project dan tot een verbetering van de luchtkwaliteit zou leiden en dat is niet waarschijnlijk.


Geen of een verwaarloosbaar effect wordt beschouwd als neutraal (0).
Voor de luchtkwaliteit wordt een niveau van 1% van de grenswaarde aangehouden voor wat als verwaarloosbaar wordt beschouwd. Voor NOx en fijnstof treedt dit op als de jaargemiddelde bronbijdrage
kleiner is dan 0,4 µg/m3, voor benzeen kleiner dan 0,05 µg/m3 en voor xyleen kleiner dan 5 µg/m3.



Een licht negatief effect (-) treedt op als een geringe en/of lokale toename van de concentratie optreedt
en deze toename binnen de grenswaarden blijft. Voor NOx en fijnstof treedt dit op als de jaargemiddelde
bronbijdrage kleiner is dan 25% van de jaargemiddelde grenswaarde voor NOx en fijnstof van 40 µg/m3,
dat wil zeggen dat bijdrages tussen 0,4 µg/m3 (1%-waarde) en 10 µg/m3 (25% van de grenswaarde)
worden beschouwd als licht negatief. Voor benzeen wordt een jaargemiddelde bronbijdrage tussen 0,05
µg/m3 en 1,25 µg/m3 beschouwd als licht negatief en voor xyleen tussen 5 µg/m3 en 125 µg/m3.



Een negatief effect (- -) treedt op bij een aanmerkelijke toename binnen de grenswaarden.
Voor NOx en fijnstof treedt dit op als de jaargemiddelde bronbijdrage kleiner is dan de jaargemiddelde
grenswaarde voor NOx en fijnstof van 40 µg/m3, voor benzeen kleiner dan 5 µg/m3 en voor xyleen kleiner
dan 500 µg/m3.



Een belangrijk negatief effect (- - -) treedt op wanneer een of meer grenswaarden worden overschreden.
Voor NOx en fijnstof treedt dit op als de jaargemiddelde bronbijdrage groter is dan de jaargemiddelde
grenswaarde voor NOx en fijnstof van 40 µg/m3. Ook mag hierbij de maximaal toelaatbare overschrijdingsfrequentie niet worden overschreden. Voor benzeen wordt een jaargemiddelde bronbijdrage van
meer dan 5 µg/m3 beschouwd als een belangrijk negatief effect (- - -) en voor xyleen van meer dan 500
µg/m3.

Tabel 15 geeft de maatstaf voor de beoordeling van de effecten op emissies naar lucht/luchtkwaliteit in
Nederland en Duitsland. De beoordeling wordt uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie.
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Tabel 15: Maatstaf effectbeoordeling emissies naar lucht / luchtkwaliteit
Score

Toetsingskader Nederland

Toetsingskader Duitsland

+++

Niet van toepassing

Niet van toepassing

++

Niet van toepassing

Niet van toepassing

+

Niet van toepassing

Niet van toepassing

0

Geen of verwaarloosbare (netto) toename concentraties
onder het niveau voor ‘niet in betekenende mate’ (NO2 en
PM10) of onder de VR-waarde (benzeen/xyleen)

Geen of verwaarloosbare (netto) toename concentraties
onder het niveau van 1% van de grenswaarde

-

Beperkt toename concentraties binnen 25% van de
grenswaarde of de MTR-waarde

Beperkt toename concentraties binnen 25% van de
grenswaarde

--

Aanmerkelijke toename concentraties binnen de grenswaarden of de MTR-waarde

Aanmerkelijke toename concentraties binnen de grenswaarden

Overschrijding van luchtkwaliteits- of emissie-eisen of de
MTR-waarde

Overschrijding van luchtkwaliteits- of emissie-eisen

---

7.4

Beschrijving emissies naar lucht

Emissies naar de lucht doen zich voor tijdens alle fases van het project. Ze worden onder meer veroorzaakt
door de verbranding van brandstoffen in de motoren op het boorplatform en bij het affakkelen van aardgas
bij het schoonproduceren van putten. Daarnaast treden emissies naar lucht op bij de behandeling van het
geproduceerde aardgas en door de motoren van de schepen die worden ingezet bij de werkzaamheden,
zoals aanleggen van leidingen en het begeleiden van het boorproces.
De stoffen lachgas N2O en zwaveldioxide (SO2) zijn bij het N05-A-project verwaarloosbaar:


Lachgas: bij het N05-A-project zijn geen bronnen of processen waar emissies van lachgas vrijkomen.



Zwaveldioxide: de emissie van SO2 bij het N05-A-project is gering omdat het te winnen aardgas zwavelvrij is en laagzwavelige diesel wordt gebruikt als brandstof. Hierdoor zijn de emissies en immissies van
SO2 verwaarloosbaar ten opzichte van de grenswaarden en kan op voorhand met zekerheid worden
gesteld dat de emissies van SO2 de luchtkwaliteitseisen voor deze stof niet in gevaar brengen.

Tijdens de verschillende jaren van de uitvoering van het N05-A-project vinden niet in ieder jaar dezelfde
activiteiten plaats. Hierdoor wisselen de gevolgen op de luchtkwaliteit per jaar. Om de gevolgen voor de
luchtkwaliteit inzichtelijk te maken wordt een aantal verschillende jaren beschouwd die kenmerkend zijn
voor het project. Omdat de planning van het project afhankelijk is van de definitieve vergunningverlening,
kunnen hieraan nog geen vaste kalenderjaren worden verbonden, maar worden de kenmerkende jaren
aangeduid met Jaar1, Jaar2, Jaar3 en Jaar4 34.
Jaar1: Jaar1 betreft het jaar voorafgaand aan de productiefase waarin de zogeheten ‘pre-platform-drill’
putten kunnen worden geboord. Deze pre-drills hebben tot doel om zo vroeg mogelijk in het project
te onderzoeken of de prospects winbare hoeveelheden aardgas bevatten. Op basis van deze informatie kan het ontwerp van de winningsinstallaties nog aangepast worden. De pre-drills worden
geboord voordat het productieplatform geplaatst en in bedrijf is. Het boorplatform kan dan nog niet
geëlektrificeerd worden, omdat het productieplatform met de elektriciteitsaansluiting nog niet beschikbaar is. Daarnaast moet ook al het testgas van de pre-drills worden afgefakkeld en kan nog
niet deels via het productieplatform worden geproduceerd. Het boren van de pre-drillputten en is
verder beschreven in paragraaf 2.2.8.
Jaar2: Jaar2 betreft het jaar dat de faciliteiten worden aangelegd. Tijdens dit jaar wordt het productieplatform geplaatst en worden de pijpleiding en elektriciteitskabel aangelegd. Omdat de aanlegwerk-

34

De vier kenmerkende jaren kennen elk ter indicatie een aantal activiteiten die in een dergelijk jaar worden uitgevoerd. In de praktijk
kunnen zich echter omstandigheden voordoen dat de omvang of duur daarvan wijzigt.
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zaamheden bij elkaar slechts enkele maanden duren, vinden in Jaar2 niet jaarrond werkzaamheden
plaats.
Jaar3: Jaar3 betreft een jaar tijdens de productiefase waarin gelijktijdig aardgas wordt geproduceerd op
het productieplatform en putten worden geboord op het boorplatform. Deze combinatie productie
en boren staat bekend als concurrent operations. Voor Jaar3 wordt uitgegaan van een jaar waarin
depletiecompressie wordt gebruikt omdat productie met depletiecompressie de hoogste emissies
geeft. Depletiecompressie wordt normaal gesproken enkele jaren na de start van de productie in
gebruik genomen. Omdat tijdens concurrent operations de gasbehandeling op het productieplatform
operationeel is, kan een deel van het testgas van de geboorde putten via het productieplatform
worden geproduceerd. Indicatief zal er gedurende de levensduur van het platform vier tot zes jaar
concurrent geopereerd worden.
Jaar4: Jaar4 betreft een jaar tijdens de productiefase waarin alleen aardgas wordt geproduceerd op het
productieplatform, maar niet wordt geboord. Net als bij Jaar3 wordt hierbij aangenomen dat depletiecompressie wordt gebruikt. Jaar4 zal gerekend over de hele levensduur van het N05-A-platform
het grootste deel van de tijd optreden.

7.4.1

Varianten

Voor de emissies naar lucht zijn er twee uitvoeringsvarianten die betrekking hebben op de energievoorziening van het boor- en het productieplatform. Deze kunnen of in hun eigen energievoorziening voorzien of
geëlektrificeerd worden met elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat. Bij elektrificatie worden de emissies naar lucht sterk beperkt. Hierbij gelden de volgende opmerkingen:


Het boorplatform kan alleen worden geëlektrificeerd als het productieplatform N05-A wordt geëlektrificeerd. Op het platform N05-A wordt namelijk de elektriciteitsaansluiting voor het boorplatform geplaatst.



Als het boor- en het productieplatform niet worden geëlektrificeerd, wordt ook de kabel tussen Riffgat en
het platform N05-A niet aangelegd.



Als het productieplatform wordt geëlektrificeerd kan het platform onbemand worden geopereerd, waarbij
de installaties op afstand worden bediend. Bij onbemande operatie zijn minder bezoeken per schip en
helikopter vereist.

Daarnaast hebben enkele varianten invloed op transporten per schip en helikopter. De frequentie van de
transporten is afhankelijk of tijdens de boorfase het boorgruis wordt afgevoerd naar land en of tijdens de
productiefase het productieplatform bemand of onbemand wordt geopereerd. De transportafstanden zijn
afhankelijk welke plaats wordt gebruikt als uitvalsbasis voor de schepen en helikopters: Den Helder of
Eemshaven.
De onderstaande Figuur 11 toont de interacties en gevolgen bij de verschillende varianten voor de energievoorziening. Bij de beschrijving per fase wordt in de volgende paragrafen ingegaan op de invloed die de
verschillende varianten hebben op de emissie naar lucht.
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Uitvoeringsvarianten
emissies naar lucht

ja

Emissies bij aanleg
kabel

Geen emissies
eigen opwekking
Minder emissies
door minder
schepen en heli’s

Elektrificatie
productieplatform?

nee

Aanlegfase
• Aanleg kabel

Aanlegfase
• Geen aanleg kabel

Productiefase
• Elektrificatie
productieplatform
• Onbemande operatie

Productiefase
• Eigen opwekking
productieplatform
• Bemande operatie

Elektrificatie
boorplatform?

Geen emissies bij
aanleg kabel

Emissies eigen
opwekking
Meer emissies door
frequenter bezoek
schepen en heli’s

nee

ja
Minimalisatie
emissies dieselgeneratoren

Boorfase
• Elektrificatie
boorplatform

Boorfase
• Eigen opwekking
boorplatform

Emissies
dieselgeneratoren

Figuur 11: Overzicht van de interacties met betrekking tot emissies naar de lucht bij de uitvoeringsvarianten voor de energievoorziening
van het boor- en productieplatform.

7.4.2

Emissies naar lucht aanlegfase

De emissies naar lucht in de aanlegfase zijn voornamelijk afkomstig van de schepen voor het transport en
de plaatsing van het platform N05-A en van de schepen voor de aanleg van de gaspijpleiding en elektriciteitskabel. De motoren van deze schepen leiden tot de emissie van rookgassen.
Tijdens de aanlegfase hebben twee varianten invloed op emissies naar de lucht:
1 Als het productieplatform niet wordt geëlektrificeerd, wordt ook geen kabel naar windpark Riffgat aangelegd. In dat geval vervalt de emissie door de aanleg van de kabel door werkschepen. De emissies bij het
leggen van de kabel zijn relatief klein ten opzichte van de andere werkzaamheden in de aanlegfase en
hebben daarom geen onderscheidend effect op de emissies naar lucht tijdens de aanlegfase. Deze variant wordt daarom niet apart behandeld in deze paragraaf.
2 De gasleiding kan met twee technieken in de bodem worden ingegraven: trenchen of jetten. Beide ingraafvarianten verschillen echter niet wezenlijk in het brandstofverbruik en de gebruikte apparatuur, en
hebben daarom geen onderscheidend effect op de emissies naar lucht tijdens de aanlegfase. Deze variant wordt daarom niet apart behandeld in deze paragraaf.
Overzicht relevante emissiebronnen
De emissies naar lucht in de aanlegfase worden vooral veroorzaakt door motoren van de werkschepen voor
de plaatsing van het productieplatform, het leggen van de gasleiding en mogelijk voor het leggen van de
elektriciteitskabel. Deze motoren worden in het algemeen gestookt op diesel. De detaillering van deze bronnen is opgenomen in het Luchtkwaliteitsonderzoek in bijlage M7. In Tabel 16 is een overzicht gegeven van
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het totale brandstofverbruik en de totale emissies naar lucht. Deze emissies treden alleen op in het jaar van
aanleg. Tijdens de aanlegfase zijn er geen emissies van ZZS of methaan.
Tabel 16: Overzicht van de emissies naar lucht tijdens de aanlegfase
Emissie-vracht [ton/jaar]
Activiteit
NOx

fijnstof (PM10)

Aanlegwerkzaamheden totaal

29

0,6

Aanlegwerkzaamheden exclusief kabelaanleg

22

0,5

7.4.3

Emissies naar lucht boorfase

De belangrijkste emissies naar de lucht in de boorfase worden afhankelijk van de uitvoeringsvariant veroorzaakt door:


De dieselgeneratoren op het boorplatform;



Het affakkelen van aardgas tijdens het schoonproduceren en testen van putten;



De schepen en helikopters voor het transport van materiaal, materieel en personeel.

De enige relevante variant met betrekking tot emissies naar lucht in de boorfase is de wijze van energievoorziening van het boorplatform. Deze kan op twee manieren worden verzorgd (zie ook Figuur 11):


Bij de variant ‘Eigen opwekking boorplatform’ wordt de benodigde elektriciteit op het boorplatform zelf
opgewekt met dieselgeneratoren. De dieselgeneratoren verbruiken brandstof en de rookgassen die ontstaan bij de verbranding van de brandstof, veroorzaken emissies naar de lucht.



Bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ wordt het boorplatform van energie voorzien met elektriciteit
vanaf het Duitse windpark Riffgat. Bij deze variant worden de emissies naar lucht van de dieselgeneratoren grotendeels vermeden en is er alleen nog een kleine restemissie van motoren die niet geëlektrificeerd kunnen worden.

De uitvoeringsvariant voor het ontdoen van boorgruis en boorspoeling op waterbasis (lozen of afvoer per
schip) is ook van invloed op de emissies naar de lucht, omdat hiervoor extra scheepstransporten nodig zijn.
Deze variant wordt behandeld bij de emissies naar lucht van de transporten in paragraaf 7.4.5.
De energievoorziening van het boorplatform
De boortoren en de andere installaties op een boorplatform worden grotendeels elektrisch aangedreven.
De benodigde elektriciteit wordt op het boorplatform zelf opgewekt met dieselgeneratoren. Deze generatoren verbruiken gemiddeld ongeveer twaalf kubieke meter diesel per dag. Het verstoken van diesel in de
dieselgeneratoren op het boorplatform leidt tot de emissie van rookgassen. Als het boorplatform van elektriciteit wordt voorzien vanaf het windpark Riffgat worden de emissies naar lucht van de dieselgeneratoren
grotendeels vermeden. In dat geval is alleen nog een beperkte hoeveelheid diesel vereist (ongeveer 400
liter per dag) voor het testen van de generatoren en voor kleine dieselmotoren, die niet geëlektrificeerd
worden.
Fakkelemissies
Na afloop van het boren van een put wordt deze schoongeproduceerd en getest, waarbij ook enige tijd
aardgas wordt afgefakkeld. Deze verbranding leidt eveneens tot de emissies van rookgassen. Omdat de
verbranding van aardgas in fakkels in de meeste gevallen niet geheel volledig is, wordt zekerheidshalve
uitgegaan van een fakkelrendement van 99%. Bij het fakkelen zal daarom een geringe hoeveelheid aardgas
onverbrand vrijkomen.

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

67

Projectgerelateerd

Guard vessel
Tijdens de boorfase is continu een ‘guard vessel’ aanwezig uit veiligheidsoverwegingen. De motor van dit
schip verbruikt brandstof en veroorzaakt emissies naar de lucht.
De emissies naar lucht tijdens de boorfase zijn opgenomen in Tabel 17. De detaillering van deze bronnen
voor NOx en fijnstof (PM10) is opgenomen in de separate luchtkwaliteitsstudie en de emissie van de ZZS
benzeen en pZZS 35 xyleen in de luchtemissiestudie. De emissies voor het transport van goederen en personen: deze worden behandeld in paragraaf 7.4.5.
Tabel 17: Overzicht van energieverbruik en luchtemissies tijdens de boorfase gebaseerd op jaarrond boren 36
Emissiebron

Brandstofverbruik

NOx
(ton/jr)

PM10
(ton/jr)

Benzeen
(kg/jr)

Xyleen
(kg/jr)

47,0

CO2
(ton/jr)

CH4
(ton/jr)

6,3

N.v.t.

N.v.t.

11.600

-

0,5

2,8

42

5

3.100

11

47,5

9,1

42

5

14.700

11

1,6

0,2

N.v.t.

N.v.t.

400

-

0,5

2,8

42

5

3.100

11

2,1

3,0

42

5

3.500

11

Variant Eigen opwekking boorplatform
Dieselgeneratoren

3680 ton diesel/jaar

Fakkelen

2 miljoen Nm3 gas/jaar

Totaal
Variant Elektrificatie boorplatform
Dieselgeneratoren
Fakkelen

120 ton diesel/jaar
3

2 miljoen Nm gas/jaar

Totaal

De in Tabel 17 opgenomen waarden gelden voor jaarrond boren voor de varianten ‘eigen opwekking’ en
‘elektrificatie’. Hierbij wordt per put bij pre-drills één miljoen Nm3 aardgas afgefakkeld en bij concurrent operations’ een half miljoen Nm3 aardgas. Voor de vier kenmerkende jaren gelden de volgende opmerkingen:
Jaar1 (‘pre-drill’): In dit jaar wordt gedurende tien maanden geboord en is het dieselverbruik van de generatoren en het guard vessel evenredig lager. In Jaar1 wordt uitgegaan dat twee putten worden schoongeproduceerd en getest waarbij per put één miljoen Nm3 aardgas wordt afgefakkeld. In totaal wordt dus twee
miljoen Nm3 aardgas afgefakkeld.
Jaar2 (aanleg): In dit jaar wordt niet geboord en zijn er geen boring gerelateerde emissies.
Jaar3 (concurrent operations): In dit jaar wordt jaarrond geboord en er wordt van uitgegaan dat vier putten
worden schoongeproduceerd waarbij per put een half miljoen Nm3 aardgas wordt afgefakkeld. Echter, het
aardgas dat vrijkomt tijdens het testen van de putten kan via het productieplatform worden teruggewonnen
en behandeld tot verkoopbaar aardgas. Omdat de helft van het aardgas kan worden teruggewonnen, wordt
in Jaar3 in totaal, net als in Jaar2, twee miljoen Nm3 aardgas afgefakkeld.
Jaar4 (alleen productie): In dit jaar wordt niet geboord en zijn er geen boring gerelateerde emissies.

7.4.4

Emissies naar lucht productiefase

De belangrijkste emissies naar lucht in de productiefase worden veroorzaakt door energievoorziening van
de installaties op het platform en emissies die vrijkomen tijdens de gasbehandeling. De enige relevante
variant tijdens de productiefase is de wijze van energievoorziening van het productieplatform. Deze kan op
twee manieren worden verzorgd (zie ook Figuur 11):

35

36

pZZS zijn potentiële Zeer Zorgwekkende Stoffen. Dit zijn stoffen waarvan nog niet met zekerheid bekend is of ze wel of niet ZZS
zijn. Het bevoegd gezag kan voor een dergelijke stof aanvullende gegevens of maatregelen vragen. In voetnoot 42 wordt hierop
nader ingegaan.
De gasproductie duurt naar verwachting ten minste twintig jaar. De emissies en de effecten daarvan zijn daarom per jaar berekend.
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Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de energievoorziening van het platform verzorgd op basis van aardgas. Dit betreft onder meer de gasmotor waarmee de benodigde elektriciteit voor
het productieplatform wordt opgewekt, de gasturbine die de depletiecompressor aandrijft en het fornuis
voor de TEG-regeneratie 37. De verbranding van aardgas voor de eigen energieopwekking leidt tot de
emissie van rookgassen.



Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt het productieplatform van energie voorzien van
elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat en is op het platform N05-A alleen nog een kleine nooddieselgenerator nodig. Hierdoor worden de emissies naar lucht van gasgestookte installaties nagenoeg
geheel vermeden.

Procesemissies
Naast de emissies van de energievoorziening leidt de gasproductie ook tot zogeheten procesemissies. Dit
wordt veroorzaakt omdat bij de gasbehandeling kleine hoeveelheden aardgas onverbrand in de atmosfeer
terecht komen, wat leidt tot de emissie van methaan en andere koolwaterstoffen. Continue aardgasemissies
worden door verschillende voorzieningen nagenoeg geheel vermeden. De belangrijkste voorziening in dit
kader is de afgascompressor, waarmee nagenoeg alle vrijkomende afgasstromen worden opgevangen, gehercomprimeerd en weer bij het aardgas gevoegd. Alleen in de productiewaterontgasser wordt bij de ontgassing van het productiewater nog een kleine hoeveelheid aardgas afgeblazen. Daarnaast komt irregulier
aardgas vrij als de installaties van druk moeten worden gelaten uit veiligheidsoverwegingen of gasvrij moeten worden gemaakt voor onderhoudswerkzaamheden. De samenstelling van de genoemde procesemissies is vergelijkbaar met die van het gewonnen aardgas. Het aardgas bestaat grotendeels uit methaan en
andere alifatische koolwaterstoffen, maar bevat ook kleinere hoeveelheden aromatische koolwaterstoffen
waaronder benzeen (ZZS) en xyleen (pZZS).
Diffuse emissies als gevolg van niet geheel dichte pakkingen, afsluiters en dergelijke worden verwaarloosbaar klein geacht voor de installaties op het N05-A-platform omdat de installaties worden gebouwd volgens
de stand der techniek met betrekking tot lekdichtheid, waarbij gebruik wordt gemaakt van hoogwaardige
appendages en afdichtingsmaterialen. Bij constatering van dit soort kleine lekkage worden de noodzakelijke
maatregelen genomen deze te verhelpen en in de toekomst te voorkomen.
De emissies naar lucht tijdens de productiefase zijn opgenomen in Tabel 18. De emissies voor het transport
van goederen en personen worden behandeld in paragraaf 7.4.5.
Tabel 18: Overzicht jaarlijkse emissies naar lucht tijdens de productiefase
Luchtkwaliteit
Emissiebron

ZZS en pZZS

Klimaat

Emissie
NOx (ton)

(PM10 (ton)

Benzeen (kg)

Xyleen (kg)

CO2 (ton)

CH4 (ton)

Variant Eigen opwekking productieplatform
Gasmotor elektriciteitsgenerator

rookgas

5

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

3.800

-

Gasturbine depletiecompressie

rookgas

51

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

67.500

-

Fornuis TEG-regeneratie

rookgas

<1

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

700

-

Procesemissies gasbehandeling

aardgas

N.v.t.

N.v.t.

29

-

7

Noodgenerator

rookgas

<1

< 0,1

N.v.t.

300

-

57

< 0,1

29

72.300

7

Totaal

37

4
N.v.t.
4

Bij de gasbehandeling wordt TEG gebruikt om het aardgas te drogen. De TEG wordt geregenereerd door deze te verwarmen in
het TEG-fornuis.
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Luchtkwaliteit
Emissiebron

ZZS en pZZS

Klimaat

Emissie
NOx (ton)

(PM10 (ton)

Benzeen (kg)

Xyleen (kg)

CO2 (ton)

CH4 (ton)

Variant Elektrificatie productieplatform
Gasbehandeling

aardgas

N.v.t.

N.v.t.

29

Noodgenerator

rookgas

<1

< 0,1

N.v.t.

<1

< 0,1

29

Totaal

4
N.v.t.
4

-

7

10

N.v.t.

10

7

De in de tabel opgenomen waarden gelden voor de periode dat het productieplatform in bedrijf is, dat wil
zeggen in Jaar3 (concurrent operations) en Jaar4 (alleen productie). Tijdens concurrent operations zijn er
tegelijkertijd de emissies van het boor- en productieplatform en moeten de emissies tijdens de boorfase
(Tabel 17) en de productiefase (Tabel 18) worden opgeteld. De emissies tijdens concurrent operations zijn
daarbij afhankelijk van de mogelijke varianten tijdens de boor- en productiefase. De gunstigste combinatie
van varianten hierbij is dat beide platforms volledig geëlektrificeerd zijn en de ongunstigste combinatie als
beide platforms hun eigen energievoorziening verzorgen. De procesemissies op het productieplatform en
de fakkelemissies op het boorplatform zijn bij alle combinaties van varianten hetzelfde. In Tabel 19 zijn de
emissies naar lucht tijdens concurrent operations getoond voor de ongunstigste en gunstigste combinatie
van varianten. In de luchtstudie zijn de emissies van alle combinaties opgenomen.
Tabel 19: Overzicht jaarlijkse emissies naar lucht tijdens concurrent operations voor de ongunstigste en gunstigste combinatie van
varianten
Luchtkwaliteit
Emissiebron

ZZS en pZZS

Klimaat

Emissie
NOx (ton)

PM10 (ton)

Benzeen (kg)

Xyleen (kg)

CO2 (ton)

CH4 (ton)

Ongunstigste combinatie van varianten: Eigen opwekking productieplatform i.c.m. Eigen opwekking boorplatform
Gasgestookte installaties productieplatform

rookgas

57

N.v.t.

N.v.t.

Procesemissies gasbehandeling

aardgas

N.v.t.

N.v.t.

29

Noodgenerator productieplatform

rookgas

<1

<1

N.v.t.

Dieselgeneratoren
boorplatform

rookgas

47

6

N.v.t.

Fakkel boorplatform

rookgas

1

3

42

105

9

71

Totaal

N.v.t.

72.300

-

-

7

N.v.t.

300

-

N.v.t.

11.600

-

5

3.100

11

9

87.300

18

4

Gunstigste combinatie van varianten: Elektrificatie productieplatform i.c.m. Elektrificatie boorplatform
Gasgestookte installaties productieplatform

rookgas

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Procesemissies gasbehandeling

aardgas

N.v.t.

N.v.t.

29

Noodgenerator productieplatform

rookgas

<1

<1

N.v.t.

N.v.t.

10

N.v.t.

Dieselgeneratoren
boorplatform

rookgas

2

<1

N.v.t.

N.v.t.

400

N.v.t.

Fakkel boorplatform

rookgas

1

3

42

5

3.100

11

3

3

71

9

3.500

18

Totaal
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7.4.5

Emissies naar lucht ontmantelingsfase

Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en worden de installaties veiliggesteld en schoongemaakt.
Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept
voor hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen
de pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd. Deze werkzaamheden zullen emissies naar de lucht
veroorzaken maar omdat de wijze van ontmanteling nog niet vaststaat, is de omvang hiervan nog niet te
bepalen. Te verwachten valt dat de emissies vergelijkbaar zijn met de emissies in de aanlegfase. De ontmanteling zal bij elkaar meerdere maanden in beslag nemen.

7.4.6

Emissies naar lucht door transporten tijdens alle fases

In alle fases van het project zijn transporten nodig om materiaal, materieel en personeel aan en af te voeren.
Deze transporten worden uitgevoerd per schip en helikopter. De motoren van de schepen en helikopters,
die nodig zijn voor het transport van materiaal, materieel en personeel, verstoken in het algemeen diesel en
heli fuel (kerosine). Dit leidt tot de emissie van onder andere NOx, fijnstof en CO2. Benzeen en xyleen spelen
geen rol bij transportemissies. De transporten voldoen aan de wettelijke eisen wat betreft routes, vlieghoogtes, etc. Het aantal transporten wordt zoveel mogelijk beperkt door een goede logistieke planning, optimalisatie van de transportmiddelen en door het zoveel mogelijk combineren van transporten.
Relevante varianten met betrekking tot emissies naar lucht bij transporten
Met betrekking tot de emissies van transporten zijn de verschillende varianten relevant (zie ook Figuur 11).
Voor al deze varianten geldt dat ze alleen van invloed zijn op het aantal of de afstand van de scheeps- en
helikoptertransporten, maar niet op de emissies van de ingezette schepen en helikopters zelf. Deze worden
namelijk bepaald door eigenschappen van de motoren van dat schip of die helikopter.
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase is in het algemeen geen transport van goederen of personeel vereist, omdat de
werkschepen de benodigde materialen zelf vooraf aan boord nemen. De werkschepen benodigd voor deze
fase zijn al behandeld in paragraaf 7.4.2.
Boorfase
Tijdens de boorfase wordt het boorplatform vier keer per week per schip en zes keer per week per helikopter
bezocht. Een boring van drie maanden vereist dan afhankelijk van de variant 52 of 59 transporten per schip
en 78 transporten per helikopter. Aangenomen wordt dat als gelijktijdig wordt geboord en geproduceerd
geen aparte bezoeken nodig zijn voor het productieplatform. Als vrijkomend boorgruis en boorspoeling op
waterbasis niet worden geloosd, maar per schip naar de wal wordt afgevoerd, zijn hiervoor extra scheepstransporten benodigd.


Bij de variant ‘Lozing boorgruis en -spoeling’ zijn alleen de reguliere vaarten vereist, waarbij het platform gemiddeld vier keer per week wordt bezocht. Een boring van drie maanden vereist dan 52 transporten.



Bij de variant ‘Afvoer boorgruis en -spoeling’ zijn hiernaast nog zeven extra transporten vereist om
het boorgruis en de boorspoeling af te voeren. Een boring van drie maanden vereist dan 59 transporten.
De afvoer van het boorgruis vindt plaats met hetzelfde type bevoorradingsschip als dat gebruikt wordt
voor de andere transporten naar en van het platform. Ook het transport aan land met vrachtwagens en
de verwerking van het boorgruis en -spoeling aan land leidt tot de emissies naar lucht. Per put zijn
hiervoor ongeveer honderdvijftig vrachtwagens vereist over een periode van meerdere weken. De emissies hiervan zijn niet gekwantificeerd omdat aangenomen kan worden dat deze vrachtwagens in het
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havengebied direct opmengen in het ‘omringende verkeersbeeld’ 38 van het betreffende havengebied en
ze een verwaarloosbare bijdrage hebben aan de emissies.
Productiefase
Tijdens de productiefase wordt het platform periodiek bezocht per helikopter voor het transport van personeel en per bevoorradingsschip voor de aan- en afvoer van goederen. Het aantal bezoeken is afhankelijk
van het feit of platform N05-A bemand of onbemand opereert:


Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ is het uit operationele redenen aannemelijk dat
het productieplatform continu bemand is. Bij bemande operatie wordt het N05-A-platform wekelijks per
heli bezocht voor bemanningswisseling en daarnaast nog tien keer voor korte bezoeken. Daarnaast
wordt het platform iedere twee weken per schip bezocht voor bevoorrading. Op basis van deze aannames vinden jaarlijks 26 bezoeken per schip en 62 bezoeken per helikopter plaats.



Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ kan het platform het grootste deel van de tijd onbemand
worden geopereerd. Bij onbemande operatie wordt het platform gemiddeld iedere maand één week bemand voor inspectie en onderhoud. Daarnaast wordt rekening gehouden met een aantal ad-hoc bezoeken. Op basis van deze aannames vinden jaarlijks zestien bezoeken per schip en veertig bezoeken per
helikopter plaats.

In Tabel 20 is het aantal bezoeken van schepen en helikopters voor de verschillende fases van het project
samengevat.
Tabel 20: Aantal bezoeken van schepen en helikopters in de boor- en productiefase
Projectfase

Aantal bezoeken per schip

Aantal bezoeken per heli

Boorfase

Aantal bezoeken per boring (3 maanden)

Lozing boorgruis

52

78

Afvoer boorgruis

59

78

Productiefase

Aantal bezoeken per jaar

Bemand / eigen opwekking productieplatform

26

62

Onbemand / elektrificatie productieplatform

16

40

Naast de transportmiddelen heeft ook de plaats waarvandaan de schepen en helikopters vertrekken invloed
op de emissies naar lucht. Voor de bevoorrading van het boor- en productieplatform is in een haven aan
land een supply base vereist waar materialen worden opgeslagen, die per bevoorradingsschip worden vervoerd. Evenzo is voor de bezoeken aan het boor- en productieplatform per helikopter een luchthaven (heliport) vereist waarvandaan de helikopters vertrekken. Voor het N05-A-project zijn de scheeps- en luchthavens van Den Helder en Eemshaven relevante uitvalsbases:


Den Helder is de belangrijkste Nederlandse offshore uitvalsbasis voor zowel schepen als helikopters.
Zowel de haven als het vliegveld hebben uitgebreide voorzieningen. De vaar- en vliegafstand van Den
Helder naar de locatie van het N05-A-platform is ongeveer 180 km.



Eemshaven ligt aanmerkelijk dichter bij maar heeft minder voorzieningen. De vaar- en vliegafstand van
Eemshaven naar de locatie van het N05-A-platform is ongeveer 50 km.

In de onderstaande Tabel 21 zijn voor de verschillende fases het aantal transporten en de daaraan gerelateerde jaarlijkse emissies van NOx en fijnstof opgenomen. Per fase is dit gedaan voor het jaar met de meeste
transporten.

38

Zie het tekstvak hierover verderop in deze paragraaf.
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Bij het bepalen van de luchtemissies van vervoersbewegingen is het de gangbare aanpak dat alleen de emissies
worden meegenomen tot het punt waar ‘het verkeer opmengt met het omringende verkeersbeeld’ 39. In lijn met de
aanpak voor vervoersbewegingen op land wordt ten aanzien van het bepalen van het effect van de emissies op de
luchtkwaliteit alleen het traject tot de dichtstbijzijnde drukbevaren en -bevlogen routes meegenomen. In het algemeen is de lengte van dit traject 10 tot 20 km.
Als deze aanpak ook voor de transporten wordt gevolgd, vervalt hiermee het verschil tussen de uitvalsbases voor
scheeps- en helikoptertransporten. Om dit verschil toch inzichtelijk te maken worden in de onderstaande Tabel 21
de totale emissies vermeld voor vervoersbewegingen tot 1) Den Helder (180 km enkele reis) en 2) Eemshaven (50
km enkele reis). Hierdoor wijken de emissies in Tabel 21 af van de transportemissies in de luchtstudie, omdat voor
de bepaling van de bijdrage aan de luchtkwaliteit alleen gerekend wordt met de afstand tot het punt van opmenging
met het overige verkeer. Bij de beoordeling van de varianten wordt uitgegaan van de emissies in Tabel 21.
Tabel 21: Overzicht jaarlijkse NOx- en fijnstofemissies in de boor- en productiefase 40 voor transporten vanaf Den Helder en Eemshaven
Emissiebron

Variant

Bezoekfrequentie

Den Helder

Eemshaven

NOx (ton)

Fijnstof (ton)

NOx (ton)

Fijnstof (ton)

<1

< 0,1

<1

< 0,1

1

< 0,1

<1

< 0,1

24

0,4

7

0,1

94

1,8

26

0,5

Boorfase
Helikopters

Alle

Schepen

Lozing boorgruis

Schepen

Afvoer boorgruis

78 per boring
312 per jaar
52 per boring
208 per jaar
59 per boring

27

0,5

7

0,1

236 per jaar

107

2,0

30

0,6

Productiefase
Helikopters

Bemand

62 per jaar

<1

< 0,1

<1

< 0,1

Helikopters

Onbemand

26 per jaar

<1

< 0,1

<1

< 0,1

Schepen

Bemand

40 per jaar

18

0,3

5

0,1

Schepen

Onbemand

16 per jaar

7

0,1

2

< 0,1

7.4.7

Toetsing emissies aan de relevante wetgeving

De wetgeving stelt eisen aan de toegelaten emissies naar lucht, waaronder voor de emissies van stookinstallaties, procesemissies en de emissies van schepen.
Emissies van stookinstallaties
Het Activiteitenbesluit milieubeheer (Abm) vereist dat luchtemissies uit stookinstallaties zoals gasmotoren,
gasturbines en ketelinstallaties voldoen aan emissie-eisen. Voor het N05-A-platform gelden de emissieeisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het Abm. Voor stookinstallaties die worden gestookt op aardgas geldt in het algemeen alleen een NOx-eis, voor installaties die worden gestookt op andere brandstoffen
geldt tevens een eis voor SO2 en fijnstof. Bij de specificatie van de stookinstallaties op het N05-A-platform
vereist ONE-Dyas dat stookinstallaties ten minste aan de wettelijke grenswaarden voldoen zodat wordt
voldaan aan de vigerende emissie-eisen. In de praktijk zullen de emissies van de installaties op het N05-Aplatform vaak lager dan deze grenswaarden zijn. Bij de emissieberekeningen wordt echter voorzichtigheidshalve gerekend met de wettelijke grenswaarde.
39

40

Deze aanpak is beschreven in de invoerinstructie voor Aerius, in het bijzonder blz. 9/10 en dan vooral laatste alinea van blz. 10
https://www.bij12.nl/assets/Instructie-gegevensinvoer-voor-AERIUS-Calculator-januari-2018.pdf
Het boren van de twaalf putten en sidetracks neemt bij elkaar meerdere jaren in beslag. De emissies en de effecten daarvan zijn
daarom per jaar berekend.
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Toetsing gasvormige emissies (gO.2 stoffen)
Het Abm vereist dat luchtemissies van organische stoffen uit puntbronnen worden getoetst aan de grenswaarden. Het Abm geeft een grenswaarde voor de emissies naar lucht van stoffen die in stofcategorie gO.2
(gasvormige organische stoffen behalve methaan) vallen. Dit geldt alleen voor luchtemissies die optreden
bij reguliere bedrijfsvoering. Het aardgas van het N05-A veld bevat ongeveer 5% gO.2 stoffen. De enige
puntvormige emissiebron van deze stoffen bij reguliere bedrijfsvoering is de ontluchtingspijp van de productiewaterontgasser en deze emissiebron is derhalve getoetst aan het Abm. Daarnaast treden ook niet-reguliere emissies op bij het drukvrij maken van de installaties voor onderhoud of uit veiligheidsoverwegingen.
De productiewaterontgasser emitteert continue aardgas met een debiet van 5,3 Nm3 per dag naar de buitenlucht. Jaarlijks is dit 1900 Nm3 aardgas. Het aandeel aan componenten die in stofklasse gO.2 vallen, is
5 mol% in aardgas. Dit betekent dat voor stofklasse gO.2 een emissie optreedt van 360 kg per jaar (modelstof hexaan).
Als eerste stap in de toetsing moet volgens artikel 2.5 van het Abm gecontroleerd worden of deze emissie
groter is dan de grensmassastroom 41 voor deze stofgroep. De grensmassastroom voor stofklasse gO.2 is
0,5 kg per uur. De productiewaterontgasser zit hieronder met een massastroom van 0,01 kg per uur (360
kg / 8760 uur per jaar). Dit betekent dat voor deze emissiebron voor deze stofklasse geen concentratie-eis
geldt vanuit het Abm. Hiermee wordt voldaan aan de emissie-eisen voor gasvormige emissies van gO.2
stoffen.
De emissies bij het drukvrij maken van de installaties voor onderhoud of uit veiligheidsoverwegingen alsmede van het schoonproduceren en testen van aardgasputten zijn geen reguliere emissies in het kader van
het Abm en hiervoor gelden de artikelen 2.6 en 2.5 Abm niet.
Toetsing gasvormige emissies van zorgwekkende stoffen (ZZS en pZZS)
Het Abm vereist dat luchtemissies van ZZS en pZZS uit puntbronnen van gasvormige stoffen worden getoetst aan de grenswaarden. Voor het N05-A-project betreft dit de stoffen benzeen (ZZS) en xyleen (pZZS).
Deze twee stoffen zijn van nature in aardgas aanwezig. Het gehalte aan benzeen in het N05-A-aardgas is
ongeveer 0,06 mol% en het gehalte aan xyleen is 0,006 mol%. Beide componenten vallen in de stofklasse
MVP2 (minimalisatieverplichte stoffen). In het kader van de sommatiebepaling moeten beide stoffen gezamenlijk als stoffen in de stofklasse MVP2 worden getoetst. In Tabel 22 is een overzicht van de emissies van
benzeen en xyleen voor de productiefase gepresenteerd.
Omdat xyleen als pZZS is vastgesteld 42 is xyleen samen met benzeen in stofklasse MVP2 getoetst. Het
aandeel aan componenten in stofklasse MVP2 is in totaal 0,069 mol% (benzeen + xyleen). In Tabel 22 is
een overzicht van de emissievrachten van benzeen en xyleen voor de productiefase gepresenteerd. De
emissie moet eerst getoetst worden aan de vrijstellingsbepaling en vervolgens eventueel aan de grensmassastroom.


De gesommeerde emissievracht van de productiewaterontgasser van 4,7 kg/jaar is hoger dan de vrijstellingsbepaling van 1,25 kg per jaar voor stofklasse MVP2. Dit betekent dat de emissie getoetst moet
worden aan de grensmassastroom.

41

De gedachte achter de grensmassastroom is simpelweg dat het niet zinvol is om veel moeite te doen om kleine emissies aan te
pakken. Het Activiteitenbesluit kent dus drempelwaarden die de grens markeren tussen 'wel de moeite waard om aan te pakken'
en 'niet de moeite waard'. Deze drempelwaarde is de grensmassastroom. (Bron Infomil: https://www.infomil.nl/onderwerpen/luchtwater/lucht/digitale-ner/emissiegrenswaarden/#h79884058-3543-4b34-840d-e4157e7eae0c)
In lijn met de aanpak voor de pZZS (potentiële ZZS-stoffen), zoals voorgesteld door het Rijk (zie de Infomil-website), moeten de
emissies en (in)directe lozingen van zogenaamde pZZS met extra voorzorg worden behandeld. pZZS zijn stoffen die volgens het
RIVM (chemisch) vergelijkbaar zijn met ZZS maar (nog) niet als zodanig zijn geclassificeerd. Xyleen heeft momenteel stofklasse
gO.2 volgens het Arm. Het Arm bevat een limitatieve lijst, vastgesteld en gepubliceerd door het RIVM. De algemene juridische
basis voor de koppeling van de aanpak van pZZS met de milieuvergunning is artikel 1.1a van de Wet milieubeheer. Hieruit volgt
de verplichting om alle maatregelen te nemen of handelingen achterwege te laten om nadelige milieugevolgen te voorkomen c.q.
te beperken voor zover men dit weet of redelijkerwijs had kunnen weten. Met name dit laatste aspect is van toepassing op de
pZZS. Derhalve wordt xyleen in het kader van het voorzorgsbeginsel als ZZS meegenomen.

42
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De grensmassastroom voor stofklasse MVP2 is 2,5 gram per uur. Bij de productiewaterontgasser is de
gesommeerde massastroom van MVP2-stoffen van 0,5 gram per uur. Omdat deze waarde lager is dan
de grensmassastroom geldt voor deze emissiebron vanuit het Abm geen concentratie-eis voor deze
stofklasse en wordt dus aan de regels voldaan.

De emissies bij het drukvrij maken van de installaties voor onderhoud of uit veiligheidsoverwegingen alsmede van het schoonproduceren en testen van aardgasputten zijn geen reguliere emissies in het kader van
het Abm en hiervoor gelden de artikelen 2.6 en 2.5 Abm niet.
Tabel 22: Totaaloverzicht van de jaarlijkse emissievrachten van benzeen en xyleen in de productiefase
Benaming

Continu / discontinu
Regulier / niet-regulier

Productiewaterontgasser

Continu / regulier

4,2

0,5

Drukvrij maken voor onderhoud

Discontinu / niet-regulier

2,9

0,4

Drukvrij maken uit veiligheidsoverwegingen

Discontinu / niet-regulier

21,1

2,7

28,2

3,6

Emissie kg/jaar

Benzeen [kg/yr]

Xyleen [kg/yr]

Emissies van schepen
De International Maritime Organization (IMO) stelt eisen aan de emissies van de zeescheepvaart. Deze
eisen zijn vastgelegd in een aantal regelingen onder de ‘International Convention on the Prevention of Pollution from Ships’ (MARPOL 73/78). Regulation 13 stelt eisen aan NOx-emissies en Regulation 14 aan SO2en fijnstofemissies.

7.5

Resultaten berekening concentraties in de lucht

7.5.1

Resultaten berekening NO2- en fijnstofconcentraties

Op basis van de emissievrachten die in de vorige paragrafen zijn beschreven, zijn met behulp van verspreidingsberekeningen de immissieconcentraties van NO2 en fijnstof op leefniveau berekend. Het verschil tussen emissies en immissies is dat emissies hetgeen is wat uit een schoorsteen komt en immissies wat daarvan op een bepaalde plaats weer op de bodem of op leefhoogte terecht komt. De immissies bepalen dus in
hoeverre een bepaalde emissiebron effect heeft op de luchtkwaliteit. De immissieberekeningen zijn uitgevoerd met het programmapakket GeoMilieu en bij de berekeningen is onder andere rekening gehouden met
de emissieduur, de emissiehoogte en de meteorologische omstandigheden. De immissies zijn bepaald voor
vier kenmerkende jaren zoals beschreven in paragraaf 7.4. Hiermee wordt inzicht geboden wat de normale
en maximale effecten zijn. In de rapportage van het luchtkwaliteitsonderzoek voor het N05-A-project zijn het
onderzoek en de resultaten nader gedetailleerd.
Om de invloed op de luchtkwaliteit op de Waddeneilanden in beeld te brengen, is de invloed van de activiteiten op de luchtkwaliteit bepaald voor de vier specifieke toetslocaties op de eilanden Schiermonnikoog,
Rottumerplaat en Borkum. Deze toetspunten zijn dusdanig gekozen, dat hier het grootste effect op land
optreedt. Elders op land zijn de bijdragen van het N05-A-project dus kleiner. In Figuur 12 zijn de gekozen
toetspunten weergegeven als genummerde rode bolletjes. Het blauwe bolletje met een x is de locatie van
platform N05-A. Hieronder worden de resultaten van de verschillende kenmerkende jaren besproken. Waar
hierbij concentraties worden genoemd, is dit steeds de concentratie op het toetspunt waar de hoogste concentratie is berekend. De huidige achtergrondconcentratie voor de vier toetspunten op de Waddeneilanden
is maximaal 8,3 µg/m3 voor NO2 en maximaal 13,8 µg/m3 voor fijnstof (PM10) en de grenswaarde voor beide
stoffen is 40 µg/m3. Hierbij wordt opgemerkt dat de wat hogere achtergrondconcentratie voor fijnstof deels
wordt veroorzaakt door de concentratie van zeezout in de lucht van de Waddeneilanden. Omdat de lucht in
Nederland steeds schoner wordt daalt de achtergrondconcentratie geleidelijk in de tijd.
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Jaar1: Jaar1 betreft het jaar voorafgaand aan de productiefase waarin de pre-drills worden geboord en het
productieplatform nog niet geplaatst en in bedrijf is.
Voor deze situatie is berekend dat de maximale bronbijdrage voor NO2 0,03 µg/m3 is en voor PM10
is de bijdrage kleiner dan 0,01 µg/m. Deze bijdragen zijn zo klein dat dit geen noemenswaardige
invloed heeft op de achtergrondconcentratie. De grenswaarde voor beide componenten is 40 µg/m3,
waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden. De bronbijdragen van beide componenten liggen bovendien ruimschoots onder de drempelwaarde voor ‘Niet In Betekenende Mate’
van 1,2 µg/m3.
Jaar2: Jaar2 betreft het jaar dat de faciliteiten worden aangelegd.
Voor deze situatie is berekend dat de maximale bronbijdrage voor NO2 0,06 µg/m3 is en voor PM10
is de bijdrage kleiner dan 0,01 µg/m3. Deze bijdragen zijn zo klein dat dit geen invloed heeft op de
achtergrondconcentratie. De grenswaarde voor beide componenten is 40 µg/m3, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden. De bronbijdragen van beide componenten liggen bovendien ruimschoots onder de drempelwaarde voor ‘Niet In Betekenende Mate’ van 1,2 µg/m3.
Jaar3: Jaar3 betreft een jaar tijdens de productiefase waarin gelijktijdig aardgas wordt geproduceerd op
het productieplatform en putten worden geboord op het boorplatform. Indicatief zullen gedurende
de levensduur van het platform in vier tot zes jaar boringen worden uitgevoerd.


De hoogste emissies en immissies treden op bij de variant waarbij zowel het boor- als productieplatform in hun eigen energievoorziening voorzien. Voor deze situatie is berekend dat
de maximale bronbijdrage voor NO2 0,05 µg/m3 is en voor PM10 is de bijdrage kleiner dan
0,01 µg/m3.



De laagste emissies en immissies treden op bij de variant waarbij zowel het boor- als productieplatform worden geëlektrificeerd met elektriciteitslevering vanaf windpark Riffgat. Voor
deze situatie is berekend dat de maximale bronbijdrage voor NO2 0,01 µg/m3 is en voor PM10
is de bijdrage kleiner dan 0,01 µg/m3.

De maximale bronbijdrages voor NO2 en PM10 zijn voor alle combinaties zo klein dat dit geen noemenswaardige invloed heeft op de achtergrondconcentratie. De grenswaarde voor beide componenten is 40 µg/m3, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden. De bronbijdragen
van beide componenten liggen bovendien ruimschoots onder de drempelwaarde voor ‘Niet In Betekenende Mate’ van 1,2 µg/m3.
Hoewel voor alle combinaties voor de energievoorziening ruimschoots wordt voldaan aan de wettelijke eisen, levert de combinatie waarbij beide platforms geëlektrificeerd worden de beste milieuprestatie op het gebied van de emissies naar de lucht.
Jaar4: Jaar4 betreft een jaar tijdens de productiefase waarin alleen aardgas wordt geproduceerd op het
productieplatform, maar niet wordt geboord. Jaar4 zal gerekend over de hele levensduur van het
N05-A-platform het grootste deel van de tijd optreden.


De hoogste emissies en immissies treden op bij de variant waarbij het productieplatform in
zijn eigen energievoorziening voorziet. Voor deze situatie is berekend dat de maximale bronbijdrage voor NO2 0,02 µg/m3 is en voor PM10 is de bijdrage kleiner dan 0,01 µg/m3.



De laagste emissies en immissies treden op bij de variant waarbij het productieplatform worden geëlektrificeerd met elektriciteitslevering vanaf windpark Riffgat. Voor deze situatie is berekend dat de maximale bronbijdrage voor NO2 0,01 µg/m3 is en voor PM10 is de bijdrage
kleiner dan 0,01 µg/m3.

De maximale bronbijdrages voor NO2 en PM10 zijn voor beide varianten zo klein dat dit geen noemenswaardige invloed heeft op de achtergrondconcentratie. De grenswaarde voor beide componenten is 40 µg/m3, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden. De bronbijdragen
van beide componenten liggen bovendien ruimschoots onder de drempelwaarde voor ‘Niet In Betekenende Mate’ van 1,2 µg/m3.
Hoewel voor beide varianten van de energievoorziening ruimschoots wordt voldaan aan de
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wettelijke eisen, levert de varianten waarbij het productieplatform geëlektrificeerd wordt de beste
milieuprestatie op het gebied van de emissies naar de lucht.
De resultaten van de verspreidingsberekeningen zijn samengevat in Tabel 23. De tabel toont de bijdrage
van het N05-A-project aan de achtergrondconcentratie voor het rekenjaar met de hoogste bijdrage en de
ongunstigste variant. Dit is Jaar3 waarbij gelijktijdig aardgas wordt gewonnen en wordt geboord (concurrent
operations) waarbij zowel het boor- als productieplatform in hun eigen energievoorziening voorzien. Voor
zowel NO2 als PM10 blijkt dat voor alle vier de toetslocaties de immissieconcentratie (bronbijdrage + achtergrondbijdrage) ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden voor de luchtkwaliteit en dat de bijdrage
van zowel NO2 als PM10 ruimschoots onder het niveau van NIBM ligt. Alle andere rekenjaren en varianten
hebben een nog kleinere bijdrage en voldoen daarmee ook aan de wettelijke eisen.

Figuur 12: Toetspunten voor de beoordeling van de effecten van het N05-A-project op de luchtkwaliteit.
Tabel 23: Resultaat van de verspreidingsberekeningen voor de vier toetspunten op de Waddeneilanden voor NO2 en fijnstof PM10 voor
het rekenjaar en de variant met de hoogste bijdrage. De tabel toont voor alle parameters de jaargemiddelde waarden.

Toetspunt

Grenswaarde
NO2 en PM10
(µg/m3)

NIBM-waarde
NO2 en PM10
(µg/m3)

NO2 concentratie gemiddeld
(µg/m3)
Bronbijdrage

PM10 concentratie gemiddeld
(µg/m3)

Achtergrond +
bronbijdrage

Bronbijdrage

Achtergrond +
bronbijdrage

Schier west

40

1,2

0,03

7,5

< 0,01

13,2

Schier oost

40

1,2

0,03

7,5

< 0,01

12,8

Rottumeroog

40

1,2

0,05

7,0

< 0,01

12,8

Borkum

40

1,2

0,04

6,7

< 0,01

12,9

7.5.2

Resultaten berekening benzeen- en xyleenconcentraties

Ook voor de ZZS-componenten benzeen en xyleen zijn met behulp van verspreidingsberekeningen de immissieconcentraties van deze stoffen op leefniveau berekend. Hiertoe is de verspreiding (dispersie) van de
emissie bepaald, onder andere rekening houdende met de emissieduur, de emissiehoogte en de lokale
meteorologische omstandigheden. Evenals voor luchtkwaliteit zijn de ZZS-immissies berekend voor de vier
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toetspunten op de eilanden Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Borkum. De bijdrage van het N05-A-project
is vervolgens opgeteld bij de achtergrondconcentratie ter plaatse. Voor de berekening van de immissieconcentraties van ZZS is eveneens uitgegaan van het jaar waarin de hoogste emissies en immissies optreden.
Dit is de situatie met concurrent operations in het kenmerkende Jaar3. In de rapportage van de Emissie- en
ZZS-Toets voor het N05-A-project in bijlage M8 zijn het ZZS-onderzoek en de resultaten nader gedetailleerd. Met betrekking tot ZZS gelden voor het N05-A-project de volgende bijzonderheden:


ZZS-emissies naar de lucht bij het N05-A-project treden alleen op bij activiteiten waarbij aardgas onverbrand in de atmosfeer terecht komt. Aardgas is namelijk de enige potentiële ZZS-bron, omdat aardgas
van nature benzeen en in mindere mate xyleen bevat.



Tijdens de boorfase komt aardgas alleen onverbrand vrij tijdens het schoonproduceren en testen van
putten. Deze fakkel heeft een verbrandingsrendement van ongeveer 99%, waardoor een kleine hoeveelheid aardgas onverbrand wordt geëmitteerd. Deze activiteit verschilt niet bij de uitvoeringsvarianten voor
de boorfase.



Tijdens de productiefase komt aardgas alleen onverbrand vrij in de productiewaterontgasser en bij het
drukvrij maken van de installaties uit veiligheidsoverwegingen en voor onderhoud. Deze drie activiteiten
verschillen niet bij de uitvoeringsvarianten voor de productiefase.



Voor benzeen bedraagt de berekende bronbijdrage + achtergrondconcentratie 0,2 µg/m3 op alle toetspunten. Deze waarde wordt volledig bepaald door de achtergrondconcentratie. De bronbijdrage is maximaal 0,0004 µg/m3. Hiermee valt de maximale bronbijdrage ruim onder de MTR en VR waarden van
respectievelijk 5 en 1 µg/m3. De jaargemiddelde waarde is ook lager dan 2 µg/m3, wat betekent dat in
het kader van de Duitse Wet- en regelgeving volstaan kan worden met een modelberekening en er geen
meetverplichtingen zijn.



Voor xyleen is geen achtergrondconcentratie bekend. De berekende maximale bronbijdrage van
0,00028 µg/m3 is dermate laag ten opzichte van de MTR-waarde van 500 µg/m3, dat negatieve effecten
op leefniveau zijn uit te sluiten.

Uit de verspreidingsberekeningen komt naar voren dat geen overschrijdingen voor de toetslocaties in de
leefomgeving optreden. Dit betekent dat in het kader van ZZS en pZZS wordt voldaan aan het gestelde in
het Abm en in de Duitse wet- en regelgeving. De immissies zijn bovendien zo klein dat er geen effecten op
het milieu te verwachten zijn.

7.6

Beoordeling emissies naar lucht

In de volgende twee paragrafen worden de emissie naar de lucht van NOx, fijnstof (PM10), benzeen en
xyleen beoordeeld aan de hand van het in paragraaf 7.3 vastgestelde beoordelingskader. Alle effecten
worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie.

7.6.1

Beoordeling Nederland

Beoordeling aanlegfase
Luchtkwaliteit: De emissies naar lucht in de aanlegfase worden met name veroorzaakt door de motoren
van de werkschepen die worden gebruikt voor de plaatsing van het productieplatform en de aanleg van de
aardgasleiding en mogelijk de elektriciteitskabel. De luchtemissies in de aanlegfase zijn beperkt, zowel in
absolute zin als ten opzichte van de emissies in de andere projectfases. De verschillen in luchtemissies
tussen de uitvoeringsvarianten voor de aanlegfase zijn klein en niet onderscheidend. De luchtemissies dragen verwaarloosbaar bij aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het plangebied en de luchtkwaliteitseisen in het gebied worden niet overschreden. Gezien de geringe omvang van
de emissies en de verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie wordt de aanlegfase als neutraal (0) beoordeeld.
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ZZS: benzeen en xyleen worden niet geëmitteerd in de aanlegfase.
Beoordeling boorfase
Luchtkwaliteit: De emissies naar lucht in de boorfase zijn afkomstig van de energievoorziening van het
boorplatform en van de rookgassen die vrijkomen bij het affakkelen van aardgas bij het schoonproduceren
van de geboorde putten. De fakkelemissies zijn hetzelfde bij de verschillende uitvoeringsvarianten, maar de
emissies van de energievoorziening verschillen sterk tussen de twee uitvoeringsvarianten voor de energievoorziening van het boorplatform:


In de variant ‘Eigen opwekking boorplatform’ wordt de voor het boorproces benodigde elektriciteit op
het boorplatform opgewekt met dieselgeneratoren, wat gangbaar is bij offshore boringen. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat in alle scenario’s waarbij dieselgeneratoren worden gebruikt, de emissies
van NOx en fijnstof verwaarloosbaar bijdragen aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de
toetspunten in het plangebied en de luchtkwaliteitseisen in het gebied worden niet overschreden. Gezien
de verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie wordt deze variant als neutraal (0) beoordeeld.



Bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ wordt het platform van elektriciteit voorzien vanaf het Duitse
windpark Riffgat. Hierdoor hoeven bij deze variant de dieselgeneratoren op het boorplatform nauwelijks
meer te draaien, wat een sterke reductie van de emissies oplevert. De emissies van NOx en fijnstof
dragen bij deze variant eveneens verwaarloosbaar bij aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het plangebied en de luchtkwaliteitseisen in het gebied worden niet overschreden. Gezien de verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie wordt deze variant als neutraal (0) beoordeeld.

Hoewel voor beide varianten voor de energievoorziening ruimschoots wordt voldaan aan de wettelijke eisen,
levert de variant waarbij het boorplatform geëlektrificeerd wordt de beste milieuprestatie op het gebied van
de emissies naar de lucht.
ZZS: De emissies van benzeen en xyleen tijdens de productiefase zijn voor alle varianten gelijk en verwaarloosbaar. De achtergrondconcentratie inclusief de bronbijdrage blijft beneden de VR-waarde voor beide
componenten. Deze emissies van ZZS en pZZS worden daarom voor alle varianten als neutraal (0) beoordeeld.
Beoordeling productiefase
Luchtkwaliteit: De emissies naar lucht in de productiefase zijn afkomstig van de energievoorziening van
het productieplatform en van de procesemissies die vrijkomen bij de behandeling van het gewonnen aardgas. De procesemissies zijn hetzelfde bij de verschillende uitvoeringsvarianten, maar de emissies van de
energievoorziening verschillen sterk tussen de twee uitvoeringsvarianten voor de energievoorziening van
het boorplatform:


In de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt het platform van energie voorzien op basis
van het op het platform gewonnen aardgas. Dit is de gangbare wijze van energievoorziening voor offshore-productieplatforms. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat in alle scenario’s waarbij het productieplatform niet geëlektrificeerd wordt, de emissies van NOx en fijnstof verwaarloosbaar bijdragen aan de
achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het plangebied en de luchtkwaliteitseisen in het gebied worden niet overschreden. Gezien de verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie wordt deze variant als neutraal (0) beoordeeld.



Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt het platform van elektriciteit voorzien vanaf het
Duitse windpark Riffgat. Hierdoor vervallen alle stookinstallaties op het productieplatform, wat een sterke
reductie van de emissies oplevert. De emissies van NOx en fijnstof dragen bij deze variant eveneens
verwaarloosbaar bij aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het
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plangebied. De luchtkwaliteitseisen in het gebied worden niet overschreden. Gezien de verwaarloosbare
bijdrage aan de achtergrondconcentratie wordt deze variant als neutraal (0) beoordeeld.
Hoewel voor beide varianten voor de energievoorziening ruimschoots wordt voldaan aan de wettelijke eisen,
levert de variant waarbij het productieplatform geëlektrificeerd wordt de beste milieuprestatie op het gebied
van de emissies naar de lucht.
ZZS: De emissies van benzeen en xyleen tijdens de productiefase zijn voor alle varianten gelijk en zijn
verwaarloosbaar. De bronbijdrage is minder dan 1% van de grenswaarde. De emissies van benzeen en
xyleen worden daarom voor alle varianten beoordeeld als neutraal (0).
Beoordeling concurrent operations (gelijktijdig boren en gasproductie)
Luchtkwaliteit: De emissies naar lucht tijdens concurrent operations zijn afkomstig van de energievoorziening van het boor- en productieplatform, de rookgassen die vrijkomen bij het affakkelen van aardgas bij het
schoonproduceren van de geboorde putten en de procesemissies van de gasbehandeling. De fakkelemissies en de procesemissies zijn hetzelfde bij de verschillende uitvoeringsvarianten, maar de emissies van de
energievoorziening verschillen sterk tussen de drie mogelijke combinaties van varianten voor de energievoorziening van het boor- en productieplatform:


De ongunstigste combinatie van varianten is dat het boorplatform en het productieplatform elk in hun
eigen energievoorziening voorzien. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat de emissies van NOx en
fijnstof bij deze combinatie verwaarloosbaar bijdragen aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het plangebied. De luchtkwaliteitseisen in het gebied worden niet overschreden.
Gezien de verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie wordt deze variant als neutraal (0)
beoordeeld.



De gunstigste combinatie van varianten is dat het boorplatform en het productieplatform beiden geëlektrificeerd zijn. De emissies van NOx en fijnstof dragen bij deze combinatie eveneens verwaarloosbaar bij
aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het plangebied. De luchtkwaliteitseisen in het gebied worden niet overschreden. Gezien de verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie wordt deze variant als neutraal (0) beoordeeld.



De combinatie van varianten is waarbij het boorplatform in zijn eigen energievoorziening voorziet en het
productieplatform wordt geëlektrificeerd, ligt tussen de bovenstaande ongunstigste en gunstigste combinaties in. De emissies van NOx en fijnstof dragen bij deze combinatie eveneens verwaarloosbaar bij
aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het plangebied. De luchtkwaliteitseisen in het gebied worden niet overschreden. Gezien de verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie wordt deze variant als neutraal (0) beoordeeld.

Hoewel voor alle combinaties voor de energievoorziening ruimschoots wordt voldaan aan de wettelijke eisen, levert de combinatie waarbij beide platforms geëlektrificeerd worden de beste milieuprestatie op het
gebied van de emissies naar de lucht.
ZZS: De emissies van benzeen en xyleen tijdens concurrent operations zijn voor alle varianten gelijk en zijn
verwaarloosbaar. De bronbijdrage is minder dan 1 % van de grenswaarde. De emissies van benzeen en
xyleen worden daarom voor alle varianten beoordeeld als neutraal (0).
Beoordeling transporten
Luchtkwaliteit: In alle fases van het project zijn transporten nodig om materiaal, materieel en personeel
aan en af te voeren. Deze transporten worden uitgevoerd per schip en helikopter. De verschillende uitvoeringsvarianten hebben in meer of mindere mate effect op het benodigde aantal transporten dan wel de vaaren vliegafstanden. De bijdrage van de transportmiddelen aan de luchtkwaliteitsconcentraties is verwaarloosbaar, mede omdat de bijdrage alleen wordt meegerekend tot waar het transportverkeer opmengt in het
omringende verkeersbeeld. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat in alle transportvarianten, de emissies
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van NOx en fijnstof verwaarloosbaar bijdragen aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de
toetspunten in het plangebied. De luchtkwaliteitseisen in het gebied worden niet overschreden. Gezien de
verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie worden alle varianten daarom beoordeeld als
neutraal (0).
Desalniettemin zijn er toch aanmerkelijke verschillen tussen de varianten:


Bemande of onbemande operatie van het productieplatform: bij de variant elektrificatie kan het productieplatform onbemand worden geopereerd waardoor de bezoekfrequentie kan worden verlaagd. Het
brandstofverbruik en de emissies van de schepen en helikopters zijn bij deze variant ongeveer 60%
lager dan bij bemande operatie.



Ontdoen van boorgruis op waterbasis: als alle vrijkomende boorgruis en -spoeling per schip worden
afgevoerd leidt dit tot een beperkte toename van het aantal scheepstransporten in vergelijking tot de
variant waarbij het boorgruis en -spoeling op waterbasis wordt geloosd. Het brandstofverbruik en de
transportemissies van de schepen zijn bij ‘lozing’ ongeveer 15% lager dan bij ‘afvoer’. Daarnaast leidt
het vrachtwagentransport en de verwerking aan de wal nog emissies naar de lucht op.



Haven van vertrek bevoorradingschepen: als de scheepstransporten vanuit Eemshaven worden uitgevoerd leidt dit tot een aanmerkelijke afname van de vaarafstand dan wanneer de transporten vanaf Den
Helder worden uitgevoerd. Het brandstofverbruik en de transportemissies van de schepen zijn bij
transporten vanuit Den Helder zijn ongeveer drie keer zo hoog als bij transporten vanuit Eemshaven.



Te gebruiken heliport: als de bezoeken per helikopter vanaf Eemshaven worden uitgevoerd leidt dit tot
een aanmerkelijke afname van de vliegafstand dan wanneer de vluchten vanaf Den Helder worden uitgevoerd. Het brandstofverbruik en de transportemissies van de helikopters zijn bij vluchten vanuit Den
Helder ongeveer drie keer zo hoog als bij vluchten vanuit Eemshaven.

ZZS: benzeen en xyleen worden niet geëmitteerd tijdens transporten.
Beoordeling ontmantelingsfase
Hoewel de activiteiten tijdens de ontmanteling nog niet vaststaan, is te verwachten dat dit net als bij de
aanleg met werkschepen wordt uitgevoerd, waarbij de putten worden afgedicht met een boorplatform. Gezien de geringe omvang van de emissies en de zeer kleine bijdrage aan de achtergrondconcentratie wordt
de ontmantelingsfase als neutraal (0) beoordeeld.
Conclusie beoordeling Nederland
In Tabel 24 in paragraaf 7.6.3 zijn de resultaten van de beoordeling gecombineerd voor Nederland en Duitsland gepresenteerd.

7.6.2

Beoordeling Duitsland

De beoordeling van de emissies naar lucht voor Duitsland en Nederland zijn grotendeels hetzelfde. Om
dubbelingen in de tekst te voorkomen worden daarom hieronder alleen de verschillen beschreven en wordt
de beoordeling voor Duitsland kort samengevat. Overigens wordt naar de beoordeling voor Nederland verwezen.
Beoordeling aanlegfase
Luchtkwaliteit: De emissies naar lucht in de aanlegfase dragen verwaarloosbaar bij aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het plangebied. De luchtkwaliteitseisen in het gebied
worden niet overschreden. Gezien de geringe omvang van de emissies en de verwaarloosbare bijdrage
aan de achtergrondconcentratie wordt de aanlegfase als neutraal (0) beoordeeld.
ZZS: benzeen en xyleen worden niet geëmitteerd in de aanlegfase.
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Beoordeling boorfase
Luchtkwaliteit: De emissies naar lucht in de boorfase dragen verwaarloosbaar bij aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het plangebied. De luchtkwaliteitseisen in het gebied
worden niet overschreden. Dit geldt zowel voor de variant ‘Eigen opwekking boorplatform’ als de variant
‘Elektrificatie boorplatform’. Gezien de verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie worden
beide varianten als neutraal (0) beoordeeld.
ZZS: De emissies van benzeen en xyleen tijdens de productiefase zijn voor alle varianten gelijk en verwaarloosbaar. De bronbijdrage is minder dan 1 % van de grenswaarde. De emissies van benzeen en xyleen
worden daarom voor alle varianten beoordeeld als neutraal (0).
Beoordeling concurrent operations (gelijktijdig boren en gasproductie)
Luchtkwaliteit: De emissies naar lucht tijdens concurrent operations dragen verwaarloosbaar bij aan de
achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het plangebied De luchtkwaliteitseisen in
het gebied worden niet overschreden. Dit geldt voor alle combinaties van varianten. Gezien de verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie worden alle combinaties van varianten als neutraal (0)
beoordeeld.
ZZS: De emissies van benzeen en xyleen tijdens concurrent operations zijn voor alle varianten gelijk en
verwaarloosbaar. De bronbijdrage is minder dan 1 % van de grenswaarde. De emissies van benzeen en
xyleen worden daarom voor alle varianten beoordeeld als neutraal (0).
Beoordeling transporten
Luchtkwaliteit:
De emissies naar lucht als gevolg van transporten dragen verwaarloosbaar bij aan de achtergrondconcentratie van NO2 en fijnstof op de toetspunten in het plangebied en de luchtkwaliteitseisen in het gebied worden
niet overschreden. Dit geldt voor alle varianten. Gezien de verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentratie worden alle combinaties van varianten als neutraal (0) beoordeeld.
Als Eemshaven wordt gebruikt als uitvalsbasis voor bevoorradingschepen en helikopters leidt dit in theorie
tot een iets hogere immissie in Duits gebied dan bij transporten vanuit Den Helder. Dit komt omdat de
schepen en helikopters dan dichter bij Duits gebied varen en vliegen. Dit verschil is echter minimaal en zal
er zeker niet leiden tot een meer dan verwaarloosbare bijdrage aan de achtergrondconcentraties.
ZZS: benzeen en xyleen worden niet geëmitteerd tijdens transporten.
Beoordeling ontmantelingsfase
Hoewel de activiteiten tijdens de ontmanteling nog niet vaststaan, is te verwachten dat dit net als bij de
aanleg met werkschepen wordt uitgevoerd, waarbij de putten worden afgedicht met een boorplatform. Gezien de geringe omvang van de emissies en de zeer kleine bijdrage aan de achtergrondconcentratie wordt
de ontmantelingsfase als neutraal (0) beoordeeld.

7.6.3

Conclusie beoordeling Nederland en Duitsland

In Tabel 24 zijn de resultaten van de beoordeling gepresenteerd. Omdat de beoordeling voor Nederland en
Duitsland gelijk is, is deze beoordeling gecombineerd in één tabel. De effectbeoordeling is uitgevoerd aan
de hand van het in paragraaf 7.3 vastgestelde beoordelingskader en de effecten zijn beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De beoordeling is apart uitgevoerd voor de vier kenmerkende jaren en de
(combinaties van) varianten die in die jaren mogelijk zijn. Daarnaast zijn de transportemissies apart beoordeeld als laatste onderdeel in Tabel 24. In Tabel 25 zijn de mogelijke combinaties van varianten bij concurrent operations samengevat.
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Tabel 24: Effectbeoordeling luchtkwaliteit (NOx, fijnstof (PM10) en ZZS (benzeen en xyleen) ten opzichte van de referentiesituatie

Norm 1)

Activiteit

Generiek 2)

Energievoorziening
boorplatform
Eigen opwekking

Elektrificatie

Neutraal (0)
<0,1 µg/m3

N.v.t.

Energievoorziening
productieplatform
Eigen opwekking

Elektrificatie

Uitvalbases schepen
en helikopters
Den Helder

Eemshaven

Jaar1: pre-platform drillings
Boren van putten

40 µg/m3

Overige activiteiten

40 µg/m3

Fakkelen bij puttesten
(ZZS)

5 µg/m3

Neutraal (0)
<0,1 µg/m3

Niet relevant bij pre-drill

Zie ‘Transporten’ 3)

Niet relevant bij aanleg

Niet relevant bij aanleg

Niet relevant bij boringen

Zie ‘Transporten’ 3)

Neutraal (0)
<0,1 µg/m3

Neutraal (0)
<0,1 µg/m3

Zie ‘Transporten’ 3)

Niet relevant bij gasproductie

Variant is niet onderscheidend, zie kolom ‘Generiek’

Zie ‘Transporten’ 3)

Beperkte emissies, niet
onderscheidend, alleen
verschil voor extra
transporten bij afvoer
boorgruis

Beperkte emissies, niet
onderscheidend, alleen
verschil voor transporten
bij bemande of onbemande operatie

Neutraal
Neutraal
(0)
(0)
<0,1 µg/m3 < 0,1 µg/m3

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Variant is niet onderscheiNeutraal (0) dend, zie kolom ‘Generiek’
<0,01 µg/m3

Jaar2: Aanlegfase
Aanleg platform, pijpleiding & kabel

40 µg/m3

Neutraal (0)
<0,1 µg/m3

Niet relevant bij aanleg

Jaar3: Concurrent operations
Boren van putten

40 µg/m3

Overige activiteiten

40 µg/m3

Fakkelen bij puttesten
(ZZS)

5 µg/m3

Aardgasproductie en behandeling emissies
NOx/PM10

40 µg/m3

Aardgasproductie en behandeling emissies
ZZS

5 µg/m3

Neutraal (0)
<0,1 µg/m3

Neutraal (0)
<0,1 µg/m3

Neutraal (0)
<0,1 µg/m3

Variant is niet onderscheiNeutraal (0) dend, zie kolom ‘Generiek’
<0,01 µg/m3
Niet relevant bij
gasproductie
Neutraal (0)
<0,1 µg/m3

Transporten

Schepen en
helikopters4)

40 µg/m3

Ontmantelingsfase
Beëindiging en
ontmanteling
1)

2)

3)
4)

40 µg/m3

Neutraal (0)
<0,1 µg/m3

Norm: voor luchtkwaliteit is dit de grenswaarde voor NOx en fijnstof van 40 µg/m3. In de beoordelingskolommen is voor luchtkwaliteit steeds de berekende bijdrage van NOx opgenomen. Bijdragen die onder de NIBM-waarde van 1,2 µg/m3 vallen zijn
beoordeeld als verwaarloosbaar.
Voor ZZS is dit de MTR-waarde voor benzeen van 5 µg/m3. In de beoordelingskolommen is voor ZZS steeds de berekende
bijdrage van benzeen opgenomen. Bijdragen die onder de VR-waarde van 1 µg/m3 vallen zijn beoordeeld als verwaarloosbaar;
De beoordeling van activiteiten die niet onder een bepaalde variant vallen is opgenomen in de kolom ‘Generiek’. Als voor de
activiteit wel een variant van toepassing is, wordt de beoordeling daar vermeld en is het vakje in de kolom ‘Generiek’ leeggelaten;
De effecten op luchtemissies van transporten worden beoordeeld bij ‘Transporten’.
De bijdrage van de transportmiddelen aan de luchtkwaliteitsconcentraties is gering, omdat de bijdrage alleen wordt meegerekend tot het punt waar het transportverkeer opmengt met het omringende verkeersbeeld. De plaats van de uitvalsbases voor
de transporten valt hierdoor buiten beeld.
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Tabel 25: Effectbeoordeling van combinaties van varianten tijdens Jaar3 Concurrent operations
Variant

Eigen opwekking boorplatform

Elektrificatie boorplatform

Eigen opwekking productieplatform

40 µg/m

3

Verwaarloosbare toename < NIBM

Niet mogelijk

Elektrificatie productieplatform

40 µg/m3

Verwaarloosbare toename < NIBM

Verwaarloosbare toename < NIBM

7.7

Norm

Mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde, omdat geen wettelijke eisen of normen worden overschreden.

7.8

Leemten in kennis emissies naar lucht

De emissies en de bijdrage aan de concentraties op leefniveau zijn berekend op basis van de huidige inzichten en kennis. De werkelijkheid zal enigszins afwijken, maar niet zodanig dat dit tot een ander beeld
leidt. Er zijn geen achtergrondconcentraties voor xyleen in Groningen bekend. De bronbijdrage van xyleen
ligt echter onder het verwaarloosbaar risico en is dermate laag dat de bronbijdrage geen effecten op leefniveau zal veroorzaken.

7.9

Monitoring emissies naar lucht

De emissies naar lucht van het productieplatform worden gemonitord conform het HSE-systeem van ONEDyas.
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8

Energie en klimaat

8.1

Overzicht

Dit hoofdstuk energie en klimaat betreft het verbruik van energie en de emissies naar lucht van broeikasgassen. Broeikasgassen (BKG) zijn gassen zoals koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4), die het broeikaseffect versterken en bijdragen aan de opwarming van de aarde. De versnelde opwarming van de aarde
door de emissie van broeikasgassen is een wereldwijd probleem. De nationale en internationale kaders met
betrekking tot Energie en Klimaat richten zich op het reduceren van BKG-emissies om de opwarming van
de aarde zo veel mogelijk te beperken. Afspraken en intenties zijn vastgelegd in het klimaatverdrag van
Parijs dat door alle Europese lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, ondertekend is. In nationaal
verband zijn de internationale klimaatafspraken omgezet in nationale regelingen om efficiënt met energie
om te gaan en om de uitstoot van BKG te reduceren.
In het hoofdrapport van het MER wordt ingegaan op het nut en de noodzaak van gaswinning en de rol van
aardgas in de energietransitie naar een duurzame energievoorziening.
BKG-emissies doen zich voor tijdens alle fases van het project:


Emissies van BKG in de aanlegfase worden vooral veroorzaakt door de werkzaamheden voor de plaatsing van het platform en de aanleg van de pijpleiding en, in sommige varianten, de elektriciteitskabel.
Deze emissies worden voornamelijk veroorzaakt door het brandstofverbruik van de werkschepen die de
aanlegwerkzaamheden uitvoeren. Deze emissies beperken zich tot de maanden dat de werkzaamheden
daadwerkelijk worden uitgevoerd.



In de boorfase worden emissies van BKG vooral veroorzaakt door het brandstofverbruik van de generatoren waarmee in sommige varianten op het boorplatform de benodigde elektriciteit wordt opgewekt.
Ook het fakkelen tijdens het schoonproduceren van de putten veroorzaakt emissies van BKG naar de
lucht.



Emissies van BKG in de productiefase worden veroorzaakt door de installaties op het productieplatform,
die in sommige varianten met aardgas gestookt worden. De gasbehandeling veroorzaak daarnaast een
beperkte emissie van methaan.



In alle fases van het project zijn transporten per schip en helikopter vereist voor het transport van mensen
en goederen naar en van het boor- en productieplatform. De hiervoor gebruikte schepen en helikopters
verbruiken brandstof en veroorzaken daarmee emissies van CO2.

Ten aanzien van de emissies van BKG zijn er verschillende relevante uitvoeringsvarianten:
1 De eerste uitvoeringsvariant betreft hoe het productieplatform van energie wordt voorzien. De benodigde
elektriciteit kan op het productieplatform zelf worden opgewekt met het op het platform gewonnen aardgas maar het platform kan ook van elektriciteit worden voorzien vanaf het Duitse windpark Riffgat. In het
laatste geval wordt het gebruik van fossiele brandstoffen en de emissies van BKG sterk beperkt.
2 Ook het boorplatform kan worden geëlektrificeerd met elektriciteit vanaf dat windpark Riffgat. In dat geval
hoeft de benodigde elektriciteit niet meer op het boorplatform zelf te worden opgewekt met dieselgeneratoren, waardoor het gebruik van fossiele brandstoffen en de emissies van BKG sterk worden beperkt.
3 Transporten per schip en helikopter worden beïnvloed door verschillende varianten. De frequentie van
de transporten is afhankelijk of tijdens de boorfase het boorgruis wordt afgevoerd naar land en of tijdens
de productiefase het productieplatform bemand of onbemand wordt geopereerd. De transportafstanden
zijn afhankelijk van de keuze voor Den Helder of Eemshaven als uitvalsbasis voor de schepen en helikopters.
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Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van energie en klimaat geen advies reikwijdte en detailniveau
gegeven.

8.2

Referentiesituatie energie en klimaat

De opwarming van de aarde door de toegenomen uitstoot van broeikasgassen (global warming) is een
wereldwijd probleem. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2) dat vooral vrijkomt bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Tevens veroorzaken de emissies van overige broeikassen zoals methaan en fluorgassen, een deel van de opwarming. In het Klimaatakkoord van Parijs is als doelstelling vastgelegd de wereldwijde opwarming van de aarde tot twee graden Celsius te beperken.
De komende decennia is een geheel fossielvrije energievoorziening niet mogelijk, waardoor de inzet van
fossiele brandstoffen de komende decennia nodig blijft. De energiemarkt (kolen, olie, gas, etc.) is vooral
een vraaggestuurde markt en niet zozeer een aanbodgestuurde markt. Dat wil zeggen dat als bijvoorbeeld
gas uit het N05-A-project aan het Nederlandse gasnet wordt geleverd, dit niet tot meer vraag leidt (meer
energieverbruik), maar tot een verschuiving van de vraag. In de Nederlandse praktijk betekent dit dat het
extra aanbod van het N05-A-gas ertoe leidt dat minder gas uit Rusland of andere landen wordt geïmporteerd.
Daarnaast kan het extra aanbod van het aardgas ertoe leiden dat het gebruik van steenkool bij de elektriciteitsopwekking wordt verdrongen door aardgas. Het mechanisme van de verschuiving van de vraag zal des
te meer optreden omdat Nederland momenteel een netto importeur van aardgas is, vooral uit Noorwegen
en Rusland.
De referentiesituatie voor Energie en Klimaat is dus dat voor de energievoorziening een mix aan energiebronnen (fossiel en hernieuwbaar) wordt gebruikt. Het gebruik van deze energiemix leidt ertoe dat bij de
energievoorziening BKG worden uitgestoten. De referentiesituatie is - gezien de bovenstaande overwegingen - een situatie waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt en BKG worden geëmitteerd. Het voorgenomen beleid in Nederland en Duitsland (zie hieronder) is erop gericht om de BKG-emissies terug te dringen
onder meer door een verschuiving van de brandstofmix naar een mix die leidt tot een lagere BKG-emissie.

8.3

Beoordelingskader

Het nationale en internationale kader met betrekking tot energie en klimaat richt zich op het reduceren van
BKG-emissies om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk te beperken. Afspraken en intenties zijn
vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs.

8.3.1

Beoordelingskader Nederland

Beleid en regelgeving
In Nederland is op 1 januari 2020 de klimaatwet 43 van kracht geworden. Deze wet geeft het beleidskader
voor het stapsgewijs terugdringen van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde
opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat te beperken (Klimaatwet).
De Klimaatwet stelt vast met hoeveel procent Nederland de CO2-uitstoot moet terugdringen. De Klimaatwet
moet burgers en bedrijven zekerheid geven over de klimaatdoelen:


49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.
Om dit doel te halen, hebben de overheid, bedrijven en maatschappelijke organisaties een Klimaatakkoord gesloten. Er staan ook afspraken in die partijen onderling hebben gemaakt.

43

Wet van 2 juli 2019, houdende een kader voor het ontwikkelen van beleid gericht op onomkeerbaar en stapsgewijs terugdringen
van de Nederlandse emissies van broeikasgassen teneinde wereldwijde opwarming van de aarde en de verandering van het
klimaat te beperken (Klimaatwet). https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2020-01-01
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95% minder CO2-uitstoot in 2050 ten opzichte van 1990.

Daarnaast moet de Nederlandse staat eind 2020 ten minste 25% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990.
De Klimaatwet stelt ook vast dat het kabinet een Klimaatplan moet maken. Het Klimaatplan wordt elke 5
jaar op basis van actuele inzichten bijgesteld. Na 10 jaar wordt een nieuw Klimaatplan gemaakt. Het eerste
Klimaatplan geldt voor de periode tussen 2021 en 2030. Dit plan bevat:


De hoofdlijnen van het beleid waarmee het kabinet de doelstellingen uit de Klimaatwet wil halen;



Een aantal beschouwingen, bijvoorbeeld over de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van
klimaatverandering en over de economische gevolgen van het beleid.

8.3.2

Beoordelingskader Duitsland

Beleid en regelgeving
De Duitse regelgeving op het gebied van klimaat is op dezelfde internationale en Europese afspraken en
regelingen gestoeld. Het centrale doel van het Duitse klimaatbeschermingsbeleid is het verminderen van
de uitstoot van broeikasgassen. Duitsland heeft zich tot doel gesteld om de nationale uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 40 procent te verminderen en in 2050 met 80 tot 95 procent onder het niveau van 1990,
Deze doelen zijn vastgesteld met het Integrierten Energie- und KlimaProgramm (IEKP – 2007 / 2008) van
de federale overheid. Met het IEKP heeft de Bondregering de koers uitgezet voor ‘een ultramoderne, veilige
en klimaatvriendelijke energievoorziening’ in Duitsland. Tegelijkertijd heeft het maatregelen voor ambitieuze, intelligente en efficiënte klimaatbescherming gedefinieerd.

8.3.3

Maatstaf toetsingskader Nederland en Duitsland

Om de opwarming van de aarde te beperken is het gewenst dat energie zo doelmatig mogelijk wordt opgewekt en gebruikt. Bij voorkeur moeten hernieuwbare brandstoffen worden gebruikt omdat deze tot de minste
BKG-emissies leiden. Omdat de komende decennia een geheel fossielvrije energievoorziening niet mogelijk
is, blijft de komende decennia de inzet van fossiele brandstoffen nodig. Productie in de omgeving van de
gebruiker is vanuit klimaatoogpunt per definitie beter omdat veel minder energie verloren gaat tijdens het
gastransport. Aardgas dat vanuit Rusland of Noorwegen wordt geïmporteerd, wordt onderweg enkele keren
weer op druk gebracht om het naar Nederland te transporteren, wat veel energie kost en tot CO2-emissies
leidt. Ook kan het extra aanbod van het aardgas ertoe leiden dat het gebruik van steenkool bij de elektriciteitsopwekking wordt verdrongen door aardgas.
Om zo min mogelijk bij te dragen aan de opwarming van de aarde moet een energievorm worden gebruikt
die leidt tot de minste BKG-emissies. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in de ‘ladder van 7’ van NOGEPA 44.
Deze ladder geeft de preferentie bij toepassing van energie aan. Als de inzet van fossiele brandstoffen
vereist is, moet bij voorkeur aardgas worden gebruikt omdat dat in vergelijking tot kolen en olie de laagste
uitstoot aan broeikasgassen (BKG) geeft en ook op andere aspecten (bijv. stikstofdepositie en fijnstof) het
schoonst is. Daarbij heeft Nederlands gas nog de voorkeur boven importgas omdat Nederlands gas relatief
schoon wordt geproduceerd en weinig transportverliezen kent.

44

https://www.onsaardgas.nl/energietransitie/
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1

Energie-efficiëntie;

2

Hernieuwbare energie;

3

Groen gas;

4

Nederlands aardgas;

5

Geïmporteerd aardgas;

6

Olie;

7

Steenkool.

Figuur 13: de ladder van 7 van NOGEPA (bron: NAM.nl)

De effecten van het N05-A-project op energie en klimaat worden in dit hoofdstuk primair beoordeeld aan de
hand van de hoeveelheid uitgestoten BKG. Bij de weging van de beoordeling wordt echter rekening gehouden met de doelmatigheid van het energiegebruik (‘de ladder van 7’). Ook wordt bij de beoordeling rekening
gehouden met inherente energie-intensieve toepassingen om te voorkomen dat deze altijd sterk negatief
worden beoordeeld. Om deze redenen zijn er geen concrete grenswaarden te geven voor de beoordeling
of een emissiebron met één, twee of drie minnen wordt beoordeeld, maar wordt dit gebaseerd op een onderbouwde expert-judgement. Omdat de emissie van BKG direct is gerelateerd aan de doelmatigheid van
het energiegebruik, worden het brandstofgebruik en de emissie van BKG gezamenlijk beoordeeld. Scores
met plussen zijn niet van toepassing, omdat het project dan per saldo BKG-emissies zou moeten verwijderen uit de atmosfeer en dat is bij dit project niet het geval.


Geen of verwaarloosbare BKG-emissies worden beschouwd als neutraal (0).



Relatief kleine BKG-emissies waarbij doelmatig met energie wordt omgegaan, worden beschouwd als
licht negatief effect (-).



Relatief grote BKG-emissies worden beschouwd als negatief effect (- -).



Zeer grote BKG-emissies, die significant bijdragen aan de Nederlandse emissies van BGK worden beschouwd als een belangrijk negatief effect (- - -).

Tabel 26 geeft de maatstaf voor de beoordeling van de effecten op energie en klimaat voor Nederland en
Duitsland. De beoordeling wordt uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie.
Tabel 26: Maatstaf effectbeoordeling energie en klimaat voor Nederland en Duitsland
Score

Toetsingskader

+++

Niet van toepassing

++

Niet van toepassing

+

Niet van toepassing

0

Geen of verwaarloosbare BKG-emissies

-

Relatief kleine BKG-emissies waarbij doelmatig met energie wordt omgegaan

--

Relatief grote BKG-emissies

---

8.4

Zeer grote BKG-emissies die significant bijdragen aan de Nederlandse emissies van BGK

Beschrijving energie en klimaat

Energieverbruik en BKG-emissies treden op tijdens alle fases van het project. De grootste hoeveelheid BKG
wordt veroorzaakt door de verbranding van brandstoffen in de motoren en generatoren, met name bij de
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varianten waarin in de eigen energiebehoefte wordt voorzien op basis van fossiele brandstoffen. Daarnaast
ontstaan BKG-emissies door het affakkelen van aardgas en vinden emissies van methaan plaats.
Het energieverbruik wordt in dit hoofdstuk uitgedrukt in TeraJoule (TJ) om verschillende energiesoorten als gas en
diesel te kunnen vergelijken. Eén TJ is 1.000 GJ en komt overeen met ongeveer 27 m3 diesel of 31.000 Nm3 Groningen aardgas. Ter vergelijking: het totale industriële energieverbruikssaldo is ongeveer 1 500 PJ wat gelijk is aan
1.500.000 TJ.
Behalve CO2 dragen ook andere broeikasgassen, zoals methaan en fluorgassen, bij aan de versnelde opwarming
van de aarde. Hoewel deze overige broeikassen in lagere concentraties in de atmosfeer voorkomen dan CO2, hebben ze toch een relevante invloed op de opwarming van de aarde omdat ze een veel groter aardopwarmingsvermogen dan CO2 hebben. Om het verschil is het opwarmingsvermogen van de verschillende BKG tot uiting te laten
komen worden ze uitgedrukt in equivalenten (CO2 eq). Omdat methaan (CH4) een 28 keer sterker broeikasgas is
dan CO2, staat de emissie van één kg methaan gelijk aan 28 kg CO2.

8.4.1

Uitvoeringsvarianten

Ten aanzien van energie en klimaat zijn er verschillende relevante uitvoeringsvarianten. Twee varianten
hebben betrekking op de energievoorziening van zowel het boor- als het productieplatform. Deze kunnen
namelijk zowel in hun eigen energievoorziening voorzien als geëlektrificeerd worden met elektriciteit vanaf
het Duitse windpark Riffgat. Bij elektrificatie wordt het gebruik van fossiele energie en de uitstoot van BKG
sterk beperkt. Hierbij gelden de volgende punten:


Het boorplatform kan alleen worden geëlektrificeerd als het productieplatform N05-A wordt geëlektrificeerd. Op het platform N05-A wordt namelijk de elektriciteitsaansluiting voor het boorplatform geplaatst.



Als het boor- en het productieplatform niet worden geëlektrificeerd, wordt ook de kabel tussen Riffgat en
het platform N05-A niet aangelegd.



Bij elektrificatie wordt een groot deel van de tijd duurzaam opgewekte elektriciteit afgenomen van windpark Riffgat. Bij te weinig wind wordt echter gebruik gemaakt van elektriciteit van het Duitse net die via
het windpark Riffgat wordt geleverd. Deze netstroom is een mix van duurzame en fossiel opgewekte
elektriciteit.



Als het productieplatform wordt geëlektrificeerd kan het platform onbemand worden geopereerd, waarbij
de installaties op afstand worden bediend. Bij onbemande operatie zijn minder bezoeken per schip en
helikopter vereist.

Daarnaast hebben enkele varianten invloed op transporten per schip en helikopter. De frequentie van de
transporten is afhankelijk van de keuze of tijdens de boorfase het boorgruis wordt afgevoerd naar land en
of tijdens de productiefase het productieplatform bemand of onbemand wordt geopereerd. De transportafstanden zijn afhankelijk van welke plaats wordt gebruikt als uitvalsbasis door de schepen en helikopters:
Den Helder of Eemshaven.
De onderstaande Figuur 14Figuur 4 toont de interacties en gevolgen bij de verschillende varianten voor de
energievoorziening. Bij de beschrijving per fase wordt in de volgende paragrafen ingegaan op de invloed
die de verschillende varianten hebben op energie en klimaat.
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Uitvoeringsvarianten
energie en klimaat

ja

Verbruik en
emissies bij aanleg
kabel

Geen verbruik en
emissies eigen
opwekking
Minder verbruik en
emissies door
schepen en heli’s

Elektrificatie
productieplatform?

nee

Aanlegfase
• Aanleg kabel

Aanlegfase
• Geen aanleg kabel

Productiefase
• Elektrificatie
productieplatform
• Onbemande operatie

Productiefase
• Eigen opwekking
productieplatform
• Bemande operatie

Elektrificatie
boorplatform?

Geen verbruik en
emissies bij aanleg
kabel

Verbruik en
emissies eigen
opwekking
Meer verbruik en
emissies door meer
schepen en heli’s

nee

ja
Minimalisatie
verbruik + emissies
dieselgeneratoren

Boorfase
• Elektrificatie
boorplatform

Boorfase
• Eigen opwekking
boorplatform

Verbruik en
emissies
dieselgeneratoren

Figuur 14: Overzicht van de interacties met betrekking tot energie en klimaat bij de uitvoeringsvarianten voor de energievoorziening
van het boor- en productieplatform.

8.4.2

Energieverbruik en BKG-emissies in de aanlegfase

De belangrijkste BKG-emissies in de aanlegfase zijn afkomstig van de schepen voor het transport en plaatsing van het platform N05-A, en van de schepen voor de aanleg van de gaspijpleiding en in sommige varianten de elektriciteitskabel. Het brandstofverbruik van deze schepen leidt tot de emissie van CO2. De technieken waarmee de gasleiding in de bodem kan worden ingegraven (mechanical trenchen of jetten) verschillen echter niet wezenlijk in het brandstofverbruik en de varianten hebben daarom geen onderscheidend
effect tijdens de aanlegfase.
Overzicht relevante emissiebronnen
De belangrijkste emissies van CO2 in de aanlegfase worden veroorzaakt door de dieselmotoren van de
werkschepen. De emissies treden alleen op in het jaar van aanleg.
Tabel 27: Overzicht van energieverbruik en BKG-emissies in de aanlegfase
Activiteit

Brandstof
ton diesel

Energieverbruik
TJ/jaar

CO2-emissie
ton/jaar

Aanlegwerkzaamheden Elektrificatie

550

24

1.800

Aanlegwerkzaamheden Eigen opwekking

420

18

1.300

Voor de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ bedraagt het energieverbruik voor het plaatsen van het
productieplatform, het leggen van de gasleiding en de kabel 24 TJ. De hiermee gepaard gaande CO2-emissie is ongeveer 1800 ton. Voor de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ is het aanleggen van de
elektriciteitskabel niet nodig en bedraagt het energieverbruik 18 TJ en is de CO2-emissie ongeveer 1.300
ton.
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8.4.3

Energieverbruik en BKG-emissies in de boorfase

Energieverbruik en BKG-emissies in de boorfase kunnen - afhankelijk van de uitvoeringsvariant - worden
veroorzaakt door:


Brandstofverbruik door de dieselgeneratoren op het boorplatform;



Het affakkelen van aardgas tijdens het schoonproduceren en testen van putten;



Brandstofverbruik door schepen en helikopters voor het transport van materiaal, materieel en personeel.

De enige relevante variant met betrekking tot energie en klimaat in de boorfase is de wijze van energievoorziening van het boorplatform. Deze kan op twee manieren worden verzorgd (zie ook Figuur 14):


Bij de variant ‘Eigen opwekking boorplatform’ wordt de benodigde elektriciteit op het boorplatform zelf
opgewekt met dieselgeneratoren. De dieselgeneratoren verbruiken fossiele energie en zijn een bron van
BKG.



Bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ wordt het boorplatform van energie voorzien met elektriciteit
vanaf het Duitse windpark Riffgat. Bij deze variant wordt het dieselverbruik en de emissies BKG van de
dieselgeneratoren grotendeels vermeden en is er op het platform alleen nog een restemissie van motoren die niet geëlektrificeerd kunnen worden.

De uitvoeringsvariant voor het ontdoen van boorgruis en boorspoeling op waterbasis (lozen of afvoer per
schip) is ook van invloed op energie en klimaat, omdat hiervoor extra scheepstransporten nodig zijn. De
extra scheepstransporten voor deze variant worden in paragraaf 8.4.6 besproken.
De energievoorziening van het boorplatform
De boortoren en de andere installaties op een boorplatform worden grotendeels elektrisch aangedreven.
De benodigde elektriciteit wordt op het boorplatform zelf opgewekt met dieselgeneratoren. Deze generatoren verbruiken gemiddeld ongeveer twaalf kubieke meter diesel per dag. Het verstoken van diesel in de
dieselgeneratoren op het boorplatform is een bron van BKG-emissies. Als het boorplatform van elektriciteit
wordt voorzien vanaf het windpark Riffgat, worden de emissies van BKG door de dieselgeneratoren grotendeels vermeden. In dat geval is alleen nog een beperkte hoeveelheid diesel vereist (ongeveer 400 liter per
dag) voor het testen van de generatoren en voor kleine dieselmotoren, die niet geëlektrificeerd worden.
Door elektrificatie daalt het verbruik van fossiele energie met ruim 80%. Hierdoor daalt ook de BKG-emissie
sterk. Dit is een significante reductie en gaat veel verder dan wat bij offshore boringen als gangbaar is.
Fakkelemissies
Na afloop van het boren van een put wordt deze schoongeproduceerd en getest, waarbij ook enige tijd
aardgas wordt afgefakkeld. Deze verbranding leidt eveneens tot de emissie van BKG. Omdat de verbranding van aardgas in fakkels in de meeste gevallen niet geheel volledig is, blijft bij het fakkelen een klein
aandeel methaan onverbrand. Zodoende leidt fakkelen tot de emissie van CO2 en methaan. Er wordt vanuit
gegaan wordt dat de fakkel op het boorplatform een rendement van 99% heeft.
Guard vessel
Tijdens de boorfase is continu een ‘guard vessel’ aanwezig uit veiligheidsoverwegingen. Het dieselverbruik
van dit schip is een bron van BKG-emissies.
Het energieverbruik en de BKG-emissies tijdens de boorfase zijn opgenomen in Tabel 28. In het voorgaande
hoofdstuk 7 (Emissies naar lucht) zijn de achtergrondgegevens omtrent de emissies opgenomen.
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Tabel 28: Overzicht van energieverbruik en BKG-emissies tijdens de boorfase 45,
Emissiebron

46

Brandstofverbruik

Energieverbruik

CO2 (ton/jr)

CH4 (ton/jr)

3.650 ton diesel/jaar

160 TJ/j

11.600

-

Fakkelen

2 miljoen Nm3/jaar

-

3.100

11

Guard vessel

150 ton diesel/jaar

6 TJ/j

500

-

166 TJ/j

15.100

11

Variant Eigen opwekking boorplatform
Dieselgeneratoren

Totaal
Totale emissie van BKG

15.400 ton CO2 eq/jaar

Variant Elektrificatie boorplatform
Afname van niet-duurzame elektriciteit 47
Dieselgenerator

120 ton diesel/jaar
3

22 TJ/j

1.000

5 TJ/j

400

-

3.100

11

Fakkelen

2 miljoen Nm /jaar

-

Guard vessel

150 ton diesel/jaar

6 TJ/j

500

-

33 TJ/j

5.000

11

Totaal
Totale emissie van BKG

5.300 ton CO2 eq/jaar

De in Tabel 28 opgenomen waarden gelden voor jaarrond boren voor de varianten ‘Eigen opwekking’ en ‘Elektrificatie’. Hierbij wordt per put bij ‘pre-drills’ één miljoen Nm3 aardgas afgefakkeld en bij concurrent operations’ een half
miljoen Nm3 aardgas. Voor de vier kenmerkende jaren gelden de volgende opmerkingen:
Jaar1 (‘pre-drill’): In dit jaar wordt gedurende tien maanden geboord en is het dieselverbruik van de generatoren en
het guard vessel evenredig lager. In Jaar1 wordt uitgegaan dat twee putten worden schoongeproduceerd en getest
waarbij per put één miljoen Nm3 aardgas wordt afgefakkeld. In totaal wordt dus twee miljoen Nm3 aardgas afgefakkeld.
Jaar2 (aanleg): In dit jaar wordt niet geboord en zijn er geen boring gerelateerde emissies.
Jaar3 (concurrent operations): In dit jaar wordt jaarrond geboord en wordt ervan uitgegaan dat vier putten worden
schoongeproduceerd waarbij per put een half miljoen Nm3 aardgas wordt afgefakkeld. In totaal wordt dus, net als in
Jaar2, twee miljoen Nm3 aardgas afgefakkeld.
Jaar4 (alleen productie): In dit jaar wordt niet geboord en zijn er geen boring gerelateerde emissies.

8.4.4

Energieverbruik en BKG-emissies in de productiefase

Het energieverbruik en de BKG-emissies in de productiefase worden veroorzaakt door de energievoorziening van de installaties op het platform en de gasbehandeling. De enige relevante variant tijdens de productiefase is de wijze van energievoorziening van het productieplatform. Deze kan op twee manieren worden verzorgd (zie ook Figuur 14):


Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de energievoorziening van het platform verzorgd op basis van aardgas. Dit betreft onder meer de gasmotor waarmee de benodigde elektriciteit voor
het productieplatform wordt opgewekt, de gasturbine die de depletiecompressor aandrijft en het fornuis

45

Het boren van de twaalf putten en sidetracks neemt bij elkaar meerdere jaren in beslag. De emissies en de effecten daarvan zijn
daarom per jaar berekend.
Om de invloed van de verschillende broeikasgassen te kunnen optellen, worden de uitstootcijfers omgerekend naar CO2-equivalenten (CO2 eq). Eén CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft.
Bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ wordt het boorplatform van elektriciteit voorzien via het Duitse windpark ‘Riffgat’. Verondersteld wordt dat het 20% van de tijd onvoldoende hard waait en dat in dat geval de stroom opgewekt wordt in een aardgasgestookte elektriciteitscentrale. Door het hogere rendement van een gascentrale (58% ten opzichte van 40%) wordt verondersteld
dat het energieverbruik bij deze variant 14% bedraagt vergeleken met de variant Eigen opwekking. De CO2-emissie komt op 10%
van de variant Eigen opwekking vanwege de bijkomende lagere CO2-emissiefactor van aardgas ten opzichte van diesel.

46

47

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

92

Projectgerelateerd

voor de TEG-regeneratie. Het stookgas voor deze installaties wordt onttrokken aan het op platform N05A gewonnen aardgas. De verbranding van aardgas voor de eigen energieopwekking leidt tot BKG-emissies.


Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt het productieplatform van energie voorzien van
elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat en is op het platform N05-A alleen nog een kleine nooddieselgenerator nodig. Door elektrificatie daalt het verbruik van fossiele energie met ongeveer 90%. Hierdoor daalt ook de BKG-emissie sterk. Dit is een significante reductie en gaat veel verder dan wat bij
offshore gaswinning gangbaar is.

Procesemissies
Bij de gasproductie komen kleine hoeveelheden aardgas onverbrand in de atmosfeer terecht. Omdat aardgas voor een groot deel uit methaan bestaat, leidt dit tot methaanemissies. Continue aardgasemissies worden met verschillende maatregelen bijna geheel vermeden, met name door de afgascompressor, waarmee
nagenoeg alle vrijkomende afgasstromen worden opgevangen. De opgevangen afgassen worden weer op
druk gebracht en bij het aardgas gevoegd. Daarnaast komt aardgas vrij als de installaties van druk moeten
worden gelaten uit veiligheidsoverwegingen of voor onderhoudswerkzaamheden.
Het energieverbruik en de BKG-emissies tijdens de productiefase zijn opgenomen in Tabel 29. De achtergrondgegevens bij deze tabel zijn toegelicht in hoofdstuk 7 (Emissies naar lucht).
Tabel 29: Overzicht jaarlijks energieverbruik en BKG-emissies tijdens de productiefase
Emissiebron

Brandstofverbruik

Energieverbruik

CO2 (ton/jr)

CH4 (ton/jr)

Variant Eigen opwekking productieplatform
Gasgestookte installaties

47 miljoen Nm3 aardgas

1.280 TJ/j

-

-

Procesemissies gasbehandeling
Noodgenerator

94 ton diesel/jaar

Totaal

71.900

-

-

7

4 TJ/j

300

-

1.284 TJ/j

72.200

Totale emissie van BKG

7

72.400 ton CO2 eq/jaar

Variant Elektrificatie productieplatform
Verbruik niet-duurzame elektriciteit47

180 TJ/j

Procesemissies gasbehandeling
Noodgenerator

-

-

7

« 1 TJ/j

7

-

180 TJ/j

8.600

7

2 ton diesel

Totaal
Totale emissie van BKG

8.4.5

8.600

8.800 ton CO2 eq/jaar

Ontmantelingsfase

Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en worden de installaties veiliggesteld en schoongemaakt.
Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept
voor hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen
de pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd. Deze werkzaamheden zullen energie gebruiken en
emissies van BKG veroorzaken. Omdat de wijze van ontmanteling nog niet vaststaat, is de omvang hiervan
nog niet te bepalen. Te verwachten valt dat de emissies vergelijkbaar zijn met de emissies in de aanlegfase.
De ontmanteling zal bij elkaar meerdere maanden in beslag nemen.
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8.4.6

Emissies van BKG gerelateerd aan transporten tijdens alle fases

In alle fases van het project zijn transporten nodig om materiaal, materieel en personeel aan en af te voeren.
Deze transporten worden uitgevoerd per schip en helikopter. Het aantal transporten wordt zoveel mogelijk
beperkt door een goede logistieke planning, optimalisatie van de transportmiddelen en door het zoveel
mogelijk combineren van transporten. De motoren van de schepen en helikopters, die nodig zijn voor het
transport van materiaal, materieel en personeel, verstoken in het algemeen diesel en kerosine (heli fuel).
Het enige relevante BKG dat hierbij vrijkomt is CO2. Bij de transporten zijn verschillende varianten relevant,
die hieronder per fase worden beschreven. Deze varianten zijn ook getoond in Figuur 14.
Aanlegfase
Tijdens de aanlegfase is weinig of geen transport van goederen of personeel vereist, omdat de werkschepen
de benodigde materialen zelf vooraf aan boord nemen. De werkschepen benodigd voor deze fase zijn al
behandeld in paragraaf 8.4.2.
Boorfase
Tijdens de boorfase wordt het boorplatform vier keer per week per schip en zes keer per week per helikopter
bezocht. Een boring van drie maanden vereist dan afhankelijk van de variant 52 of 59 transporten per schip
en 78 transporten per helikopter. Aangenomen wordt dat als gelijktijdig wordt geboord en geproduceerd
(concurrent operations) geen aanvullende bezoeken nodig zijn voor het productieplatform. Als vrijkomend
boorgruis en boorspoeling op waterbasis niet wordt geloosd maar per schip naar de wal wordt afgevoerd,
zijn hiervoor extra scheepstransporten benodigd.


Bij de variant ‘Lozing boorgruis en -spoeling’ zijn alleen de reguliere vaarten vereist, waarbij het platform
gemiddeld vier keer per week wordt bezocht. Een boring van drie maanden vereist dan 52 transporten.



Bij de variant ‘Afvoer boorgruis en -spoeling’ zijn hiernaast nog zeven extra transporten vereist om
het boorgruis en de boorspoeling af te voeren. Een boring van drie maanden vereist dan 59 transporten.
Ook het transport aan land met vrachtwagens en de verwerking van het boorgruis en -spoeling aan land
kost energie en leidt tot de BKG-emissies. Dit laatste is nog niet meegenomen omdat onbekend is waar
en hoe het afval aan land wordt verwerkt.

Productiefase
Tijdens de productiefase wordt het platform periodiek bezocht per helikopter voor het transport van personeel en per bevoorradingsschip voor de aan- en afvoer van goederen. Het aantal bezoeken is afhankelijk
van het feit of het platform N05-A bemand of onbemand opereert:


Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ is het uit operationele redenen aannemelijk dat
het productieplatform continu bemand is. Bij bemande operatie wordt het N05-A-platform wekelijks per
heli bezocht voor bemanningswisselingen en daarnaast nog tien keer per jaar voor korte bezoeken.
Daarnaast wordt het platform iedere twee weken per schip bezocht voor bevoorrading. Op basis van
deze aannames vinden jaarlijks 26 bezoeken per schip en 62 bezoeken per helikopter plaats.



Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ kan het platform het grootste deel van de tijd onbemand
worden geopereerd. Bij onbemande operatie wordt het platform gemiddeld iedere maand één week bemand voor inspectie en onderhoud. Daarnaast wordt rekening gehouden met een aantal ad-hoc bezoeken. Op basis van deze aannames vinden jaarlijks zestien bezoeken per schip en veertig bezoeken per
helikopter plaats.

Uitvalsbases voor schepen en helikopters
Naast de transportmiddelen heeft ook de vertrekplaats van de schepen en helikopters invloed op energie
en klimaat. Voor de bevoorrading van het boor- en productieplatform is in een haven aan land een supply
base vereist waar materialen worden opgeslagen, die per bevoorradingsschip worden vervoerd. Ook is voor
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de bezoeken aan het boor- en productieplatform per helikopter een luchthaven (heliport) vereist waarvandaan de helikopters vertrekken. Voor het N05-A-project zijn de scheeps- en luchthavens van Den Helder
en Eemshaven relevante uitvalsbases:


Den Helder is de belangrijkste Nederlandse offshore uitvalsbasis voor zowel schepen als helikopters.
Zowel de haven als het vliegveld hebben uitgebreide voorzieningen. De vaar- en vliegafstand van Den
Helder naar de locatie van het N05-A-platform is ongeveer 180 km.



Eemshaven ligt aanmerkelijk dichter bij maar heeft minder voorzieningen. De vaarafstand van Eemshaven naar de locatie van het N05-A-platform is ongeveer 50 km.

In de onderstaande Tabel 30 zijn voor de verschillende fases het aantal transporten en de daaraan gerelateerde jaarlijkse BKG-emissies opgenomen. Per fase is dit gedaan voor het jaar met de meeste transporten.
De detaillering van deze bronnen in opgenomen in de Luchtkwaliteitsonderzoek in bijlage M7.
Tabel 30: Overzicht jaarlijkse BKG-emissies tijdens de voor de varianten elektrificatie en eigen opwekking in de boor- en productiefase 48 voor transporten vanaf Den Helder en Eemshaven
Den Helder
Emissiebron

Variant

Bezoekfrequentie

Brandstof
ton

Eemshaven

BKG
ton CO2

Brandstof
ton

BKG
ton CO2

Boorfase
Helikopters

Alle

Schepen

Lozing boorgruis

Schepen

Afvoer boorgruis

78 per boring
312 per jaar
52 per boring
208 per jaar

50

170

20

70

210

670

80

260

450

1.420

110

360

1.780

5.670

450

1.440

510

1.610

130

410

520

1.640

59 per boring
236 per jaar

2.020

6 .430

Productiefase
Helikopters

Bemand

62 per jaar

40

130

20

50

Helikopters

Onbemand

40 per jaar

30

90

10

30

Schepen

Bemand

26 per jaar

220

710

60

180

Schepen

Onbemand

16 per jaar

140

440

40

110

8.5

Beoordeling energie en klimaat

In Tabel 32 zijn de resultaten van de beoordeling gepresenteerd. Omdat de beoordeling voor Nederland en
Duitsland gelijk is, is deze beoordeling gecombineerd in één tabel. De effectbeoordeling is uitgevoerd aan de
hand van het in paragraaf 8.3 vastgestelde beoordelingskader en de effecten zijn beoordeeld ten opzichte van
de referentiesituatie. De transportemissies zijn apart beoordeeld als laatste onderdeel in Tabel 32.
Beoordeling aanlegfase
Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat in de aanlegfase het energieverbruik voor de variant ‘Elektrificatie
productieplatform’ ongeveer 24 TJ bedraagt. De hiermee gepaard gaande CO2-emissie is 1.800 ton. Dit
energiegebruik en deze BKG-emissies zijn relatief klein en er wordt doelmatig met energie omgegaan. De
aanlegfase van deze variant wordt daarom als licht negatief (-) beoordeeld. In de variant ‘Eigen opwekking
productieplatform’ is het niet nodig om de elektriciteitskabel naar windpark Riffgat aan te leggen. Om deze
reden is het energieverbruik tijdens de aanlegfase in de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’
48

Het boren van de twaalf putten en sidetracks neemt bij elkaar meerdere jaren in beslag. De emissies en de effecten daarvan zijn
daarom per jaar berekend.

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

95

Projectgerelateerd

lager en bedraagt 18 TJ. De hiermee gepaard gaande CO2-emissies zijn 1.300 ton CO2 eq. Dit is dezelfde
ordegrootte als het energieverbruik in de aanlegfase bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’. De
aanlegfase van deze variant wordt daarom eveneens als licht negatief (-) beoordeeld.
Beoordeling boorfase
Het uitgevoerde onderzoek laat zien dat in de boorfase relatief veel energie wordt gebruikt. Het type gebruikte energie en de BKG-emissies verschillen echter sterk tussen de twee uitvoeringsvarianten voor de
energievoorziening van het boorplatform.
Bij de variant ‘Eigen opwekking boorplatform’ wordt de voor het boorproces benodigde elektriciteit op het
boorplatform opgewekt met dieselgeneratoren, wat gangbaar is bij offshore-boringen. Het verbruik van fossiele energie bedraagt ongeveer 170 TJ/jaar en de BKG-emissies zijn ongeveer 15 duizend ton CO2 eq/jaar.
Gezien het relatief grote fossiele energiegebruik en BKG-emissies wordt deze variant beoordeeld als negatief (- -).
Bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ wordt het boorplatform van elektriciteit voorzien via het Duitse
windpark Riffgat. Deze elektriciteit wordt grotendeels duurzaam opgewekt zonder BGK-emissies. Hierdoor
daalt bij deze variant het gebruik van fossiele energie met ruim 80%47 tot ongeveer 30 TJ/jaar. De BKGemissies dalen naar 5 duizend ton CO2 eq/jaar. Door het gebruik van grotendeels met windenergie opgewekte elektriciteit gebruikte brandstofmix is aanmerkelijk beter dan de gangbare energiemix voor offshore
boringen. Hierdoor worden ook de BKG-emissies sterk gereduceerd ten opzichte van de variant ‘Eigen
opwekking boorplatform’. Hoewel er bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ nog BKG-emissies vrijkomen, wordt deze variant toch als neutraal (0) beoordeeld, omdat de emissies relatief laag zijn en grotendeels duurzame opgewekte energie wordt gebruikt.
Beoordeling productiefase
Ook tijdens de productiefase is er een groot verschil tussen de twee uitvoeringsvarianten. In de variant
‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt het platform van energie voorzien op basis van het op het
platform gewonnen aardgas. Dit is de gangbare wijze van energievoorziening voor offshore productieplatforms. Bij deze variant wordt 1.300 TJ fossiele energie (aardgas) per jaar verbruikt en de BKG-emissie is
ongeveer 72 duizend ton CO2 eq/jaar. Gezien het relatief grote fossiele energiegebruik en BKG-emissies
wordt deze variant beoordeeld als negatief (- -).
Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt het productieplatform van elektriciteit voorzien via
het Duitse windpark Riffgat. Door het gebruik van grotendeels met windenergie opgewekte elektriciteit gebruikte brandstofmix is aanmerkelijk beter dan de gangbare energiemix voor offshore aardgaswinning. Hierdoor daalt het gebruik van fossiele energie op het productieplatform met ruim 85% tot 180 TJ/jaar. De BKGemissie daalt naar 9 duizend ton CO2 eq/jaar. Bovendien wordt bij deze variant het eigen gasverbruik vermeden en kan dit uitgespaarde gas worden gebruikt voor hoogwaardige toepassingen. Gezien de relatief
lage BKG-emissies en het feit dat grotendeels duurzame opgewekte energie wordt gebruikt, wordt deze
variant toch als neutraal (0) beoordeeld.
Beoordeling transporten
In alle fases van het project zijn transporten nodig om materiaal, materieel en personeel aan en af te voeren.
Deze transporten worden uitgevoerd per schip en helikopter. De verschillende uitvoeringsvarianten hebben
in meer of mindere mate een effect op het benodigde aantal transporten dan wel op de vaar- en vliegafstanden. Voor alle varianten geldt echter dat bij de transporten relatief kleine BKG-emissies vrijkomen. Alle
transportvarianten worden daarom als beoordeeld als licht negatief (-).
Hoewel dit niet in de beoordeling tot uiting komt kennen de verschillende varianten wel verschillen in het
brandstofverbruik en de BKG-emissies. Dit betreft:


Bemande of onbemande operatie van het productieplatform: bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ kan het productieplatform onbemand worden bedreven, waardoor de bezoekfrequentie kan
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worden verlaagd. Dit leidt tot een beperkte verlaging van het brandstofverbruik, waardoor het brandstofverbruik en de transportemissies bij onbemande operatie ongeveer 60% lager zijn dan bij bemande operatie.


Ontdoen van boorgruis en -spoeling op waterbasis: de afvoer per schip van vrijkomend boorgruis
en -spoeling in de variant ‘Afvoer boorgruis en -spoeling’ leidt tot een beperkte toename van het aantal
scheepstransporten in vergelijking tot de variant waarbij boorgruis en -spoeling op waterbasis worden
geloosd. Het brandstofverbruik en de transportemissies van CO2 zijn bij de variant ‘Lozing boorgruis
en -spoeling’ ongeveer 15% lager dan bij de variant ‘Afvoer boorgruis en -spoeling’. Omdat deze
variant niet onderscheidend is op het gebied van energie en klimaat, is deze variant niet opgenomen in
Tabel 32.



Haven van vertrek bevoorradingschepen: als de scheepstransporten vanuit Eemshaven worden uitgevoerd leidt dit tot een aanmerkelijke afname van de vaarafstand dan wanneer de transporten vanaf Den
Helder worden uitgevoerd. Het brandstofverbruik en de CO2-transportemissies zijn bij transporten vanuit
Den Helder ongeveer drie keer zo hoog als bij transporten vanuit Eemshaven.



Te gebruiken heliport: als de bezoeken per helikopter vanaf Eemshaven worden uitgevoerd leidt dit tot
een aanmerkelijke afname van de vliegafstand dan wanneer de vluchten vanaf Den Helder worden
uitgevoerd. Het brandstofverbruik en de transportemissies van CO2 zijn bij vluchten vanuit Den Helder
ongeveer drie keer zo hoog als bij vluchten vanuit Eemshaven.

Beoordeling ontmantelingsfase
Hoewel de activiteiten tijdens de ontmanteling nog niet vaststaan, is te verwachten dat dit op dezelfde manier wordt uitgevoerd als bij de aanleg met werkschepen, waarbij de putten worden afgedicht met een boorplatform. Omdat deze BKG-emissies relatief klein zijn wordt de ontmantelingsfase als licht negatief (-) beoordeeld.
Samenvatting
In Tabel 32 zijn de resultaten van de beoordeling gepresenteerd. Omdat de beoordeling voor Nederland en
Duitsland gelijk is, is deze beoordeling gecombineerd in één tabel. De effectbeoordeling is uitgevoerd aan
de hand van het in paragraaf 8.3 vastgestelde beoordelingskader en de effecten zijn beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. De transportemissies zijn apart beoordeeld als laatste onderdeel in Tabel
31.
Om inzicht te bieden in de absolute getallen, is in Tabel 31 een overzicht gegeven van de BKG-emissies en
het verbruik van fossiele energie van de belangrijkste varianten. Uit deze Tabel 31 blijkt duidelijk hoe sterk
het fossiele energieverbruik en de BKG-emissies worden gereduceerd door elektrificatie van het boor- en
productieplatform. Als zowel het boor- als het productieplatform worden geëlektrificeerd, dalen het fossiel
energiegebruik en de BKG-emissies met ongeveer 85% ten opzichte van eigen opwekking. Verder valt ook
op dat in absolute zin de depletiecompressie tijdens de gasbehandeling de grootste energieverbruiker is.
De aanleg van de faciliteiten en transporten zijn ten opzichte van de andere verbruikers relatief kleine energieverbruikers. Dit laat echter onverlet dat het brandstofverbruik van transporten wordt gereduceerd als
Eemshaven als uitvalsbasis wordt gebruikt in plaats van Den Helder.
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Tabel 31: Overzicht van het verbruik van fossiele energie en de BKG-emissies van de belangrijkste varianten tijdens de projectfases.
Projectfase en varianten

Fossiel energieverbruik

BKG-emissie

Reductie

Aanlegfase
Met elektriciteitskabel (elektrificatie)

24 TJ/jr

1.800 CO2 eq/jr

Zonder elektriciteitskabel (eigen opwekking)

18 TJ/jr

1.300 CO2 eq/jr

170 TJ/jr

15.400 CO2 eq/jr

30 TJ/jr

5.300 CO2 eq/jr

1.300 TJ/jr

72.400 CO2 eq/jr

180 TJ/jr

8.800 CO2 eq/jr

Den Helder

80 TJ/jr

6.000 CO2 eq/jr

Eemshaven

20 TJ/jr

1.500 CO2 eq/jr

25%
Boorfase
Eigen opwekking

65%
Elektrificatie
Productiefase
Eigen opwekking

85%
Elektrificatie
Transporten tijdens concurrent operations 1)
75%
1)

Het brandstofgebruik en de emissies van de transporten zijn gebaseerd op de transportfrequenties tijdens concurrent operations. Als alleen aardgas wordt geproduceerd is, zijn de frequenties lager en daarmee het brandstofgebruik en de emissies.

Tabel 32: Effectbeoordeling energie en klimaat ten opzichte van de referentiesituatie
Activiteit

Generiek 1)

Energievoorziening
boorplatform
Eigen opwek

Elektrificatie

Uitvalbases schepen en
helikopters
Den Helder

Eemshaven

Energievoorziening
productieplatform
Eigen opwek

Elektrificatie

Aanlegfase
Aanleg platform,
pijpleiding & kabel

relatief klein

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Boorfase
Boren van putten

Overige activiteiten

n.v.t.

-relatief groot

0
relatief klein
en doelmatig

n.v.t.2)

n.v.t.

relatief klein

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Productiefase
Aardgasproductie
en -behandeling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.2)

-relatief groot

0
relatief klein
en doelmatig

relatief klein

relatief klein /
beter dan
eigen opwek

Transporten
Schepen en
helikopters

relatief klein

n.v.t.

relatief klein

n.v.t.

relatief klein

relatief klein /
beter dan
DHR

Ontmantelingsfase
Beëindiging en
ontmanteling

n.v.t.

n.v.t.

1) De beoordeling van activiteiten die niet onder een bepaalde variant vallen, is opgenomen in de kolom ‘Generiek’. Als wel een
variant van toepassing is, wordt de beoordeling daar vermeld en is het vakje in de kolom ‘Generiek’ leeggelaten.
2) De effecten op energie en klimaat van transporten worden beoordeeld bij ‘Transporten’.
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8.6

Mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde omdat geen wettelijke eisen of normen worden overschreden.

8.7

Leemten in kennis energie en klimaat

Het energieverbruik en de emissies van broeikasgassen zijn berekend op basis van de huidige inzichten en
kennis. De werkelijkheid zal enigszins afwijken, maar niet zodanig dat dit tot een ander beeld leidt.

8.8

Monitoring energie en klimaat

Het brandstofverbruik tijdens de boor- en productiefase worden gemonitord conform het HSE-systeem van
ONE-Dyas.
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9

Natuur

9.1

Overzicht

Dit hoofdstuk Natuur betreft de invloed van de activiteiten op de in het gebied aanwezige natuurwaarden.
Het gaat om de natuur die wordt beschermd volgens Nederlandse en Duitse, evenals internationale wetgeving en waar relevant over niet-beschermde natuur. De beoordeling van de effecten is gebaseerd op de
Natuurtoets, waar in het kader van de Nederlandse Wet natuurbescherming (Wnb) een Voortoets, een
Passende beoordeling en een Quick scan zijn uitgevoerd. De natuurtoets is opgenomen in bijlage M9.
Daarnaast is getoetst aan de Duitse Federale Natuurbeschermingswet (Bundesnaturschutzgesetz of
BNatSchG). In de Natuurtoets is een uitgebreide beschrijving van de aanwezige natuurwaarden en een
gedetailleerde effectenbeschrijving opgenomen.
In de overige hoofdstukken van dit rapport zijn de emissies en verstoringen beschreven en waar mogelijk
gekwantificeerd. In dit hoofdstuk vindt de effectbeoordeling van de emissies en verstoring plaats op het
onderdeel natuur. De effecten op de natuurwaarden doen zich voor in alle fases: aanlegfase, boorfase,
productiefase, tijdens de transporten en de ontmantelingsfase.
In dit hoofdstuk worden de effecten van de volgende activiteiten op de natuurwaarden in beeld gebracht:


Aanleg pijpleiding en elektriciteitskabel;



Plaatsing productieplatform;



Heien van verankeringspalen productieplatform;



Plaatsing boorplatform;



Heien van de conductors;



Uitvoeren van VSP-onderzoek;



Boren van de putten en overige installaties op het boorplatform;



Lozen van boorgruis- en spoeling;



Affakkelen van aardgas tijdens puttesten;



Productie van aardgas;



Aanwezigheid productieplatform;



Lozen van verontreinigd water;



Aanwezigheid pijpleiding en kabel;



Scheeps- en helikopterbewegingen.

Ten aanzien van de natuurwaarden zijn er in totaal zes varianten van toepassing:
1 Energievoorziening productieplatform;
2 Energievoorziening boorplatform;
3 Methode van ingraven pijpleiding;
4 Boorgruis en -spoeling lozen of afvoeren;
5 Wijze van boren;
6 Uitvalsbases schepen en helikopters.
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Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van onderwatergeluid de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan.
4.2 Natuur
Geef in het MER aan - op basis van de meest recente gegevens en onderzoeken - welke kenmerkende biotopen en soorten aanwezig zijn in het studiegebied en omgeving, wat de huidige staat is van deze biotopen en soorten, en welke factoren daarbij van
belang zijn (bv. abiotische eigenschappen, voedselrijkdom). Betrek daarbij niet alleen beschermde soorten maar ook andere
soorten die van ecologisch belang zijn. Geef op basis van deze analyse aan welke delen van het beïnvloedingsgebied kwetsbaar
zijn en in hoeverre er sprake is van kwetsbare perioden. Beschrijf welke activiteiten kunnen zorgen voor cumulatieve effecten 49,
50
. Ga vervolgens in op ingreep-effect relaties die in deze situatie relevant zijn, en mitigerende maatregelen om eventuele effecten
te voorkomen of te beperken.
4.2.1 Borkumse Stenen
Het studiegebied en de locatie voor gaswinning ligt in het zuidelijke deel van de Borkumse Stenen. Dit gebied is - samen met het
naastgelegen Duitse Natura 2000-gebieden ‘Borkum Riffgrund en Borkum Riff’ - van grote betekenis voor het onderwaterleven.
Dit geldt in het bijzonder voor het zuidelijk deel 51, waarvoor het ministerie van LNV verkent of dit mogelijk kan worden aangewezen als Natura 2000-gebied (aansluitend bij de Noordzeekustzone).
Maak in het MER inzichtelijk wat de tijdelijke en permanente effecten zijn van het voorgenomen initiatief op de Borkumse Stenen.
Onderzoek daarbij of het platform en/of leidingen worden geplaatst in het gedeelte van de Borkumse Stenen met de grootste biodiversiteit. Geef aan hoe eventuele negatieve effecten gemitigeerd kunnen worden.
4.2.2 Natura 2000-gebieden
In de Mededeling wordt aangegeven dat er een Passende beoordeling wordt opgesteld om te onderzoeken of er wel of geen effecten zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van omringende Natura 2000-gebieden (zoals Noordzeekustzone, Waddenzee
en de nabijgelegen Duitse Natura 2000-gebieden 52). Beschrijf de reeds bestaande activiteiten en geef weer welke druk dit heeft
op de staat van instandhouding van dit gebied. Beschrijf en onderzoek de voorgenomen activiteiten die mogelijk invloed hebben
op de Natura 2000-gebieden (tracé van de gasleidingen, helikoptervluchten) en de activiteiten, zoals heien, die van invloed kunnen zijn op beschermde soorten zoals bruinvis en zeehonden. Mitigerende maatregelen kunnen worden genomen mits duidelijk is
hoe bij de beoordeling wordt omgegaan met onzekerheden in de effectbepaling, de effectiviteit van de maatregelen en borging
dat ze worden toegepast. Indien (ook met mitigerende maatregelen) aantasting van natuurlijke kenmerken niet is uit te sluiten,
geef dan aan hoe daarmee wordt omgegaan. Geef in de Passende beoordeling ook helder de cumulatieve effecten weer.
STIKSTOFDEPOSITIE
De Commissie veronderstelt dat er stikstofdepositie zal zijn te verwachten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden zoals Noordzeekustzone en Waddenzee vanwege de aanlegfase, de productiefase en de opruiming van de infrastructuur 53.
Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak
Stikstof (PAS). Daaruit blijkt dat de Passende beoordeling bij het PAS niet als toestemmingsbasis kan dienen voor plannen en
projecten die leiden tot een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden met instandhoudingsdoelstellingen voor stikstofgevoelige soorten en habitattypen. Dit betekent dat voor dit project een eigen Passende beoordeling moet worden opgesteld,
indien significante gevolgen als gevolg van stikstofdepositie kunnen optreden.
Bij deze beoordeling kunnen mitigerende maatregelen worden meegenomen 54. Denk hierbij vooral aan maatregelen aan de bron
en externe saldering (met een bron buiten het bedrijf). Voor bronmaatregelen kan met wetenschappelijke zekerheid worden

49

50

51

52
53

54

Dit zijn niet alleen de eigen activiteiten, maar alle omliggende toekomstige activiteiten die kunnen zorgen voor cumulatieve effecten.
Kijk daarbij ook naar activiteiten op Duits grondgebied.
In de Mededeling wordt gesteld dat er geen cumulatie zal zijn van de gaswinning N05-A en opsporing en winning van prospects
rondom N05-A met effecten van de overige activiteiten van ONE-Dyas in het GEMS-gebied. Dit omdat de verschillende activiteiten
geen onderlinge overlap vertonen in zowel ruimte als tijd. Ondanks dat er geen overlap is in ruimte en tijd kan wel degelijk cumulatie
optreden, bijvoorbeeld door andere activiteiten in aangrenzende gebieden of doordat cumulatie van verstoring optreedt gedurende
een lange periode.
In de Borkumse stenen bevindt zich een beperkt gebied met het Habitattype 1170 'riffen' dat wordt gekenmerkt door een grote
biodiversiteit van het bodemleven. De onderzoekers van onderstaand rapport hebben het over circa 979 ha binnen het gebied (fig.
27 van het rapport). Bos, O.G., S. Glorius, J.W.P. Coolen, J. Cuperus, B. van der Weide, A. Aguera Garcia, P.W. van Leeuwen,
W. Lengkeek, S. Bouwma, M. Hoppe & H. van Pelt 2014. Natuurwaarden Borkumse Stenen, Project Aanvullende beschermde
gebieden. Imares Rapport C115.14.
Veel zienswijzen van Duitse inwoners en gemeenten wijzen op de mogelijke effecten op Duitse Natura 2000-gebieden.
Het inzichtelijk maken van de stikstofdepositie op zowel Nederlandse als Duitse Natura 2000-gebieden wordt in meerdere zienswijzen benoemd.
Het ministerie van LNV werkt momenteel samen met andere overheden aan een beleidslijn voor toekomstige vergunningverlening.
Zie ook brief Tweede Kamer van 27 juni 2019: Stand van Zaken Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor de korte termijn, brief
van 13 september 2019: Stand van zakenbrief met inventarisatie projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de PAS-uitspraak en brief van 4 oktober 2019: aanpak stikstofproblematiek.
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beschreven hoeveel stikstofdepositie de maatregel wegneemt. In de Mededeling is aangegeven dat wordt gekeken naar elektrificatie van het platform, om zo de stikstofdepositie te reduceren.
4.2.3 Flora en Fauna
Beschrijf welke door de Wet natuurbescherming beschermde soorten te verwachten zijn in het plangebied, waar zij voorkomen en
welk beschermingsregime voor de betreffende soorten geldt. Betrek daarbij ook de soorten die in het kader van de internationale
verdragen OSPAR en ASCOBANS relevant zijn.
ZEEZOOGDIEREN EN VISSEN
Het plangebied is van belang voor diverse vissen en zeezoogdieren.


Geef de effecten weer van het onderwatergeluid door heien op vissen en zeezoogdieren, zoals de bruinvis. In het startgesprek is toegelicht dat het onderwatergeluid berekend wordt met behulp van het meest recente overdrachtsmodel van TNO
(Aquarius). Dit is een (positieve) wijziging van onderzoek zoals gepresenteerd in de Mededeling, waarin de conclusies over
de effecten zijn gebaseerd oude literatuur en niet representatief onderzoek 55.
Het meest recente Aquariusmodel heeft de voorkeur van de Commissie omdat dit gerelateerd is aan het KEC. In dit model
(inmiddels versie 4.0) zijn recente wetenschappelijke inzichten over onderwatergeluid verwerkt;



Laat zien wat het ruimtelijk verstoringsgebied is, hoeveel verstoringsdagen er zijn en wat de eventuele populatiereductie is.
Indien er een populatiereductie wordt verwacht, beschrijf de mogelijke mitigerende maatregelen en de effectiviteit daarvan.
Houd rekening met cumulatieve effecten van alle (hei- en andere) activiteiten op de Noordzee, zoals detonaties11 56. Gebruik
hiervoor het KEC. Geef tevens aan welke effecten worden verwacht in het niet-Nederlandse deel van de Noordzee (grensoverschrijdende effecten, d.w.z. in Duitsland);



Beschrijf de effecten van 3D-seismisch onderzoek dat in het kader van de toekomstige activiteiten wordt verwacht en hoe dit
cumuleert met andere activiteiten in dit gebied met een akoestisch onderwaterelement (zoals heien). Het KEC (Deelrapport B
- Bijlage TNO-onderzoek Cumulatieve effecten op zeezoogdieren) geeft aan dat het effect door geluid van seismische exploratie met airguns een significant effect heeft. De Commissie acht het van belang dat inzicht wordt verschaft in de (relatieve)
bijdrage van het seismisch onderzoek aan de verstoring;



Laat de effecten zien op soorten die worden genoemd in het OSPAR-verdrag, zoals de platte oester en het oesterherstelproject 57. Indien verstoring plaatsvindt in belangrijke leefgebieden voor deze soorten, geef aan welke mitigerende maatregelen
beschikbaar zijn en worden toegepast om de effecten te reduceren;



Geef aan tot op welke afstand de concentraties van afvalstoffen die in de zee worden geloosd toxisch zijn, en hoe ze zich
verhouden tot de achtergrond.

OVERIG ONDERWATERLEVEN


Beschrijf de effecten van de activiteiten op het overig onderwaterleven zoals plankton en benthos. Het gaat weliswaar niet
om beschermde soorten maar deze onderdelen van het ecosysteem kunnen wel van belang zijn als voedsel voor beschermde soorten.

VOGELS EN VLEERMUIZEN
In het gebied komt veel vogeltrek voor. Zo is er in het voorjaar en najaar sprake van een omvangrijke trek van vogels naar en van
broedgebieden in het noorden. Langs de kust en in het bijzonder in de omgeving van Eemshaven kan door stuwing sprake zijn
van een hoge intensiteit van de trek, met grote aantallen trekvogels.

55

56
57

58

59

60



Beschrijf de mogelijke verstoring en sterfte van vogels en vleermuizen door de activiteiten;



In het bijzonder kan het affakkelen van aardgas een risico zijn voor trekvogels, omdat trekvogels erdoor kunnen worden aangetrokken, als door verlichte platforms. Geef aan op welke wijze de verstoring en sterfte kunnen worden gereduceerd58, 59
en hoe dit zal worden gemonitord;



Maak in het MER, op basis van beschikbare gegevens60, het ruimtelijk en temporele gebruik van het studiegebied en omgeving door zwarte zee-eenden en andere beschermde zeevogels inzichtelijk, zodat op basis daarvan een kwantitatieve

In de bijlage van de Mededeling (pagina A3/A4) worden onder andere de effecten als gevolg van het heien voor proefboringen op
basis van Duits onderzoek niet significant negatief geacht.
In de zienswijzen wordt gesproken over detonatie van explosieven in het gebied.
In de zienswijze van het Wereld Natuur Fonds wordt ook aandacht gevraagd om de effecten van het initiatief te onderzoeken op
het nabijgelegen Oesterherstelproject.
In de Eemshaven zijn (in het kader van mogelijke mitigerende maatregelen voor het voorkomen van aanvaringslachtoffers bij
windturbines onder vogels) veel (radar)gegevens verzameld over de vogeltrek in dit gebied, en wordt ook actuele informatie ingewonnen met een vogelradar.
Meerdere zienswijzen, onder andere het Landesbüro Natuurschutz Niedersachsen, vragen aandacht voor de effecten van het
affakkelen op (trek)vogels.
Voor dit doel kan in elk geval gebruik gemaakt worden van recente tellingen van zwarte zee-eenden langs de Nederlandse kust
(Rijkswaterstaat, monitoring PRCM), van reguliere MWTL-tellingen (Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands) en andere
informatie.
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effectanalyse mogelijk is. Maak in deze effectanalyse inzichtelijk wat het tijdelijke en permanente effect van het voorliggende
initiatief is op de beschikbaarheid van geschikte foerageergronden (o.a. rekening houdend met diepte en voor zover relevant
aanwezige schelpdierbestanden) voor deze vogels, rekening houdend met de autonome ontwikkeling;


Geef aan wat de route en frequentie is van helikoptervluchten naar de locatie N05-A en hoe de effecten verminderd kunnen
worden door frequentie, route en vlieghoogtes aan te passen;



Beschrijf de cumulatieve negatieve effecten die kunnen optreden met omliggende activiteiten, zoals windparken, zandwinning, scheepvaart en helikoptervluchten.

Daarnaast worden de volgende aanbevelingen gedaan:


Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen betreffende de status van de Borkumse Stenen beoordeel bij de Borkumse
Stenen de effecten van de voorgenomen activiteit vanuit het regime van KRM en Natura 2000 Vogelrichtlijn.



Beschouw meer uitvoeringsvarianten dan wel onderbouw waarom deze niet toegepast kunnen worden. Het betreft voor licht
voorzieningen afschakelen werkverlichting.

9.2

Referentiesituatie natuur Nederland en Duitsland

In de Natuurtoets in bijlage M9 zijn de effecten op de beschermde soorten en gebieden uitgewerkt. In dit
hoofdstuk Natuur is op basis van de Natuurtoets samengevat welke kenmerkende biotopen en soorten
aanwezig zijn in het studiegebied en de omgeving, wat de huidige staat is van deze biotopen en soorten en
welke factoren daarbij van belang zijn. Voor meer details wordt verwezen naar de Natuurtoets.
De voorgenomen activiteit vindt plaats in het ecologisch waardevolle gebied Borkumse Stenen. Dit gebied
kenmerkt zich door de plaatselijke aanwezigheid van grind en stenen en de aanwezigheid van schelpkokerwormvelden, waardoor de biodiversiteit in dit gebied hoog is. In het gebied komen verschillende leefgebieden, soorten bodemdieren, trekvissen, zeezoogdieren, foeragerende broedvogels en niet-broedvogels
in meer of mindere mate voor.
Natura 2000-gebieden
Het plangebied ligt nabij enkele Natura 2000-gebieden. Indirecte effecten kunnen aan de orde zijn door
externe werking, door verstoring van populaties van beschermde soorten. Dit geldt voornamelijk voor de
aangewezen mariene vis- en zeezoogdieren die gebruik maken van de gehele Noordzee als foerageer- en
migratiegebied. De meest nabijgelegen relevante Natura 2000-gebieden in Nederlandse wateren zijn de
Noordzeekustzone en de Waddenzee. Door externe werking kunnen er mogelijk ook effecten optreden in
het duingebied op Schiermonnikoog.
De meest nabijgelegen relevante Natura 2000-gebieden in de Duitse Noordzee zijn Borkum Riffgrund, Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer en Niedersächsisches Wattenmeer. Voor
deze gebieden gelden doelstellingen voor vergelijkbare soorten en habitattypen als in Nederland. Er is een
staat van instandhouding bepaald, maar er zijn niet in alle gevallen behoud- en verbeterdoelstellingen geformuleerd. Voor soorten zijn er minimale en maximale populatie aantallen en voor habitattypen een oppervlakte bepaald. Daarnaast is er een aantal algemene doelstellingen geformuleerd. Naast Natura 2000-gebieden zijn er in Duitsland ook gebieden die de status van nationaal park of natuurreservaat hebben. Daarbij
gaat het om Nationaal Park Niedersächsisches Wattenmeer dat dezelfde begrenzing heeft als Natura 2000gebied Niedersächsisches Wattenmeer en Natuurreservaat Borkum Riff dat bestaat uit een deel van het Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer.
De kaart in Figuur 15 geeft een overzicht van de ligging van de Natura 2000-gebieden en in Tabel 33 is de
status van deze gebieden vermeld.
Borkumse Stenen
Het plangebied ligt in het ecologisch waardevolle gebied Borkumse Stenen. Dit gebied heeft op dit moment
geen wettelijk beschermde status. Een deel van dit gebied wordt in de nabije toekomst waarschijnlijk gesloten voor bodemberoerende vormen van visserij. Het Rijk onderzoekt momenteel of deze sluiting
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beleidsmatig geborgd kan worden door aanwijzing van de Borkumse Stenen als Kaderrichtlijn Marien-gebied (KRM). Daarnaast zal het gebied waarschijnlijk worden aangewezen als Vogelrichtlijngebied.
Oesterbankherstelproject
In het gebied de Borkumse Stenen is in 2018 een natuurherstelproject gestart om de platte oesterriffen
(ostrea edulis) in de Noordzee te herstellen. Op één hectare zijn kunstmatige riffen op de bodem geplaatst,
zesduizend kilo oesters in het water uitgestrooid en lege mosselschelpen gestort als vestigingsplaats voor
oesterlarven. De riffen vormden een belangrijk habitat voor andere diersoorten. Zo worden de riffen onder
andere gebruikt als kraamkamer voor vissen en kreeften. Met dit project wordt in de Natuurtoets expliciet
rekening gehouden.

Figuur 15: Overzicht van het plangebied en de Nederlandse Natura 2000-gebieden (boven) en Duitse Natura 2000-gebieden (onder)
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Tabel 33: Status beschermde gebieden in Nederland en Duitsland
Gebied

Beschermde gebieden

Status

Nederlandse territoriale wateren

Noordzeekustzone

Vogel- en Habitatrichtlijngebied

Nederlandse territoriale wateren

Waddenzee

Vogel- en Habitatrichtlijngebied

Waddeneilanden

Duinen van Schiermonnikoog

Vogel- en Habitatrichtlijngebied

Nederlandse EEZ

Borkumse Stenen

Ecologische waardevol gebied

Nederlandse EEZ

Oesterbankherstelproject

Natuurherstel

Duitse territoriale wateren

Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer

Vogelrichtlijngebied

Duitse territoriale wateren

Niedersächsisches Wattenmeer

Habitatrichtlijngebied
Nationaal park

Duitse EEZ

Borkum Riffgrund

Habitatrichtlijngebied

Duitse territoriale wateren

Borkum Riff

Onderdeel Vogelrichtlijngebied
Natuurreservaat

De referentiesituatie in het Duitse deel van het plangebied wordt verondersteld gelijk te zijn aan de referentiesituatie van de Nederlandse natuurwaarden, omdat het zeegebied aan weerszijden van de grenslijn deel
uitmaakt van hetzelfde systeem. In de referentiesituatie die wordt beschreven in de volgende paragrafen is
het Duitse deel van het plangebied meegenomen.

9.2.1.1 Habitattypen
Om de aanwezige habitattypen in kaart te brengen is in het plangebied een environmental baseline survey
(EBS) uitgevoerd, waarin het sediment en de bodemfauna zijn onderzocht door middel van video en bodemmonsters (GeoXYZ, 2019 61). Op basis hiervan en in combinatie met de bestaande literatuur en gegevens is bepaald welke habitattypen, in Europees verband beschermde bodemleefgemeenschappen, in het
studiegebied voorkomen. In het studiegebied komen twee soorten habitattypen voor: H1110 Permanent
overstroomde zandbanken en H1170 Riffen van open zee.
Habitattype H1110 Permanent overstroomde zandbanken wordt gekenmerkt door zandbanken die voornamelijk in ondiepe delen van de zee liggen en voortdurend onder water staan. Het habitattype is heel dynamisch en heeft een hoge productiviteit. Habitattype H1170 wordt gekenmerkt door het voorkomen van hard
substraat (stenen en/of schelpenbanken) die zich boven de zeebodem bevinden. Vastzittende organismen
geven extra structuur en functie aan de bodem, wat weer andere soorten, zoals vissen, aantrekt (Ministerie
van Economische Zaken, 2014b 62).
In de Nederlandse Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Waddenzee, de Duitse Natura 2000-gebieden Borkum-Riffgrund, Niedersächsisches Wattenmeer en mogelijk in de Borkumse Stenen komt het
habitattype H1110 voor. Habitattype H1170 komt binnen het plangebied mogelijk alleen mogelijk voor in de
Borkumse Stenen (dit is echter geen Natura 2000-gebied in het kader van de Habitatrichtlijn). In Duitsland
komt het voor in Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund (zie bijlage M9 Natuurtoets).
Ten slotte komen in de Borkumse Stenen velden voor van de schelpkokerworm (Lanice conchilega) voor
die fungeren als biogene riffen met een hoge biodiversiteit. Deze vallen op zichzelf staand niet onder het
habitattype H1170 Riffen of een ander habitattype. In Rabaut et al. 63 (2009) wordt aangegeven dat de
schelpkokerwormvelden wel voldoen aan de criteria om beschermd te worden onder de Habitatrichtlijn (Annex I habitats). Schelpkokerwormen kunnen in het gehele zuidelijke deel van het Nederlands deel van het
61

62
63

GeoXYZ, (2019). Environmental Baseline Survey Report, GeoXYZ, survey van het plangebied uitgevoerd in opdracht van ONEDyas
Ministerie van Economische Zaken (2014b) Profieldocument H1170 Riffen
Rabaut, M., Guilini, K., Van Hoey, G., Vincx, M., & Degraer, S. (2007). A bio-engineered soft-bottom environment: the impact of
Lanice conchilega on the benthic species-specific densities and community structure. Estuarine, coastal and shelf Science, 75(4),
525-536.
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continentaal plat (NCP) voorkomen. In het gebied waar het platform wordt geplaatst en de elektriciteitskabel
naar het windpark wordt aangelegd komen hoge concentraties schelpkokerwormen in velden voor (GeoXYZ, 2019). In het gebied waar de pijpleiding komt te liggen is dit alleen het geval bij de aansluiting aan
het platform en het eerste deel van de pijpleiding.
Op zee zijn geen stikstofgevoelige habitattypen aanwezig. Op land liggen wel Natura 2000-gebieden met
habitattypen die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. In Figuur 16 is een kaart opgenomen van de duingebieden in de Nederlandse Natura 2000-gebieden.

Figuur 16: Overzicht van de duingebieden in de Nederlandse Natura 2000-gebieden Waddenzee, Noordzeekustzone en Duinen
Schiermonnikoog

9.2.1.2 Plankton
Plankton bestaat uit vrij zwevende organismen in het water die zich voortbewegen met de waterstromingen.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen fytoplankton en zoöplankton. Fytoplankton gebruikt fotosynthese voor
energie 64. Fytoplankton is de primaire producent in het aquatische milieu; ze staan aan de basis van de
voedselketen. Zoöplankton is plankton dat geen fotosynthese gebruikt, maar fytoplankton consumeert om
energie te krijgen64. Langs de kustzone en in de zuidelijke zone zijn er bloeien van dinoflagellaten, diatomeeën en microflagellaten afwisselend aanwezig.

9.2.1.3 Bodemdieren
Benthos of bodemfauna is de verzamelnaam van soorten zoals krabben, kreeften, schelpdieren, wormen
en stekelhuidigen die in of op de waterbodem leven en zich (in belangrijke mate) voeden met fyto- of

64

https://www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/indicatoren-voor-waterkwaliteit/fytoplankton/index.aspx

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

106

Projectgerelateerd

zoöplankton. Deze bodemdieren zijn plaatsgebonden of hun actieradius is zeer beperkt. Het voorkomen
van benthos wordt bepaald door abiotische factoren zoals samenstelling van het sediment, dynamiek van
het milieu, troebelheid van het water, waterdiepte, voedselaanbod, organische belasting, predatie, saliniteit
van het zeewater en temperatuur van de bodem (van Hal et al., 2011 65). In het plangebied dat in de Borkumse Stenen ligt, is een hoge dichtheid van macrobenthos. Daar komen relatief veel langlevende (>10
jaar) bodemsoorten voor. Vanwege de abiotische omstandigheden in het plangebied komen andere soorten
zoals de noordkromp en purperslak die via OSPAR worden beschermd, in het gebied niet voor. Binnen het
plangebied ligt ook een oesterherstelproject, zie Figuur 15. Voor dit project zijn platte oesters uit Noorwegen
gebruikt.

9.2.1.4 Vissen en vislarven
Trekvissen
Over het voorkomen van beschermde soorten op zee is weinig bekend en kwantitatieve gegevens ontbreken. In het plangebied en de nabijgelegen Natura 2000-gebieden (Noordzeekustzone, Waddenzee en Niedersächsisches Wattenmeer) kunnen de trekvissen rivierprik, zeeprik, fint, steur en houting voorkomen die
onder de Habitatrichtlijn beschermd zijn. Maar de soorten worden met name in de kustwateren gevonden.
Borkum-Riffgrund wordt door de jongvolwassen finten gebruikt als foerageergebied. Het plangebied is geen
belangrijk paaigebied voor trekvissen. Negatieve effecten op vislarven van beschermde vissoorten worden
daarom niet verwacht en niet verder besproken.
Overige vissen
De reuzenhaai komt maar sporadisch voor in de Nederlandse Noordzee. Dit geldt ook voor de vleet; door
vissers wordt er sporadisch een gevangen (Heessen, 2010 66). De gevlekte rog komt in kleine aantallen voor
op het NCP en vooral in het zuidwestelijke gedeelte (Heessen, 2010). De zee-engel is de laatste decennia
niet gevangen in de Noordzee en waarschijnlijk verdwenen (Heessen & Ellis, 2009 67). Volwassen elften
worden maar zelden waargenomen in Nederland. Paaigebieden liggen buiten het Nederlands grondgebied.
Jonge kabeljauw komt in de winter voor van Noordoost-Engeland door de centrale Noordzee via de Doggersbank tot en met het Kattegat. Hofstede et al. (2005) hebben enkele waarnemingen geregistreerd van
de zalm in de zuidelijke Noordzee. Door de overbevissing is het aantal tonijnen gedaald; de soort wordt nu
zelden waargenomen (Miller et al., 2014). De kans dat de elft, gevlekte rog, reuzenhaai, tonijn, vleet, zalm
en zee-engel voorkomen in het plangebied is zeer klein.

9.2.1.5 Zeezoogdieren
In de eerste helft van de vorige eeuw kwam de bruinvis algemeen voor langs de Nederlandse kust. Daarna
werd deze soort een zeldzame en onregelmatige verschijning. De laatste decennia wordt de bruinvis steeds
zuidelijker waargenomen en is inmiddels weer redelijk algemeen langs de Nederlandse kust (Camphuysen
& Siemensma, 2011 68). Op basis van Geelhoed et al. (2013) 69 en Geelhoed & Scheidat (2018) 70 worden de
aantallen in het plangebied tijdens het voorjaar, de zomer en het najaar respectievelijk geschat op 1,50,
0,79 en 0,68 bruinvissen per km2. In de lente en de zomer worden er veel moeders met jongen in het Natura
2000-gebied Borkum-Riffgrund waargenomen. Daarnaast is het een belangrijk foerageergebied en

65

66
67
68

69

70

Hal R. van, O.G. Bos & R.G. Jak (2011). Noordzee: systeemdynamiek, klimaatverandering, natuurtypen en benthos; Achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011. Wageningen, Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, WOt-werkdocument 255
Heessen, H. J. L. (2010). State of the Art-Haaien en roggen in de Noordzee (No. C011/10). IMARES.
Heessen, H., & Ellis, J. (2009). Haaien en roggen in de Noordzee. De Levende Natuur, 110(6), 257-260
Camphuysen, C. J., & Siemensma, M. L. (2011). Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena in The Netherlands:
towards a favourable conservation status. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research.
Geelhoed S., M. Scheidat, R. van Bemmelen & G. Aarts (2013). Abundance of harbour porpoises (Phocoena phocoena) on the
Dutch Continental Shelf, aerial surveys in July 2010-March 2011. Lutra 56(1): 45-57.
Geelhoed, S. C., & Scheidat, M. (2018). Abundance of harbour porpoises (Phocoena phocoena) on the Dutch Continental Shelf,
aerial surveys 2012-2017. Lutra, 61(1), 127-136
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migratiegebied voor bruinvissen (BfN, 2017 71). In maart/april en mei 2014 zijn 320 bruinvissen geteld in
Borkum-Riffgrund, de dichtheid is 0,52 individuen per km2 (BfN, 2015).
De Noordzee omvat een metapopulatie gewone zeehonden, bestaande uit een aantal deelpopulaties waarvan de meeste dieren in de Waddenzee van Nederland tot Denemarken voorkomen. Regelmatig vindt uitwisseling van zeehonden plaats tussen de deelpopulaties in Nederland, Engeland, Duitsland en Denemarken. Na jarenlange groei lijkt het getelde aantal gewone zeehonden de laatste jaren in de gehele Waddenzee (dus inclusief Duitsland en Denemarken) te stabiliseren. De dichtheden van zeehonden zijn daarnaast
hoog langs de Noordzeekust, waar ze foerageren (Brasseur et al., 2012 72; Aarts et al., 2013 73, 2016 74). De
gewone zeehond heeft de droogvallende zandplaten in de Waddenzee nodig om te rusten en haar jongen
te zogen. Op open zee is de concentratie van zeehonden laag. Het Borkum-Riffgrund wordt gebruikt als
foerageergebied vanwege de hoge voedselbeschikbaarheid (BfN, 2017). De ruimtelijke verspreiding van de
gewone zeehond op het NCP is door Aarts et al. (2016) 75 weergegeven in een modelvoorspelling. Op basis
van dit model is de dichtheid in het plangebied ingeschat op 0,2 tot 1 gewone zeehond per km2.
Ten opzichte van de gewone zeehond zijn er minder grote aantallen grijze zeehonden op het NCP, maar
de populatieomvang neemt vrijwel jaarlijks toe. In 2018/2019 zijn er 6500 grijze zeehonden geteld in de
gehele Waddenzee, waarvan 4760 in het Nederlandse deel en 1450 in het Duitse deel (Cremer et al.,
2019 76). De grijze zeehond is afhankelijk van hoge zandplaten om te rusten en haar jongen te zogen; op
open zee is de concentratie zeehonden laag. Het Borkum-Riffgrund wordt gebruikt als foerageergebied
vanwege de hoge voedselbeschikbaarheid (BfN, 2017). De ruimtelijke verspreiding van de grijze zeehond
op het NCP is door Brasseur et al. (2010) 77 weergegeven in een modelvoorspelling, de dichtheid van de
grijze zeehond is niet bekend.
Overige zeezoogdieren in de Noordzee (walvisachtigen, dolfijnen)
Naast de algemeen voorkomende bruinvis komen er diverse andere walvisachtigen voor op het NCP.
Geelhoed & Polanen Petel (2011) 78 hebben een lijst opgesteld van walvisachtigen in de Noordzee. Er zijn
op dit moment vijfentwintig soorten vastgesteld. Vier soorten kunnen als inheems worden beschouwd, naast
de bruinvis zijn dit de dwergvinvis, witsnuitdolfijn en tuimelaar. De tuimelaar komt nauwelijks voor in de
zuidelijke Noordzee, witsnuitdolfijn en dwergvinvis komen af en toe in het plangebied voor. Acht soorten zijn
gecategoriseerd als regelmatige gasten. Tien soorten zijn alleen waargenomen als strandingslachtoffers.
De laatste drie zijn dwaalgasten. De soorten die genoemd zijn in ASCOBANS zijn onderdeel van deze lijst.

9.2.1.6 Vogels
Er kunnen zeevogels, zoals kleine mantelmeeuw, roodkeelduiker en zwarte zee-eend, over het plangebied
vliegen en er foerageren. Voortplantingsplaatsen of vaste rust- en verblijfplaatsen zijn niet aanwezig in het
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BfN (2017) Die Meeresscchutzgebiete in der deutschen ausschließlichen Wirtschaftszone der Nordsee: Beschreibung und Zustandsbewertung
Brasseur, S., G. Aarts, H. Meesters, T. van Polanen Petel, E. Dijkman, J. Cremer & P. Reijnders (2012). Habitat preferences of
harbor seals in the Dutch coastal area: analysis and estimate of effects of offshore wind farms. IMARES report C043/10
Aarts, G., S. Brasseur, S. Geelhoed, R. van Bemmelen, & M. Leopold (2013). Grey and harbour seal spatiotemporal distribution
along the Dutch West coast. IMARES report C103/13.
Aarts, G., Cremer, J., Kirkwood, R., van der Wal, J. T., Matthiopoulos, J., & Brasseur, S. (2016). Spatial distribution and habitat
preference of harbour seals (Phoca vitulina) in the Dutch North Sea (No. C118/16). Wageningen Marine Research.
Aarts, G., Cremer, J., Kirkwood, R., van der Wal, J. T., Matthiopoulos, J., & Brasseur, S. (2016). Spatial distribution and habitat
preference of harbour seals (Phoca vitulina) in the Dutch North Sea (No. C118/16). Wageningen Marine Research.
Cremer J, Brasseur S., Czeck R., Galatius A., Jeß A., Körber P., Pund R., Siebert U., Teilmann J., Bie Thøstesen C. & Busch J.A.
(2019) EG-Seals grey seal surveys in the Wadden Sea and Helgoland in 2018-2019. Common Wadden Sea Secretariat, Wilhelmshaven, Germany.
Brasseur, S., T. van Polanen Petel, G. Aarts, E. Meesters, E. Dijkman & P. Reijnders (2010). Grey seals (Halichoerus grypus) in
the Dutch North sea: population ecology and effects of wind farms. IMARES report C137/10.
Geelhoed, S. C. V., & van Polanen Petel, T. (2011). Zeezoogdieren op de Noordzee: achtergronddocument bij Natuurverkenning
2011 (No. 258). Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu.
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plangebied. Daarnaast kunnen ook trekvogels over het gebied vliegen. De hiervoor relevante soorten worden hieronder besproken.
Broedvogels
Sommige vogelsoorten zoals de kleine mantelmeeuw en verschillende sterns foerageren op open zee tijdens de broedperiode. Uit onderzoek blijkt dat de kleine mantelmeeuw meestal binnen vijftig kilometer van
de kolonie foerageert (Camphuysen, 2011 79). De grote stern foerageert gemiddeld 34 kilometer van de
kolonie af (Garthe & Flore, 2007 80). De dichtstbijzijnde broedgebieden zijn op Schiermonnikoog, Rottumerplaat en Rottumeroog en op twintig tot dertig kilometer afstand. Kleine mantelmeeuw en grote stern zouden
in het plangebied kunnen foerageren. Andere sterns die ook broeden op de Waddeneilanden zoals de
noordse stern, visdief en dwergstern, foerageren dichter bij hun broedkolonie en zijn daarom niet te verwachten in het plangebied.
Niet-broedvogels
Duikende zee-eenden
In de Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone, Waddenzee, Borkum Riffgrund en het nabijgelegen deel
van Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer komt vooral in de winterperiode een
aantal duikeenden voor. Het betreft in het bijzonder de zwarte zee-eend, eider en topper. Deze soorten
komen overwegend in de kustzone voor, maar zijn soms verder op zee te vinden. Het kan daarom niet
uitgesloten worden dat ze ook in het plangebied kunnen voorkomen. Van deze soorten is de zwarte zeeeend het meest op zee te vinden en daarmee ook in het plangebied.
De zwarte zee-eend (Melanitta nigra) verblijft tijdens de winterperiode in grote groepen (van wel tienduizenden vogels) in de wijdere kustzone om al duikend te foerageren op schelpdieren, met name op de halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata) en bij afwezigheid van de halfgeknotte strandschelp op de Amerikaanse zwaardschede (Ensis leei). De halfgeknotte strandschelp komt vooral voor in de kustzone ten
noorden van de Waddeneilanden, voor de Noord-Hollandse kust en in de Waddenzee. In deze kustzone
worden ook de meeste zwarte zee-eenden geteld in Nederland. In de studie die in 2019 is uitgevoerd door
GeoXYZ zijn geen halfgeknotte strandschelpen gevonden in het plangebied, wel grote hoeveelheden Amerikaanse zwaardschede. In Figuur 17 zijn kaarten opgenomen met de verspreiding van de zwarte zee-eend
in de Noordzee tijdens de winter. De zwarte zee-eend kan in het plangebied voorkomen maar de aantallen
zullen beperkt zijn gezien de sterke voorkeur voor de ondiepere kustzone. De zwarte zee-eend is gevoelig
voor oppervlakteverlies, verontreiniging en verstoring door geluid, trilling en licht (effectenindicator). Zie de
Natuurtoets voor meer gedetailleerde informatie over de verspreiding van de zwarte zee-eend en halfgeknotte strandschelpen.

79
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Camphuysen, C. J., & Siemensma, M. L. (2011). Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena in The Netherlands:
towards a favourable conservation status. NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research.
Garthe, S., & Flore, B. O. (2007). Population trend over 100 years and conservation needs of breeding Sandwich Terns (Sterna
sandvicensis) on the German North Sea coast. Journal of Ornithology, 148(2), 215-227.
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Figuur 17: Verspreidingspatronen van zwarte zee-eend in oktober/november (links) en december/januari (rechts). Blauw = 0,1 – 0,5
vogels per km2, rood = 2048 en meer vogels per km2 (bron: Leopold et al., 2015)

Duikende viseters
Er kunnen ook duikende viseters voorkomen in het plangebied. Het betreft in het bijzonder de roodkeelduiker, parelduiker, alk en zeekoet. De meest voorkomende soorten zijn zeekoet en roodkeelduiker.
De zeekoet (Uria aalge) is een zwemmende zeevogel die ook op open zee in grote aantallen kan voorkomen. Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer is aangewezen voor deze soort. Zeekoeten zijn
zeevogels die zoet water, intergetijdengebieden en land mijden, behalve in de broedtijd. In de winter is de
zeekoet verspreid over de gehele Noordzee (Leopold et al., 2015).
De Noordzee is een belangrijk overwinteringsgebied voor de roodkeelduiker (Gavia stellata). Daarnaast zijn
Duitse en Deense delen belangrijk in het voorjaar, tijdens de rui. Geschat wordt dat er ongeveer 38 000
roodkeelduikers overnachten in het zuidelijk deel van de Noordzee, met name in de Duitse bocht (Skov et
al., 1995 81). In het natuurreservaat Borkum Riff komen bovengemiddelde aantallen roodkeelduikers voor
vanwege de hoeveelheid voedsel in dit gebied 82. De parelduiker (Gavia arctica) is in Nederland en in Duitsland een doortrekker en wintergast in zeer klein aantal in de kustwateren van de Noordzee en zoete binnenwateren. Rust is, net als voor de roodkeelduiker, van belang voor de parelduiker. In Figuur 18 is de
verspreiding van de roodkeelduiker en de parelduiker in de winter opgenomen. Bij tellingen is het onderscheid tussen deze twee soorten niet te maken.

81

82

Skov, H., Durinck, J., Leopold, M. F., & Tasker, M. L. (1995). Important bird areas for seabirds in the North Sea including the
Channel and the Kattegat.
https://www.nlwkn.niedersachsen.de/startseite/naturschutz/schutzgebiete/die_einzelnen_naturschutzgebiete/naturschutzgebietborkum-riff-89912.html
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Figuur 18: Verspreidingspatronen van roodkeelduiker/parelduiker in oktober/november (links) en december/januari (rechts). Blauw =
0,1 – 0,5 vogels per km2, geel = 64 - 128 vogels per km2 (bron: Leopold et al., 2015)

Meeuwen
Er zijn verschillende soorten meeuwen die foerageren in de kustzone en op open zee. Daarbij gaat het
voornamelijk om stormmeeuw, dwergmeeuw, kleine mantelmeeuw, grote mantelmeeuw, zilvermeeuw en
drieteenmeeuw.
Sterns
Er kunnen ook sterns voorkomen in het plangebied. Het betreft in het bijzonder de visdief, noordse stern,
grote stern, dwergstern en zwarte stern. De meeste sterns komen vrijwel alleen voor in de kustzone, alleen de grote stern komt af en toe verder op zee voor.
Trekvogels
Op de Nederlandse Noordzee zijn grofweg twee relevante vogeltrekbewegingen te onderscheiden: de oostwesttrek en noord-zuidtrek, die elk afhankelijk van de locatie van afkomst en bestemming van de vogels
weer verder zijn onder te verdelen (Figuur 19, Lensink & Van der Winden 1997). De breedte van deze zone
is variabel, afhankelijk van soort, jaargetijde en weersinvloeden (Camphuysen & Van Dijk 1983; Baptist &
Wolf 1993; Platteeuw et al., 1994; Camphuysen & Leopold 1998). De kustgebieden, inclusief het plangebied, zijn belangrijk ter oriëntatie en voor rust, voedsel, et cetera. Vogels afkomstig uit Scandinavië en/of
vogels die niet gebonden zijn aan de kustzone om te foerageren, vliegen veelal over de open oceaan.

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

111

Projectgerelateerd

Figuur 19: De vier (relevante) trekvogelroutes over de Noordzee/Waddenzee (Lensink & Van der Winden 1997)

OSPAR
In de OSPAR -lijst zijn drie vogelsoorten beschermd, dit zijn de Baltische mantelmeeuw (Larus fuscus fuscus), de Dougalls stern (Sterna dougallii) en de Stellers eider (Polysticta stelleri). Alle drie de vogelsoorten
zijn geclassificeerd als ‘zwervers en worden zelden waargenomen (Bos et al., 2012 83). De Baltische mantelmeeuw is tussen 1980 tot en 2017 36 keer waargenomen (Gelling et al., 2018 84). De Dougalls stern is
tussen 1980 en 2012 32 keer waargenomen (van Bemmelen et al., 2014 85). Tussen 1980 en 2010 is de
Stellers eider zes keer waargenomen, waarvan vier keer in de Waddenzee (Bos et al., 2012). De kans dat
de Baltische mantelmeeuw, Dougalls stern en Stellers eider worden waargenomen in het plangebied is zeer
klein.

9.2.1.7 Vleermuizen
De meeste beschermde vleermuizen komen niet zo ver op zee voor. De rosse vleermuis en ruige dwergvleermuis daarentegen zijn migrerende soorten, die in het voor- en najaar ook op open zee kunnen voorkomen. Er
zijn geen migratieroutes bekend die over het plangebied voeren, maar het kan niet worden uitgesloten dat de
ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis in het plangebied voorkomen tijdens de trekperiode.

9.2.1.8 Reptielen
De Noordzee is geen geschikt leefgebied voor mariene reptielen zoals schildpadden. Op doortrek van IJsland naar de Atlantische oceaan kunnen schildpadden wel per ongeluk in de Noordzee terecht komen doordat ze verkeerde afslag hebben genomen. De dikkopschildpad (Dermochelys coriacea) en lederschildpad
(Caretta caretta) zijn allebei dwaalgasten en zijn een enkele keer waargenomen op het NCP (Tamis et al.,
2019 86). De kans dat een lederschildpad of een dikkopschildpad wordt aangetroffen in het plangebied is
verwaarloosbaar klein.

9.3

Beoordelingskader natuur

De Europese Unie heeft in 1979 de Vogelrichtlijn vastgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Daarnaast zijn
onder meer de Conventie van Ramsar 87 en de Conventie van Bonn 88 belangrijk. Er zijn speciale beschermingszones geformuleerd in de Habitatrichtlijn, die samen met de Vogelrichtlijngebieden een netwerk in
Europa vormen: Natura 2000. Doel van Natura 2000 is om de biodiversiteit op langere termijn te behouden,
83

‘ Bos, O. G., van Hal, R., van Bemmelen, R. S. A., Paijmans, A. J., & van der Sluis, M. T. (2012). OSPAR threatened and/or declining
species and habitats in the Netherlands (No. C134/12). IMARES.
84
Gelling, G., van der Spek, V., en CDNA (2018) Rare birds in the Netherlands in 2017.
85
Bemmelen, van R., Groenendijk, D., & Ovaa, A. Zeldzame vogels in Nederland in 2012 (2014). Limosa 87 (2014): 216-221
86
Tamis, J. E., Jongbloed, R. H., Asjes, A., de Vries, P., & Piet, G. J. (2019). NatuurBalans Noordzee: voorbeeld uitwerking van een
Noordzee bijdrage aan de balans van de leefomgeving (No. C034/19). Wageningen Marine Research.
87
Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels
88
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
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waarbij menselijke activiteiten geïntegreerd kunnen worden vanuit een optiek van duurzame ontwikkeling.
Europese lidstaten moeten Natura 2000-gebieden aanwijzen om gebieden (habitattypen) en soorten van
Europees belang te beschermen. Verder is de bescherming van bepaalde diersoorten in de internationale
verdragen OSPAR en ASCOBANS vastgelegd.

9.3.1

Nederland

De internationale richtlijnen zijn in Nederland in de Wet Natuurbescherming (Wnb) geïmplementeerd. De
Wnb bevat alle regels rondom de bescherming van (Natura 2000-)gebieden, plant- en diersoorten en houtopstanden. De Wnb bepaalt dat nieuwe economische activiteiten (of uitbreiding van bestaande activiteiten)
moeten worden getoetst op hun effecten op de natuur. In de Wnb wordt het uitgangspunt van 'nee, tenzij'
gehanteerd. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde gebieden en/of soorten
in principe verboden zijn. Daarbij erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens
van onvervangbare waarde zijn (erkenning van de intrinsieke waarde). Van het verbod op schadelijke handelingen ('nee') kan onder voorwaarden ('tenzij') worden afgeweken, met een ontheffing voor soorten en/of
een vergunning voor gebieden.

9.3.1.1 Wet natuurbescherming - Gebiedsbescherming (Natura 2000)
De Wnb omvat de juridische basis voor de aanwijzing van Natura 2000-gebieden in Nederland en stelt
tevens de kaders voor de beoordeling van activiteiten die (mogelijk) negatieve effecten hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden. Met een zogenaamde Natuurtoets (bijlage
M9) wordt beoordeeld of er direct of door externe werking (significant) negatieve effecten kunnen optreden
op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden op de Noordzee, als gevolg van de beoogde activiteiten of dat (significante) negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten. De beoordeling van mogelijke significantie van effecten op beschermde Natura 2000-waarden is in de Natuurtoets
gepresenteerd in de vorm van een Passende beoordeling.
Bij nieuwe activiteiten of wijziging van een bestaande activiteit mag geen toename van stikstofdepositie
optreden in de (delen van) Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstofdepositie. Het Programma
Aanpak Stikstof (PAS) vormde het centrale instrument om de stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden
aan te pakken. De uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 maakte echter dat de PAS niet meer
als toestemmingsbasis voor activiteiten mag worden gebruikt. In plaats daarvan zijn nieuwe beleidsregels
vastgesteld over de vergunningverlening van activiteiten waarbij sprake is van significante effecten.
Afbakening beschermde gebieden
Het plangebied ligt niet in, maar wel nabij enkele Natura 2000-gebieden. Indirecte effecten kunnen aan de
orde zijn door externe werking, door verstoring van populaties van beschermde soorten. Dit geldt voornamelijk voor de aangewezen mariene vis- en zeezoogdieren die gebruik maken van de gehele Noordzee als
foerageer- en migratiegebied. De meest nabijgelegen relevante Natura 2000-gebieden in Nederlandse wateren zijn de Noordzeekustzone en de Waddenzee. Door externe werking kunnen er mogelijk ook effecten
optreden in het duingebied op Schiermonnikoog. Het plangebied ligt verder in het ecologisch waardevolle
gebied Borkumse Stenen. Een deel van dit gebied wordt ter bescherming in de nabije toekomst mogelijk
gesloten voor bodemberoerende vormen van visserij. Daarnaast is ook een toetsing uitgevoerd alsof het
een KRM-gebied en een Vogelrichtlijngebied is. Op grond daarvan wordt bij de gebiedsbescherming getoetst aan een aantal aanvullende soorten in het kader van de soortenbescherming. Normaal gesproken
vindt dit in een Quick scan plaats.
Beoordeling Wnb-gebiedsbescherming
Er wordt getoetst of er mogelijk significant negatieve effecten zijn op de gunstige staat van instandhouding
van beschermde soorten en habitattypen. Er is sprake van significante gevolgen als de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied worden aangetast in het licht van de bijbehorende
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instandhoudingsdoelen. Wanneer de instandhoudingsdoelstellingen door menselijk handelen of een project (mogelijk) niet gehaald worden, is mogelijk sprake van significant negatieve gevolgen. Aantasting van
instandhoudingsdoelen kan door direct verlies aan areaal of populatieomvang of door afname in kwaliteit.
Een afname in oppervlak die kleiner is dan het minimum areaal voor een habitat wordt niet als significant
beschouwd, waarbij op zee in eerste instantie wordt uitgegaan van één hectare (Tamis et al., 2011 89).
Maar een afname als gevolg van een project waardoor het oppervlak, omvang leefgebied en/of populatieomvang vervolgens onder het instandhoudingsdoel komt, wordt wel als significant negatief beschouwd.
Deze evaluatie geschiedt in het licht van de bijdrage van het gebied aan de coherentie van het netwerk
(o.a. Leidraad bepaling significantie 90, Holohan arrest, 7 november 2018, e.a.).

9.3.1.2 Wet natuurbescherming - Soortenbescherming
Naast de gebiedsbescherming behandelt de Wnb de bescherming van diersoorten en de mogelijkheid om
vrijstelling te verlenen (zie Tabel 34 voor een overzicht). De wet kent vier beschermingsregimes voor de
diersoorten:


Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1). Dit zijn alle vogels die van nature in het
wild leven in Nederland (zoals bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).



Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn (paragraaf 3.2). Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, Bijlage I of II bij het Verdrag van Bern en Bijlage II bij het Verdrag van
Bonn.



Beschermingsregime andere soorten (paragraaf 3.3). Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage A en
B van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten die voorkomen in Nederland.



Algemene zorgplicht zoals verwoord in artikel 3.11.

In de genoemde artikelen is bepaald voor welke handelingen een vrijstelling kan worden verleend van de
tevens in dat artikel genoemde verbodsbepalingen. Voor soorten van de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn kan
alleen vrijstelling worden verleend op basis van de in de richtlijnen genoemde belangen (bijvoorbeeld veiligheid).
Tabel 34: Soortenbescherming: overzicht verbodsartikelen Wnb voor flora en fauna
Verbodsbepalingen Wnb
Soorten Vogelrichtlijn (VR) artikel 3.1

89

90

Verbodsbepalingen Wnb
Soorten Habitatrichtlijn (HR) artikel 3.5

Verbodsbepalingen Wnb
Andere soorten artikel 3.10

Art. 3.1.1 Het is verboden opzettelijk van
nature in Nederland in het wild levende
vogels van soorten als bedoeld in artikel
1 van de Vogelrichtlijn te doden of te
vangen.

Art. 3.5.1 Het is verboden in het wild levende dieren HR IV soorten (Verdrag
Bern en Bonn) in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te
vangen.

Art. 3.10.1.a Onverminderd artikel 3.5,
eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden in het wild levende dieren, genoemd
in de bijlage A, bij deze wet, opzettelijk
te doden of te vangen;

Art. 3.1.2 Het is verboden opzettelijk
nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of nesten van
vogels weg te nemen.

Art. 3.5.4 Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren
als bedoeld in het eerste lid te beschadigen of te vernielen.

Art. 3.10.1.b Onverminderd artikel 3.5,
eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden de vaste voortplantingsplaatsen of
rustplaatsen opzettelijk te beschadigen
of te vernielen.

Art. 3.1.3 Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben.

Art. 3.5 3 Het is verboden eieren van
dieren als bedoeld in het eerste lid in de

N.v.t.

Tamis, J., C. Karman, P. de Vries, R. Jak & C. Klok (2011). Offshore olie- en gasactiviteiten en Natura 2000. Inventarisatie van
mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van de Noordzee. IMARES-rapport C1444/10.
Leidraad bepaling significantie Nadere uitleg van het begrip ‘significante gevolgen’ uit de Natuurbeschermingswet, Steunpunt Natura 2000, 7 juli 2009 & interpretatiedocument van de Europese Commissie, 2000. Beheer van “Natura 2000”-gebieden. De bepalingen van artikel 6 van de habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG) & Factsheet nr 25 Significantie bij beoordeling van gevolgen voor
Natura 2000-gebieden. Commissie m.e.r., 2010.
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Verbodsbepalingen Wnb
Soorten Vogelrichtlijn (VR) artikel 3.1

Verbodsbepalingen Wnb
Soorten Habitatrichtlijn (HR) artikel 3.5

Verbodsbepalingen Wnb
Andere soorten artikel 3.10

natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.
Art. 3.1.4 Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen.
Art. 3.1.5 Het verbod onder 3.1.4 geldt
niet als de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding
van de desbetreffende vogelsoort.

Art. 3.5 2 Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.

N.v.t.

N.v.t.

Art. 3.5 5 Het is verboden planten HR
(en Verdrag van Bern) in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te
ontwortelen of te vernielen

Art. 3.10.1.c. Onverminderd artikel 3.5,
eerste, vierde en vijfde lid, is het verboden vaatplanten genoemd in bijlage B in
hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af
te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Art. 3.3 Ontheffing voorwaarden conform
belangen VR

Art. 3.8 Ontheffing voorwaarden conform
belangen HR

Art. 3.11 vrijstelling/ ontheffing op basis
van diverse belangen

Bij de toetsing aan het soortenbeschermingsdeel wordt bepaald of beschermde dier- en plantensoorten
kunnen voorkomen in het plangebied en of deze soorten negatieve effecten kunnen ondervinden van de
functionaliteit van het leefgebied als gevolg van de ingreep, waardoor de gunstige staat van instandhouding
in gevaar komt. In beginsel moet dan met mitigerende maatregelen worden gezorgd dat de functionaliteit
van het leefgebied niet wordt aangetast en verbodsbepalingen niet worden overtreden. Lukt dat niet, dan
moet een ontheffing worden aangevraagd. Het beschermingsregime van de soort bepaalt de mogelijkheid
tot het verkrijgen van een ontheffing. Voor de ‘andere soorten’ van artikel 3.10 kunnen provincies en het
ministerie van LNV een algemene vrijstelling van de vergunningplicht vaststellen middels een verordening.
Ongeacht vrijstelling of ontheffing geldt voor alle soorten de zorgplicht zoals beschreven in artikel 3.11.
Deze zorgplicht is van toepassing bij alle dier- en plantensoorten. Op grond hiervan dient iedereen zoveel
als redelijkerwijs mogelijk is schade aan deze soorten te voorkomen.
Beoordeling Wnb Soortenbescherming
Er wordt getoetst of er mogelijk negatieve effecten zijn op de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten en of verbodsbepalingen mogelijk worden overtreden. De beoordeling kan alleen neutraal of negatief zijn, omdat de wet uitgaat van de bescherming van aanwezige natuurwaarden en dit onderdeel van de wet geen doelen stelt die moeten worden behaald. De voor dit project relevante beschermde soorten zijn beschreven in de Natuurtoets.

9.3.2

Duitsland

9.3.2.1 Federale Natuurbeschermingswet
De Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn in de Duitse Federale Natuurbeschermingswet (Bundesnaturschutzgesetz of BNatSchG) vertaald voor de specifieke situatie van Duitsland. De BNatSchG regelt
onder andere de bescherming van soorten en gebieden en bevat ook bepalingen over landschapsplanning,
ingrepen in de natuur en landschap, ecologische verbindingen, natuurbescherming van mariene gebieden,
toegang tot natuur en landschap voor recreatieve doeleinden en de deelname van erkende natuurbeschermingsverenigingen in bepaalde besluitvormingsprocessen.
De interventieregeling natuurbeschermingswet volgens §§ 14ff BNatSchG heeft tot doel de prestaties en
functionaliteit van de natuurlijke balans en het landschap ook buiten de speciale beschermde gebieden te
behouden. Degene die de interventie heeft veroorzaakt, is verplicht af te zien van vermijdbare schade aan
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natuur en landschap (artikel 15, eerste lid, zin 1 BNatSchG). In het geval van onvermijdelijke waardeverminderingen moeten passende compensatiemaatregelen (compensatie- en vervangingsmaatregelen) worden genomen.
Beoordeling BNatSchG
Er wordt getoetst of er mogelijk significant negatieve effecten zijn op de gunstige staat van instandhouding
van beschermde soorten en habitattypen. Er is sprake van significant negatieve gevolgen als de natuurlijke
kenmerken van het Natura 2000-gebied worden aangetast in het licht van de bijbehorende instandhoudingsdoelen. Wanneer de instandhoudingsdoelstellingen door menselijk handelen of een project (mogelijk)
niet gehaald worden, is (mogelijk) sprake van significant negatieve gevolgen. Aantasting van instandhoudingsdoelen kan door direct verlies aan areaal of populatieomvang of door afname in kwaliteit. Een afname
in oppervlak die kleiner is dan het minimum areaal voor een habitat wordt niet als significant negatief beschouwd, waarbij op zee in eerste instantie wordt uitgegaan van één hectare. Maar een afname als gevolg
van het project waardoor het oppervlak, omvang leefgebied en/of populatieomvang vervolgens onder het
instandhoudingsdoel komt, wordt wel als significant negatief beschouwd.
Beoordeling stikstof
In Duitsland wordt de depositiewaarde op basis waarvan het beïnvloede gebied wordt begrensd het Abschneidekriterium genoemd. Op basis van een uitspraak van het Bundesverwaltungsgericht (BVerwG 9 A 5.08,
14 april 2010), de hoogste federale administratieve rechtbank, wordt daarvoor een grenswaarde van 100
gram stikstof (7,14 mol) per hectare per jaar aangehouden. In andere studies wordt in Duitsland ook wel
een waarde van 300 gram (21,43 mol) aangehouden. Een uitspraak van een Duitse Rechtbank (Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 16.06.2016 – 8 D 99/13.AK) lijkt het Abschneidecriterium in Nordrhein-Westfalen echter op 50 gram stikstof (= 3,57 mol) te hebben gesteld. Dat betekent dat er
in Duitsland drie verschillende grenswaarden gehanteerd worden voor het afgrenzen van het onderzoeksgebied. Er wordt in deze MER uitgegaan van een Abschneidecriterium van 50 gram N/ha/jaar (= 3,57 mol
N/ha/jaar).

9.3.2.2 Schallschutzkonzept
In aanvulling op de Bundesnaturschutzgesetz is het zogenaamde Schallschutzkonzept van toepassing op
activiteiten die in het Duitse deel van de Noordzee onderwatergeluid produceren. Deze richtlijn is sinds 1
december 2013 van kracht en heeft als doel de bescherming van bruinvissen tegen onderwatergeluid dat
ontstaat als gevolg van heiwerkzaamheden bij de aanleg van offshore windparken. Het Schallschutzkonzept
wordt echter ook toegepast op andere offshore-activiteiten die een mogelijk effect hebben op bruinvispopulaties, zoals seismisch onderzoek en de plaatsing van productieplatforms. De richtlijn stelt hierbij eisen aan
de maximaal toegestane geluidsniveaus, de uitvoering van werkzaamheden in bepaalde periodes van het
jaar en aan de maximaal optredende verstoring als gevolg van de cumulatieve effecten van onderwatergeluid.
Beoordeling Schallschutzkonzept
Het Schallschutzkonzept gaat uit van het voorzorgsprincipe en stelt de volgende eisen aan activiteiten die
onderwatergeluid produceren:






Het is niet toegestaan om beschermde soorten te doden of te verwonden. Door aan de hieronder genoemde geluidsnormen te voldoen wordt dit voorkomen.
De geluidsproductie van de activiteit moet onder de geluidsnorm van zowel 160 dB re 1 μPa2s (single
strike SEL) als het maximale piekniveau van 190 dB re 1μPa (Lpeak-peak, SPL) blijven, beide gemeten
op 750 meter van de bron.
Maximaal 10% van de Duitse EEZ mag verstoord worden als gevolg van de cumulatieve effecten van
onderwatergeluid. In Natura 2000-gebieden die van belang zijn voor de reproductie van bruinvissen (in
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dit geval de Doggerbank en het Sylt Outer Reef) geldt dat maximaal 1% van het oppervlak verstoord
mag worden gedurende het voortplantingsseizoen (periode mei-augustus). In andere Natura 2000-gebieden geldt dat maximaal 10% van het oppervlak verstoord mag worden ongeacht het seizoen.

9.3.3

Maatstaf natuur

Voor natuur is een aparte maatlat opgesteld, die is gebaseerd op het percentage verstoord oppervlak en
het percentage van de populatie die wordt verstoord. De gebruikte getallen zijn niet wettelijk vastgelegd,
maar worden wel vaak in effectbeoordelingen gebruikt. Tabel 35 geeft de maatlat voor de beoordeling van
de effecten op natuur in Nederland en Duitsland. Voor stikstof is een aparte maatlat gemaakt (opgenomen
in Tabel 36).
Tabel 35: Maatlat effectbeoordeling natuur in Nederland en Duitsland
Score

Toetsingskader gebiedenbescherming

Toetsingskader soortenbescherming/KRM/OSPAR

+++

n.v.t

n.v.t.

++

n.v.t.

n.v.t.

+

Licht positief effect, maar relatief beperkt, kortdurend of
lokaal

Licht positief effect, maar relatief beperkt, kortdurend of
lokaal

0

Geen (netto) effect

Geen (netto) effect

-

Licht negatief effect, maar relatief beperkt of lokaal. (Verlies oppervlakte/ afname populatie < 1%)

Licht negatief effect, maar relatief beperkt of lokaal. (Afname populatie/verstoring oppervlakte < 1%)

--

Negatief effect op instandhoudingsdoelstellingen, relatief
groot, in een kritieke periode of bijzonder gebied, maar
wel mitigeerbaar (verstoring oppervlakte / afname populatie 1 tot 5%)

Negatief effect, relatief groot, in een kritieke periode of bijzonder gebied (afname populatie/verstoring oppervlakte 1
tot 5%), mitigeerbaar

---

Belangrijk negatief effect, significant negatieve effecten
op instandhoudingsdoelstellingen (verstoring oppervlakte/
afname populatie > 5%), mitigatie noodzakelijk
Onderwatergeluid Duitsland: overschrijding geluidsnorm
160 dB voor bruinvissen en > 10% verstoring Natura
2000-gebied of totale EEZ, mitigatie noodzakelijk

Belangrijk negatief effect, overtreding verbodsbepalingen/
(afname populatie/verstoring oppervlakte > 5%)

Tabel 36: Maatlat effectbeoordeling stikstofdepositie op natuurwaarden

9.4

Beschrijving effecten natuurwaarden en effectbeoordeling Nederland

Effecten op de natuur treden op in alle fases van de voorgenomen activiteit. In paragraaf 9.1is de activiteit
kort beschreven. In deze paragraaf worden eerst de relevante uitvoeringsvarianten benoemd en wordt vervolgens per fase een beschrijving gegeven van de effecten op natuur. Ten slotte worden de effecten op de
natuurwaarden in Nederland per fase beoordeeld aan de hand van het in paragraaf 9.3 vastgestelde beoordelingskader. Alle effecten worden beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie. Voor een aantal activiteiten zijn er ook grensoverschrijdende effecten op in Duitsland beschermde natuurwaarden. De effectbeoordeling voor de Duitse natuurwaarden is opgenomen in paragraaf 9.5.

9.4.1

Uitvoeringsvarianten

Ten aanzien van de natuurwaarden zijn in totaal zes varianten van toepassing:
1 Energievoorziening productieplatform;
2 Methode van ingraven pijpleiding;
3 Ontdoen van boorgruis en -spoeling waterbasis;
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4 Manier van boren van putten;
5 Energievoorziening boorplatform;
6 Supply base bevoorradingsschepen en heliport helikopters.
Deze varianten zijn beschreven in paragraaf 2.2. Figuur 20 en Figuur 21 geven een overzicht van de verschillende varianten en de belangrijkste onderscheidende effecten op de natuurwaarde per fase van het
project. Kleine (niet-onderscheidende) effecten zijn niet getoond in het schema maar worden wel besproken
en beoordeeld in dit hoofdstuk.
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Activiteit

Varianten

Aanlegfase

Boorfase

Eigen opwekking
 Geen aanleg kabel
 Bemande operatie

Productiefase

Transporten

Emissies naar lucht
door eigen
opwekking

Transporten voor
bevoorrading

Minimalisatie
emissies naar lucht
door elektrificatie

Halvering
transporten voor
bevoorrading

Energievoorziening
productieplatform
Elektrificatie
 Aanleg kabel
 Onbemande operatie

Bodemverstoring
en vertroebeling
door aanleg kabel

Eigen opwekking

Emissies naar lucht
door eigen
opwekking

Elektrificatie

Minimalisatie
emissies naar lucht
door elektrificatie

Lozen in zee

Emissies naar
water +
sedimentatie

Afvoer naar land
 Extra transporten
 Verwerking aan land

Afvoer +
verwerking als
afval

Energievoorziening
boorplatform

Ontdoen van boorgruis
en spoeling waterbasis
Extra transport
voor afvoer

Figuur 20: Overzicht van relevante uitvoeringsvarianten en belangrijkste onderscheidende effecten op de natuurwaarden. Per effect is aangegeven op welk onderdeel van de natuurwaarden
het ingrijpt: gebiedenbescherming habitattypen (GH), gebiedenbescherming soorten (GS), soortenbescherming, KRM, OSPAR (S), Duitsland (DL).
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Activiteit

Varianten

Aanlegfase

Boorfase

Serieel boren

Emissies water
door lozing
overtollige spoeling

Batchdrilling

Minder emissies
water door deels
hergebruik spoeling

Productiefase

Transporten

Manier van boren
van putten

Trenchen

Bodemverstoring
en vertroebeling
water

Jetten

Minder bodemverstoring / meer
vertroebeling

Manier van ingraven
pijpleiding

Den Helder

Emissies en
verstoring door
transporten

Eemshaven

Emissies en
verstoring door
transporten

Den Helder

Emissies en
verstoring door
transporten

Eemshaven

Emissies en
verstoring door
transporten

Supply base
bevoorradings-schepen

Heliport helikopters

Figuur 21: Overzicht van relevante uitvoeringsvarianten en belangrijkste onderscheidende effecten op de natuurwaarden. Per effect is aangegeven op welk onderdeel van de natuurwaarden
het ingrijpt: gebiedenbescherming habitattypen (GH), gebiedenbescherming soorten (GS), soortenbescherming, KRM, OSPAR (S), Duitsland (DL).
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9.4.2

Effecten natuur aanlegfase

De belangrijkste effecten met betrekking tot natuurwaarde in de aanlegfase worden veroorzaakt door:


Aanleg pijpleiding en elektriciteitskabel;



Plaatsing productieplatform;



Heien van verankeringspalen productieplatform.

Tijdens de aanlegfase zijn er twee relevante varianten met betrekking tot natuurwaarden. Dit betreft elektrificatie van het productieplatform en de methode van ingraven van de pijpleiding. Als het productieplatform
niet wordt geëlektrificeerd, dan is het niet nodig om een elektriciteitskabel aan te leggen naar het windpark
Riffgat. In dat geval treedt er geen tijdelijk oppervlakteverlies en vertroebeling van de bodem op door de
aanleg van de elektriciteitskabel.

9.4.2.1 Aanleg pijpleiding en elektriciteitskabel
De belangrijkste verstoringsfactoren door de aanleg van de pijpleiding en elektriciteitskabel zijn oppervlakteverlies, vertroebeling en verstoring van de zeebodem waar de gasleiding en elektriciteitskabel in de zeebodem worden ingegraven.
Door de aanleg en ontmanteling van de pijpleiding en de aansluiting van de NGT-leiding wordt 1,64 hectare
(0,001%) bij trenching en 0,54 hectare (< 0,001%) door jetten van de Noordzeekustzone tijdelijk verstoord.
Daarnaast wordt door de aanleg en de ontmanteling van de pijpleiding 13 hectare (0,02%) van de bodem
in de Borkumse Stenen tijdelijk verstoord (verandering dynamiek) bij trenching en 3 hectare (0,005%) bij
jetten. Bij jetten is de toename in troebelheid groter, maar dit slaat binnen drie uur neer.
In het geval dat het productieplatform geëlektrificeerd wordt is het ook noodzakelijk om een elektriciteitskabel aan te leggen tussen het productieplatform en het windpark Riffgat. Het aanleggen van de kabel zal
door middel van jetten plaatsvinden en leidt tot een additionele bodemverstoring en vertroebeling van ongeveer 3 hectare. Dit is minder dan 0,0001% van de Borkumse Stenen. In Duitsland wordt 45 hectare verstoord; dit is < 0,001% van de Duitse EEZ. Er worden geen Duitse natuurgebieden verstoord.
Tabel 37: Verstoring als gevolg van de aanleg en ontmanteling van de pijpleiding en aansluiting op de NGT-leiding
Wijze van aanleggen

Verstoord
natuurgebied

Trenching

Verstoord oppervlak
[ha]

Percentage verstoord oppervlak ten opzichte
van totaal natuurgebied

1,64

0,001%

0,54

< 0,001%

Noordzeekustzone
Jetten
Trenching

13

0,02%

3

0,005%

Borkumse Stenen
Jetten

Effectbeoordeling habitattypen en bodemdieren
Er wordt bij zowel de pijpleiding als de kabel een zeer klein gebied verstoord. Het tracé voor de pijpleiding
loopt gedeeltelijk door het Natura 2000-gebied Noordzeekustzone waar het bodem habitat (habitattype
H1110) is beschermd. In Tamis et al. (2011) 91 is aangegeven dat een effect op habitattype H1110 alleen
significant is als er sprake is van een regelmatige of continue verstoring die plaatsvindt gedurende een
lange periode. Daar is in het geval van de aanleg van de pijpleiding geen sprake van.

91

Tamis, J., C. Karman, P. de Vries, R. Jak & C. Klok (2011). Offshore olie- en gasactiviteiten en Natura 2000. Inventarisatie van
mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van de Noordzee. IMARES-rapport C1444/10.
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Bij de variant ‘Mechanical trenching’ wordt de vereiste sleuf voor de leiding gegraven door middel
van een speciale ingraafmachine, een mechanical trencher. Het verstoorde oppervlak van de zeebodem is hierbij ongeveer 24 hectare. Het effect op beschermde habitattype wordt beoordeeld als licht
negatief (-) omdat <1% van het habitattype verstoord wordt en de verstoring tijdelijk is.



Bij de variant ‘Jetten’ wordt met sterke waterstralen (jets) zand uit de grond gespoten, waardoor een
sleuf ontstaat. De verstoorde breedte van de zeebodem is hierbij ongeveer drie meter en circa vijf hectare. Het zand dat uit de sleuf wordt geblazen vormt tijdelijk een troebele wolk en een deel van het
zand sedimenteert aan weerzijden van de leiding als een dun laagje. Het effect op het beschermde habitattype wordt beoordeeld als licht negatief (-) omdat <1% van het habitattype verstoord wordt en de
verstoring tijdelijk is.

Voor de elektriciteitskabel geldt:


Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de benodigde energie op het productieplatform zelf opgewekt met op aardgasgestookte stookinstallaties. De aanleg van een elektriciteitskabel tussen platform N05-A en windpark Riffgat is in deze variant niet nodig. Aangezien er geen kabel
wordt aangelegd zijn er geen effecten. Het effect wordt daarom als neutraal (0) beoordeeld.



Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt het productieplatform geheel van energie voorzien met elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat. Om de elektriciteit aan te leveren moet in deze
variant een elektriciteitskabel tussen platform N05-A en windpark Riffgat worden aangelegd. De aanleg
leidt plaatselijk en tijdelijk tot zeebodemverstoring. De kabel loopt niet door een Natura 2000-gebied
met beschermde habitattypen. Het effect wordt daarom als neutraal (0) beoordeeld.

Effectbeoordeling soorten
Verstoring van de bodem door de aanleg van de pijpleiding en de kabel kan een effect hebben op het
voedselaanbod voor beschermde soorten (vissen, zeezoogdieren, vogels). Gezien het kleine oppervlak dat
wordt verstoord en het feit dat er zich geen halfgeknotte strandschelpbanken bevinden in het gebied, een
belangrijke prooisoort voor de zwarte zee-eend, zijn er geen effecten te verwachten op de instandhoudingsdoelstellingen.
Het effect op beschermde soorten (zeezoogdieren, vissen en vogels) en bodemdieren is licht negatief (-)
omdat deze soorten een klein effect maar zeker niet significante effecten ondervinden van de aanleg van
de pijpleiding (geen onderscheid tussen de varianten). Er wordt alleen een kabel aangelegd bij de variant
‘Elektrificatie productieplatform’. De kabel kan lokaal aanwezige soorten verstoren, het effect wordt
daarom als licht negatief (-) beoordeeld, het effect van de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’
wordt als neutraal (0) beoordeeld.

9.4.2.2 Plaatsing productieplatform
Het plaatsen van het productieplatform heeft gevolgen voor de natuurwaarden door oppervlakteverlies en
verandering van de sedimentdynamiek. Beschermde bodemdieren die in het gebied voorkomen kunnen
hiervoor gevoelig zijn. Voor de uitvoering van deze activiteit zijn er geen relevante varianten.
De aanwezigheid van de poten van het productieplatform kan plaatselijk leiden tot een verandering van de
stroming met als gevolg het ontstaan van erosiekuilen. Erosie wordt zoveel mogelijk voorkomen door het
gebruik van stortsteen rond de palen. Daarnaast kan oppervlakteverlies van een beschermd habitattype
en/of leefgebied van soorten optreden door de plaatsing van het productieplatform tijdens de aanlegfase,
waarbij de zeebodem wordt bedekt door de poten en stortsteen rond de poten. Het plaatsen van het productieplatform tijdens de aanlegfase is binnen een of twee weken afgerond, daarna is het productieplatform
tien tot vijfendertig jaar aanwezig. Op basis van de beschrijving in paragraaf 9.4.2.1 wordt in totaal een
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oppervlakte van 0,1 tot 0,2 hectare bedekt. Dit betekent een oppervlakteverlies 0,001% van de Borkumse
Stenen door het plaatsen van het productieplatform.
Effectboordeling habitattypen, bodemdieren en soorten
De locatie van het platform ligt buiten de beschermde Natura 2000-gebieden. Het effect op beschermde
habitattypen, zeezoogdieren, vissen en vogels wordt beoordeeld als neutraal (0). Omdat er geen beschermde soorten of habitattypen direct of indirect door het plaatsen van het productieplatform worden beinvloed.

9.4.2.3 Heien van verankeringspalen
In de aanlegfase is er sprake van onderwatergeluid door het heien van de verankeringspalen van het productieplatform. Het niveau van onderwatergeluid is beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport. Daaruit blijkt
dat de Nederlandse geluidsnorm van 168 dB met maximaal 3 dB wordt overschreden. Met betrekking tot
het heien van de verankeringspalen zijn er geen relevante uitvoeringsvarianten. In Tabel 38 is per gebied
en per geluidsniveau aangegeven hoeveel oppervlak er wordt verstoord door het heien van de verankeringspalen.
Tabel 38: Verstoord oppervlak (ha) per gebied voor de verschillende relevante geluidscontouren (heien verankeringspalen)
Gebied (ha)

140 dB

145 dB

150 dB

155 dB

160 dB

165 dB

170 dB

175 dB

Noordzeekustzone

0

0

0

0

0

0

0

0

Waddenzee

0

0

0

0

0

0

0

0

29.365

17.736

10.002

4.545

1.927

645

153

9

1

1

1

1

1

1

0

0

Borkum-Riffgrund

7.839

3.292

679

67

0

0

0

0

Niedersächsisches Wattenmeer und
angrenzendes Küstenmeer

5.166

3.553

1.869

423

0

0

0

0

68

0

0

0

0

0

0

0

Borkumse Stenen
Oesterbankherstelproject

Niedersächsisches Wattenmeer

Effecten bodemdieren en habitattypen
In de Natuurtoets in bijlage M9 is op basis van bestaande literatuur onderzocht wat het effect van onderwatergeluid is op bodemdieren. Hieruit blijkt dat sommige soorten zich kunnen oriënteren door gebruik te maken van omgevingsgeluid (soundscaping), of predatoren horen/voelen aankomen. Wanneer schelpdieren
bloot worden gesteld aan impulsgeluid is een veelvoorkomende reactie het sluiten van de schelp of terugtrekken in de bodem. Hierdoor kunnen bodemdieren beperkt worden in hun foerageergedrag, wat bij frequente herhaling zou kunnen leiden tot een afname van de conditie. Deze schrikreactie is vergelijkbaar met
de reactie op passerende organismen (bijv. predatoren) en hogere sedimentconcentraties in de waterkolom,
zoals bij een storm. Daarnaast zou het kunnen dat larven minder goed een geschikt habitat kunnen vinden
omdat de geluiden gemaskeerd worden. Afhankelijk van het geluidsniveau kunnen bodemdieren verstoord
worden of kan het niet-dodelijke effecten hebben. Het exacte geluidsniveau waarop dit gebeurt is niet bekend.
Er zijn geen eenduidige verstoringsafstanden bekend waarbinnen effecten van bodemfauna verwacht kunnen worden. Voor verstoring gaan we ervan uit dat dit optreedt bij een onderwatergeluidsniveau van SEL
150 dB re 1 µPa2s of hoger op basis van een studie van Solan et al (2016) 92. Wanneer er van deze 150 dB
wordt uitgegaan wordt er in totaal door het heien van de verankeringspalen van het platform een oppervlak
van 12.551 hectare verstoord. Er wordt 679 hectare (0,1%) verstoord in Natura 2000-gebied Borkum92

Solan, M., Hauton, C., Godbold, J. A., Wood, C. L., Leighton, T. G., & White, P. (2016). Anthropogenic sources of underwater
sound can modify how sediment-dwelling invertebrates mediate ecosystem properties. Scientific reports, 6, 20540.
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Riffgrund en 10.002 ha (17%) van de Borkumse Stenen. Ook het oesterbankherstelproject valt binnen de
150 dB-contour, het geluidsniveau is daar 169 dB (de Jong et al., 2020). In de andere gebieden vindt geen
verstoring plaats door het heien van de verankeringspalen.
Bodemdieren zijn minder gevoelig voor onderwatergeluid dan zeezoogdieren, maar omdat precieze gegevens over het geluidsniveau waarop er schade optreedt niet bekend zijn, wordt ervan uitgegaan dat er
schade aan bodemdieren en oesters kan optreden bij een geluidsniveau van 168 dB (het geluidsniveau dat
in Nederland voor bruinvissen wordt gehanteerd als geluidsnorm, worst case).
Effectbeoordeling habitattypen
De locatie van het productieplatform is buiten Natura 2000-gebied. Daardoor zijn er geen directe effecten
van het heien van verankeringspalen op de Nederlandse Natura 2000-gebieden. Het onderwatergeluid tijdens het heien van de verankeringspalen kan wel indirect effect hebben op deze gebieden doordat het
geluid verder draagt. Op basis van de modelstudies overlapt de 150 dB-geluidscontour niet met de Nederlandse Natura 2000-gebieden. Hierdoor is er geen effect op de beschermde habitattypen in deze gebieden.
Het effect op habitattypen wordt beoordeeld als neutraal (0), omdat er geen beschermde habitattypen direct
of indirect door het heien van de verankeringspalen worden beïnvloed.
Effectbeoordeling bodemdieren
Bij het oesterbankherstelproject is het geluidsniveau als gevolg van het heien van de verankeringspalen
169 dB. Dit is 1 dB boven de in Nederland gehanteerde geluidsnorm, waardoor mogelijk negatieve effecten
door verstoring en door schade niet kunnen worden uitgesloten.
Het heien van de verankeringspalen heeft mogelijk een negatief effect op de gunstige staat van instandhouding van de platte oester en daarmee ook een negatieve invloed op het oesterbankherstelproject. Het
effect wordt beoordeeld als belangrijk negatief (- -).
Mitigatie: er wordt een bellenscherm of een andere geluidsreducerende techniek ingezet bij het heien van
de verankeringspalen, waardoor het geluidsniveau wordt verlaagd tot beneden de grenswaarde. Daardoor
wordt het oesterbankherstelproject niet sterk beïnvloed door het heigeluid en is er sprake van een licht
negatief effect (-) op de platte oester.
Effecten zeezoogdieren
De Natura 2000-gebieden Noordzeekustzone en Waddenzee zijn aangewezen voor de zeezoogdieren
bruinvis, grijze en gewone zeehond. Zeezoogdieren als bruinvissen en zeehonden zijn gevoelig voor (een
deel van de) frequentie die gebruikt wordt bij heien. De gehoordrempel van de bruinvis is lager dan bij de
zeehonden, wat betekent dat de bruinvis in zijn optimale gehoorgebied gevoeliger is voor geluid dan zeehonden. Zeezoogdieren zijn gevoelig voor het impulsgeluid van het heien omdat ze voor een belangrijk deel
door middel van geluid foerageren en communiceren. Het geluid van het heien kan leiden tot verstoring van
het foerageren en communiceren. Daarnaast bestaat de kans dat het geluid tot fysieke of fysiologische
effecten leidt, bestaande uit tijdelijke of permanente gehoordrempelverschuiving en in het ergste geval verwondingen. Permanente of tijdelijke gehoordrempelverschuiving wordt voorkomen door gebruik te maken
van een zogenaamde soft start. Een soft start houdt in dat de activiteiten met een laag bronvermogen worden opgestart, zodat zeezoogdieren voldoende tijd hebben om het door onderwatergeluid beïnvloede gebied te verlaten.
In KEC 3.0 (Heinis et al., 2019 93) is een uniforme geluidsnorm toegepast van 168 dB re 1 µPa2s (op 750
meter afstand van de heilocatie) op de aanleg van windparken na 2023, transformatorplatforms en geofysische surveys. Deze drempelwaarde is bepaald om significante effecten op de bruinvispopulatie te voorkomen. Alhoewel deze norm officieel niet van toepassing is op andere activiteiten, is voor de voorgenomen
93

Heinis, F., de Jong, C. A. F., von Benda-Beckmann, S., & Binnerts, B. (2019). Framework for Assessing Ecological and Cumulative
Effects–2018 Cumulative effects of offshore wind farm construction on harbour porpoises. Rijkwaterstaat Sea and Delta
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activiteit wel getoetst aan deze geluidsnorm. Door het heien van de verankeringspalen van het platform
wordt de geluidsnorm overschreden met 3 dB.
In Tabel 38 zijn de verstoorde oppervlaktes voor bruinvissen opgenomen. Op basis van deze oppervlaktes
is het aantal verstoorde bruinvissen en bruinvisverstoringsdagen berekend (zie de TNO studie naar onderwatergeluid in bijlage M1). Als gevolg van het heien van de verankeringspalen, de conductors en de VSPonderzoeken samen is berekend dat de voorgenomen activiteit leidt tot een kans van 5% op een reductie
van de bruinvispopulatie met 2,2 individuen, dit is 0,06% van de bruinvispopulatie.
Voor zeehonden is geen populatiemodel beschikbaar. Om toch een idee te krijgen van de ernst van het
aantal verstoorde gewone zeehonden, is het aantal zeehonden dat zich in het verstoringsgebied bevindt
afgezet tegen de totale populatie Nederlandse gewone zeehonden. Op basis van de modelberekeningen
en de maximale dichtheid worden er maximaal 231 dieren verstoord door het heien van de verankeringspalen is het percentage gewone zeehonden dat binnen het mijdingsgebied kan voorkomen 3% van de Nederlandse populatie. Van grijze zeehonden zijn geen dichtheden bekend waardoor het percentage verstoorde grijze zeehonden niet bepaald worden. Daarom wordt ervan uitgegaan dat het effect vergelijkbaar
is met die van gewone zeehonden.
Effecten op andere zeezoogdieren zoals de dwergvinvis en witsnuitdolfijn die sporadisch in het plangebied
voor kunnen komen zijn verwaarloosbaar.
Effectbeoordeling zeezoogdieren
De geluidscontouren van het heien van de verankeringspalen overlappen niet met de Noordzeekustzone
en Waddenzee, wat betekent dat er geen direct effect is op zeezoogdieren in de Noordzeekustzone en
Waddenzee. Zeezoogdieren zijn echter zeer mobiel, met name bruinvissen, wat betekent dat een effect
elders ook een effect kan hebben op de Noordzeekustzone en Waddenzee. Er is dan sprake van een indirect effect of externe werking. Op basis van de effectbeschrijving is er sprake van een populatiereductie van
0,06% van de bruinvispopulatie. Hierdoor zijn er geen significante effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de bruinvis.
Door verstoring is er sprake van een tijdelijke afname van het leefgebied van de gewone zeehond en grijze
zeehond, het leefgebied in de Noordzeekustzone en Waddenzee neemt niet af. De kwaliteit van het leefgebied neemt eveneens tijdelijk af, vergelijkbaar met de afname van het oppervlak van het leefgebied (231
km2). De kwaliteit van het leefgebied is na de ingreep ongewijzigd, zodat het leefgebied van de zeehonden
niet is aangepast ten opzichte van de situatie voorafgaand aan de uitvoering van de voorgenomen activiteit.
Er wordt maximaal 3% van de Nederlandse populatie gewone en grijze zeehonden verstoord gedurende
twee dagen (heien verankeringspalen).
Het effect op zeezoogdieren wordt beoordeeld als negatief (- -) omdat de grenswaarde van 168 dB met 3
dB wordt overschreden, de populatie afname van de bruinvis minder is dan 1% en omdat tussen 1-5% van
de zeehonden populatie tijdelijk wordt verstoord door het heien van de verankeringspalen.
Mitigatie: er wordt een bellenscherm of een andere geluidsreducerende techniek ingezet bij het heien van
de verankeringspalen waardoor het geluidsniveau wordt verlaagd tot beneden de grenswaarde. Daardoor
worden zeezoogdieren minder sterk beïnvloed door het heigeluid en is er sprake van een licht negatief
effect (-).
Effecten vissen
Het (impuls)geluid dat bij heien wordt geproduceerd kan door sommige vissoorten worden waargenomen
en tot gedragseffecten leiden. Fysieke of fysiologische effecten omvatten in theorie tijdelijke of permanente
schade aan de zwemblaas, bloedvaten of het gehoorapparaat. Visseneieren kunnen bij hoge geluidniveaus
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ook effecten van onderwatergeluid ondervinden (Van Damme et al., 2011 94). Uit recente publicaties blijkt
dat vissen na blootstelling aan zeer hoge niveaus van pulsgeluid die overeenkomen met aan heiklappen
overeenkomend pulsgeluid geen of weinig schade oplopen (Bolle et al., 2012 95; Halvorsen et al. 2012a 96
en b, Debusschere et al. 2014 97).
In Popper et al. (2014) 98 wordt aangegeven dat het risico op schade of sterfte door heien op volwassen
vissen optreedt bij een geluidsniveau van meer dan SELss 174 dB re 1 µPa2s en dat er een effect optreedt
op larven van vissen bij een geluidsniveau van meer dan SELss 187 dB re 1 µPa2s. Deze waarden worden
door een Zweeds onderzoeksinstituut voorgesteld als toekomstige drempelwaarden voor heien (Popper &
Hawkins, 2019 99). Vanuit de modelberekeningen die zijn uitgevoerd voor N05-A is de 175 dB-contour beschikbaar. Het oppervlak dat door een geluidsniveau van 187 dB wordt verstoord is kleiner, maar deze
geluidscontour is niet beschikbaar. Er wordt uitgegaan van het worst case-scenario met de 175 dB-contour.
Er wordt 9 hectare van de Borkumse Stenen verstoord door het heien van de verankeringspalen en in totaal
wordt er 10 hectare verstoord. In de Borkumse Stenen wordt daarmee < 0,01% van het gebied gedurende
twee dagen verstoord.
Effectenbeoordeling vissen
De locatie van het productieplatform is buiten Natura 2000-gebied. Daardoor zijn er geen directe effecten
van het heien van verankeringspalen op de Nederlandse Natura 2000-gebieden (Noordzeekustzone en
Waddenzee). Wel kunnen er mogelijk indirect effecten optreden op beschermde trekvissen aangezien deze
vissen ook in het plangebied voor kunnen komen. Het effect op beschermde vissoorten wordt beoordeeld
als licht negatief (-) omdat een zeer klein gebied < 1% verstoord wordt voor vissen en er voldoende uitwijkmogelijkheden zijn.
Effecten vogels
Gedurende het heien van de verankeringspalen kunnen de vogels die in het gebied voorkomen verstoord
worden door bovenwatergeluid en onderwatergeluid. In hoofdstuk 4 is het bovenwatergeluid beschreven en
in hoofdstuk 3 is onderwatergeluid beschreven.
Volgens Tamis et al. (2011) 100 zijn meeuwen en de zeekoet nauwelijks gevoelig voor bovenwatergeluid en
de roodkeelduiker, parelduiker, eider, topper en zwarte zee-eend zijn beperkt gevoelig. Duikende zee-eenden zoals eider, topper en zwarte zee-eend, komen sporadisch voor in het gebied rond het platform waardoor effecten op eider, topper en zwarte zee-eend op voorhand kunnen worden uitgesloten.
Duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk kunnen in lage aantallen voorkomen in
het gebied rond het platform, met name in de winter. Het gebied dat wordt verstoord is relatief klein (0,3%
van de Borkumse Stenen), het is tijdelijk en er zijn voldoende mogelijkheden om uit te wijken naar andere
gebieden. Een aantal vogelsoorten (zoals zeekoet, zwarte zee-eend, roodkeelduiker) jaagt onder water,
94

95

96

97

98

99

100

Van Damme C., R. Hoek, D. Beare, L. Bolle, C. Bakker, E. van Barneveld, M. Lohman, E. Os-Koomen, P. Nijssen, I. Pennock &
S. Tribuhl (2011). Shortlist Masterplan Wind Monitoring fish eggs and larvae in the Southern North Sea: Final report Part A. Wageningen, IMARES. Report number C098/11.
Bolle L, J, C.A.F. de Jong, S.M. Bierman, P. J.G. van Beek, O.A. van Keeken, P.W. Wessels, C.J.G. van Damme, H.V. Winter, D.
de Haan & R.P.A. Dekeling (2012). Common Sole Larvae Survive High Levels of Pile-Driving Sound in Controlled Exposure Experiments. PlosOne (2012) 7(3):1-12.
Halvorsen, M. B., B.M. Casper, C.M. Woodley, T.J. Carlson and A.N. Popper. (2012a). Threshold for onset of injury in Chinook
salmon from exposure to impulsive pile driving sounds. PLoS ONE 7: e38968
Debusschere, E., B. de Coensel, A. Bajek, D. Botteldooren, K. Hostens, J. Vanaverbeke, S. Vandendriessche, K. van Ginderdeuren, M. Vincx, S. Degraer (2014). In Situ Mortality Experiments with Juvenile Sea Bass (Dicentrarchus labrax) in Relation to
Impulsive Sound Levels Caused by Pile Driving of Windmill Foundations. PLoS ONE, 9(10), e109280.
Popper, A. N., Hawkins, A. D., Fay, R. R., Mann, D. A., Bartol, S., Carlson, T. J., … Tavolga, W. A. (2014). ASA S3 s−1C1. 4 TR2014 sound exposure guidelines for fishes and sea turtles: A technical report prepared by ANSI-accredited standards committee
S3 s−1C1 and registered with ANSI. New York, NY: Springer
Popper A.N. & Hawkins A.D. (2019) An overview of fish bioacoustics and the impactsof anthropogenic sounds on fishes. Journal
of Fish Biology DOI: 10.1111/jfb.13948.
Tamis, J., C. Karman, P. de Vries, R. Jak & C. Klok (2011). Offshore olie- en gasactiviteiten en Natura 2000. Inventarisatie van
mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van de Noordzee. IMARES-rapport C1444/10.
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waarbij ze tot grote diepte duiken. Doordat ze onderwater foerageren kunnen deze vogels last hebben van
onderwatergeluid (Leopold & Camphuysen, 2009 101). Er is echter erg weinig bekend over de gevolgen van
onderwatergeluid op vogels. Er wordt onderzoek gedaan naar de effecten van geluid op zeevogels, maar
er zijn nog geen drempelwaarden bekend voor de blootstelling van vogels aan onderwatergeluid. Bij een
studie naar effecten op marmeralken (SAIC, 2011) is een grenswaarde van 202 dB re 1 µPa2s SEL vastgesteld. Deze waarde is geprojecteerd op diverse vogelsoorten in een effectbeoordeling naar de effecten van
seismisch onderzoek boven Schotland (Genesis, 2016) waarbij gerekend is met een airgun van 5000 Cuin.
Uit deze studie blijkt dat de zeekoet vanwege zijn relatief lange duiktijd het meest gevoelig is.
In de modelberekening (de Jong et al, 2020) voor de voorgenomen activiteit kon maximaal de 175 dBgeluidscontour berekend worden. Door van deze contour uit te gaan wordt er van een worst case-situatie
uitgegaan, aangezien de 202 dB-contour een veel kleiner oppervlak heeft. Uitgaand van de 175 dB-contour
wordt een oppervlak van 9 hectare (0,015%) van de Borkumse Stenen verstoord door het heien van de
verankeringspalen; andere gebieden worden niet verstoord. Dit heeft mogelijk een verstorend effect op duikende vogels, zoals roodkeelduiker, parelduiker, eider, topper en zwarte zee-eend, zeekoet en alk.
Effectenbeoordeling vogels
Het verstoorde gebied overlapt niet met nabijgelegen Natura 2000-gebieden (Noorzeekustzone en Waddenzee). Het effect op beschermde vogels wordt beoordeeld als licht negatief (-) omdat een zeer klein
gebied < 1% verstoord wordt door bovenwatergeluid en onderwatergeluid en er voldoende uitwijkingsmogelijkheden zijn.

9.4.2.4 Samenvatting effectbeoordeling aanlegfase
In Tabel 39 en Tabel 40 worden de hierboven beschreven effectbeoordelingen samengevat voor gebiedenbescherming en soortenbescherming.
Tabel 39: Overzicht van effectbeoordeling gebiedenbescherming tijdens de aanlegfase
Activiteit

Variant / mitigatie

Habitattypen

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels

0

0

0

0

Zonder mitigatie

0

--

-

-

Met mitigatie

0

-

-

-

Trenchen

-

-

-

-

Jetten

-

-

-

-

Eigen opwekking

0

0

0

0

Elektrificatie

0

-

-

-

Plaatsing productieplatform
Heien verankeringspalen

Aanleg pijpleiding

Ingraven elektriciteitskabel

Voor soortenbescherming is de effectbeoordeling op de beschermde habitattypen en soorten samengevat
in Tabel 40. Hieruit blijkt dat er een belangrijk negatief effect (- -) is op bodemdieren en zeezoogdieren en
een licht negatief effect op vissen en vogels als gevolg van onderwatergeluid door het heien van verankeringspalen. Wanneer het heien van verankeringspalen gemitigeerd wordt door het plaatsen van een bellenscherm of een andere geluidsreducerende techniek neemt het effect af naar licht negatief (-). Daarnaast is
er een licht negatief effect (-) op alle soorten behalve plankton door vertroebeling als gevolg van de aanleg
van de pijpleiding en elektriciteitskabel (alleen bij elektrificatie). Het plaatsen van het platform en de variant
eigen opwekking hebben een neutraal (0) effect op de beschermde soorten.

101

Leopold, M. F., & Camphuysen, C. J. (2009). Did the pile driving during the construction of the Offshore Wind Farm Egmond aan
Zee, the Netherlands, impact porpoises? (No. C091/09). IMARES.
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Tabel 40: Overzicht van effectbeoordeling soortenbescherming tijdens de aanlegfase
Variant /
mitigatie

Activiteit

Plankton

Bodemdieren

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels /
vleermuizen

0

0

0

0

0

Zonder mitigatie

0

--

--

-

-

Met mitigatie

0

-

-

-

-

Trenchen

0

-

-

-

-

Jetten

0

-

-

-

-

Eigen opwekking

0

0

0

0

0

Elektrificatie

0

-

-

-

-

Plaatsing productieplatform
Heien verankeringspalen

Aanleg pijpleiding

Ingraven elektriciteitskabel

9.4.3

Effecten natuur boorfase

De belangrijkste effecten met betrekking tot natuur in de boorfase worden veroorzaakt door:


Plaatsing van het boorplatform;



Heien van de conductors;



Uitvoeren van VSP-onderzoek;



Boren van de putten;



Lozen van boorgruis- en spoeling;



Affakkelen van aardgas tijdens puttesten.

Tijdens de boorfase zijn er drie relevante varianten met betrekking tot natuurwaarde. Dit betreft de wijze
van ontdoen van boorgruis en -spoeling (in zee lozen of afvoeren naar land), de wijze van boren (batch
drilling of serieel boren) en de energievoorziening van het boorplatform (elektrificatie of eigen opwekking).
Bij elektrificatie zal de uitstoot en depositie van stikstof lager zijn dan bij eigen opwekking. De effecten en
effectbeoordeling van stikstofdepositie worden apart beschreven in paragraaf 9.5.6.

9.4.3.1 Plaatsen van het boorplatform
Als gevolg van de plaatsing van het boorplatform kan een verandering in sedimentdynamiek en oppervlakteverlies van een beschermd habitattype en/of leefgebied van soorten optreden. De aanwezigheid van de
poten van het boorplatform kan plaatselijk leiden tot een verandering van de stroming met als gevolg het
ontstaan van erosiekuilen. Erosie wordt zoveel mogelijk voorkomen door het gebruik van stortsteen rond de
palen. Het boorplatform is tijdens de boorfase nodig om de twaalf putten en de sidetracks te boren. In totaal
duurt de boorfase enkele jaren, maar het is mogelijk dat het boorplatform tussentijds vertrekt en later weer
wordt teruggeplaatst. De voetafdruk van de poten van het boorplatform is ongeveer 0,25 hectare, maar in
totaal kan door het tussentijds demobiliseren en door stortsteen een oppervlak van 0,6 hectare worden
bedekt. Bodemdieren en beschermde habitattypen kunnen mogelijk effecten hiervan ondervinden. Voor de
uitvoering van deze activiteit zijn er geen relevante varianten.
Effectbeoordeling bodemdieren, habitattypen en soorten
Met het plaatsen van het boorplatform wordt 0,6 hectare oppervlak bedekt van toekomstige KRM-gebied
Borkumse Stenen voor een periode van drie tot vier jaar met tussenpozen. Omdat het boorplatform buiten
Natura 2000-gebieden geplaatst wordt zijn er geen effecten op de omliggende beschermde Natura 2000gebieden. In totaal gaat er 0,001% van de Borkumse Stenen verloren door het plaatsen van het boorplatform
en productieplatform. Dat is een zeer klein oppervlak en daardoor is het effect verwaarloosbaar.
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Het effect op beschermde habitattypen, zeezoogdieren, vissen en vogels wordt beoordeeld als neutraal (0).
Omdat er geen beschermde soorten of habitattypen direct of indirect door het plaatsen van het boorplatform
worden beïnvloed.

9.4.3.2 Heien van conductors en VSP
In de boorfase is er sprake van onderwatergeluid door het heien van de conductors en het uitvoeren van
Vertical Seismic Profiling (VSP) onderzoek.
Voorafgaande aan de boringen worden de conductors - zware metalen buizen met een diameter van 0,8
meter - enkele tientallen meters in de bodem geheid. Tijdens het heiproces wordt impulsgeluid geproduceerd met verschillende frequenties. Het impulsgeluid heeft voornamelijk een lage frequentie van 10 Hz tot
10 kHz, hoewel ook hogere frequenties voorkomen. Het heien van een conductor duurt gemiddeld 8 tot
12 uur bij een frequentie van maximaal vijftig slagen per minuut. Beschermde bodemdieren, zeezoogdieren,
vogels en vissen die voorkomen in het gebied kunnen hiervoor gevoelig zijn. Voor de uitvoering van deze
activiteit zijn er geen relevante varianten.
Tijdens de testperiode kan een aantal putten gedetailleerd worden onderzocht met behulp van VSP. Het
doel van dit VSP-onderzoek is om een nauwkeurig beeld te krijgen van de door deze putten doorboorde
aardlagen en om deze te vergelijken met het beeld van eerder uitgevoerde seismische onderzoeken. Er zijn
vijf VSP-onderzoeken voorzien. Tijdens het VSP-onderzoek wordt er ook impulsgeluid geproduceerd. Voor
de uitvoering van deze activiteit zijn er geen relevante varianten.
De effecten van onderwatergeluid zijn beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport. Daaruit blijkt dat de Nederlandse geluidsnorm van 168 dB niet wordt overschreden door het heien van de conductors en het VSPonderzoek.
In paragraaf 3.4.2 is het geluidsniveau op 750 meter afstand beschreven van de bron voor het heien van
de conductors en het VSP-onderzoek. Op 750 meter afstand wordt een maximale waarde van SEL 160 dB
re 1 µPa2s geproduceerd door het heien van de conductors. In Tabel 41 is per gebied en per geluidsniveau
aangegeven hoeveel oppervlak er wordt verstoord door het heien van de conductors. Voor VSP is de maximale waarde op 750 meter SEL 152 dB re 1 µPa2S.
Tabel 41: Verstoord oppervlak (ha) per gebied voor de verschillende relevante geluidscontouren (heien conductors)
Gebied (ha)

140 dB

145 dB

150 dB

155 dB

160 dB

165 dB

170 dB

175 dB

Noordzeekustzone

0

0

0

0

0

0

0

0

Waddenzee

0

0

0

0

0

0

0

0

5.355

3.288

1.870

322

77

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

97

3

0

0

0

0

0

0

Niedersächsisches Wattenmeer
und angrenzendes Küstenmeer

480

113

0

0

0

0

0

0

Niedersächsisches Wattenmeer

0

0

0

0

0

0

0

0

Borkumse Stenen
Oesterbankherstelproject
Borkum-Riffgrund

Effecten habitattypen en bodemdieren
Zoals beschreven in paragraaf 7.4.2 voor het heien van de verankeringspalen is er weinig bekend over het
effect van antropogeen geluid op bodemdieren. Uit literatuuronderzoek blijkt dat bodemdieren geluid wel
kunnen waarnemen, maar de reactie op onderwatergeluid per soort is erg verschillend en op veel soorten
nog niet onderzocht. Het effect op lange termijn is nog onduidelijk.
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Er zijn geen eenduidige verstoringsafstanden bekend waarbinnen bodemfauna verstoord kan worden. Volgens het onderzoek van Solan et al (2016) veroorzaakt een geluidniveau van SEL 150 dB re 1 µPa2s of
hoger een negatief effect. Door het heien van de conductors wordt er in totaal een oppervlak van 1.871
hectare verstoord. Er vindt geen verstoring plaats van Natura 2000-gebieden, er wordt 1.870 hectare (3%)
verstoord in de Borkumse Stenen. Ook het oesterbankherstelproject valt binnen de 150 dB-contour, het
geluidsniveau is daar 161 dB. Het VSP-onderzoek met het grootste verstoorde oppervlak is VSP5 met 1.107
hectare, waarvan 1.046 hectare (2%) in de Borkumse Stenen. Het oesterbankherstelproject valt binnen de
150 dB-contour van VSP 1; het geluidsniveau is daar 152 dB. Het oesterbankherstelproject wordt niet door
de andere VSP-onderzoeken beïnvloed. In een aantal gevallen vindt mogelijk een verstoring van bodemdieren en daarmee van habitattypen plaats.
Effectbeoordeling habitattypen
Effecten op Natura 2000-gebieden in Nederland zijn uitgesloten omdat de 150 dB geluidscontour (het geluidsniveau onderwater waarbij bodemdieren een stressreactie vertonen) niet overlapt met de Natura 2000gebieden in Nederland. Het effect op beschermde habitattypen wordt beoordeeld als neutraal (0), omdat er
geen beschermde habitattypen direct of indirect door het heien van de conductors worden beïnvloed.
Effectbeoordeling bodemdieren
Bij het oesterbankherstelproject is het geluidsniveau door het heien van de conductors 161 dB, waardoor
er mogelijk negatieve effecten optreden door verstoring. Schelpdieren zijn minder gevoelig voor onderwatergeluid dan zeezoogdieren, maar omdat precieze gegevens niet bekend zijn wordt er ervanuit gegaan dat
er schade aan oesters kan optreden bij een geluidsniveau van 168 dB (het geluidsniveau dat in Nederland
voor bruinvissen wordt gehanteerd als geluidsnorm, worst-case). Dat betekent dat het geluidsniveau door
het heien van de conductor onder de norm blijft waardoor effecten door schade kunnen worden uitgesloten.
Het heien van de conductors heeft een verstorend effect maar geen negatief effect op de gunstige staat van
instandhouding van de platte oester en daarmee ook geen negatieve invloed op het oesterbankherstelproject. Het effect wordt beoordeeld als licht negatief (-).
Effecten zeezoogdieren
De Natura 20000-gebieden Noordzeekustzone en Waddenzee zijn aangewezen voor de zeezoogdieren
bruinvis, grijze en gewone zeehond. Zoals beschreven in paragraaf 9.4.2 ‘heien verankeringspalen’ zijn
zeezoogdieren als bruinvissen en zeehonden gevoelig voor (een deel van de) frequentie die gebruikt wordt
bij heien. Door het heien van de conductor en het uitvoeren van het VSP-onderzoek kunnen zeezoogdieren
mogelijk effecten ondervinden.
In Tabel 38 zijn de verstoorde oppervlaktes voor bruinvissen opgenomen. Op basis van deze oppervlaktes
en de bruinvisdichtheid in het gebied per seizoen is het aantal verstoorde bruinvissen en bruinvisverstoringsdagen berekend (zie Tabel 42 en het geluidsonderzoek – onderwatergeluid in bijlage M1). Als gevolg
van het heien van de verankeringspalen, de conductors en de VSP-onderzoeken samen is berekend dat de
voorgenomen activiteit leidt tot een kans van 5% op een reductie van de bruinvispopulatie met 2,2 individuen, dit is 0,06% van de bruinvispopulatie. Voor alleen het heien van de conductors en VSP-onderzoeken
is het effect op de populatie ongeveer de helft kleiner aangezien het aantal bruinvisverstoringsdagen voor
het heien van conductors en VSP-onderzoeken respectievelijk 456 dagen en 285 dagen is.
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Tabel 42: Aantal bruinvisverstoringsdagen op basis van het aantal bruinvissen dat wordt verstoord en het aantal verstoringsdagen
Aantal bruinvisverstoringsdagen

Heien palen
platform

Aantal verstoringsdagen

Heien conductors

VSP-surveys

Totaal

2

6

5

13

Voorjaar (maart – mei)

990

456

285

1.731

Zomer (juni – aug)

958

444

280

1.682

Najaar (sept – nov)

610

282

175

1.067

Op basis van een worst case-aanname worden er maximaal 54 zeehonden verstoord door het heien van
de conductors en maximaal 50 door het uitvoeren van de VSP-onderzoeken. Daarmee is het percentage
gewone zeehonden dat binnen het mijdingsgebied kan voorkomen van het heien van de conductors en VSP
respectievelijk 0,6% en 0,55% van de Nederlandse populatie. Van grijze zeehonden zijn geen dichtheden
bekend waardoor het percentage verstoorde grijze zeehonden niet bepaald kan worden. Daarom wordt
ervanuit gegaan dat het effect vergelijkbaar is met die van gewone zeehonden.
Effecten op andere zeezoogdieren zoals de dwergvinvis en witsnuitdolfijn die sporadisch in het plangebied
voor kunnen komen zijn verwaarloosbaar.
Effectbeoordeling zeezoogdieren
De relevante geluidscontouren overlappen niet met de Noordzeekustzone en Waddenzee, wat betekent dat
er geen direct effect is op zeezoogdieren in de Noordzeekustzone en Waddenzee. Zeezoogdieren zijn echter zeer mobiel, met name bruinvissen, wat betekent dat een effect elders ook een effect kan hebben op de
Noordzeekustzone en Waddenzee. Er is dan sprake van een indirect effect of externe werking. Op basis
van de effectbeschrijving in paragraaf 9.4.3.2 is er een populatiereductie van 0,06% van de bruinvispopulatie door het heien van de verankeringspalen, heien van conductors en VSP. Voor alleen het heien van de
conductors is de verstoring kleiner en de populatiereductie nog lager. Hierdoor zijn er geen significante
effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van de bruinvis.
De gewone zeehond en de grijze zeehond kunnen ook in het gebied voorkomen. Voor deze soorten is er
geen populatiemodel beschikbaar. Door verstoring is er sprake van een tijdelijke afname van het leefgebied
van de gewone zeehond en grijze zeehond, maar het leefgebied in de Noordzeekustzone neemt niet af. Op
basis van de modelberekeningen blijkt dat er maximaal 54 dieren worden verstoord door het heien van de
conductors en maximaal 50 door het uitvoeren van het VSP-onderzoek . Daarmee is het percentage gewone
zeehonden dat binnen het mijdingsgebied kan voorkomen van het heien van de conductors en VSP respectievelijk 0,6% en 0,55% van de Nederlandse populatie. Van grijze zeehonden zijn geen dichtheden bekend waardoor het percentage verstoorde grijze zeehonden niet bepaald kan worden. Daarom wordt ervan
uitgegaan dat het effect vergelijkbaar is met dat van gewone zeehonden.
Het effect op zeezoogdieren wordt beoordeeld als licht negatief (-) omdat minder dan <1% van de populatie
zeezoogdieren tijdelijk verstoord wordt door het heien van de conductors.
Effecten vissen
In Popper et al. (2014) 102 wordt aangegeven dat het risico op schade of sterfte door heien op volwassen
vissen optreedt bij een geluidsniveau van meer dan SELss 174 dB re 1 µPa2s en dat er een effect optreedt
op larven van vissen bij een geluidsniveau van meer dan SELss 187 dB re 1 µPa2s. Deze waarden worden
door een Zweeds onderzoeksinstituut voorgesteld als toekomstige drempelwaarden voor heien (Popper &

102

Popper, A. N., Hawkins, A. D., Fay, R. R., Mann, D. A., Bartol, S., Carlson, T. J., … Tavolga, W. A. (2014). ASA S3 s−1C1. 4 TR2014 sound exposure guidelines for fishes and sea turtles: A technical report prepared by ANSI-accredited standards committee
S3 s−1C1 and registered with ANSI. New York, NY: Springer
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Hawkins, 2019 103). Het heien van de conductors leidt tot een maximaal geluidsniveau van 165 dB en de
VSP-surveys tot een maximaal geluidsniveau van 155 dB. Deze activiteiten hebben dus geen invloed op
vissen.
Effectbeoordeling vissen
Het effect op beschermde vissen wordt beoordeeld als neutraal (0), omdat het niveau van onderwatergeluid
dusdanig laag is dat vissen er geen schadelijke effecten van ondervinden.
Effecten vogels
Gedurende het heien van de conductors kunnen de vogels die in het gebied voorkomen verstoord worden
door bovenwatergeluid en onderwatergeluid. In hoofdstuk 4 is het bovenwatergeluid beschreven en in
hoofdstuk 3 onderwatergeluid. Door het heien van de conductors treedt verstoring van vogels op tot een
afstand van 850 meter. Er wordt daardoor tijdelijk een oppervlak van maximaal 201 hectare (2 km2) verstoord.
Volgens Tamis et al. (2011) 104 zijn meeuwen en de zeekoet nauwelijks gevoelig voor bovenwatergeluid en
roodkeelduiker, parelduiker, eider, topper en zwarte zee-eend beperkt gevoelig. Duikende zee-eenden zoals eider, topper en zwarte zee-eend komen sporadisch voor in het gebied rond het platform waardoor
effecten op eider, topper en zwarte zee-eend op voorhand kunnen worden uitgesloten.
Duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk kunnen in lage aantallen voorkomen in
het gebied rond het platform, met name in de winter. Het gebied dat wordt verstoord door bovenwatergeluid
is relatief klein (< 0,3% van de Borkumse Stenen), het is tijdelijk en er zijn voldoende mogelijkheden om uit
te wijken naar andere gebieden.
Voor een beschrijving van de effecten van onderwatergeluid wordt verwezen naar paragraaf 9.4.2 waarin
is beschreven dat effecten kunnen optreden vanaf 202 dB. De conductors hebben een maximaal geluidsniveau van 165 dB en de VSP-onderzoeken van 155 dB, deze activiteiten hebben dus geen invloed op vogels.
Effectbeoordeling vogels
Door het heien van conductors kunnen vogels verstoord worden door zowel bovenwatergeluid als onderwatergeluid. Duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk zijn beperkt gevoelig voor
onderwatergeluid en kunnen in lage aantallen voorkomen in het gebied rond het platform, met name in de
winter. Het gebied dat bovenwater wordt verstoord is relatief klein (< 0,3% van de Borkumse Stenen), het
is tijdelijk en er zijn voldoende mogelijkheden om uit te wijken naar andere gebieden. Het onderwatergeluid
heeft geen effect op vogels vanwege het lage geluidsniveau ten opzichte van de gevoeligheid.
Het effect op vogels wordt beoordeeld als licht negatief (-) omdat minder dan < 1% oppervlakte tijdelijk
verstoord wordt door het heien van de conductors (bovenwatergeluid).

9.4.3.3 Boren van de putten
Tijdens het boren van de putten is een groot aantal geluidbronnen in werking, waaronder de boortoren,
installaties voor de aanmaak en verwerking van de boorspoeling en de generatoren voor de energievoorziening. In paragraaf 4.4.3 is het bovenwatergeluidniveau tijdens het boren van de putten beschreven. Bij
de variant ‘Eigen opwekking boorplatform’ is het oppervlakte met een geluidsbelasting van > 60 dB(A)
veertien hectare en bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ elf hectare. Vogels in het gebied kunnen
effecten ondervinden van het bovenwatergeluid.

103

104

Popper A.N. & Hawkins A.D. (2019) An overview of fish bioacoustics and the impactsof anthropogenic sounds on fishes. Journal
of Fish Biology DOI: 10.1111/jfb.13948.
Tamis, J., C. Karman, P. de Vries, R. Jak & C. Klok (2011). Offshore olie- en gasactiviteiten en Natura 2000. Inventarisatie van
mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van de Noordzee. IMARES-rapport C1444/10.
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Volgens Tamis et al. (2011) zijn meeuwen en de zeekoet nauwelijks gevoelig voor bovenwatergeluid en
roodkeelduiker, parelduiker, eider, topper en zwarte zee-eend beperkt gevoelig. Duikende zee-eenden zoals eider, topper en zwarte zee-eend zouden tijdens de winter kunnen voorkomen in de omgeving van het
platform, maar dat zal sporadisch zijn omdat de waterdiepte rond het platform 20 tot 27 meter is. Duikende
eenden bevinden zich met name in gebieden waar ze makkelijk op bodemdieren kunnen duiken. Zwarte
zee-eenden hebben bijvoorbeeld een voorkeur voor een waterdiepte van 9 tot 13 meter, vanwege de energie die het kost om te duiken en de grootte van de prooi (De Mesel et al., 2011 105). Ze komen dus voornamelijk in de kustzone voor, waardoor er geen effect op de populatie zal optreden. Significante effecten op
eider, topper en zwarte zee-eend kunnen op voorhand worden uitgesloten.
Duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk kunnen in lage aantallen voorkomen in
het gebied rond het platform, met name in de winter. Het gebied dat wordt verstoord is relatief klein (0,03%
van de Borkumse Stenen) en er zijn voldoende mogelijkheden om uit te wijken naar andere gebieden,
waardoor een significant effect op voorhand kan worden uitgesloten.
Effectbeoordeling vogels
Het gebied dat wordt verstoord is relatief klein (0,03% van de Borkumse Stenen) en er zijn voldoende mogelijkheden om uit te wijken naar andere gebieden, waardoor een significant effect kan worden uitgesloten.
Het effect op vogels wordt als licht negatief (-) beoordeeld.
Bij de variant ‘Elektrificatie boorplatform’ wordt het boorplatform geëlektrificeerd. Dit leidt tot een beperkte
afname van de geluidsuitstraling. Het verschil in effect op de natuurwaarde en verstoring van de vogels in
het gebied is klein ten opzichte van de variant ‘Eigen opwekking boorplatform’, waardoor het effect vergelijkbaar is, namelijk licht negatief (-).

9.4.3.4 Lozen van boorgruis- en spoeling
Sedimentatie
Er kan verandering van de sedimentdynamiek optreden als gevolg van het lozen van boorgruis en -spoeling
bij de lozingsvariant. De grove fractie van het boorgruis zal snel sedimenteren en bedekt hierbij mogelijk de
bodemfauna. Door middel van berekeningen is de verspreiding van het boorgruis bepaald (zie bijlage M3
en M6). Het boorgruis heeft een korrelgrootte van gemiddeld 1,25 mm. Het meeste sediment valt door de
grove korrelgrootte direct onder het boorplatform op de zeebodem, waarbij initieel een sedimentlaag met
een maximale dikte van 23 cm per boring kan ontstaan. Het fijnere boorgruis wordt door de eb- en vloedbeweging over een groter gebied verspreid (zie Figuur 10 en Figuur 22). Binnen een straal van 90 meter
rondom de boorlocatie is de extra sedimentatie per boring groter dan 1,5 cm in een worst case-situatie. Dit
sediment kan, afhankelijk van het aantal zware stormen, maanden tot jaren na de boorwerkzaamheden nog
aanwezig zijn nabij de platformlocatie. Bij twaalf boringen is de extra sedimentatie binnen een straal van
105 meter rond het platform groter dan 1,5 cm, wat betekent dat een gebied van 3,5 hectare wordt verstoord.
Daarbuiten is geen tot een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid extra sedimentatie zichtbaar. Dat betekent
dat er alleen binnen het KRM-gebied Borkumse Stenen een mogelijk effect optreedt, in de omliggende
gebieden is er geen sprake van extra sedimentatie. In de omgeving van het oesterbankherstelproject (op
1,5 km afstand) is de extra sedimentatie verwaarloosbaar.

105

De Mesel, I., Craeymeersch J., Schellekens T., van Zweeden C., Wijsman J., Leopold M., Dijkman E., Cronin K. (2011) Kansenkaarten voor schelpdieren op basis van abiotiek en hun relatie tot het voorkomen van zwarte zee-eenden. IMARES Wageningen
UR Rapport C042/11.
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Figuur 22: Schematische weergave van transport van boorgruis zodra het op de zeebodem is neergezakt: voor het fijne deel van het
boorgruis (A) en voor het grove deel van het boorgruis (B) (Schuurman, 2020).

Vertroebeling
Vertroebeling kan ontstaan door het opwervelen van sediment als gevolg van mechanische ingrepen zoals
graven, baggeren of lozingen. In dit geval kan vertroebeling van de waterkolom ontstaan bij de variant ‘Lozing boorgruis en -spoeling’. Door de vertroebeling in de waterkolom ontstaat een lokale troebele pluim
die langere tijd kan aanhouden aangezien gedurende enkele maanden per boring wordt geloosd. De grove
fractie van het boorgruis zal snel sedimenteren. De boorspoeling en de fijne fractie van het gruis zal langer
in suspensie blijven, maar deze troebele wolk zal snel verdunnen door de stroming en menging. De achtergrondconcentratie op de boorlocatie is ongeveer 5 tot 20 mg/l nabij het wateroppervlak.
Op basis van een modelstudie (zie bijlage M3) zijn de concentraties op en rondom de boorlocatie bepaald.
Hierbij is vooral gekeken naar de maximale concentraties gedurende de boorperiode en de variatie in concentraties op specifieke locaties. De achtergrondconcentratie bij het boorplatform bedraagt 5 tot 20 mg/l.
De modelberekeningen laten zien dat bij één boring de maximale toename in slibconcentratie bij het boorplatform circa 12 mg/l (46%) is en 0,1 mg/l (1%) in Borkum-Riffgrund en Niedersächsisches Wattenmeer
und angrenzendes Küstenmeer. De maximale toename bij het oesterbankherstelproject is 0,3 mg/l. Het slib
in de waterkolom verplaatst zich na de lozing en slaat uiteindelijk neer op de bodem. Berekend is dat de
toename in de slibconcentratie na afloop van een boring 0 mg/l bedraagt in de omgeving van het boorplatform. Wanneer in een worst case-situatie twaalf boringen en een aantal sidetracks achter elkaar worden
uitgevoerd is in een deel van de Borkumse Stenen sprake van een verhoging van maximaal 12 mg/l en een
verhoging van maximaal 0,1 mg/l in Borkum-Riffgrund, gedurende de boorfase (drie tot vier jaar). In werkelijkheid vindt er geen permanente lozing plaats omdat de boringen niet direct achter elkaar worden uitgevoerd.
Wanneer vrijkomend boorgruis en -spoeling ter plekke worden geloosd, kunnen de effecten nog verschillen
afhankelijk van de wijze van boren. Wanneer de putten met batchdrilling worden geboord, wordt per put
gemiddeld 20% minder boorspoeling geloosd dan bij serieel boren. De te lozen hoeveelheid boorgruis wijzigt echter niet afhankelijk van de wijze van boren. Voor de variant ‘Batch drilling’ is het effect op de
natuurwaarden vergelijkbaar aan het effect zoals hierboven weergegeven voor de variant ‘Serieel boren´.
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Effectbeoordeling habitattypen en bodemdieren
Het is mogelijk dat er verstoring optreedt van de bodem en verandering in sedimentdynamiek door de lozing
van boorgruis en -spoeling. De bodem kan bijvoorbeeld worden bedekt door sediment. Ook kan vertroebeling van de waterkolom de aanwezige bodemdieren verstoren. Dit betreft vooral bodemsoorten zoals schelpkokerwormvelden en de oesterbank die binnen de invloedsfeer voorkomen. Wanneer vertroebeling van de
waterkolom optreedt kan dit het filteren van het water voor voedsel lastiger maken en kan de conditie van
de soorten achteruitgaan. De effecten reiken niet tot de omliggende Natura 2000-gebieden in Nederland
waardoor effecten op beschermde habitattypen in Nederland door het boren van putten zijn uitgesloten.
Op basis van de Natuurtoets gaan we ervan uit dat bodemdieren sterven door een sedimentlaag tussen de
1,5 – 15 cm (Rozemeijer & Smith, 2017 106), waarbij de meeste tweekleppige schelpdieren een sedimentlaag
van 10 cm kunnen overleven. Door de lozing van boorgruis is er sprake van extra sedimentatie van meer
dan 1,5 cm (de dikte waarbij bodemdieren mogelijk sterven) in een gebied van 3,5 hectare (0,006%) van
het KRM-gebied Borkumse Stenen rond het platform. In de omgeving van het oesterbankherstelproject zal
ongeveer 0,0011 mm sediment neerslaan. Dit is ruim onder de genoemde sedimentdiktes waarbij sterfte
kan optreden.
Tweekleppigen zoals oesters zijn, vanwege hun aanpassingsmechanismen, in het algemeen vrij tolerant
voor vertroebeling. Toch kunnen ze een effect ondervinden door blootstelling aan vertroebeling. Effecten
zijn onder andere vermindering van voedselactiviteit en respiratie en verhoging van de productie van uitwerpselen en energieverbruik (Wilber & Clarke, 2001 107). Dichter bij de zeebodem is de slibconcentratie
hoger. Volgens Rozemeijer en Graafland (2007) 108 beginnen de eerste effecten op larven van tweekleppigen bij 400 mg/l chronische belasting. Voor adulte tweekleppigen is dat bij 2000 mg/l chronische belasting.
Rozemeijer & Graafland (2007) adviseren om een veilige norm van 150 mg/l aan te houden. Die wordt
slechts af en toe overschreden onder stormcondities, als een natuurlijk aspect.
Een randvoorwaarde voor een gezonde oesterbank is een laag (< 90 mg/l) zwevend stofgehalte (Smaal et
al., 2017; Kamermans et al., 2018 109). Kortdurende vertroebeling en verhoging van sedimentatie zal naar
verwachting geen groot effect hebben op een platteoesterbank en de bijbehorende soorten (Perry & TylerWalters, 2016 110).
Bij een maximale verhoging van 12 mg/l en de achtergrondconcentratie van 5 tot 20 mg/l ontstaat een
concentratie van 32 mg/l, wat ruim onder de maximale concentratie van 150 mg/l voor bodemdieren en 90
mg/l voor platte oesters is.
Op basis van modelberekening kunnen effecten door vertroebeling of sedimentatie in de nabijgelegen Natura 2000-gebieden uitgesloten worden. Door het lozen van boorgruis worden bodemdieren rondom het
platform bedekt door een laag sediment waardoor ze doodgaan.
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Rozemeijer M.J.C., Smith S. (2017). Deskstudie naar de mogelijke effecten van sedimentatie bij overvloei door zandwinning op
macrobenthos nabij de -20 m diepte. Wageningen UR (University & Research Centre), Wageningen Marine Research rapport
C103/17
Wilber, D.H. & Clarke, D.G., 2001. Biological Effects of Suspended Sediments: A Review of Suspended Sediment Impacts on Fish
and Shellfish with Relation to Dredging Activities in Estuaries. North American Journal of Fisheries Management, 21(December
2016), pp.855–875.
Rozemeijer, M.J.C., M. Graafland (2007) Effecten van zandwinning 2007 op de Natura2000-gebieden Voordelta en Noordzeekustzone vanuit het perspectief van de natuurbeschermingswet. Bijlage bij brief van Rijkswaterstaat Noord-Holland d.d. 1 mei 2007,
kenmerk WSV 2007/2642 aan Directie Regionale zaken van het Ministerie van LNV
Kamermans P., B. Walles, M. Kraan, L.A. van Duren, F. Kleissen & T.M. van der Have, A.C. Smaal, M. Poelman (2018) Offshore
wind farms as potential locations for flat oyster (Ostrea edulis) restoration in the 1 Dutch North Sea. Sustainability 10, 3942;
doi:10.3390/su10113942
Perry, F. & Tyler-Walters, H., (2016). [Ostrea edulis] beds on shallow sublittoral muddy mixed sediment. In Tyler-Walters H. and
Hiscock K. (eds) Marine Life Information Network: Biology and Sensitivity Key Information Reviews, [online]. Plymouth: Marine
Biological Association of the United Kingdom.
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Bij de variant ‘Afvoeren boorgruis en -spoeling’ zijn er geen effecten door vertroebeling en op de natuurwaarde te verwachten. Het effect op beschermde habitattypen is neutraal (0). Het effect op beschermde bodemdieren via OSPAR of KRM is ook neutraal (0).



Bij de variant ‘Lozing boorgruis en -spoeling’ wordt vrijkomend boorgruis- en spoeling ter plekke geloosd. De effecten zij niet afhankelijk van de wijze van boren ‘Batch drilling’ of ‘Serieel boren’. In
beide gevallen zijn er geen effecten op beschermde Natura 2000-gebieden. Het effect op beschermde
habitattypen is neutraal (0). Het effect op beschermde bodemdieren via OSPAR of KRM is in beide gevallen licht negatief (-). Het oesterbankherstelproject wordt niet beïnvloed door het lozen van boorgruis
en -spoeling.

Effectbeoordeling vissen
Een verhoogde sedimentconcentratie kan een negatief effect hebben op vissen die op zicht jagen. Voor
andere vissoorten kan een verhoogde sedimentconcentratie een positief effect hebben omdat ze minder
zichtbaar zijn als prooi (Wenger et al., 2017 111). Uit deze literatuurstudie, waarin naar de effecten van een
toename in sedimentconcentratie op een groot aantal vissoorten (van zoet tot zout) is gekeken, blijkt dat
sommige vissoorten geen reactie vertonen bij een sedimentconcentratie van 28 000 mg/l en dat bij andere
soorten de dood intreedt bij 25 mg/l. Dit is sterk afhankelijk van de natuurlijke habitat van de soort. Aangezien de achtergrondconcentratie in de Noordzee al vrij hoog is (10 tot 20 mg/l) is de kans groot dat de
soorten die daar voorkomen een concentratie van meer dan 25 mg/l goed kunnen verdragen. Voor een
soort als de Amerikaanse elft (een trekvis) wordt een concentratie van 100 mg/l als tolerantiegrens benoemd
(Kjelland et al., 2015 112). Op basis daarvan wordt aangenomen dat een toename van 0,1 mg/l zoals in
Borkum-Riffgrund en een toename van 12 mg/l in het KRM-gebied Borkumse Stenen geen negatief effect
heeft op vissen.
Het effect op beschermde vissen (gebiedenbescherming en soortenbescherming) wordt beoordeeld als
neutraal (0), omdat de toename in sedimentconcentratie beperkt is en voor trekvissen niet merkbaar is. De
varianten zijn voor vissen niet onderscheidend.
Effectbeoordeling zeezoogdieren
Uit Todd et al. (2015) 113 blijkt dat een toename in de sedimentconcentratie geen invloed heeft op zeezoogdieren. Het effect op zeezoogdieren (gebiedenbescherming en soortenbescherming) is daarom neutraal (0).
De varianten zijn voor zeezoogdieren niet onderscheidend.
Effectbeoordeling vogels
Met name sterns zijn gevoelig voor een toename in de sedimentconcentratie (Cook & Burton, 2010 114),
omdat het zichtjagers zijn. De meeste sternsoorten foerageren dicht bij hun broedgebieden, alleen de grote
stern foerageert soms verder op zee. Uit onderzoek naar grote sterns is gebleken dat ze hun foerageergedrag aanpassen aan de troebelheid van het water. De optimale troebelheid voor grote sterns is 5 tot 10
mg/l, maar deze wordt in de natuurlijke situaties vrijwel nooit gemeten (Baptist & Leopold, 2005). Voor andere vogelsoorten is er weinig bekend over het effect van een verhoogde troebelheid.
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Wenger, A.S., Harvey, E., Wilson, S., Rawson, C., Newman, S.J., Clarke, D., Saunders, B.J., Browne, N., Travers, M.J., Mcilwain,
J.L. and Erftemeijer, P.L., (2017). A critical analysis of the direct effects of dredging on fish. Fish and Fisheries, 18(5), pp.967-985.
Kjelland ME, Woodley CM, Swannack TM, Smith DL (2015) A review of the potential effects of suspended sediment on fishes:
potential dredging-related physiological, behavioral, and transgenerational implications. Environment Systems and Decisions
35(3):334–350
Todd, V. L., Todd, I. B., Gardiner, J. C., Morrin, E. C., MacPherson, N. A., DiMarzio, N. A., & Thomsen, F. (2015). A review of
impacts of marine dredging activities on marine mammals. ICES Journal of Marine Science, 72(2), 328-340.
Cook, A. S. C. P., & Burton, N. H. K. (2010). A review of the potential impacts of marine aggregate extraction on seabirds. Marine
Environment Protection Fund (MEPF) Project, 9, P130.
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In de Borkumse Stenen neemt de troebelheid tijdelijk met 12 mg/l toe, het gebied waar de pluim ontstaat
zal tijdelijk ongeschikt zijn voor de grote stern. In Borkum-Riffgrund en Niedersächsisches Wattenmeer und
angrenzendes Küstenmeer is de toename maximaal 0,1 mg/l wat geen effect zal hebben op vogels.
Door het boren van putten kunnen beschermde vogels die in het gebied voorkomen verstoord worden door
vertroebeling. De kans bestaat dat grote sterns in deze pluim niet in staat zijn om te foerageren. Gezien de
grote afstanden die ze kunnen afleggen kunnen ze ook makkelijk de pluim, die tijdelijk is en zich naar het
oosten beweegt, vermijden. Het effect op vogels wordt beoordeeld als licht negatief (-) omdat minder dan
1% oppervlakte tijdelijk verstoord wordt door het boren van de putten.


Bij de variant ‘Afvoer boorgruis en -spoeling’ zijn er geen effecten door vertroebeling en op vogels te
verwachten. Het effect op beschermde vogels is neutraal (0).



Bij de variant ‘Lozing boorgruis en -spoeling’ wordt vrijkomend boorgruis- en spoeling ter plekke geloosd. Bij ‘Batch drilling’ is er sprake van een kleinere hoeveelheid boorspoeling dan bij ‘Serieel boren’, maar dit verschil is niet onderscheidend voor het effect. In beide gevallen zijn de effecten op vogels licht negatief (-) vanwege de tijdelijke en plaatselijke vertroebeling.

9.4.3.5 Werkverlichting en fakkelen
Tijdens de boorfase is er sprake van lichtproductie door de verlichting van het boorplatform en door het
fakkelen. De lichtproductie kan een aantrekkende werking hebben op zeezoogdieren, vogels en vleermuizen. Ook is er sprake van bovenwatergeluid tijdens fakkelen waardoor vogels verstoord kunnen worden.
Omdat het boren een continu proces is, is het boorplatform ’s nachts verlicht om het werk goed uit te voeren
en de veiligheid van de bemanning te waarborgen. De verlichting is zodanig uitgevoerd dat onnodige lichtuitstraling wordt vermeden. Daarnaast voert het platform de wettelijk vereiste navigatieverlichting. Omdat
de lichtbronnen zijn afgeschermd, zal de verstoring door verlichting op het boorplatform klein zijn. Op het
productieplatform wordt de verlichting geminimaliseerd, waardoor deze gedurende het grootste deel van de
tijd beperkt is tot de wettelijk verplichte navigatieverlichting.
Als een boring is afgerond en als aardgas is gevonden, wordt de betreffende put schoongeproduceerd en
getest. Tijdens het schoonproduceren en testen van de putten wordt verspreid over enkele dagen in totaal
een halve tot een hele dag gas afgefakkeld in de fakkel van het boorplatform. Het fakkelen van aardgas
leidt tot een horizontaal gerichte vlam aan de zijkant van de installatie op een hoogte van veertig meter
boven zeeniveau. Deze vlam (indicatieve vlamlengte vijfentwintig meter) kan bij helder weer tot op zeer
grote afstand (meer dan tien kilometer) waarneembaar zijn.
Effectbeoordeling zeezoogdieren
Voor zoogdieren geldt dat sommige soorten door verlichting worden aangetrokken, terwijl andere soorten
nauwelijks reactie lijken te vertonen (Molenaar et al., 2003 115). Volgens Tamis et al. (2011) zijn bruinvissen
en zeehonden niet gevoelig voor licht. Effecten op zeezoogdieren kunnen op voorhand worden uitgesloten.
Het effect op zeezoogdieren (gebiedenbescherming en soortenbescherming) door het fakkelen van aardgas
is beoordeeld als neutraal (0).
Effecten op vogels en vleermuizen
Geschat wordt dat jaarlijks vijftig miljoen vogels behorende tot 120 soorten over de Noordzee trekken. Al
deze vogels kunnen onder bepaalde omstandigheden door licht op platforms worden aangetrokken of ze
kunnen deze trachten te vermijden. Ook vleermuizen kunnen worden aangetrokken door licht, waardoor ze
gedesoriënteerd kunnen raken.
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De desoriëntatie van vogels en vleermuizen door licht en de vlam van het fakkelen kan leiden tot vogelslachtoffers en mogelijk ook vleermuisslachtoffers, vooral als in het trekseizoen van vogels of vleermuizen
wordt gefakkeld. Er is onvoldoende informatie beschikbaar om aan te tonen of dit effect wel of niet een
significant effect op de populaties heeft (OSPAR, 2015 116). Om ontoelaatbare situaties te voorkomen worden de volgende voorzieningen standaard getroffen als onderdeel van de activiteit:


Lichtuitstraling tijdens de boring ontstaat door de werkverlichting van het boorplatform. Een goede verlichting van het werk is noodzakelijk om dit veilig te kunnen uitvoeren. Omdat veel olie- en gasondernemingen en Noordzeestaten afscherming vereisen zijn op de meeste boorplatforms tegenwoordig al maatregelen getroffen aan de verlichtingsarmaturen om onnodige lichtuitstraling te voorkomen. ONE-Dyas
vergewist zich vooraf dat op het te contracteren boorplatform maatregelen zijn getroffen tegen onnodige
lichtuitstraling.



Om te voorkomen dat tijdens het fakkelen vogel- en/of vleermuisslachtoffers vallen, wordt een ervaren
vogelwachter geraadpleegd, die vooraf en tijdens het testen per e-mail advies geeft op basis van weersverwachting en de voorspelling van de vogeltrek. Het advies bestaat uit ‘Geen probleem’, ‘Fakkelen
uitstellen’, ‘Operator ter plekke moet extra goed opletten’. Dit advies op afstand wordt gemeld aan een
medewerker/vogelwachter ter plaatse die de vogeltrek eveneens in de gaten houdt.



Het fakkelen vindt overdag plaats om de aantrekkende werking van de vlam op vogels te beperken, maar
het fakkelen kan door technische eisen voortduren tot na het einde van de astronomische schemering.
Dit gebeurt enkel na ‘geen probleem’ van de vogelwachter op afstand. Om uitloop te voorkomen dan wel
zo kort mogelijk te houden start het fakkelen zo vroeg mogelijk op de dag.



Om te hoge warmtebelasting op offshore-boorinstallaties te voorkomen is dit type platforms nagenoeg
altijd uitgerust met horizontale fakkel(s). De vlam van een horizontale fakkel komt minder hoog dan van
een verticale fakkel en ook is de elevatie van de fakkeltip van een horizontale fakkel lager.

Effectbeoordeling vogels en vleermuizen
Vogels en vleermuizen kunnen aangetrokken worden door het licht en gedesoriënteerd raken. Er worden
maatregelen genomen om effecten van lichtuitstraling te voorkomen waardoor effecten op vogels en vleermuizen beperkt blijven. Het effect is beoordeeld als licht negatief (-).
Bovenwatergeluid
In Tabel 7 in hoofdstuk 4 is een overzicht opgenomen van de afstanden waarop een geluidsniveau van 60
dB kan worden gehoord; dit is het niveau waarop zeevogels een gebied gaan mijden. Uit het overzicht blijkt
dat tijdens het fakkelen dertien hectare verstoord wordt gedurende 12 tot 24 uur per put.
Tegelijkertijd kunnen duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk verstoord worden
door het bovenwatergeluid. Deze soorten komen in lage aantallen voor in het gebied rond het platform, met
name in de winter. Het gebied dat wordt verstoord is relatief klein (0,02% van de Borkumse Stenen), daarnaast is de duur van de verstoring beperkt (maximaal 24 uur per boring) en zijn er voldoende mogelijkheden
om uit te wijken naar andere gebieden, waardoor een significant effect kan worden uitgesloten.
Effectbeoordeling vogels en vleermuizen
Het gebied dat wordt verstoord is relatief klein (0,02% van de Borkumse Stenen), daarnaast is de duur van
de verstoring beperkt (maximaal 24 uur per boring) en zijn er voldoende mogelijkheden om uit te wijken
naar andere gebieden. Het effect op vogels wordt beoordeeld als licht negatief (-) omdat <1% van het gebied
verstoord wordt door bovenwatergeluid.
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9.4.3.6 Samenvatting effectbeoordeling boorfase
Voor gebiedenbescherming is de effectbeoordeling op de beschermde habitattypen en soorten samengevat
in Tabel 43. Hieruit blijkt dat er een licht negatief effect (-) is op zeezoogdieren en vogels door onderwatergeluid als gevolg van het heien van conductors en het uitvoeren van VSP-onderzoeken. Daarnaast is er
een licht negatief effect (-) op vogels als gevolg van verstoring door bovenwatergeluid, licht en vertroebeling
door het boren van putten, fakkelen, en lozen van boorgruis en -spoeling. Voor alle andere activiteiten,
habitattypen en soorten zijn de effecten neutraal (0).
Tabel 43: Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader gebiedenbescherming tijdens de boorfase
Activiteit/variant

Habitattypen

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels

Plaatsing boorplatform

0

0

0

0

Uitvoeren VSP

0

-

0

-

Heien van conductors

0

-

0

-

Fakkelen en verlichting

n.v.t.

0

n.v.t.

-

0

0

0

-

Lozen

0

0

0

-

Afvoer

0

0

0

0

Serieel

0

0

0

-

Batchdrilling

0

0

0

-

Boren van putten (bovenwatergeluid)
Boorgruis en spoeling
Wijze van boren
Eigen opwekking

Energievoorziening boorplatform

Zie effecten en beoordeling natuur stikstofdepositie paragraaf 9.4.7
Elektrificatie

Voor soortenbescherming is de effectbeoordeling op de beschermde habitattypen en soorten samengevat
in Tabel 44. Hieruit blijkt dat er een licht negatief effect (-) is op alle soorten behalve vissen door onderwatergeluid als gevolg van het heien van conductors en het uitvoeren van VSP-onderzoeken. Daarnaast is er
een licht negatief effect (-) op vogels en vleermuizen als gevolg van verstoring door bovenwatergeluid en
licht door het boren van putten en fakkelen. Tenslotte is er voor zowel vogels als bodemdieren een licht
negatief effect door vertroebeling als gevolg van het lozen van boorgruis en -spoeling. Voor alle andere
activiteiten en soorten zijn de effecten neutraal (0).
Tabel 44 Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader soortenbescherming tijdens de boorfase
Plankton

Bodemdieren

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels/
Vleermuizen

Plaatsing boorplatform

0

0

0

0

0

Uitvoeren VSP

-

-

-

0

-

Heien van conductors

-

-

-

0

-

Fakkelen en verlichting

n.v.t.

n.v.t.

0

n.v.t

-

0

0

0

0

-

Lozen

0

-

0

0

-

Afvoer

0

0

0

0

0

Serieel

0

-

0

0

-

Batchdrilling

0

-

0

0

-

Activiteit/variant

Boren van putten (bovenwatergeluid)
Boorgruis en
-spoeling

Wijze van boren

Energievoorziening boorplatform
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9.4.4

Effecten natuur productiefase

De belangrijkste effecten met betrekking tot natuur in de productiefase worden veroorzaakt door:


Productie van aardgas;



Aanwezigheid productieplatform;



Lozing van verontreinigd water;



Aanwezigheid pijpleiding en kabel.

Tijdens de productiefase is er één variant van toepassing, namelijk de energievoorziening van het productieplatform. Wanneer het platform niet wordt geëlektrificeerd is er geen elektriciteitskabel aanwezig vanaf
het productieplatform naar het windpark Riffgat. In dat geval is er geen sprake van de aanwezigheid van
elektromagnetische velden. Daarnaast zal de uitstoot en depositie van stikstof lager zijn wanneer het platform wordt geëlektrificeerd. De effecten en effectbeoordeling van stikstofdepositie wordt apart beschreven
in paragraaf 9.4.7.

9.4.4.1 Productie van aardgas
De gaswinning en behandeling kan bodemdaling veroorzaken. Onderzoeksinstituut Deltares heeft de compactie en resulterende bodemdaling gemodelleerd. In paragraaf 15.4.1 is dit in meer detail beschreven.
Hieruit blijkt dat de meest waarschijnlijke uiteindelijke bodemdaling - als het N05-A-veld én alle prospects
daadwerkelijk gas bevatten – is berekend op 2,6 centimeter.
Effectbeoordeling bodemdieren en habitattypen
De gaswinning en -behandeling kan bodemdaling veroorzaken wat negatieve gevolgen kan hebben voor
bodemdieren en habitattypen. Gezien de bodemdaling van 2,6 cm over 30 tot 35 jaar geen merkbaar negatief effect heeft op natuurwaarde is het effect op habitattypen en bodemdieren beoordeeld als neutraal (0).

9.4.4.2 Aanwezigheid productieplatform
Tijdens de productiefase kan de aanwezigheid van het productieplatform gedurende 20 tot 35 jaar verstoring door bovenwatergeluid en licht veroorzaken. Daarbij kan de aanwezigheid van het platform een potentieel positief effect hebben door het creëren van een visvrije zone en de aanwezigheid van artificieel
hard substraat.
Er wordt bovenwatergeluid geproduceerd tijdens de productiefase. Wanneer er alleen geproduceerd wordt
tijdens de productiefase is het verstoorde gebied door bovenwatergeluid vijf hectare bij elektrificatie en
acht hectare bij eigen opwekking van energie. Dit is een verwaarloosbaar klein oppervlak en negatieve
effecten op natuurwaarde zijn niet te verwachten.
Tijdens de productiefase is er sprake van lichtproductie door het productieplatform. Op het productieplatform
wordt de verlichting geminimaliseerd, waardoor deze gedurende het grootste deel van de tijd beperkt is tot
de wettelijk verplichte navigatieverlichting. De werkverlichting wordt alleen ingeschakeld als tijdens nachtelijke uren werk moet worden uitgevoerd. Als het platform onbemand opereert, brandt in essentie alleen de
navigatieverlichting. Door deze maatregelen zijn negatieve effecten door licht tijdens de productie op natuurwaarden verwaarloosbaar.
Binnen een zone van vijfhonderd meter rondom de platforms zijn overige activiteiten uit veiligheidsoverwegingen uitgesloten. Doordat de bodemberoerende visserij wegvalt, kan een onverstoord gebied of refugium
ontstaan voor vissen en bodemdieren wat mogelijk een positief effect heeft (Duineveld et al., 2007 117).
Daarnaast heeft het aanbrengen van stortsteen om erosiekuilen rond de poten van het productie- en
117
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boorplatform te voorkomen mogelijk een positief effect: hardsubstraatsoorten kunnen zich hierop vestigen
waardoor de biodiversiteit toeneemt.
Effectbeoordeling habitattypen en bodemdieren
Omdat het platform niet in Natura 2000-gebied ligt zijn er geen effecten op beschermde habitattypen.
Daarom is het effect op habitattypen beoordeeld als neutraal (0). Voor beschermde bodemdieren kan het
platform een licht positief (+) effect hebben omdat er in een klein gebied hardsubstraat wordt geïntroduceerd
en in een beperkt gebied (zone van vijfhonderd meter rondom het platform) geen visserij mag plaatsvinden,
waardoor de biodiversiteit mogelijk toeneemt.
Effectbeoordeling zeezoogdieren en vissen
De aanwezigheid van het platform heeft verwaarloosbare effecten op zeezoogdieren en vissen waardoor
het effect beoordeeld is als neutraal (0).
Effectbeoordeling vogels
Tijdens de productiefase wordt bovenwatergeluid geproduceerd. Tijdens de productiefase is het verstoorde
gebied door bovenwatergeluid: vijf hectare bij elektrificatie en acht hectare bij eigen opwekking van energie.
Het effect op vogels is beoordeeld als licht negatief (-) omdat <1% van het leefgebied verstoord wordt.

9.4.4.3 Lozing van verontreinigd water
Verontreiniging kan ontstaan wanneer verhoogde concentraties schadelijke stoffen in zee terechtkomen.
Voor deze activiteit kan verontreiniging optreden door lozing van regen-, schrob- en spoelwater en sanitair
afvalwater. Het geloosde water voldoet aan de lozingseisen van hoofdstuk 9 van de Mijnbouwregeling (< 30
ppm olie in water).
Volgens Tamis et al. (2011) kunnen de stoffen in productiewater mogelijk een effect hebben op habitattypen
en beschermde vissoorten. De olie- en gasindustrie heeft Best Available Technologies (BAT) ontwikkeld om
deze verontreiniging zoveel mogelijk terug te dringen. Daarmee worden significante effecten voorkomen.
Effectbeoordeling habitattypen, bodemdieren en vissen
Verontreiniging kan ontstaan wanneer verhoogde concentraties schadelijke stoffen in zee terechtkomen.
Voor deze activiteit kan verontreiniging optreden door lozing van regen-, schrob- en spoelwater en sanitair
afvalwater (tijdens alle fases). Het gaat om ongeveer 10.000 ton per jaar. Het geloosde water voldoet aan
de emissie-eisen van hoofdstuk 9 van de Mijnbouwregeling (< 30 ppm olie in water).
Doordat het lozen van verontreinigd water buiten Natura 2000-gebied plaatsvindt zijn effecten op beschermde habitattypen beoordeeld als neutraal (0).
De olie- en gasindustrie heeft Best Available Technologies (BAT) ontwikkeld om deze verontreiniging zoveel
mogelijk terug te dringen. Effecten op bodemdieren en vissen zijn licht negatief (-) omdat het effect zeer
lokaal en beperkt is.

9.4.4.4 Aanwezigheid pijpleiding en kabel
Tijdens de productiefase kan het onderhoud van de aanwezige pijpleiding en kabel (indien het platform
wordt geëlektrificeerd) leiden tot vertroebeling en verstoring van bodemdieren en habitattypen. Daarnaast
kan de aanwezigheid van een elektriciteitskabel zorgen voor elektromagnetische velden. Dit laatste treedt
alleen op wanneer er voor de variant elektrificatie van het productieplatform wordt gekozen.
Verstoring van de bodemdieren en habitattypen kan ook optreden wanneer de pijpleiding en/of kabel tijdens
de productiefase onderhoud nodig hebben. Onderhoud van de leiding en/of kabel is nauwelijks nodig. Als
het toch nodig is, betreft dit maar een beperkt deel van de het gehele tracé waardoor er een verwaarloosbaar
klein deel van de bodem of habitat wordt verstoord. Het tracé loopt gedeeltelijk door het Natura 2000-gebied
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Noordzeekustzone waar het bodemhabitat (habitattype H1110) is beschermd. In Tamis et al. (2011) is aangegeven dat een effect op habitattype H1110 alleen significant is als er sprake is van een regelmatige of
continue verstoring die plaatsvindt gedurende een lange periode. Daar is in het geval van onderhoud van
de pijpleiding geen sprake van waardoor significante effecten op habitattype H1110 in de Noordzeekustzone
op voorhand kunnen worden uitgesloten. Effecten op overige bodemdieren en habitattypen beschermd via
KRM of OSPAR zijn ook beperkt.
Kabels die in de zeebodem worden ingegraven om elektriciteit te transporteren kunnen een elektromagnetisch veld veroorzaken, waar verschillende soorten die elektroreceptie of magnetische receptie gebruiken,
zoals bodemdieren, vissen, zeezoogdieren, haaien en roggen, mogelijk last van hebben (Snoek et al.,
2016). De sterkte van het elektromagnetische veld hangt af van de soort kabel en de hoeveelheid stroom
die door de kabel gaat. Daarnaast is de afstand tot de kabel een belangrijke factor en daardoor dus ook de
diepte waarop de kabel is begraven.
Een aantal soorten gebruikt geomagnetische velden voor navigatie tijdens migratie of elektrische velden
voor het vinden van hun prooi. De elektromagnetische velden veroorzaakt door kabels kunnen dit gedrag
verstoren en daarmee een effect hebben op de populatie. Uit een literatuurstudie door Snoek et al., 2016
blijkt dat er veel anekdotische verhalen zijn met betrekking tot de effecten van elektromagnetische velden,
maar geen veldstudies waarin het directe effect van elektromagnetische velden wordt gemeten. De effecten
zijn dan ook grotendeels onbekend. Er wordt geconcludeerd dat de effecten op populatieniveau niet kunnen
worden bevestigd of uitgesloten.
Effectbeoordeling zeezoogdieren en vissen
In de diverse passende beoordelingen voor de aanleg van windmolenparken in de Nederlandse Noordzee
worden significante effecten op beschermde zeezoogdieren, vissen en bodemdieren uitgesloten omdat de
invloed zeer lokaal is (Arcadis, 2012; Grontmij & Pondera, 2015; Pondera, 2018). Omdat het bij de voorgenomen activiteit gaat om een vergelijkbare kabel en een vergelijkbaar gebied kan worden aangenomen dat
significante effecten kunnen worden uitgesloten.


Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ is geen sprake van een elektriciteitskabel. In dit
geval is het effect van energievoorziening op het productieplatform op zeezoogdieren en vissen beoordeeld als neutraal (0).



Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ ligt er een elektriciteitskabel van het productieplatform
naar windpark Riffgat. Zeezoogdieren en vissen kunnen beïnvloed worden door de elektromagnetische
velden afkomstig van de kabel. De invloed van de kabel is zeer lokaal waardoor het effect op zeezoogdieren en vissen beoordeeld is als licht negatief (-).

9.4.4.5 Samenvatting effectbeoordeling productiefase
Voor gebiedenbescherming is de effectbeoordeling op de beschermde habitattypen en soorten samengevat
in Tabel 45. Hieruit blijkt dat er een licht negatief effect is op vogels vanwege licht en geluid door de aanwezigheid van het platform, op vissen door verontreiniging van het water door lozingen en op zeezoogdieren
en vissen door de aanwezigheid van de elektriciteitskabel (alleen bij de variant elektrificatie). Voor alle andere activiteiten en soorten zijn de effecten neutraal (0).
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Tabel 45: Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader gebiedenbescherming tijdens de productiefase
Activiteit

Variant

Habitattypen

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels

Productie van aardgas

0

0

0

0

Aanwezigheid platform

0

0

0

-

Lozing van verontreinigd water

0

0

-

0

Eigen opwekking

0

0

0

0

Elektrificatie

0

-

-

0

Aanwezigheid van de kabel

Voor soortenbescherming is de effectboordeling op de beschermde soorten in het kader van de Wnb en
KRM en OSPAR samengevat in Tabel 46. Voor soorten is er een licht negatief effect op vogels vanwege
licht en geluid door de aanwezigheid van het platform, op vissen en bodemdieren door verontreiniging van
het water door lozingen en op zeezoogdieren en vissen door de aanwezigheid van de kabel (bij de variant
elektrificatie). Ook is er een klein positief effect op bodemdieren door de introductie van hardsubstraat vanwege de aanwezigheid van het productieplatform en de stortstenen bij de kruisingen van de pijpleiding met
bestaande kabels. Voor alle andere activiteiten en soorten zijn de effecten neutraal (0).
Tabel 46: Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader soortenbescherming tijdens de productiefase
Activiteit

Variant

Productie van aardgas
Aanwezigheid platform

Bodem
dieren

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels/
vleermuizen

0

0

0

0

0

+

0

0

-

-

0

-

0

0

0

0

0

0

-

-

0

0

Lozing van verontreinigd water

0
Eigen opwekking

Aanwezigheid van de kabel
Elektrificatie

9.4.5

Plankton

0
0

Effecten natuur door transporten tijdens alle fases

De belangrijkste effecten met betrekking tot natuur door transporten tijdens alle fases zijn verstoring door
aanwezigheid en bovenwatergeluid. Zeezoogdieren en vogels kunnen hiervoor gevoelig zijn.
Helikoptervluchten hebben een hoge geluidsproductie, maar zijn kortdurend. Het 60 dB(A)-geluidsniveau
van een helikopter tijdens het stijgen en kruisvlucht ligt op 1.000 meter en tijdens het landen op 1700 meter
afstand (zie geluidsonderzoek in bijlage M2). Tijdens de boorfase vliegen er maximaal zes helikopters per
week naar het platform en tijdens de productiefase iets meer dan één helikopter per week bij eigen opwekking van energie en minder dan één helikopter per week bij elektrificatie.
Tijdens alle fases van het project worden schepen gebruikt voor het vervoeren van materialen en mensen.
Schepen veroorzaken een continu geluid dat voornamelijk door de schroef en de machinekamer geproduceerd wordt. De mate van geluid hangt af van de snelheid, de stuurbewegingen en de belading. Tijdens de
boorfase varen er ongeveer vier schepen per week naar het plangebied wanneer het boorgruis wordt geloosd, er zijn zeven extra vaarten nodig per boring als het boorgruis wordt afgevoerd. Tijdens de productiefase gaat het om twee schepen per maand bij eigen opwekking van energie en iets meer dan één schip per
maand bij elektrificatie.
Voor transport is er één relevante variant voor alle fases met betrekking tot natuurwaarde. Dit betreft de
uitvalbasis voor schepen en helikopters. Afhankelijk van de gekozen variant kunnen de schepen uit Den
Helder of uit Eemshaven komen. De schepen zullen in beide varianten (Eemshaven en Den Helder) zoveel
mogelijk gebruikmaken van de scheepvaartroutes. In beide gevallen is er geen sprake van een substantiële
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(< 1%) toename in het aantal vluchten en scheepvaartbewegingen. Het verschil in effect tussen deze varianten is zo klein dat het verschil op de natuurwaarden met betrekking tot verstoring niet noemenswaardig
is. De stikstofdepositie kan wel verschillen tussen de twee varianten omdat Eemshaven dichter bij het plangebied ligt dan Den Helder. De effecten en effectbeoordeling van stikstofdepositie zijn niet meegenomen in
dit hoofdstuk maar worden apart beschreven in paragraaf 9.4.7.
Effecten op zeezoogdieren
Wanneer geluid van helikopters overgaat van lucht naar water, wordt een groot deel van de geluidsenergie
gereflecteerd door het water. Wanneer hoog gevlogen wordt is het geluid al bijna helemaal afgenomen
wanneer het bij het water aankomt. Bij laagvliegende helikopters zal er meer geluidsenergie in het water
terechtkomen, maar doordat ze zich snel voortbewegen is dit van heel korte duur (Castellote et al., 2019 118).
Conform de Natura 2000-beheerplannen Noordzeekustzone en Waddenzee mag er boven gesloten (artikel
20) gebieden niet lager gevlogen dan 450 meter. Boven deze hoogte kunnen significante effecten worden
uitgesloten. Verstoring door geluid boven water is voor de bruinvis niet relevant doordat de soort zich voor
het grootste gedeelte van de tijd onder water bevindt (Tamis et al., 2011).
De grijze en gewone zeehond zijn vooral langere tijd boven water als zij uitrusten op de zandbanken. Op
open zee, tijdens hun foerageertochten, zwemmen ze grote afstanden en zijn dan zeer mobiel. Ze worden
met name verstoord wanneer ze zich op de zandbanken bevinden.
Effecten op vogels
Vogels worden verstoord door het geluid van helikopters en er is sprake van optische verstoring. Het effect
van helikopters op vogels is zeer afhankelijk van de omstandigheden: de periode van het jaar, of er regelmatig of zeer onregelmatig wordt gevlogen, of er in een rechte lijn wordt gevlogen of cirkelbewegingen
worden gemaakt, etc. Bij regelmatige vluchten kan er gewenning optreden (Smit, 2004 119). Uit verschillende
onderzoeken (Smit et al., 2008 120; Bruderer & Komenda-Zehnder, 2005 121) blijkt dat bij een vlieghoogte van
450 meter of hoger verstoring van vogels door overvliegende helikopters verwaarloosbaar is.
Duikende zee-eenden en viseters zijn gevoelig voor optische verstoring door schepen (Tamis et al., 2011).
Zoals eerder aangegeven komen duikende zee-eenden zoals eider, topper en zwarte zee-eend sporadisch
voor in het gebied rond het platform. Mogelijk komen ze wel voor in het gebied waar de pijpleiding wordt
aangelegd; daar is de waterdiepte geringer. De aanleg van de pijpleiding duurt echter één tot twee weken,
waardoor effecten kunnen worden uitgesloten.
Duikende viseters zoals roodkeelduiker, parelduiker, zeekoet en alk kunnen in lage aantallen voorkomen in
het gebied rond het platform, met name in de winter. Het gebied dat wordt verstoord is relatief klein omdat
er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van de scheepvaartroutes en er zijn voldoende mogelijkheden
om uit te wijken naar andere gebieden, waardoor een effect kan worden uitgesloten.
Varianten
De transportafstanden voor schepen en helikopters vanaf Eemshaven zijn korter dan wanneer Den Helder
als aanvoerhaven wordt gebruikt, maar in beide gevallen wordt er voor de grootste afstand gebruik gemaakt
van bestaande scheepvaart- en vliegroutes of routes die veelvuldig worden gebruikt. Daardoor is het effect
van verstoring niet onderscheidend.
118

119

120

121

Castellote, M., B. Thayre, M. Mahoney, J. Mondragon, M. O. Lammers et R. J. Small (2019). Anthropogenic Noise and the Endangered Cook Inlet Beluga Whale, Delphinapterus leucas: Acoustic Considerations for Management. (États-Unis). Marine Fisheries
Review 80(3) : 63.
Smit (2004 in: Van der Grift, E.A. & H. de Molenaar, 2008. Effects of low-flying aircraft on wildlife. Literature review. Alterra, Wageningen, The Netherlands
Smit, C.J., M.L. de Jong, D.S. Schermer, R.C. van Apeldoorn & E.H.W.G. Meesters, 2008. Een Passende Beoordeling van de
effecten van de toename van het aantal civiele vliegbewegingen in de omgeving van Den Helder Airport. Imares Rapport C119/08
Bruderer, B. & S. Komenda-Zehnder, 2005: Einfluss des Flugverkehrs auf die Avifauna – Schlussbericht mit Empfehlungen. Schriftenreihe Umwelt Nr. 376. Bundesamt für Umwelt, Wald und Landschaft, Bern. 100 S.
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Beoordeling
Er is sprake van verstoring van zeezoogdieren door scheepvaart en van vogels door scheepvaart en helikoptervluchten. Dit effect is beoordeeld als licht negatief (-) omdat bestaande routes worden gebruikt en er
zoveel mogelijk boven 450 meter wordt gevlogen. Er is geen sprake van een effect op andere natuurwaarden, het effect is beoordeeld als neutraal (0).
Tabel 47: Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader gebiedenbescherming tijdens de transporten
Uitvalbasis schepen
en helikopters

Activiteit

Habitattypen

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels

Aanleg

0

-

0

-

Boren

0

-

0

-

Productie

0

-

0

-

Ontmanteling

0

-

0

-

Aanleg

0

-

0

-

Boren

0

-

0

-

Productie

0

-

0

-

Ontmanteling

0

-

0

-

Den Helder

Eemshaven

Tabel 48: Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader gebiedenbescherming tijdens de transporten
Uitvalbasis schepen
en helikopters

Plankton

Bodemdieren

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels /
vleermuizen

Aanleg

0

0

-

0

-

Boren

0

0

-

0

-

Productie

0

0

-

0

-

Ontmanteling

0

0

-

0

-

Aanleg

0

0

-

0

-

Boren

0

0

-

0

-

Productie

0

0

-

0

-

Ontmanteling

0

0

-

0

-

Activiteit

Den Helder

Eemshaven

9.4.6

Effecten natuur ontmantelingsfase

Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en de installaties veiliggesteld en schoongemaakt. Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept voor
hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen de
pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd. Of dit daadwerkelijk gebeurt is afhankelijk van de wetgeving en verwachte milieueffecten op het moment van de ontmanteling. Te verwachten valt dat de bodemverstoring bij de ontmanteling vergelijkbaar is met die van de aanlegfase. Daarnaast is te verwachten dat
het geluid en de emissies vergelijkbaar zijn met het geluid in de aanlegfase, maar tijdens de ontmanteling
vinden geen heiwerkzaamheden plaats. De effecten tijdens de aanleg zijn beschreven in paragraaf 9.5.1.1.
De belangrijkste effecten met betrekking tot natuur in de ontmantelingsfase worden veroorzaakt door:


Verwijderen productieplatform;



Mogelijk verwijderen pijpleiding en kabel. Verwijdering van de elektriciteitskabel is alleen relevant bij de
variant elektrificatie.
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Verwijderen productieplatform
Door het verwijderen van het productieplatform vindt er een kleine verstoring van de zeebodem plaats. Dit
heeft geen negatieve effecten op de natuurwaarden en wordt beoordeeld als neutraal (0).
Verwijderen pijpleiding en elektriciteitskabel
Indien de pijpleiding en/of de elektriciteitskabel verwijderd worden vindt er een kleine verstoring van de
zeebodem plaats. In de Noordzeekustzone wordt daarmee een zeer klein oppervlak van habitattype H1110
verstoord. Het effect wordt beoordeeld als licht negatief (-) vanwege de schaal en de tijdelijkheid. De effecten van het verwijderen van de pijpleiding en/of de elektriciteitskabel op bodemdieren, zeezoogdieren, vissen en vogels wordt ook beoordeeld als licht negatief (-) vanwege de tijdelijke verstoring.
Tabel 49: Samenvattend overzicht van effectbeoordeling gebiedenbescherming tijdens de ontmantelingsfase
Activiteit

Habitattypen

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels

Verwijderen productieplatform

0

0

0

0

Verwijderen pijpleiding en elektriciteitskabel

-

-

-

-

Tabel 50: Samenvattend overzicht van effectbeoordeling soortenbescherming tijdens de ontmantelingsfase
Plankton

Bodem
dieren

Zeezoog
dieren

Vissen

Vogels /
vleermuizen

Verwijderen productieplatform

0

0

0

0

0

Verwijderen pijpleiding en elektriciteitskabel

0

-

-

-

-

Activiteit

9.4.7

Effecten natuur stikstofdepositie

Door de verschillende activiteiten vindt depositie van stikstof plaats. Omdat dit in alle fases plaatsvindt worden de effecten ervan niet per fase, maar in deze aparte paragraaf beschreven.
Stikstofdepositie kan een effect hebben op stikstofgevoelige habitattypen, maar kan ook consequenties
hebben voor leefgebieden van beschermde soorten. Toename van depositie kan de abiotiek die ten grondslag ligt aan het voorkomen van habitattypen, namelijk nadelig beïnvloeden. Vervolgens kunnen typische
soorten, maar ook Vogel- en/of Habitatrichtlijnsoorten, die afhankelijk zijn van een goede vegetatieve opbouw en samenstelling van een habitattype, nadelig beïnvloed worden.
De stikstofdepositie is niet per fase berekend, maar per rekenjaar. Er zullen namelijk verschillende activiteiten in een jaar worden uitgevoerd. Zo zijn er jaren waar er zowel wordt geboord als geproduceerd en jaren
waarin alleen wordt geproduceerd. In Tabel 51 is een overzicht opgenomen van de hoogste depositiewaarde in de verschillende rekenjaren. Daarnaast is het aantal Natura 2000-gebieden dat wordt beïnvloed
genoemd. De hoogste depositie vindt in alle fases plaats in de Natura 2000-gebieden Duinen van Schiermonnikoog, Waddenzee, Noordzeekustzone en Duinen van Ameland, omdat deze het dichts bij de N05-Alocatie liggen.
Tabel 51: Hoogste bijdrage van stikstofdepositie per rekenjaar en het aantal Natura 2000-gebieden dat wordt beïnvloed.
Rekenjaar

Beschrijving

Jaar1

Boringen voordat het productieplatform is geplaatst. Bij
pre-drills is het productieplatform nog niet aanwezig waardoor het boorplatform niet geëlektrificeerd kan worden en
moet al het testgas worden afgefakkeld. Het boorplatform
wordt uitgerust met een emissiereducerende voorziening.

Predrills

Tijdsduur: ca. 8 maanden in het jaar voorafgaand aan de
aanleg
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Hoogste bijdrage
[mol/ha/jaar]

0,03

Aantal gebieden

Op 18 gebieden depositie van
meer dan 0,00 mol/ha/jr, waarvan op 3 gebieden een depositie van meer dan 0,01
mol/ha/jr.
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Rekenjaar

Beschrijving

Hoogste bijdrage
[mol/ha/jaar]

Aantal gebieden

Aanleg faciliteiten
Tijdsduur: enkele maanden in het jaar van aanleg

Jaar2
Aanleg
faciliteiten

Variant elektrificatie: plaatsing platform + aanleg pijpleiding en kabel

Variant eigen opwekking: plaatsing platform + aanleg
pijpleiding

0,03

Op 24 gebieden depositie van
meer dan 0,00 mol/ha/jr, waarvan op 4 gebieden meer dan
0,01 mol/ha/jr.

0,02

Op 20 gebieden depositie van
meer dan 0,00 mol/ha/jr, waarvan op 3 gebieden meer dan
0,01 mol/ha/jr.

Gelijktijdige productie van aardgas en boren van gasputten
Tijdsduur: jaarrond, deze situatie doet zich in totaal gedurende 3 jaren voor, waarbij de boorperioden verspreid
voorkomen tijdens de productieperiode.
De emissies worden vooral bepaald door de emissies van het productieplatform en/of boorplatform.

Jaar3
Concurrent
operations

Variant 1 Productieplatform: geëlektrificeerd
Boorplatform: geëlektrificeerd

Variant 2 Productieplatform: geëlektrificeerd
Boorplatform: eigen opwekking dieselgeneratoren
Variant 3 Productieplatform: eigen opwekking o.b.v.
aardgas
Boorplatform: eigen opwekking dieselgeneratoren

0,03

Op 18 gebieden depositie van
meer dan 0,00 mol/ha/jr, waarvan op 3 gebieden meer dan
0,01 mol/ha/jr.

0,07

Op 51 gebieden depositie van
meer dan 0,00 mol/ha/jr, waarvan op 8 gebieden meer dan
0,01 mol/ha/jr.

0,19

Op 120 gebieden depositie
van meer dan 0,00 mol/ha/jr
waarvan op 32 gebieden meer
dan 0,01 mol/ha/jr.

Alleen productie van aardgas
Tijdsduur: jaarrond, deze situatie doet zich gedurende meer dan 10 kalenderjaren voor
De emissies worden vooral bepaald door de emissies van het productieplatform en/of boorplatform
Jaar4
Alleen
gasproductie

Variant 1 Productieplatform: geëlektrificeerd
Variant 2 Productieplatform: eigen opwekking o.b.v.
aardgas

0,00

0 gebieden

0,11

Op 90 gebieden depositie van
meer dan 0,00 mol/ha/jr, waarvan op 30 gebieden meer dan
0,01 mol/ha/jr

Effectbeoordeling stikstofdepositie
De effecten van stikstofdepositie zijn niet voor elk habitattype gelijk. Ecologische mechanismen bepalen het
effect van stikstof op de habitattypen. Het bepalen van het effect van de stikstofdepositie voor elk habitattype
voor elke variant in elk rekenjaar in een zogenaamde Passende beoordeling, is heel veel werk. Om deze
reden is er voor gekozen om alleen het effect van de stikstofdepositie als gevolg van het voorkeursalternatief
(VKA) te bepalen en te beoordelen. Het VKA gaat uit van het elektrificeren van zowel het boorplatform als
het productieplatform. Dit VKA leidt ten opzichte van de andere varianten tot de laagste stikstofemissie en
-depositie op de natuurgebieden. Voor de natuur is dit de beste keuze. De effectbeoordeling is uitgewerkt
in bijlage M15 ‘Passende beoordeling stikstofdepositie’.
De activiteiten tijdens de aanleg, de pre-drills en het boren van de putten (al dan niet tegelijkertijd met het
produceren van gas) zijn tijdelijk van aard en duren maximaal 5 tot 6 jaar. Dit betekent ook dat er een
tijdelijke stikstofdepositie op habitattypen (en dus Natura 2000-gebieden) van maximaal 5 - 6 jaar plaatsvindt. Uit de Passende beoordeling blijkt dat voor het VKA geconcludeerd kan worden dat de aanleg, de
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pre-drills en het boren van de putten niet leidt tot een verslechtering van een van de habitattypen. Voor
sommige habitattypen zijn er doelen tot verbetering van de kwaliteit en/of de oppervlakte van het habitattype. Het project leidt niet tot een belemmering voor het behalen van de doelen. Dit betekent dat ook de
kwaliteit van het leefgebied van de soorten die gebruik maken van deze habitattypen, niet wordt aangetast.
De activiteiten tijdens de productiefase (als er alleen gas geproduceerd wordt) leiden tot een maximale
stikstofdepositie van 0,00 mol/ha/jaar indien het productieplatform geëlektrificeerd is. In het VKA worden
tijdens de productiefase geen habitattypen en Natura 2000-gebieden beïnvloed.
Het effect van de voorgenomen activiteiten wordt beoordeeld als licht negatief (-) voor het VKA (elektrificatie
van zowel het boorplatform als het productieplatform). Er is gekozen voor een licht negatieve beoordeling
omdat er wel stikstof neerslaat op habitattypen, maar deze habitattypen niet worden aangetast en er geen
gevolgen zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden.
Voor de overige varianten (eigen energieopwekking op zowel het boorplatform als het productieplatform) is
geen effectbeoordeling uitgevoerd. Wel kan worden opgemerkt dat de stikstofdepositie van deze varianten
op de habitattypen hoger ligt dan in het VKA. Gezien de beperkte omvang van de emissies en de afstand
van de N05-A-locaite tot stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden zullen de maximale stikstofdeposities ruim
onder de 1 mol/ha/jaar liggen. Om deze reden zijn deze varianten beoordeeld als negatief (- -).
Tabel 52: Effectbeoordeling stikstofdepositie ten opzichte van de referentiesituatie

Activiteit

Generiek

1)

Energievoorziening
boorplatform
Eigen opwekking

Elektrificatie

licht negatief (-)

N.v.t.

Energievoorziening
productieplatform
Eigen opwekking

Elektrificatie

Uitvalbases schepen en helikopters
Den Helder

Eemshaven

Jaar1: pre-platform drillings
Boren van putten
Overige activiteiten

licht negatief (-)

Variant is niet onderscheidend, zie kolom ‘Generiek’

licht negatief (-)

Niet relevant bij aanleg

Niet relevant bij pre-drills

Zie ‘Transporten’ 2)

Niet relevant bij aanleg

Zie ‘Transporten’ 2)

Jaar2: Aanlegfase
Aanleg platform, pijpleiding & kabel

Jaar3: Concurrent operations
negatief
(- -)

Boren van putten
Overige activiteiten

licht negatief (-)

licht negatief
(-)

negatief
(- -)

licht negatief
(-)

Variant is niet onderscheidend, zie kolom ‘Generiek’

Variant is niet onderscheidend,
zie kolom ‘Generiek’

n.v.t.

n.v.t.

Niet relevant bij ontmanteling

Niet relevant bij ontmanteling

Zie ‘Transporten’ 2)

Transporten
Schepen en
helikopters

licht negatief
(-)

licht negatief
(-)

Ontmantelingsfase
Beëindiging en
ontmanteling
1)

2)

licht negatief (-)

Zie ‘Transporten’ 2)

De beoordeling van activiteiten die niet onder een bepaalde variant vallen, is opgenomen in de kolom ‘Generiek’. Als voor de
activiteit wel een variant van toepassing is, wordt de beoordeling daar vermeld en is het vakje in de kolom ‘Generiek’ leeggelaten;
De effecten van stikstofdepositie als gevolg van transporten worden beoordeeld bij ‘Transporten’.
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9.5

Effectbeoordeling natuur Duitsland

In de volgende paragrafen worden de effecten op de natuurwaarden in Duitsland per fase beoordeeld aan
de hand van het in paragraaf 9.3 vastgestelde beoordelingskader. Alle effecten worden beoordeeld ten
opzichte van de referentiesituatie.

9.5.1

Effectbeoordeling aanlegfase

De belangrijkste effecten op natuur in de aanlegfase worden veroorzaakt door:


Aanleg elektriciteitskabel;



Heien verankeringspalen productieplatform.

De effecten zijn beschreven in paragraaf 9.4.2. Op basis daarvan worden in de volgende paragrafen de
effecten op de beschermde leefgebieden en soorten in Duitsland beoordeeld ten opzichte van de referentiesituatie aan de hand van het beoordelingskader.

9.5.1.1 Aanleg elektriciteitskabel
Effectbeoordeling habitattypen en bodemdieren


Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de benodigde energie op het productieplatform zelf opgewekt met op aardgasgestookte stookinstallaties. De aanleg van een elektriciteitskabel tussen platform N05-A en windpark Riffgat is in deze variant niet nodig. Aangezien er geen kabel
wordt aangelegd zijn er geen effecten. Het effect wordt daarom als neutraal (0) beoordeeld.



Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt het productieplatform geheel van energie voorzien met elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat. Om de elektriciteit aan te leveren moet in deze
variant een elektriciteitskabel tussen platform N05-A en windpark Riffgat worden aangelegd. De aanleg
leidt plaatselijk en tijdelijk tot zeebodemverstoring; De kabel loopt niet door een Natura 2000-gebied
met beschermde habitattypen en stenen worden zoveel mogelijk vermeden. Het verstoorde oppervlak
is zeer klein (< 0,001% van de Duitse EEZ). Het effect wordt daarom als licht negatief (-)beoordeeld
voor bodemdieren beschermd onder OSPAR of KRM en als neutraal (0) voor habitattypen.

Effectbeoordeling soorten
Verstoring van de bodem door de aanleg van de pijpleiding kan een effect hebben op het voedselaanbod
voor beschermde soorten (vissen, zeezoogdieren, vogels). Gezien het kleine oppervlak dat wordt verstoord
en het feit dat er zich geen halfgeknotte strandschelpbanken bevinden in het gebied zijn er geen effecten
te verwachten op de instandhoudingsdoelstellingen.
Het effect op beschermde soorten (zeezoogdieren, vissen en vogels) is neutraal (0) omdat deze soorten
geen effecten ondervinden van de aanleg van de pijpleiding.

9.5.1.2 Heien verankeringspalen productieplatform
Effectbeoordeling bodemdieren en habitattypen
Door het heien van de verankeringspalen van het productieplatform wordt een oppervlak van 3% gedurende
twee dagen verstoord in Borkum-Riffgrund. Uitgaande van een bedekking van 83% met habitattype H1110
wordt er 3,5% van habitattype verstoord. Wanneer er in een worst case-situatie van uitgegaan wordt dat het
gehele beïnvloede oppervlak bestaat uit habitattype H1170 wordt er 0,3% van het oppervlak verstoord. De
verstoring is kortdurend en het gebied is relatief klein. Alhoewel niet bekend is wat het precieze effect hiervan is, kunnen significante effecten worden uitgesloten vanwege de tijdelijkheid en de schaal van het effect.
Het effect op bodemdieren en habitattypen wordt beoordeeld als licht negatief (-).
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Effectbeoordeling zeezoogdieren
Voor het heien wordt in Duitsland getoetst aan de geluidsnorm (SELss) van 160 dB re 1 µPa2s op 750 meter
afstand van de Nederlands-Duitse grens. Deze drempelwaarde is bepaald om significante effecten op de
bruinvispopulatie te voorkomen. Bij het heien van de verankeringspalen wordt de 160 dB-geluidsnorm overschreden met 8 dB. Daardoor is fysieke schade van bruinvissen niet uitgesloten.
Op basis van de drempelwaarde voor bruinvissen is berekend hoeveel procent van de Duitse Noordzee en
de Natura 2000-gebieden verstoord wordt voor bruinvissen, aangezien er conform de wetgeving maximaal
10% verstoord mag worden (zie paragraaf 3.3.2). Hieruit blijkt dat door het heien van de verankeringspalen
van het platform in Borkum-Riffgrund een oppervlakte van 12,5% wordt verstoord. Er is dus sprake van een
tijdelijke afname van het leefgebied van de bruinvis in Borkum-Riffgrund. De kwaliteit van het leefgebied
neemt eveneens tijdelijk af, vergelijkbaar aan de afname van het oppervlak van het leefgebied. In de andere
Duitse Natura 2000-gebieden is hiervan geen sprake.
Er wordt niet voldaan aan de voorwaarden die Duitsland stelt om effecten te voorkomen:


Er is sprake van overschrijding van de 160 dB-grens door het heien van de verankeringspalen;



Het verstoorde oppervlak is in totaal meer dan 10% van het Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund.

Significante effecten van het heien van de verankeringspalen van het productieplatform op de bruinvis kunnen niet worden uitgesloten. Het effect wordt sterk negatief (- - -) beoordeeld.
Mitigatie: om te voorkomen dat de geluidsnorm wordt overschreden door het heien van de verankeringspalen, wordt een bellenscherm of andere geluidsreducerende techniek ingezet waardoor het geluidsniveau
naar beneden wordt gebracht met acht tot dertien dB. Daardoor wordt overschrijding van de geluidsnorm
voorkomen en wordt minder dan 10% van het Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund beïnvloed.
Effectbeoordeling vissen
Uitgaand van de 175 dB-contour worden gebieden in Duitsland niet verstoord. Effecten van onderwatergeluid door het heien tijdens de aanlegfase op vissen worden beoordeeld als neutraal (0).
Effectbeoordeling vogels
Uitgaand van de 175 dB-contour worden gebieden in Duitsland niet verstoord. Effecten van onderwatergeluid door het heien tijdens de aanlegfase op vogels worden beoordeeld als neutraal (0).

9.5.1.3 Samenvatting effectbeoordeling aanlegfase
Tabel 53: Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader Duitsland tijdens de aanlegfase
Variant /
mitigatie

Activiteit

Habitattypen

Bodemdieren

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels

Heien verankeringspalen

Geen mitigatie

-

-

---

0

0

Met mitigatie

0

-

-

0

0

Ingraven elektriciteitskabel

Eigen opwekking

0

0

0

0

0

Elektrificatie

0

-

0

0

0

9.5.2

Effectbeoordeling boorfase

De belangrijkste effecten op natuur in de boorfase worden veroorzaakt door:


Heien van de conductors;



Uitvoeren van VSP-onderzoek;
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Lozen van boorgruis- en spoeling.

Voor het boren is er één variant relevant: de manier waarop vrijkomend boorgruis en -spoeling wordt verwijderd: geloosd of afgevoerd per schip naar de wal.

9.5.2.1 Heien van de conductors en VSP-onderzoek
In de boorfase is er sprake van onderwatergeluid door het heien van de conductors en het uitvoeren van
VSP-onderzoek. De effecten van onderwatergeluid zijn beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport. Daaruit
blijkt dat de Duitse grenswaarde van 160 dB op 750 meter bij het heien van de conductors niet wordt overschreden. Door het VSP-onderzoek wordt de geluidsnorm van 160 dB op 750 meter ook niet overschreden.
Er is sprake van tijdelijke en lokale verstoring van bruinvissen en zeehonden. Met betrekking tot onderwatergeluid zijn er geen verschillen tussen de varianten.
Effectbeoordeling habitattypen en bodemdieren
De 150 dB-geluidscontour van het heien van de conductors en het uitvoeren van de VSP-onderzoeken reikt
niet tot gebieden waar beschermde habitattypen zich bevinden. Significante effecten kunnen worden uitgesloten en het effect wordt beoordeeld als neutraal (0). Er wordt wel een deel van de Duitse zeebodem
beïnvloed, maar dit is een zeer klein gebied en er treedt geen schade op, waardoor het effect als licht
negatief (-) wordt beoordeeld.
Effectbeoordeling zeezoogdieren
Door het heien van de conductor wordt 0,2% van Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund verstoord en 0,1%
van Natura 2000-gebied Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer. De VSP-onderzoeken verstoren maximaal 0,4% van Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer.
Er wordt voldaan aan de voorwaarden die Duitsland stelt om effecten te voorkomen:


Er wordt voldaan aan de grenswaarde van 160 dB op 750 meter bij het heien van de conductors en bij
het uitvoeren van de VSP-onderzoeken;



Het verstoord oppervlak is in totaal minder dan 10% van de Natura 2000-gebieden Borkum-Riffgrund
en Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer.

Bruinvissen worden tijdelijk verstoord bij het heien van de conductors en het uitvoeren van het VSP-onderzoek, maar doordat wel voldaan wordt aan de in Duitsland gestelde normen voor onderwatergeluid worden
significante effecten uitgesloten. Het effect wordt licht negatief (-) beoordeeld.
Effectbeoordeling vissen
Het effect op beschermde vissen wordt beoordeeld als neutraal (0), omdat het niveau van onderwatergeluid
dusdanig laag is dat vissen er geen schadelijke effecten van ondervinden.
Effectbeoordeling vogels
Uitgaand van de 175 dB-contour worden gebieden in Duitsland niet verstoord. Effecten van onderwatergeluid door het heien tijdens de boorfase op vogels worden beoordeeld als neutraal (0).

9.5.2.2 Lozen boorgruis en -spoeling
Bij de lozing van het boorgruis komt het sediment in een straal van 105 meter rond het platform terecht. Er
is dus geen sprake van extra sedimentatie in het Duitse zeegebied. Door de spoeling ontstaat een pluim,
die zich in oostelijke richting naar Duitsland verplaatst. Er treedt een tijdelijk toename op van de sedimentconcentratie van 0,1 mg/l. Dit is bij een achtergrondconcentratie van 5 tot 20 mg/l verwaarloosbaar; er treden
geen effecten op de natuur op. Het lozen van boorgruis en -spoeling wordt voor alle natuurwaarden beoordeeld als neutraal (0).
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9.5.2.3

Samenvatting effectbeoordeling boorfase

Tabel 54: Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader Duitsland tijdens de boorfase
Variant /
mitigatie

Activiteit

Habitattypen

Bodemdieren

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels

Geen mitigatie

0

-

-

0

0

Met mitigatie

0

-

-

0

0

0

-

-

0

0

Afvoeren

0

0

0

0

0

Lozen

0

0

0

0

0

Heien conductors
Uitvoeren VSPonderzoek
Lozen boorgruis
en -spoeling

9.5.3

Effectbeoordeling productiefase

De belangrijkste effecten met betrekking tot natuur in de productiefase worden veroorzaakt door:


Productie van aardgas;



Lozing van verontreinigd water;



Aanwezigheid elektriciteitskabel.

9.5.3.1 Productie van aardgas
De gaswinning kan bodemdaling veroorzaken. Onderzoeksinstituut Deltares heeft de compactie en resulterende bodemdaling gemodelleerd. In paragraaf 15.4.1 is dit in meer detail beschreven. Deltares heeft
berekend dat in het ongunstigste geval de bodemdaling na afloop van de gaswinning in 2049 2,6 cm bedraagt. Deze daling geldt voor het maximale gaswinningsscenario, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het
N05-A-veld en alle prospects de maximaal hoeveelheden aardgas. Deze beperkte bodemdaling heeft geen
merkbaar negatief effect op de natuurwaarde. Het effect wordt als neutraal (0) beoordeeld.

9.5.3.2 Lozing van verontreinigd water
Het geloosde water voldoet aan de emissie-eisen van hoofdstuk 9 van de Mijnbouwregeling (< 30 ppm olie
in water). Na lozing van verontreinigd water treedt er verdunning op, waardoor er geen sprake is van verontreiniging in Duitsland. De effecten op beschermde natuurwaarden zijn beoordeeld als neutraal (0).

9.5.3.3 Aanwezigheid elektriciteitskabel
Bij de variant elektrificatie ligt in de zeebodem een elektriciteitskabel van het productieplatform naar windpark Riffgat. Zeezoogdieren en vissen kunnen beïnvloed worden door het elektromagnetische veld van de
kabel. De invloed van de kabel is zeer lokaal, mede omdat de kabel ongeveer een meter diep is ingegraven.
Het effect op zeezoogdieren en vissen is daarom beoordeeld als licht negatief (-).

9.5.3.4 Samenvatting effectbeoordeling productiefase
Tabel 55: Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader Duitsland tijdens productie
Habitattypen

Bodemdieren

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels

Productie van aardgas

0

0

0

0

0

Lozing van verontreinigd water

0

0

0

0

0

Eigen opwekking

0

0

0

0

0

Elektrificatie

0

0

-

-

0

Activiteit

Energievoorziening
productieplatform
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9.5.4

Effectbeoordeling transporten

Door de helikoptervluchten en scheepvaartbewegingen voor transport van materiaal en mensen kunnen
zeezoogdieren en vogels verstoord worden. De effecten op de natuurwaarden zijn vergelijkbaar gedurende
alle fases van het project (aanleg, boorfase, productie en ontmanteling).
Voor Duitsland is alleen de variant Eemshaven van belang. In deze variant vliegen er helikopters en varen
er schepen in de buurt van de Duitse grens.
Effectbeoordeling
Er is sprake van verstoring van zeezoogdieren door scheepvaart en van vogels door scheepvaart en helikoptervluchten. Dit effect is beoordeeld als licht negatief (-) omdat bestaande routes worden gebruikt en er
zoveel mogelijk boven 450 meter wordt gevlogen. Er is geen sprake van een effect op andere natuurwaarden, het effect is beoordeeld als neutraal (0).
Tabel 56: Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader Duitsland tijdens de transporten
Uitvalsbasis Eemshaven

Bodemdieren

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels/vleermuizen

Aanleg

0

-

0

-

Boren

0

-

0

-

Productie

0

-

0

-

Ontmanteling

0

-

0

-

9.5.5

Effectbeoordeling ontmantelingsfase

Effecten met betrekking tot natuur in de ontmantelingsfase worden in Duits gebied alleen mogelijk veroorzaakt bij het verwijderen van de elektriciteitskabel. Dit is alleen van toepassing bij de variant elektrificatie
omdat bij de eigen opwekking geen elektriciteitskabel wordt aangelegd.
Verwijderen elektriciteitskabel
De effecten van het verwijderen van de kabel op bodemdieren, zeezoogdieren, vissen en vogels wordt ook
beoordeeld als licht negatief (-) vanwege de tijdelijke verstoring.
Tabel 57: Samenvatting effectbeoordeling beoordelingskader Duitsland ontmantelingsfase
Activiteit
Verwijderen kabel

9.5.6

Bodemdieren

Zeezoogdieren

Vissen

Vogels

-

-

-

-

Effectbeoordeling stikstofdepositie

Wanneer wordt uitgegaan van de strengste waarde voor stikstofdepositie die in Duitsland wordt gehanteerd
(3,57 mol N/ha/jaar), is er geen sprake van negatieve effecten (zie paragraaf 9.3.2). De hoogste waarde die
wordt bereikt door de uitvoering van N05-A is 0,19 mol N/ha/jaar, wanneer zowel het boorplatform als het
productieplatform worden voorzien van energie door middel van eigen energieopwekking. Dat is ruim onder
de gestelde grens. Het effect wordt beoordeeld als neutraal (0).

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

153

Projectgerelateerd

9.6

Conclusie Natuurtoets

9.6.1

Gebiedsbescherming (Passende beoordeling)

Er is geen sprake van een significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen in de Nederlandse Natura
2000-gebieden. Wel is er sprake van een overschrijding van de geluidsnorm voor onderwatergeluid bij het
heien van de verankeringspalen. Dit effect wordt gemitigeerd door het inzetten van een bellenscherm of
een andere geluidsreducerende techniek. Hiervoor wordt een vergunning in het kader van de Wnb aangevraagd.
Er is sprake van een significant effect op de instandhoudingsdoelstellingen van bruinvissen in Duitse Natura
2000-gebieden, vanwege het overschrijden van de wettelijke geluidsnorm voor onderwatergeluid bij het
heien van de verankeringspalen. Door het nemen van mitigerende maatregelen worden de effecten verminderd en is er geen sprake van een significant effect. Hiervoor wordt een vergunning in het kader van het
Schallschutzkonzept aangevraagd.

9.6.2

Soortenbescherming (Quick Scan)

De gunstige staat van instandhouding van soorten is door de uitvoering van de voorgenomen activiteit niet
in het geding. Voor het opzettelijk verstoren (verbodsbepaling 3.5 lid 2) van zeezoogdieren door de soft start
dient een ontheffing aangevraagd te worden. Daarnaast wordt de geluidsnorm overschreden, waardoor
maatregelen nodig zijn. Door de inzet van een bellenscherm of andere geluidsreducerende techniek worden
effecten voorkomen.

9.7

Mitigerende maatregelen

Uit de effectbeoordeling blijkt dat door het heien van de verankeringspalen van het productieplatform er
belangrijk negatieve effecten zijn (- -) op de in Nederland beschermde zeezoogdieren en bodemdieren als
gevolg van het vrijgekomen onderwatergeluid. Tevens wordt de Nederlandse geluidsnorm van 168 dB op
750 meter afstand overschreden met 3 dB (zie hoofdstuk 3). Het heien van de verankeringspalen heeft ook
een sterk negatief effect (- - -) in Duitsland doordat meer dan 10% van Borkum-Riffgrund verstoord wordt
en de geluidsnorm van 160 dB op 750 meter afstand wordt overschreden. Voor het heien van de verankeringspalen is mitigatie noodzakelijk. Door het heien van de conductors en het uitvoeren van de VSP wordt
de grenswaarde van 160 dB op 750 meter afstand niet overschreden.
Het onderwatergeluid dient voor het heien van de verankeringspalen gemitigeerd te worden om het effect
op zeezoogdieren te beperken. In hoofdstuk 3 zijn de mitigerende maatregelen beschreven die toegepast
kunnen worden om het geluid te reduceren tijdens het heien van de verankeringspalen. Met een van deze
maatregelen wordt het onderwatergeluid tot onder de grenswaarde gereduceerd.
Na mitigatie is er geen sprake van overschrijding van de geluidsnorm, is het verstoorde oppervlak in het
Natura 2000-gebied Borkum-Riffgrund kleiner dan 10% en treden er geen significante effecten op zeezoogdieren. Daarmee worden ook de effecten van onderwatergeluid op de platte oester en het oesterbankherstelproject ruim gemitigeerd (1 dB overschrijding).
Indien een van deze mitigerende maatregelen genomen worden, wordt het effect op de in Nederland beschermde zeezoogdieren en bodemdieren gereduceerd naar licht negatief (-). Effecten op de zeezoogdieren in Duitsland zijn ook gereduceerd naar licht negatief (-).
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9.8

Leemten in kennis natuur

De effecten van onderwatergeluid op bodemdieren en duikende zeevogels is onduidelijk. Er is over het
algemeen weinig bekend en er zijn weinig specifieke studies gedaan om dit effect te onderzoeken. Het is
wel algemeen bekend dat zeezoogdieren en met name bruinvissen het meest gevoelig zijn voor onderwatergeluid ten opzichte van andere soorten. Door het nemen van maatregelen voor zeezoogdieren is het te
verwachten dat potentiële effecten op andere soorten ook ruimschoots gemitigeerd worden.

9.9

Monitoring natuur

Er is op dit moment geen monitoring voorzien op het gebied van natuur.
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10

Afval

10.1

Overzicht

Dit hoofdstuk betreft het vrijkomen van afval bij het N05-A-project. Voor de definitie van afval geldt een
breed begrip: ‘alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich
te ontdoen of zich moet ontdoen’. Stoffen die vrijkomen bij een proces die nuttig gebruikt kunnen worden,
zijn bijproducten. Voor het verwerken, toepassen en vervoeren van afvalstoffen zijn er specifieke regels en
vergunningprocedures. Een belangrijk onderscheid bij afval is of het gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval is:
gevaarlijk afval is afval dat schadelijk is voor mens, dier of milieu.
Gedurende alle fases van het project kunnen kleinere of grotere hoeveelheden afval ontstaan. Omdat alle
afvalstromen van het project vrijkomen in Nederland, en ONE-Dyas van plan is de verwerking van het afval
in Nederland te laten plaatsvinden, beperkt dit hoofdstuk zich tot Nederland. De belangrijkste afvalstromen
die bij het project vrijkomen zijn:


Boorspoeling en boorgruis tijdens de boorfase. Afhankelijk van de samenstelling is dit gevaarlijk of nietgevaarlijk afval;



Niet-gevaarlijke afvalstoffen, waaronder huishoudelijk afval, schroot en schone lege emballage tijdens
alle fases van het project;



Gevaarlijke afvalstoffen, waaronder afgewerkte smeermiddelen, olieverontreinigd afval en slib uit de installaties tijdens alle fases van het project;



Grote hoeveelheden schroot en daarnaast andere afvalstromen tijdens de ontmantelingsfase.

Ten aanzien van afval is er één toepasbare uitvoeringsvariant. Deze uitvoeringsvariant betreft de verwijdering van boorgruis en -spoeling die bij de boringen vrijkomen: geloosd of afgevoerd per schip naar de wal.
Door vrijkomend boorgruis en -spoeling per schip af te voeren, wordt de lozing op zee van boorspoeling en
boorgruis op waterbasis volledig vermeden. Daarentegen ontstaat bij deze variant een grote afvalstroom
die naar land moet worden afgevoerd en daar moet worden verwerkt.
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van afval alleen de afvalstroom boorgruis geadresseerd:
 ‘De initiatiefnemer wil zoveel mogelijk gebruik maken van boorspoeling op waterbasis (WBM), maar zal soms ook boorspoeling op oliebasis (OBM) moeten gebruiken. Boorgruis wordt op het boorplatform uit de boorspoeling gezeefd. De spoeling
wordt vervolgens hergebruikt. Oliehoudend boorgruis en afgewerkte oliehoudende spoeling worden per schip afgevoerd naar
het vasteland en daar als afvalstof verwerkt. In het MER worden uitvoeringsvarianten onderzocht (ontstaan- en afvoer van
boorgruis). Onderzoek de effecten van de verschillende varianten op het milieu.’

10.2

Referentiesituatie afval

Momenteel is er geen gaswinning in blok N05-A. In de referentiesituatie komen er geen afvalstoffen vrij.

10.3

Beoordelingskader afval

Het nationale en internationale kader met betrekking tot afval richt zich ten eerste op het voorkomen van
het ontstaan van afval. Als afval ontstaat, moet het doelmatig worden beheerd en zo hoogwaardig mogelijk
worden verwerkt. Hierbij gaan hergebruik en nuttige toepassing boven verbranden en storten.
De OSPAR-conventie verbiedt het storten van alle afvalstoffen en andere stoffen in het zeegebied; de uitzonderingen op dit verbod zijn limitatief aangegeven. De OSPAR-besluiten worden veelal vastgelegd in
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nationale wet- en regelgeving of in de vorm van een convenant. De lozing van boorgruis en -spoeling op
waterbasis is toegestaan in het Nederlandse deel van de Noordzee.

10.3.1 Europees beleid
Het EU BAT Guidance document 122 bevat een overzicht van de beste en recentste technieken waarmee de
impact van olie- en gaswinning op het milieu kan worden gereduceerd. Hoofdstuk 17 (offshore-activity 1)
van het document gaat in op de omgang met boorgruis en -spoeling op oliebasis, met name het verbod op
de lozing hiervan.

10.3.2 Nederlands beleid
De hoofdlijnen van het Nederlandse afvalbeleid zijn vastgelegd in de Wet milieubeheer (Wm). Dit beleid
wordt voor een belangrijk deel bepaald door afspraken in Europees en internationaal verband, die Nederland heeft geratificeerd. In hoofdstuk 10 (Afvalstoffen) van de Wm zijn regels opgenomen voor handelingen
met afvalstoffen met het oog op een doelmatig beheer van afvalstoffen. De Minister stelt ten minste elke
zes jaar een afvalbeheerplan vast. Het laatste vastgestelde afvalbeheerplan is het Landelijk afvalbeheerplan
2017-2029 (LAP3). In LAP3 staan sectorplannen waar het beleid voor de verschillende afvalstromen is
uitgewerkt. Hiernaast zijn in het Activiteitenbesluit algemene afvalvoorschriften opgenomen hoe bedrijven
moeten omgaan met afvalstoffen.
Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)
De Wet milieubeheer en diverse internationale richtlijnen verplichten Nederland om periodiek een of meerdere afvalbeheerplannen op te stellen. In 2003 is het eerste Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) in werking
getreden. Momenteel is het LAP 3 van kracht. In het LAP wordt het algemene afvalbeheerbeleid aangegeven, met in een bijlage een uitwerking van dat beleid voor specifieke (categorieën van) afvalstoffen. Het
beleid uit het LAP is in sectorplannen uitgewerkt voor specifieke (categorieën van) afvalstoffen. Per sectorplan wordt onder meer een afbakening van de sector gegeven, is de minimumstandaard vastgesteld, wordt
het beleid voor de betreffende afvalstoffen beschreven, komen de aspecten van vergunningverlening aan
de orde en worden specifieke aandachtspunten van in- en uitvoer behandeld.
Maatstaf toetsingskader Nederland
Het wettelijk kader vereist ten aanzien van afval dat verantwoord wordt omgegaan met afval en dat het zo
hoogwaardig mogelijk wordt verwerkt. Omdat het uitgangspunt bij alle activiteiten is dat hieraan wordt voldaan, kan dit niet als maatstaf voor de beoordeling dienen. De maatstaf is daarom vastgesteld op basis van
de omvang en hergebruiksmogelijkheden van de afvalstromen. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden
met de aard, de omvang en de verwerkbaarheid van de afvalstroom. Een kleine slecht-verwerkbare afvalstroom kan daarom negatiever beoordeeld worden dan een grote afvalstroom die hergebruikt kan worden.
Om deze reden zijn er geen concrete grenswaarden te geven voor de beoordeling of een afvalstroom met
één, twee of drie minnen wordt beoordeeld.


Het ontstaan van relatief kleine hoeveelheden goed verwerkbaar afval, die op geëigende wijze worden
afgevoerd en zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt of verwerkt, wordt beschouwd als licht negatief effect (-).



Het ontstaan van relatief grote hoeveelheden afval, die op geëigende wijze worden afgevoerd en zo
hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt of verwerkt, wordt beschouwd als negatief effect (- -).



Het ontstaan van relatief grote hoeveelheden gevaarlijk afval, die niet of moeilijk zijn te hergebruiken /
recyclen / verwerken of afval dat niet op geëigende wijze wordt afgevoerd, wordt beschouwd als een
belangrijk negatief effect (- - -).

122

Best Available Techniques Guidance Document on upstream hydrocarbon exploration and production, European Committee, 2019.
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Tabel 58 geeft de maatstaf voor de beoordeling van de effecten op afval. Het toetsingskader beperkt zich
tot Nederland omdat er in Duitsland voor dit thema geen effecten zijn. De beoordeling wordt uitgevoerd ten
opzichte van de referentiesituatie.
Tabel 58: Maatstaf effectbeoordeling afval
Score

Toetsingskader Nederland

+++

Niet van toepassing

++

Niet van toepassing

+

Niet van toepassing

0

Geen of weinig afval dat hoogwaardig wordt hergebruikt of verwerkt

-

Relatief kleine hoeveelheden niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval, die op geëigende wijze worden afgevoerd en zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt of verwerkt

--

Relatief grote hoeveelheden niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval, die op geëigende wijze worden afgevoerd en zo hoogwaardig mogelijk worden hergebruikt of verwerkt

---

Relatief grote hoeveelheden niet-gevaarlijk en gevaarlijk afval, die niet of moeilijk zijn te hergebruiken / recyclen / verwerken of afval dat niet op geëigende wijze wordt of kan worden afgevoerd

10.4

Beschrijving afval

Gedurende alle fases van het project kunnen kleinere of grotere hoeveelheden afval ontstaan. De vrijkomende afvalstromen worden hieronder per fase toegelicht. Ten aanzien van afval is er één toepasbare
uitvoeringsvariant. Deze uitvoeringsvariant betreft hoe het bij de boringen vrijkomende boorgruis en -spoeling op waterbasis wordt verwijderd. Bij de beschrijving van de boorfase in paragraaf 10.4.2 wordt hierop
ingegaan.

10.4.1 Afval in de aanlegfase
In de aanlegfase komen geen grote hoeveelheden gevaarlijk afval vrij. Het vrijkomende afval (gevaarlijk en
niet-gevaarlijk) wordt volgens de wettelijke bepalingen gescheiden ingezameld en naar de wal getransporteerd voor verdere verwerking door erkende verwerkingsbedrijven. In principe zorgen de eigenaren van het
materiaal dat wordt gebruikt bij de installatie van het platform en de aanleg van de kabel en leiding zelf voor
de inzameling en verwerking van afval.
De vrijkomende afvalstoffen in de aanlegfase zijn weergegeven in Tabel 59. Het vrijkomende gevaarlijk
afval bestaat voor een groot deel uit goed verwerkbaar oliehoudend afval.
Tabel 59: Overzicht afvalstoffen tijdens de aanlegfase
Afvalstof

Hoeveelheid (ton)

Gevaarlijk afval (vnl. oliehoudend)
Totaal < 100 ton/jaar
Niet-gevaarlijk afval

10.4.2 Afval in de boorfase
De belangrijkste afvalstromen die tijdens de boorfase vrijkomen zijn:


Boorspoeling en boorgruis 123 op oliebasis en bij de variant ‘Afvoer’ boorgruis en -spoeling op zowel olieals waterbasis.



Overige niet-gevaarlijke afvalstoffen, waaronder huishoudelijk afval, schroot en schone lege emballage;

123

Vrijkomende boorspoeling en -gruis worden beschouwd als afval als het naar de wal ter verwerking wordt afgevoerd. Boorgruis en
spoeling die worden geloosd, worden beschouwd als emissies naar water (zie paragraaf 5).
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Overige gevaarlijke afvalstoffen 124, waaronder afgewerkte smeermiddelen, olie verontreinigd afval en
slib uit de installaties.

Deze stromen worden gescheiden ingezameld en naar wal vervoerd voor verdere verwerking door hiervoor
geautoriseerde bedrijven.
Ten aanzien van afval in de boorfase is de volgende variant van toepassing:
Ontdoen van boorgruis en boorspoeling op waterbasis
Bij offshore boringen kan op twee manieren boorgruis en boorspoeling op waterbasis worden verwijderd:
lozing in zee of afvoer en verwerking aan land.


Bij de variant ‘Lozing boorgruis en –spoeling’ wordt vrijkomend boorgruis en boorspoeling op waterbasis geloosd in zee. Dit is de gangbare werkwijze op het Nederlandse continentale plat. Het geloosde
boorgruis vormt een lozingspluim die zich verspreidt in het water onder invloed van de stroming van het
zeewater en de wind en daarbij gedeeltelijk sedimenteert op de zeebodem.



Bij de variant ‘Afvoer van boorgruis en –spoeling’ wordt vrijkomend boorgruis en boorspoeling op
zowel olie- als op waterbasis) per schip naar de wal afgevoerd. Hierdoor wordt de lozing van boorspoeling en boorgruis op waterbasis volledig vermeden. Hiertegenover staat echter dat de impact op andere
milieuaspecten toeneemt. Zo moet een omvangrijke afvalstroom aan wal worden verwerkt en brengt de
afvoer van deze afvalstroom emissies van transportschepen met zich mee. De afvoer vindt plaats met
hetzelfde type transportschip dat ook voor de reguliere bevoorrading wordt gebruikt. Aan land moet het
afval per vrachtwagen worden getransporteerd naar een afvalverwerker of een stortplaats. Per put zijn
hiervoor ongeveer 150 vrachtwagentransporten voor vereist.

Tijdens de boorfase komt vooral afval vrij als gevolg van:


Boren van de putten.






Vrijkomend boorgruis en boorspoeling op waterbasis. Deze afvalstroom omvat ook cementeringsvloeistoffen en cementresten van het cementeren van de verbuizing van secties die met boorspoeling op waterbasis zijn geboord:


Bij de variant ‘Lozing boorgruis en -spoeling’ worden vrijkomend boorgruis en boorspoeling
op waterbasis geloosd in zee. Deze stroom wordt niet beschouwd als afval maar als emissie
naar water (zie hoofdstuk 5).



Bij de variant ‘Afvoer boorgruis en -spoeling’ worden vrijkomend boorgruis en boorspoeling
per schip naar de wal afgevoerd en daar verwerkt.

Vrijkomend boorgruis en boorspoeling op oliebasis: dit wordt altijd als afval per schip afgevoerd
naar de wal en niet op zee geloosd. Deze afvalstroom omvat ook spoelvloeistof en cementresten
van het cementeren van de verbuizing van secties die met boorspoeling op oliebasis zijn geboord.

De operatie van het platform en de accommodaties van de platformbemanning. Hierbij komen diverse
stromen van gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval vrij. Deze stromen worden gescheiden ingezameld en
afdoende verpakt per schip afgevoerd naar de wal.

De afvalstromen voor de boring van één boorput zijn opgenomen in Tabel 60. De vermelde getallen zijn
gemiddelden en kunnen per put afwijken. Omdat er in de boorfase meerdere putten en/of sidetracks per
jaar geboord worden kunnen de jaarlijkse hoeveelheden afval een aantal keren hoger zijn dan de in Tabel
60 vermelde hoeveelheden.

124

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Met behulp van de Europese afvalstoffenlijst (Eural) kan worden
bepaald of een afvalstroom gevaarlijk of niet-gevaarlijk afval is.
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Tabel 60: Raming van de afvalstoffen tijdens de boorfase per put
Afvalstof

Hoeveelheid (ton/put)

Uitvoeringsvariant: Lozing boorspoeling en boorgruis op waterbasis in zee
Boorgruis incl. aanhangende spoeling en resten cement - oliehoudend


Initiële put

140



Sidetrack

340
N.v.t. 1)

Boorspoeling oliehoudend
Gevaarlijk afval

50

Niet-gevaarlijk afval

20

Uitvoeringsvariant: Afvoer boorspoeling en boorgruis op waterbasis als afval
Boorgruis incl. aanhangende spoeling en resten cement - oliehoudend


Initiële put

140



Sidetrack

340
N.v.t. 1)

Boorspoeling oliehoudend
Boorgruis WBM incl. resten cement

1.850

Overbodige boorspoeling bij wisseling van type spoelingsysteem

2.300

Gevaarlijk afval

50

Niet-gevaarlijk afval

20

1) Overgebleven boorspoeling op oliebasis is geen afval omdat het weer wordt teruggenomen door de leverancier en ingezet als
boorspoeling bij andere putten.

10.4.3 Afval in de productiefase
De belangrijkste afvalstromen die tijdens de productiefase vrijkomen zijn:


Afval dat vrijkomt bij het proces, zoals (oliehoudende) reststromen;



Afval dat vrijkomt bij onderhoudswerkzaamheden, zoals (olieverontreinigd) afval en schroot;



Huishoudelijk afval uit de accommodatie.

Deze stromen worden gescheiden ingezameld en naar de wal vervoerd voor verdere verwerking door hiervoor geautoriseerde bedrijven. ONE-Dyas heeft in haar zorgsystemen procedures voor het omgaan met
deze stoffen, inclusief de wijze van verwijdering, verpakking en afvoer naar de wal. Dit zorgsysteem is besproken in deel 1 van dit MER bij de beschrijving van de voorgenomen activiteiten.
Er zijn geen varianten die wezenlijke invloed hebben op het vrijkomen van afval tijdens de productiefase.
Als het productieplatform wordt geëlektrificeerd zullen de afvalstromen in beperkte mate kleiner zijn omdat
elektrische apparatuur minder onderhoud vereist. Ook zal bij deze variant minder huishoudelijk afval vrijkomen als het productieplatform onbemand wordt geopereerd.
Tijdens de productiefase komen de volgende afvalstoffen vrij:


Oliën en smeermiddelen: deze stoffen worden opgeslagen in drums en ter verwerking per schip afgevoerd naar de wal.



Afgescheiden koolwaterstoffen uit het proces: de afgescheiden koolwaterstoffen afkomstig uit de proceswaterbehandeling, de afvalwaterbehandeling en de vloeistofvanger van het afblaassysteem worden
per schip afgevoerd.

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

160

Projectgerelateerd



Slibhoudende olie-watermengsels: tijdens de productie van aardgas kan zich slib verzamelen in procesapparatuur of er kan scaling (ketelsteen) tegen de wanden worden afgezet. Het slib en ketelsteen zal in
de meeste gevallen dusdanig verontreinigd zijn met koolwaterstoffen en/of zware metalen (waaronder
kwik) dat het als gevaarlijk afval moet worden beschouwd. Sommige reservoirs geven in de loop van de
productie radioactief materiaal af, wat van nature voorkomt in aardgasreservoirs (Normally Occuring
Radioactive Material - NORM). Voor radioactieve stoffen wordt het ALARP-principe toegepast (as low
as reasonably practicable) volgens de procedure van de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie (NOGEPA). Dit betekent dat verontreinigde stromen volgens de wettelijke voorschriften
worden verpakt, opgeslagen en voor gespecialiseerde verwerking naar de wal getransporteerd. Alle activiteiten waarbij personeel in contact kan komen met gevaarlijke materialen worden op basis van Arborichtlijnen uitgevoerd volgens specifieke procedures om schadelijke gezondheidseffecten te vermijden.



‘Klein chemisch afval’: kleine hoeveelheden gevaarlijk afval dat vrijkomt bij onderhoud en de gasproductie. Dit afval wordt doelmatig verpakt, geregistreerd en als gevaarlijk afval afgevoerd.



Overige vaste afvalstoffen: huishoudelijk afval, lege emballage, verpakkingsmaterialen, kleine onderdelen, onderhoudsmaterialen worden per container met een schip afgevoerd.

ONE-Dyas heeft in haar zorgsystemen procedures voor het omgaan met deze stoffen, inclusief de wijze
van verwijdering, verpakking en afvoer naar de wal. Aan wal wordt dit afval, evenals ander afval van het
platform, verwerkt door een geautoriseerde verwerker.
De vrijkomende hoeveelheden afval zijn geraamd aan de hand van kentallen van een bestaand platform. In
Tabel 61 is op basis van deze data een raming gegeven van de hoeveelheden die per gemiddeld jaar
vrijkomen. Omdat het referentieplatform een groter productieplatform is dan N05-A en bovendien bemand,
zijn de hoeveelheden een overschatting. Alle afvalstromen zijn goed verwerkbaar en worden op de geëigende wijze afgevoerd en verwerkt.
Tabel 61: Overzicht van afvalstoffen in de productiefase
Afvalstof

Hoeveelheid (ton / jaar)

Gevaarlijk afval

80

Niet-gevaarlijk afval

70

10.4.4 Afval bij de ontmanteling
Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en worden de installaties veiliggesteld en schoongemaakt.
Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept
voor hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen
de pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd.
Bij de ontmanteling komen diverse afvalstromen vrij, die vooral bestaan uit het staal van het platform en de
pijpleiding. Andere afvalstromen zijn slib en vloeistofresten uit de installaties, ander gevaarlijk afval en bedrijfsafval. Het afval dat vrijkomt bij de ontmanteling wordt volgens de wettelijke bepalingen gescheiden
ingezameld en voor verdere verwerking door een erkend verwerkingsbedrijf naar de wal getransporteerd.
Omdat de wijze van ontmanteling nog niet vaststaat, zijn de afvalstromen op dit moment nog niet te kwantificeren. Het zal gaan om een relatief grote hoeveelheid afval. Het grootste deel (meer dan 95%) betreft
staalschroot wat goed kan worden gerecycled. De rest wordt op geëigende wijze afgevoerd en zo hoogwaardig mogelijk verwerkt.
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10.5

Beoordeling afval

In deze paragraaf wordt het thema afval beoordeeld aan de hand van het in paragraaf 10.3 vastgestelde
beoordelingskader voor afval. Omdat het thema afval alleen relevant is voor Nederland en de effecten zich
eveneens beperken tot Nederland, wordt de beoordeling alleen uitgevoerd voor Nederland en is geen beoordeling uitgevoerd voor Duitsland.
Beoordeling aanlegfase
In de aanlegfase komt maar een beperkte hoeveelheid afval vrij, dat op een daarvoor geëigende wijze wordt
afgevoerd en verwerkt. Gezien de relatief kleine afvalstroom en het feit dat het goed verwerkbaar afval is,
wordt het effect beoordeeld als licht negatief (-).
Beoordeling boorfase
In de boorfase komt afval vrij bij het boren van putten en als gevolg van overige activiteiten.


Bij putsecties die met boorspoeling op oliebasis worden geboord, komt meer dan duizend ton oliehoudend boorgruis vrij, wat op grond van het oliegehalte als ‘gevaarlijk afval’ is ingedeeld. Deze afvalstroom
komt zowel vrij bij de variant ‘Lozen boorgruis en -spoeling’ als bij de variant ‘Afvoer boorgruis en spoeling’. Deze afvalstroom wordt op grond van de hoeveelheid en aard van het vrijkomende afval beoordeeld als negatief (- -).



Bij de variant ‘Afvoer boorgruis en -spoeling’ komt, naast het hierboven genoemde oliehoudend boorgruis, ook een grote afvalstroom boorgruis en boorspoeling op waterbasis vrij. Op grond van de samenstelling van deze afvalstroom, wordt deze ingedeeld als niet-gevaarlijk afval. De afvalstroom kan naar
verwachting alleen worden gestort op een hiervoor geschikte stortplaats of worden benut voor het afdekken van stortplaatsen. Gezien de grote omvang van deze afvalstroom, de vereiste transporten voor
de afvoer, zowel op zee als op land, en het feit dat deze afvalstroom moet worden gestort, wordt deze
afvalstroom beoordeeld als negatief (- -). Hierbij wordt echter opgemerkt dat het ontstaan van deze afvalstroom de positieve keerzijde is van het niet lozen van boorgruis en -spoeling op waterbasis in zee.
Door niet te lozen, verbeteren de milieuprestaties van de milieuthema’s water, zeebodem en natuur.



Als gevolg van de overige activiteiten komt bij de boringen een beperkte hoeveelheid gevaarlijke en nietgevaarlijk afval vrij. Dit afval is goed verwerkbaar. Gezien de beperkte omvang van deze afvalstromen
en de goede verwerkbaarheid, wordt dit beoordeeld als licht negatief (-).

Beoordeling productiefase
De hoeveelheid afval in de productiefase wordt geschat op 150 ton/jaar en bestaat voor ongeveer de helft
uit gevaarlijk afval. Deze hoeveelheden gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval zijn relatief beperkt en worden op
een geëigende wijze verwerkt. Bij elektrificatie zal wat minder afval vrijkomen omdat elektrische apparatuur
minder onderhoud vergt en omdat het platform bij elektrificatie onbemand geopereerd kan worden. Dit verschil is echter niet onderscheidend. Gezien de beperkte omvang van de afvalstromen in de productiefase
en de goede verwerkbaarheid, wordt deze afvalstroom beoordeeld als licht negatief (-).
Beoordeling transporten
Het afval aan boord van de schepen wordt door de scheepseigenaren volgens de eisen uit het IMO afgevoerd. Transporten leiden tot weinig afval dat direct aan het N05-A-project kan worden toegerekend en
wordt daarom als neutraal (0) beoordeeld.
Beoordeling ontmantelingsfase
De hoeveelheid afval in de ontmantelingsfase is nu nog niet in te schatten maar zal zeker meer dan duizend
ton zijn. Het afval wordt op een daarvoor geëigende wijze verwerkt. Het effect van de vrijkomende hoeveelheid afvalstoffen in de ontmantelingsfase wordt gezien de grote hoeveelheid als negatief (- -) beoordeeld.
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Tabel 62 maakt de effectbeoordeling van afval inzichtelijk. De beoordeling is uitgevoerd ten opzichte van
de referentiesituatie.
Tabel 62: Scores afval Nederland
Ontdoen boorgruis en -spoeling op waterbasis
Activiteit
Lozen

Afvoer

Aanlegfase
Kleine hoeveelheid

Aanleg platform, pijpleiding en kabel
Boorfase

-Relatief grote hoeveelheid gevaarlijk afval

Boorgruis en -spoeling op oliebasis

Boorgruis en -spoeling op waterbasis

N.v.t.
Deze stroom wordt bij deze variant geloosd en is daarom geen afvalstroom

-Relatief grote stroom, niet gevaarlijk

Relatief kleine hoeveelheid

Overige activiteiten
Productiefase
Gaswinning en behandeling

Relatief kleine hoeveelheid

Transporten
Schepen en helikopters

Neutraal (0)
Verwaarloosbaar

Ontmantelingsfase
Beëindiging en ontmanteling

10.6

-Grote hoeveelheid afval (vnl. schroot)

Mitigerende maatregelen

Alle geïdentificeerde afvalstoffen kunnen op geëigende wijze worden gerecycled of verwerkt. De hoeveelheid afval dat vrijkomt bij het boren van de gasputten, is niet te beperken omdat dit inherent samenhangt
met het boren van gasputten. De diameter van de putten wordt geoptimaliseerd zodat geen onnodig grote
putten worden geboord.

10.7

Leemten in kennis

Er is een globale inschatting gemaakt van de vrijkomende afvalstoffen, gebaseerd op kennis en ervaring
van ONE-Dyas. De werkelijkheid zal enigszins afwijken, maar niet zodanig dat dit tot een ander beeld leidt.
Er kan geconcludeerd worden dat er geen leemten in kennis zijn die voor de besluitvorming van belang
worden geacht.

10.8

Monitoring

Alle afgevoerde afvalstromen worden gemonitord volgens het HSE-management systeem van ONE-Dyas
op het gebied van afval. Deze monitoring is in lijn met de wetgeving op afvalgebied.
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11

Landschap

11.1

Overzicht

Dit hoofdstuk betreft de invloed die het N05-A-project kan hebben op het landschap. Bij goed weer zijn de
installaties, (werk)schepen en helikopters van het N05-A-project zichtbaar vanaf de Nederlandse en Duitse
Waddeneilanden en kan hun aanwezigheid de vrije horizon beïnvloeden. De installaties zijn ook tijdens de
nachtelijke uren zichtbaar door de werk- en navigatieverlichting hierop. De landschappelijke aspecten van
de lichtuitstraling maken daarom deel uit van dit hoofdstuk.
In het algemeen geldt dat de beleving van een object op het landschap samenhangt met diverse factoren,
waaronder de plaats en afmetingen van het object, de afstand van het object tot de waarnemer en de
weersomstandigheden. Ook de dominantie is van belang: dit is breedte die het platform in het beeld van de
beschouwer inneemt. De dominantie wordt ook bepaald door andere objecten in de omgeving. Tot slot is
ook de perceptie van de waarnemer van groot belang: een boor- of gaswinningsplatform wordt door de ene
waarnemer heel anders beleeft dan door een andere. Dit geheel draagt bij aan de mate van landschappelijke verstoring die ervaren wordt.
Tijdens alle fases van het project speelt landschappelijke verstoring een rol. Dit geldt zowel overdag als de
schepen en platforms zelf gezien kunnen worden als ’s nachts, wanneer de verlichting zichtbaar kan zijn:


Tijdens de aanlegfase wordt het productieplatform geplaatst. Ook zijn in de aanlegfase de werkschepen
zichtbaar voor de aanleg van de pijpleiding en elektriciteitskabel. Hierbij kan ook op ruim vijf kilometer
afstand van de oostpunt van Schiermonnikoog gedurende ongeveer twee maanden een werkplatform
worden geplaatst voor de aansluiting van de gasleiding van het N05-A-platform op de NGT hoofdgastransportleiding.



Tijdens de boorfase is naast het productieplatform ook het boorplatform op de N05-A locatie aanwezig.
De boringen kunnen bij elkaar vier tot zes jaar duren. Het boorplatform is veel groter dan het productieplatform en dit platform is bepalend voor de zichtbaarheid tijdens de boringen. Het is ook mogelijk dat
boringen plaatsvinden voordat het productieplatform is geplaatst. In dat geval is alleen het boorplatform
zichtbaar.



Tijdens de productiefase is gedurende ongeveer vijfendertig jaar het productieplatform zichtbaar.



Tijdens alle fases is er transport van en naar de platformlocatie. Deze transporten vinden plaats vanaf
Den Helder of Eemshaven.



Tijdens de ontmantelingsfase worden de putten afgedicht en worden het productieplatform en mogelijk
ook de pijpleiding weer verwijderd. Hierbij zijn werkschepen zichtbaar.
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van landschap de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan:
“In de Mededeling is aangegeven op welke afstand van Schiermonnikoog en Borkum het platform zal worden geplaatst en dat in
het MER uitgebreid aandacht wordt besteed aan de landschappelijke effecten van het platform, inclusief de mitigerende maatregelen die genomen kunnen worden om de zichtbaarheid vanaf de eilanden te beperken.
De Commissie adviseert om visualisaties te maken 125 van de verschillende onderzochte platformen (zoals paragraaf 3,2 ‘alternatieven en varianten’) vanaf de stranden van Schiermonnikoog en Borkum 126. Geef ook aan wat de duur en periode van zichtbaarheid is, alsmede wat de verlichting zal zijn op het platform op welke wijze dit van invloed is op het landschap en hoe dit gemitigeerd kan worden.”

125
126

De visualisaties dienen te worden gemaakt in het worst-case-scenario, dus bij helder weer.
Meerdere Nederlandse en Duitse zienswijzen wijzen op de zichtbaarheid van het platform vanaf de eilanden Schiermonnikoog en
Borkum.
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11.2

Referentiesituatie landschap

11.2.1 Referentiesituatie Nederland
De referentiesituatie voor Nederland wordt bepaald door het uitzicht van de Waddeneilanden en dan met
name vanaf het dichtstbijzijnde bewoonde eiland Schiermonnikoog. Vanaf het strand en de duinen gezien
is de horizon overwegend leeg. Zichtbare objecten op zee zijn langsvarende schepen, het AWG-gaswinningsplatform bij Ameland en het Duitse offshore windpark Riffgat. De nachtelijke horizon is donker, maar
de verlichting van langsvarende schepen, het windpark en het AWG-platform zijn ’s nachts wel zichtbaar.
De zichtbaarheid van objecten op zee is afhankelijk van de weerscondities.

11.2.2 Referentiesituatie Duitsland
De referentiesituatie voor Duitsland komt op hoofdlijnen overeen met de referentiesituatie voor Nederland.
Een belangrijk verschil is dat vanaf de Duitse eilanden Borkum het offshore-windpark Riffgat dominant zichtbaar is. Dit betreft vooral de windturbines en het transformatorplatform van het windpark. De dichtstbijzijnde
windturbines staan vijftien kilometer uit de kust van Borkum, terwijl het N05-A-platform ongeveer twintig
kilometer uit de kust van Borkum is gepland.

11.3

Beoordelingskader landschap

De zee en kust worden in het algemeen hoog gewaardeerd. Belangrijke aspecten hierbij zijn de openheid,
ruimte en rust, maar ook de veranderlijkheid van het zeewater onder invloed van weer en wind. De
belevingswaarde wordt mede beïnvloed door de opvattingen en ideeën van mensen en de verbinding van
de waarnemer / beoordelaar met het landschap ter plekke. Dat geeft een zekere mate van subjectiviteit van
de beoordeling. Daarom is ervoor gekozen de effecten op het aspect landschap kwalitatief te beoordelen
op basis van de zichtbaarheid van het platform en de dominantie in het beeld van de waarnemer.
De afgelopen jaren zijn in verband met de bouw van windparken langs de Hollandse en Zeeuwse kust
diverse onderzoeken uitgevoerd naar landschappelijke verstoring en de invloed hiervan op toerisme. Ook
heeft de Afdeling Bestuursrecht van de Raad van State (AB-RvS) zich hierover uitgesproken 127, 128, 129. De
informatie in deze onderzoeken en de uitspraak van deze onderzoeken en de uitspraak van de AB-RvS is
gebruikt als basis voor dit hoofdstuk. In haar uitspraak over Kavel III en Kavel IV in windenergiegebied
Hollandse Kust Zuid heeft de AB-RvS de beroepen tegen dit windpark verworpen en heeft hierbij onder
meer geoordeeld dat de kavelbesluiten niet tot een onevenredige aantasting van het vrije uitzicht over de
Noordzee en het landschap leiden.

11.3.1 Beoordelingskader Nederland
Het Rijksbeleid met betrekking tot landschap en cultuurhistorie is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Hierin staat: specifiek voor de landschappelijke kwaliteiten op de Noordzee handhaaft het
Rijk het vrije uitzicht op de horizon vanaf de kust tot twaalf zeemijl uit de kust (circa 22 km) conform het
Nationaal Waterplan en borgt dit in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro).

127
128

129

Royal Haskoning (2010). Beleving en maatschappelijke aspecten zichtbaarheid windturbines Noordzee, 2010
Pondera Consult, Zichtbaarheidsanalyse Hollandse Kust (zuid) Kavels III en IV, April 2017, in opdracht van de Ministeries van
Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu
Raad van State Afdeling Bestuursrecht, uitspraak ECLI:NL:RVS:2019:1205, Uitspraak bij besluiten van 10 januari 2018 bij de
aanwijzing als locatie voor een windpark van Kavel III en Kavel IV in windenergiegebied Hollandse Kust (zuid), 17 april 2019
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11.3.2 Beoordelingskader Duitsland
Het algemene beginsel van de Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG – Duitse natuurbeschermingswet)
heeft tot doel de prestaties en functionaliteit van de natuurlijke balans en het landschap ook buiten de speciale beschermde gebieden te behouden (Kapitel 3 Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft). Degene
die een ingreep veroorzaakt, is verplicht af te zien van vermijdbare schade aan natuur en landschap (artikel
15, eerste lid, zin 1 BNatSchG). In het geval van onvermijdelijke waardeverminderingen moeten passende
compensatiemaatregelen (compensatie- en vervangingsmaatregelen) worden getroffen. Ingrepen in natuur
en landschap zijn veranderingen in de vorm of het gebruik van grondvlakken of veranderingen in de grondwaterspiegel geassocieerd met de levende bodemlaag, die de prestatie en functionaliteit van de natuurlijke
balans of het landschap aanzienlijk kunnen aantasten (zie paragraaf 14 (1) BNatSchG).
Als Duits beleidskader wordt verder de ‘Standard Untersuchung der Auswirkungen von Offshore-Windenergieanlagen auf die Meeresumwelt’ (StUK 4 – ‘Standard Investigation of the Impacts of Offshore-wind Turbines on the Marine Environment’ aangehouden. StUK4 vraagt om een presentatie van het object in het
mariene milieu als basis voor de beoordeling van potentiële effecten op het landschap als een kenmerk van
belang voor natuurbehoud. Een fotorealistische visualisatie van het landschap waarop het project betrekking heeft, moet worden gepresenteerd, tenzij het project verder dan vijftig kilometer van de dichtstbijzijnde
punt aan de kust ligt. Bovendien moet het landschap worden omschreven.
Bij een nadere analyse van relevante locaties voor de visualisatie is gebleken dat alleen een visualisatie
vanaf Borkum relevant is. Visualisaties vanaf andere locaties bieden geen meerwaarde vanwege de volgende redenen:


Juist: Juist ligt op 40 km afstand van de N05-A-locatie maar het zicht vanaf Juist op het N05-A-platform
wordt voor een belangrijk deel ‘afgedekt’ door de turbines en het transformatorplatform van windpark
Riffgat, die tussen Juist en de N05-A-locatie staan. Dit is nader toegelicht in paragraaf 11.4 en verbeeld
in Figuur 24.



Memmert: het zicht vanaf Memmert is vergelijkbaar met dat van Juist en wordt dus ook ‘afgedekt’ door
windpark Riffgat. Bovendien is Memmert niet bewoond en niet toegankelijk voor het publiek.



Norderney ligt op meer dan vijftig kilometer afstand.



Locaties op het vasteland liggen op meer dan vijftig kilometer afstand. Bovendien wordt het zicht op de
N05-A-locatie vanaf het vasteland wordt afgeschermd door de voor de kust liggende Waddeneilanden.

11.3.3 Maatstaf toetsingskader Nederland en Duitsland
Met de bovenstaande ruimtelijke opgave voor het vrije zicht op de horizon wordt het volgende toetsingskader voor de landschappelijke verstoring gehanteerd. De mate van landschappelijke verstoring wordt bepaald
door de zichtbaarheid van de platforms en activiteiten en de dominantie hiervan. Van belang hierbij is ook
of andere objecten op zee vanaf land zichtbaar zijn en de mate van zichtbaarheid van die objecten. Hiernaast is ook de tijdsduur van de verstoring van belang: een langdurige verstoring weegt zwaarder dan een
tijdelijke verstoring. Voor Nederland en Duitsland wordt uitgegaan van dezelfde maatstaf, maar omdat de
referentiesituatie tussen de twee landen verschilt, kan de beoordeling verschillen. De beoordeling wordt
uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie. Scores met plussen zijn niet van toepassing omdat het
project dan tot een verbetering van de vrije horizon zou leiden en dat is niet mogelijk.


Een neutraal effect (0) treedt op bij geen of een verwaarloosbare landschappelijke verstoring of bij een
zeer kortdurende verstoring;



Een licht negatief effect (-) treedt op bij een geringe landschappelijke verstoring;



Een negatief effect (- -) treedt op bij een beperkte landschappelijke verstoring;
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Een belangrijk negatief effect (- - -) treedt op bij een duidelijke en langdurige landschappelijke verstoring.

Tabel 63 geeft de maatstaf voor de beoordeling van het aspect landschap in Nederland en Duitsland. De
beoordeling wordt uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie.
Tabel 63: Maatstaf effectbeoordeling landschap (zichtbaarheid en dominantie) in Nederland en Duitsland
Score

Toetsingskader Nederland en Duitsland

+++

Niet van toepassing

++

Niet van toepassing

+

Niet van toepassing

0

Geen of een verwaarloosbare landschappelijke verstoring

-

Tijdelijke of geringe landschappelijke verstoring

--

Beperkte en/of langdurige landschappelijke verstoring

---

11.4

Duidelijk en langdurige landschappelijke verstoring

Beschrijving invloed op het landschap

De zee wordt door mensen hoog gewaardeerd. Openheid, ruimte en rust zorgen voor deze hoge waardering. De beoogde locatie van het platform ligt op ongeveer twintig kilometer afstand van de Waddeneilanden
Schiermonnikoog en Borkum. Deze eilanden zijn voor een belangrijk deel van hun inkomsten afhankelijk
van natuur- en strandtoerisme.
Door het voorgenomen project kan landschappelijke verstoring optreden. Of dit optreedt is afhankelijk van
de zichtbaarheid en de dominantie van een object in het landschap. Afhankelijk van de mate waarin landschappelijke verstoring optreedt, kan dit effect hebben op het gedrag van bewoners en bezoekers aan de
Waddeneilanden.
Zichtbaarheid
De zichtbaarheid van een object hangt af van een aantal factoren en is niet eenduidig te bepalen. Bepalende
factoren zijn onder meer de plaats en grootte van het object en de afstand tot de waarnemer, het meteorologische zicht en de kromming van de aarde. Daarnaast heeft het menselijk oog beperkingen in wat het nog
kan onderscheiden.
Het productieplatform wordt ongeveer zestig meter lang, veertig meter breed en vijfendertig meter hoog. De
afblaaspijp komt tot een hoogte van ongeveer zestig meter boven zeeniveau. Het boorplatform is aanmerkelijk groter dan het productieplatform. Als het boorplatform naast het productieplatform staat, is het geheel
ongeveer honderdvijftig meter breed en meer dan vijftig meter hoog.
Ook tijdens de nachtelijke uren zijn de activiteiten zichtbaar door uitstraling van licht. Dit treedt op tijdens
alle projectfases, maar varieert sterk per fase. De belangrijkste lichtbronnen zijn de werkverlichting en de
navigatieverlichting op de platforms en schepen. Daarnaast wordt bij het schoonproduceren van putten,
waar aardgas is aangetroffen, enige tijd aardgas afgefakkeld. De vlam van de fakkel is een bron van licht
en warmte. Het fakkelen is kortdurend en wordt alleen uitgevoerd in de boorfase.
Op basis van deze gegevens zijn de volgende gegevens van invloed op de zichtbaarheid:


Meteorologische zicht: het weer is van grote invloed op de zichtbaarheid van het boor- en productieplatform. Uit gegevens van KNMI weerstation de Kooy (Den Helder) blijkt op basis van KNMI-data dat jaargemiddeld het zicht 30% van de tijd ten minste twintig kilometer is: 's zomers is dit 46% 127, 128. Dit geldt
zowel overdag als ’s nachts.



Kimduiking: Door de kromming van de aarde kunnen objecten ‘achter de horizon verdwijnen’. Dit effect
is afhankelijk van de hoogte van het object en de standplaats van de waarnemer. Voor het platform op

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

167

Projectgerelateerd

twintig kilometer van de kust (Schiermonnikoog en Borkum) geldt, dat voor iemand op het strand de
onderste twintig meter van het platform niet meer zichtbaar is; bij een ooghoogte van twintig meter (iemand op een duin) is slechts de onderste twee meter niet meer zichtbaar128. Op grotere afstand is de
kimduiking sterker. Op strandhoogte is op dertig kilometer de onderste vijftig meter niet meer zichtbaar
en op veertig kilometer de onderste 100 meter niet meer. Op duinhoogte is dit respectievelijk vijftien en
vijfenveertig meter.
Dominantie
De dominantie van een object wordt gepaald door het visuele beslag dat een object op de horizon legt. De
bepalende factor hiervoor is vooral de horizontale beeldhoek.


De horizontale beeldhoek is de breedte die het object aan de horizon in beslag neemt. Als wordt uitgegaan van een totale vrije horizon vanaf de kust van 180° (een halve cirkel) dan is de horizon op een
afstand van twintig km ongeveer zestig km breed (Π*r). De beeldhoek van het N05-A-productieplatform
alleen is minder dan een halve graad en van het productie- en boorplatform tezamen ongeveer een halve
graad. Het windpark Riffgat heeft een breedte van ongeveer vijf kilometer en heeft daarmee vanaf Borkum een beeldhoek van 15°. De horizontale beeldhoeken zijn verbeeld in Figuur 23.



De verticale beeldhoek is de hoogte van het object aan de horizon. Omdat mensen verticale afstanden
niet goed kunnen inschatten, telt de aanwezigheid van een object zwaarder dan de grootte daarvan. De
verticale beeldhoek is daarom minder van belang.

Figuur 23: Horizontale beeldhoeken vanaf Schiermonnikoog en Borkum (de getekende beeldhoeken van het platform zijn niet op
schaal)
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Vooral voor Duitsland geldt daarnaast dat het windpark Riffgat dominant is ten opzichte van het platform
N05-A. Dit geldt zowel ten aanzien van de breedte van het windpark aan de horizon (15° versus minder dan
1°) als de hoogte. De windturbines zijn hoger en lijken daarnaast ook hoger omdat ze dichterbij de waarnemer staan. Voor alle Duitse Waddeneilanden (met uitzondering van Borkum) geldt dat het N05-A-platform
‘achter het windpark valt’ en dus geen ongerepte horizon verstoort (zie Figuur 24).

Figuur 24: Gebied waar het N05-A-platform ‘achter het windpark Riffgat valt’

Samenvattend blijkt dus dat, op een afstand van twintig kilometer, ’s zomers de platforms iets minder dan
de helft van de tijd zichtbaar zijn en ’s winters ongeveer een derde van de tijd (overdag en ’s nachts), maar
dat ze niet dominant zijn. De constatering dat ze niet dominant zijn, is in lijn met de uitspraak van 17 april
2019 van de AB-RvS 128, waarin wordt gesteld dat de veel dominantere windturbines van kavels III en IV
van windpark Hollandse Kust Zuid niet tot een onevenredige aantasting van het vrije uitzicht over de Noordzee en het landschap leiden.
Gedrag
Om de invloed van windparken op zee op de strand- en kustrecreatie te bepalen zijn diverse onderzoeken
uitgevoerd 130. Alhoewel deze invloed moeilijk te meten is, laten de studies zien dat een windpark in geringe
mate negatieve effecten op de beleving van het zeelandschap en het toerisme kan hebben. Omdat het
boor- en productieplatform van het N05-A-project veel minder dominant aanwezig zijn dan de windturbines
van Hollands Kust Zuid, is het niet aannemelijk dat de aanwezigheid van de platforms en de activiteiten in
verband met het project een meetbare invloed zullen hebben op het toerisme.

130

De uitkomsten van deze studies zijn beschreven in de genoemde rapporten van Royal Haskoning (voetnoot 127) en Pondera
(voetnoot 128)
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11.4.1 Uitvoeringsvarianten
Sommige van de onderzochte uitvoeringsvarianten geven geringe verschillen op het gebied van zichtbaarheid. Dit is het geval voor de volgende varianten:


Energievoorziening van het productieplatform: als het productieplatform van elektriciteit wordt voorzien
vanaf het Duitse windpark Riffgat, wordt hiervoor een kabel aangelegd tussen het N05-A-platform en het
windpark, die in de zeebodem wordt ingegraven. Als de benodigde energie op het productieplatform zelf
opgewekt met het op het platform gewonnen aardgas, wordt de kabel niet aangelegd. De aanleg van de
kabel duurt maximaal een week en wordt grotendeels uitgevoerd in gebieden waar toch al gewerkt wordt.
Als het productieplatform N05-A wordt geëlektrificeerd, is het aannemelijk dat het platform het grootste
deel van de tijd onbemand wordt geopereerd. Hierdoor zal het branden van de werkverlichting nog enigszins afnemen, maar deze afname is klein omdat op het productieplatform, ook als het bemand is, ’s
nachts alleen incidenteel de werkverlichting brandt. Tevens is bij onbemande operatie de aan- en afvoerfrequentie van personeel kleiner dan bij bemande operatie.



Uitvalsbases voor bevoorradingsschepen en helikopters: Voor de bevoorrading van het boor- en productieplatform is in een haven aan land een supply base vereist waar materialen worden opgeslagen,
die per bevoorradingsschip naar het platform worden vervoerd. Daarnaast is een heliport vereist voor
bezoeken per helikopter. Mogelijke uitvalsbases zijn Den Helder en Eemshaven. De keuze van de uitvalsbases leidt voor de betreffende haven of heliport en de betreffende vaar- en vliegroute tot een beperkte stijging van de transportbewegingen. Deze toename is echter dusdanig gering dat dit niet tot
onderscheidende verschillen op het gebied van zichtbaarheid leidt.

11.4.2 Zichtbaarheid en dominantie in de aanlegfase
In de aanlegfase wordt het productieplatform op een ponton aangevoerd en met een kraanschip geplaatst.
Het kraanschip is groot ten opzichte van het productieplatform en is - afhankelijk van het weer - zichtbaar
vanaf een aantal Waddeneilanden. Deze zichtbaarheid tijdens de aanleg is van korte duur omdat de hele
operatie van aanvoer tot het afronden van de plaatsing een à twee weken in beslag neemt. Na het vertrek
van het kraanschip is alleen nog het productieplatform zichtbaar. In paragraaf 11.4.4 is de zichtbaarheid
van het productieplatform tijdens de productiefase beschreven.
Naast de plaatsing van het productieplatform worden in de aanlegfase ook de pijpleiding en bij elektrificatie
van het productieplatform ook de elektriciteitskabel aangelegd. Deze aanlegwerkzaamheden zijn zichtbaar
doordat werkschepen in het gebied aanwezig zijn. Zowel de aanleg van de pijpleiding als de mogelijke
aanleg van de elektriciteitskabel duurt enkele weken. Bij het leggen van de gaspijpleiding wordt deze ook
aangesloten op de hoofdtransportleiding NGT. Ten behoeve van deze aansluiting wordt tijdelijk een werkplatform geplaatst op ongeveer vijf kilometer ten noorden van de oostpunt van Schiermonnikoog. Deze
werkzaamheden duren ongeveer twee maanden.
De meeste werkzaamheden in de aanlegfase worden rond de klok uitgevoerd. Als in nachtelijke uren wordt
gewerkt, moeten de werkplekken goed verlicht zijn om het werk veilig te kunnen uitvoeren. De verlichting is
zodanig uitgevoerd dat onnodige lichtuitstraling wordt vermeden. Daarnaast voeren de schepen en het platform N05-A de wettelijk vereiste navigatieverlichting. Bij helder weer zal de verlichting ’s nachts zichtbaar
zijn vanaf de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Borkum en mogelijk van andere eilanden.
De dominantie in de aanlegfase is gering omdat de meeste werkzaamheden ver op zee plaatsvinden. De
horizontale beeldhoek die de plaatsing van het N05-A-platform aan de horizon inneemt, is kleiner dan één
graad. Dit is beschreven in paragraaf 11.4.2 en verbeeld in Figuur 23. Het aanleggen van de gasleiding en
het tijdelijk platform voor de aansluiting van de gasleiding op de NGT-leiding is dominanter in het beeldveld,
maar ook hiervan is het visuele beslag dat de werkzaamheden en dit platform op de horizon leggen,
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gering, omdat de activiteiten ten minste vijf kilometer uit de kust plaatsvinden. Ook zijn deze activiteiten
tijdelijk (twee maanden).

11.4.3 Zichtbaarheid en dominantie in de boorfase
Het boorplatform wordt met opgetrokken poten drijvend naar de productielocatie gevaren. Op de locatie
worden de poten neergelaten en op de zeebodem geplaatst. Elke boring duurt ongeveer drie maanden. Bij
elkaar opgeteld duren de boringen vier tot maximaal zes jaar. Het is de verwachting dat het boorplatform
steeds een aantal boringen uitvoert, vertrekt en daarna nog enkele keren terugkomt voor volgende boringen.
In Figuur 25 is ter illustratie van de zichtbaarheid vanaf Schiermonnikoog een foto opgenomen van een
boorplatform op de beoogde locatie van platform N05-A. Dit boorplatform stond in 2017 op deze locatie voor
het uitvoeren van een exploratieboring. Voor een impressie van de zichtbaarheid vanaf Borkum zijn visualisaties gemaakt. De visualisaties zijn op groot formaat opgenomen in bijlage M14.
Het boren gaat 24 uur per dag door en om veilig te werken, is tijdens nachtelijke uren verlichting noodzakelijk. De verlichting is zodanig uitgevoerd dat onnodige lichtuitstraling wordt vermeden. Het gebruik van afschermende armaturen en doelmatig gebruik van de verlichting wordt ook vereist op grond van het Barmm
(Besluit algemene regels mijnbouw milieu) en de mijnbouwondernemingen controleren een boorplatform
om te verifiëren of de vereiste maatregelen inderdaad zijn getroffen. Naast werkverlichting is het vereist dat
het boorplatform de vereiste navigatieverlichting voert zoals beschreven in de IALA-richtlijn O-139 (Marking
of man-made offshore structures).
Aan het einde van de boring wordt, in het geval dat aardgas wordt aangetroffen, gedurende een of enkele
dagen aardgas afgefakkeld voor het schoonproduceren van de put. Het affakkelen van het aardgas leidt tot
een horizontaal gerichte vlam aan de zijkant van het boorplatform. Door zoveel mogelijk overdag te fakkelen
blijft de zichtbaarheid gedurende de avond en nacht beperkt.
De dominantie in de boorfase is gering omdat de werkzaamheden ver op zee plaatsvinden. De horizontale
beeldhoek die het boorplatform tezamen met het N05-A-platform aan de horizon inneemt, is ongeveer een
halve graad. Dit is beschreven in paragraaf 11.4.2 en verbeeld in Figuur 23. Opgemerkt wordt dat vanaf de
Duitse eilanden het windpark Riffgat dominant is ten opzichte van het boor- en productieplatform. Het windpark ligt dichterbij, de windturbines zijn hoger, het windpark is veel breder en het transformatorplatform van
Riffgat is groter dan het boorplatform (zie Figuur 24).

Schiermonnikoog

Borkum

Figuur 25: Visualisatie van de zichtbaarheid van het boorplatform op de beoogde productielocatie gezien vanaf Schiermonnikoog (ter
hoogte van strandpaviljoen De Marlijn, © Foto & Video Honing) en Borkum.
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11.4.4 Zichtbaarheid en dominantie in de productiefase
In de productiefase is het productieplatform zichtbaar. Het productieplatform is veel kleiner dan het boorplatform. In Figuur 26 zijn visualisaties opgenomen van de zichtbaarheid van het productieplatform vanaf
Schiermonnikoog en Borkum. De visualisaties zijn op groot formaat opgenomen in bijlage M14.
De lichtuitstraling tijdens de productiefase is beperkt tot de verplichte navigatieverlichting van het platform ten behoeve van scheepvaart en luchtverkeer. Dit bestaat uit navigatieverlichting aan iedere zijde van
het platform en verlichte naamborden. Alleen als tijdens nachtelijke uren werkzaamheden worden verricht,
wordt werkverlichting ingeschakeld voor een veilige uitvoering van activiteiten. Dit zal beperkt zijn omdat
het platform voldoet aan een hoog betrouwbaarheidsniveau en het platform ’s nachts normaliter op afstand
wordt bewaakt en bediend. Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ is het aannemelijk dat het platform het grootste deel van de tijd onbemand wordt geopereerd. Hierdoor zal het branden van de werkverlichting nog enigszins afnemen, maar dit verschil is klein omdat op het productieplatform, ook als het bemand is, ’s nachts alleen incidenteel de werkverlichting brandt.
De dominantie in productiefase is gering omdat de werkzaamheden ver op zee plaatsvinden. De horizontale
beeldhoek die het N05-A-platform aan de horizon inneemt, is kleiner dan halve graad. Dit is beschreven in
paragraaf 11.4.2 en verbeeld in Figuur 23. Opgemerkt wordt dat vanaf de Duitse eilanden het windpark
Riffgat dominant is ten opzichte van het productieplatform omdat het windpark dichterbij ligt, de windturbines
hoger zijn, het windpark veel breder is en het transformatorplatform van Riffgat groter is dan het N05-Aproductieplatform (zie Figuur 24).

Schiermonnikoog

Borkum

Figuur 26: Visualisatie van de zichtbaarheid van het productieplatform op de beoogde productielocatie gezien vanaf Schiermonnikoog
(ter hoogte van strandpaviljoen De Marlijn, © Foto & Video Honing) en Borkum

11.4.5 Zichtbaarheid en dominantie transporten
Tijdens alle fases van dit project wordt de productielocatie voor de bevoorrading bezocht door bevoorradingsschepen en helikopters. De schepen en helikopters maken zoveel mogelijk gebruik van de bestaande
scheepvaart- en helikopterroutes. Pas nabij de productielocatie wordt van deze routes afgeweken en wordt
rechtstreeks op het platform gevaren of gevlogen. Deze schepen en helikopters voeren ‘s nachts de wettelijk
vereiste navigatieverlichting. De bezoekfrequentie tijdens de boorfase is gemiddeld vier schepen per week
en tijdens de productiefase gemiddeld minder dan één schip per week. De bijdrage van de transporten aan
de huidige scheepvaartintensiteit is gering omdat de N05-A locatie al in een redelijk druk bevaren gebied
ligt. Zie hiervoor ook de kaart in Figuur 29 in hoofdstuk 13, waarin de intensiteit van het scheepvaartverkeer
in het plangebied is getoond.
Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ kan het platform het grootste deel van de tijd onbemand
worden geopereerd. Hierdoor zal de bezoekfrequentie tijdens de productiefase nog verder afnemen ten
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opzichte van bemande operatie, maar dit verschil is niet onderscheidend omdat het productieplatform tijdens de productiefase toch al weinig wordt bezocht.
De schepen en helikopters die afkomstig zijn van Eemshaven zullen vanaf de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden beter zichtbaar zijn dan als ze vanuit Den Helder vertrekken. De scheepvaart en helikopters
volgen namelijk de aanlooproute die tussen Rottumerplaat en Borkum loopt. De toename van het scheepvaart- en helikopterverkeer ten gevolge van het N05-A-project is beperkt.
De dominantie van de transporten is minimaal omdat de schepen en helikopters relatief klein zijn en zich
niet onderscheiden van andere transportbewegingen in het gebied.

11.4.6 Zichtbaarheid en dominantie in de ontmantelingsfase
Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en worden de installaties veiliggesteld en schoongemaakt.
Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept
voor hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen
de pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd.
De zichtbaarheid in de ontmantelingsfase is vergelijkbaar met de zichtbaarheid in de aanlegfase met het
verschil dat voor het afdichten van de putten een boorplatform moet worden ingezet. Een kraanschip zal
het productieplatform afvoeren en werkschepen zijn aanwezig voor het eventueel verwijderen van de pijpleiding. Ook de ontmanteling is tijdelijk en duurt slechts enkele weken. De werkzaamheden worden rond de
klok uitgevoerd.
De dominantie in de ontmantelingsfase is gering omdat de meeste werkzaamheden ver op zee plaatsvinden. De horizontale beeldhoek die de ontmanteling en verwijdering van het N05-A-platform aan de horizon
inneemt, is kleiner dan één graad. Dit is beschreven in paragraaf 11.4.2 en verbeeld in Figuur 23.

11.5

Beoordeling invloed op het landschap

11.5.1 Beoordeling Nederland
Aanlegfase
Het kraanschip voor de plaatsing van het productieplatform kan - afhankelijk van het weer en het zicht overdag en ’s nachts zichtbaar zijn vanaf Schiermonnikoog en mogelijk ook vanaf Ameland. De aanwezigheidsduur van het kraanschip is beperkt tot ongeveer twee weken. Het plaatsen van het productieplatform
wordt gezien de kleine dominantie en de tijdelijkheid als neutraal (0) beoordeeld.
Het tijdelijke werkplatform om de gasleiding aan te sluiten op de NGT-leiding is gedurende twee maanden
in geringe mate zichtbaar maar dominanter aanwezig dan het kraanschip en het productieplatform. De verstoring is daarom als licht negatief (-) beoordeeld.
De werkschepen voor de aanleg van de gasleiding en de elektriciteitskabel in de variant ‘Elektrificatie
productieplatform’ zijn slechts enkele weken in het gebied aanwezig. In de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de kabel niet aangelegd en zijn alleen werkschepen aanwezig voor de aanleg van de
pijpleiding. In beide varianten zijn de werkschepen slechts een aantal weken aanwezig. De aanleg van de
pijpleiding en elektriciteitskabel wordt voor beide varianten beoordeeld als neutraal (0).
Boorfase
Gedurende de boorfase is het boorplatform jaargemiddeld 30% van de tijd zichtbaar en in de zomermaanden iets minder dan de helft van de tijd. Bij sommige weersomstandigheden kan het platform enigszins
wegvallen tegen een grijze horizon. Omdat het werk 24 uur per dag doorgaat, is de werk- en navigatieverlichting van het boorplatform bij goed zicht ook ’s nachts zichtbaar. De dominantie is echter minimaal omdat
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het platform maar een zeer klein deel van de horizon in beslag neemt. Hoewel het boorplatform beperkt
zichtbaar is en slechts een zeer gering deel van de horizon beslaat, wordt de landschappelijke verstoring
tijdens de boorfase beoordeeld als licht negatief (-), omdat enige verstoring niet valt uit te sluiten. Deze
beoordeling is mede gemaakt op grond van de uitspraak van de AB-RvS dat de kavelbesluiten voor windpark Hollandse Kust Zuid niet tot een onevenredige aantasting van het vrije uitzicht over de Noordzee en
het landschap leiden (zie paragraaf 11.3.1).
Productiefase
Het productieplatform is veel kleiner dan het boorplatform. De zichtbaarheid en dominantie zijn daardoor
beperkter. ’s Nachts is het productieplatform ook zichtbaar omdat dan de wettelijk verplichte navigatieverlichting brandt, maar ook ’s nachts is de zichtbaarheid van het productieplatform veel kleiner dan van een
boorplatform. Het productieplatform is daarentegen wel langer aanwezig. Hoewel de zichtbaarheid en dominantie tijdens de productiefase minimaal zijn, is de landschappelijke verstoring tijdens de productiefase
beoordeeld als licht negatief (-), omdat enige verstoring niet valt uit te sluiten.
Transporten
De transporten vinden plaats via bestaande scheepvaart- en helikopterroutes en dragen daar niet of nauwelijks bij aan de intensiteit op die routes. Pas in de buurt van de productielocatie wordt afgeweken van
deze routes. Dit is niet tot nauwelijks zichtbaar vanaf de kust. Bovendien is de bijdrage van het N05-Aproject aan de bestaande intensiteit van het scheepvaart- en luchtverkeer klein. De zichtbaarheid van de
transporten wordt beoordeeld als neutraal (0).
Ontmantelingsfase
Voor de ontmanteling van het productieplatform zijn een boorplatform, kraanschip en werkschepen nodig.
De zichtbaarheid en dominantie daarvan is vergelijkbaar met die tijdens de aanleg- en boorfase. De ontmantelingsfase wordt daarom eveneens beoordeeld als neutraal (0).
Tabel 64 maakt de effectbeoordeling op landschap in Nederland inzichtelijk. De beoordeling is uitgevoerd
ten opzichte van de referentiesituatie.
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Tabel 64: Scores landschapsverstoring Nederland
Energieopwekking productieplatform
Activiteit
Eigen opwekking

Elektrificatie

Aanlegfase
Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Plaatsing productieplatform

Geringe verstoring door tijdelijke en geringe zichtbaarheid en dominantie

Werkplatform voor aansluiting op de NGT

Aanleg pijpleiding en elektriciteitskabel

Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Boorfase
Geringe verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Aanwezigheid van het boorplatform
Productiefase

Geringe verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Aanwezigheid van het productieplatform
Transporten
Schepen en helikopters

Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Ontmantelingsfase
Ontmanteling en verwijderen platform

Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Gezien de verwaarloosbare verstoring wordt niet verwacht dat het N05-A-project leidt tot een meetbare
invloed op het toerisme.

11.5.2 Effectbeoordeling Duitsland
Aanlegfase
Het kraanschip voor de plaatsing van het productieplatform kan - afhankelijk van het weer en het zicht overdag en ’s nachts zichtbaar zijn vanaf Borkum en mogelijk ook vanaf een deel van de andere Duitse
eilanden. De aanwezigheidsduur van het kraanschip is echter beperkt. Het plaatsen van het productieplatform wordt gezien de kleine dominantie en de tijdelijkheid als neutraal (0) beoordeeld.
De werkschepen voor de aanleg van de gasleiding en de elektriciteitskabel in de variant ‘Elektrificatie
productieplatform’ zijn slechts enkele weken in het gebied aanwezig. In de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de kabel niet aangelegd en zijn alleen werkschepen aanwezig voor de aanleg van de
pijpleiding. In beide varianten zijn de werkschepen slechts een aantal weken aanwezig. Voor Duitsland geldt
dat vooral de kabelaanleg zichtbaar is. De aanleg van de pijpleiding en elektriciteitskabel wordt voor beide
varianten beoordeeld als neutraal (0).
Boorfase
Gedurende de boorfase is het boorplatform jaargemiddeld 30% van de tijd zichtbaar en in de zomermaanden iets minder dan de helft van de tijd. Bij sommige omstandigheden kan het platform enigszins wegvallen
tegen een grijze horizon. Omdat het 24 uur per dag doorgaat zijn de werk- en navigatieverlichting van het
boorplatform bij goed zicht ook ’s nachts zichtbaar. De dominantie is echter minimaal omdat het platform
maar een zeer klein deel van de horizon in beslag neemt. Vanaf de Duitse zichtlocaties is naast het
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boorplatform ook het windpark Riffgat zichtbaar. Dit windpark ligt dichterbij en is omvangrijker dan het boorplatform, waardoor de dominantie van het boorplatform kleiner is dan bij een ongestoorde horizon. Hoewel
het boorplatform beperkt zichtbaar is en slechts een zeer gering deel van de horizon beslaat, wordt de
landschappelijke verstoring tijdens de boorfase beoordeeld als licht negatief (-), omdat enige verstoring niet
valt uit te sluiten.
Productiefase
Het productieplatform is veel kleiner dan het boorplatform. De zichtbaarheid en dominantie zijn daardoor
beperkter. Ten opzichte van het windpark Riffgat is het productieplatform nauwelijks zichtbaar aan de horizon. ’s Nachts is het productieplatform ook zichtbaar omdat dan de wettelijk verplichte navigatieverlichting
brandt, maar ook ’s nachts is de zichtbaarheid veel kleiner dan tijdens de boringen. Het productieplatform
is daarentegen wel langduriger aanwezig. Hoewel de zichtbaarheid en dominantie tijdens de productiefase
minimaal zijn, is de landschappelijke verstoring tijdens de productiefase beoordeeld als licht negatief (-),
omdat enige verstoring niet valt uit te sluiten.
Transporten
De transporten vinden plaats in de bestaande scheepvaart- en helikopterroutes. Pas in de buurt van de
productielocatie wordt afgeweken van deze routes, dit is niet tot nauwelijks zichtbaar vanaf de kust. Bovendien is de bijdrage van het N05-A-project aan de bestaande intensiteit van het scheepvaart- en luchtverkeer
klein. De zichtbaarheid van de transporten wordt beoordeeld als neutraal (0). Hierbij geldt wel de opmerking
dan als Den Helder als uitvalsbasis wordt gebruikt voor scheeps- en helikopterbezoek, dit nog minder zichtbaar is dan als Eemshaven als uitvalsbasis wordt gebruikt.
Ontmantelingsfase
Voor de ontmanteling van het productieplatform zijn een boorplatform, kraanschip en werkschepen nodig.
De zichtbaarheid en dominantie daarvan is vergelijkbaar met die tijdens de aanleg- en boorfase. De ontmantelingsfase wordt daarom eveneens beoordeeld als neutraal (0).
Tabel 65 maakt de effectbeoordeling op landschap in Duitsland inzichtelijk. De beoordeling is uitgevoerd
ten opzichte van de referentiesituatie.
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Tabel 65: Scores landschapsverstoring Duitsland
Energieopwekking productieplatform
Activiteit
Eigen opwekking

Elektrificatie

Aanlegfase
Plaatsing productieplatform

Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Werkplatform voor aansluiting op de NGT

Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Aanleg pijpleiding en elektriciteitskabel

Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe
zichtbaarheid en dominantie

Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe
zichtbaarheid en dominantie

Boorfase
Geringe verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Aanwezigheid van het boorplatform
Productiefase

Geringe verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Aanwezigheid van het productieplatform
Transporten
Schepen en helikopters

Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Ontmantelingsfase
Ontmanteling en verwijderen platform

Neutraal (0)
Verwaarloosbare verstoring door geringe zichtbaarheid en dominantie

Gezien de verwaarloosbare verstoring wordt niet verwacht dat het N05-A-project leidt tot een meetbare
invloed op het toerisme.

11.6

Mitigerende maatregelen

Mitigerende maatregelen zijn niet aan de orde omdat geen wettelijke eisen of normen worden overschreden
en omdat de landschappelijke verstoring minimaal is.

11.7

Leemten in kennis landschap

De invloed van activiteiten op zee op het kusttoerisme is moeilijk meetbaar en afhankelijk van veel variabelen. Gezien de geringe landschappelijke verstoring en ervaringen bij windparken op zee, is het niet te verwachten dat het N05-A-project significante invloed heeft op het toerisme. Deze leemte in kennis zal daarom
niet tot een andere beoordeling leiden.

11.8

Monitoring landschap

Er is geen monitoring op het gebied van landschap voorzien.

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

177

Projectgerelateerd

12

Archeologie

12.1

Overzicht

Dit hoofdstuk betreft de mogelijke invloed die het N05-A-project kan hebben op het cultureel erfgoed op de
Noordzee. Voor het N05-A-project erfgoed betreft dit twee aspecten:
1 Scheeps- en vliegtuigwrakken van cultuurhistorische waarde.
2 Archeologische waarden van oudere datum: sporen en vondsten van menselijk handelen die in het verleden in de bodem zijn achtergebleven, bijvoorbeeld potscherven en graven. Een verzamelterm hiervoor
is ‘archeologische waarden’. Deze sporen kunnen zich ook onder water bevinden zoals bijvoorbeeld
verdronken nederzettingen.
Archeologische overblijfselen zijn een belangrijke bron voor de geschiedschrijving. Bescherming van het
culturele erfgoed is nodig om het bijzondere cultuurhistorische karakter ervan te behouden. Daardoor kunnen we het doorgeven aan volgende generaties. In 1992 hebben twintig Europese staten het Europees
Verdrag van Valletta (kortweg Malta genoemd) getekend. Dit door Nederland ondertekende verdrag regelt
de bescherming van het archeologisch erfgoed. Een belangrijk uitgangspunt van het verdrag is dat het
archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in de bodem (in situ) bewaard blijft.
Het N05-A-project kan ertoe leiden dat overblijfselen, die op de zeebodem en in de bovenste laag van de
bodem aanwezig zijn, worden verstoord door graafwerkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats
tijdens de aanlegfase en de boorfase; tijdens de productiefase en bij de transporten zijn er geen graafwerkzaamheden en is geen sprake van aantasting van de archeologische waarden. Bij de volgende werkzaamheden wordt de bodem geroerd:


Plaatsing van het boor- en productieplatform op de zeebodem;



Heien van de verankeringspalen en de conductors in de zeebodem;



Aanleg en ingraven van de pijpleiding en elektriciteitskabel in de zeebodem.

Om te bepalen of de voorgenomen activiteiten kunnen leiden tot aantasting van mogelijk aanwezige archeologische resten is een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd door Periplus-Archeomare. Dit vooronderzoek omvatte zowel een bureauonderzoek als een inventariserend veldonderzoek op basis van de data van
een in opdracht van ONE-Dyas uitgevoerd geofysisch onderzoek. De resultaten zijn uiteengezet in het onderzoeksrapport Archeologisch bureauonderzoek in het kader van de ontwikkeling van veld N05-A 131. Het
onderzoeksrapport van het archeologisch onderzoek is opgenomen in bijlage M10.
Op het gebied van archeologie biedt één variant onderscheidende verschillen. Dit betreft de manier waarop
het productieplatform van energie wordt voorzien. Als het productieplatform van elektriciteit wordt voorzien
vanaf het Duitse windpark Riffgat, wordt hiervoor een kabel aangelegd tussen het N05-A-platform en het
windpark, die in de zeebodem wordt ingegraven. Als de benodigde energie op het productieplatform zelf
wordt opgewekt met het op het platform gewonnen aardgas, wordt de kabel niet aangelegd.

131

Archeologisch bureauonderzoek in het kader van de ontwikkeling van veld N05-A (Mijnbouwblok N5, Noordzee), Periplus Archeomare rapport 18A030-08, R. van Lil en S. van den Brenk, 2020
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Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van archeologie de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan:
“Tijdens en na de laatste ijstijd lag de bodem van de Noordzee droog en was er menselijke bewoning. Ook liggen er op de bodem
van de Noordzee scheepswrakken met historische waarde. Beschrijf hoe wordt verkend of archeologische en historische overblijfselen in en op de zeebodem aanwezig zijn en hoe daarmee zal worden omgegaan.”

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft ten aanzien van archeologie de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan:
“Bij het plaatsen van het platform en aanleggen van pijpleidingen dienen onderzoeken hiernaar conform KNA waterbodems (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie) te worden uitgevoerd.”

12.2

Referentiesituatie archeologie,

Met de archeologische referentiesituatie wordt de huidige situatie met betrekking tot archeologie op de bodem van dit deel van de Noordzee bedoeld. De Nederlandse en Duitse referentiesituatie worden verondersteld gelijk te zijn, omdat in het plangebied er geen wezenlijk verschil is in de bodemopbouw. Daarnaast is
de landsgrens niet bepalend voor de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. De in deze
paragraaf beschreven referentiesituatie geldt daarom voor zowel het Nederlandse als het Duitse zeegebied.
De materiële overblijfselen van menselijke activiteit in de (huidige) Noordzee vormen een belangrijke archeologische kennisbron voor het verleden. Door de eeuwen heen zijn talloze schepen gezonken en in een
recenter verleden zijn (oorlogs)vliegtuigen neergestort in de Noordzee. In een veel verder verleden was de
Noordzee nog land en leefden in dit gebied jagers-verzamelaars. Als archeologische resten en wrakken in
de bodem liggen, kunnen ze duizenden jaren bewaard blijven. In deze beschrijving van de referentiesituatie
wordt onderscheid gemaakt tussen archeologische waarden die verband houden met de prehistorische,
Pleistocene nederzettingen (toen de huidige zeebodem nog land was) en archeologische waarden die verband houden met wrakken van schepen en vliegtuigen.
Prehistorische nederzettingen
De bekende archeologische resten uit de Noordzee betreffen voornamelijk losse vondsten uit zandwingebieden. Zo zijn bij de aanleg van zowel Maasvlakte I als Maasvlakte II en de Zandmotor verscheidene
artefacten van beenderen afkomstig uit het Jong Paleolithicum en Mesolithicum aangetroffen. Op en rond
de Waddeneilanden zijn vuurstenen artefacten uit het Midden Paleolithicum gevonden. Ook deze artefacten
zijn vermoedelijk afkomstig van zand dat vanuit winputten op de Noordzee is aangevoerd. De zandige
strandwallen en duinen die een natuurlijke bescherming vormen van het kustgebied hebben zich gedurende
het laatste millennium voor Christus gestabiliseerd. Vanaf de late IJzertijd tot en met de Volle Middeleeuwen
zijn bewoningssporen bekend uit de kuststrook van Holland.
De kans op het aantreffen van archeologische waarden in een bepaald gebied hangt af van de plaatselijke
geomorfologische en geologische kenmerken, zoals de vorm van de zeebodem, het bodemtype en het
onderscheid in erosie- en sedimentatiegebieden. Vooral in de Voordelta bij Zeeland en het aansluitende
bankengebied is de trefkans op archeologische vondsten groot. Middelhoge waarden worden aangenomen
voor het zuidelijk deel van het NCP en ten zuiden van de Klaverbank. In de rest van het NCP, waaronder
het N05-A-plangebied, wordt de kans klein geacht. De kans dat er waar dan ook op het NCP waardevolle
archeologisch resten worden aangetroffen, is overigens kleiner dan op het land. ‘Hoge’ en ‘lage’ archeologische waarden zijn dus relatief.
Wrakken van schepen en vliegtuigen
De vroegste en meest concrete aanwijzingen voor scheepvaart op de Noordzee dateren vanaf de Bronstijd.
Het gaat dan wel om indirecte gegevens, zoals gevonden bronzen voorwerpen die als grafgiften zijn meegegeven aan de doden. Van enkele van deze voorwerpen kan op basis van stijl gesteld worden dat ze Brits
zijn en per schip overgebracht naar het continent. Vanaf de eerste contacten in de Bronstijd is sprake van
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een intensivering van de scheepvaart op de Noordzee. Voor het onderzoeksgebied is daarbij specifiek de
Oostzeehandel noemenswaardig. De scheepvaart is met vele bekende en tot op heden onbekende schipbreuken samengegaan. Scheepswrakken vormen de sporen van het maritieme verleden en deze kunnen
onder gunstige conserveringsomstandigheden in de waterbodem bewaard zijn gebleven.
Wrakken liggen niet stil op de zeebodem. Getijstromen veroorzaken turbulenties die geulen trekken in de
zeebodem rondom een wrak. Zo kan een wrak wegglijden in een geul en geheel bedolven raken onder
sediment. Daarnaast neemt door toenemende ruimtelijke ontwikkelingen op zee de kans toe dat archeologische waarden verloren gaan. Ook neemt het bewust plunderen van wrakken steeds grotere vormen aan
vanwege kostbare lading, of bij recentere wrakken vanwege hun metaalwaarde. Wrakken, ook op grotere
diepte, worden steeds beter bereikbaar doordat opsporings- en bergingstechnieken steeds geavanceerder
worden. De mate van conservering van wrakken hangt sterk samen met geologie en morfologie. De achterliggende redenering hierbij is dat in geulafzettingen of gebieden met een ‘slap’ sediment, een wrak snel
wegzakt in de bodem en daardoor in goede staat bewaard blijft. In andere gebieden is de trefkans op
scheepsresten niet per definitie lager, maar wel de trefkans op een goed-geconserveerd schip waarbij de
lading en de uitrusting van het schip nog aanwezig zijn.
Naast scheepswrakken liggen er op de Noordzeebodem ook vliegtuigwrakken. De meeste van deze vliegtuigwrakken zijn tijdens de twee Wereldoorlogen in zee gestort. Het aantal oorlogsvliegtuigen dat nog vermist wordt, is niet duidelijk. Wel is bekend dat het gaat om honderden toestellen. De locaties van bekende
vliegtuigwrakken zijn niet heel nauwkeurig. Gezien de oorlogshandelingen die boven de Noordzee hebben
plaatsgevonden kunnen ook in het onderzoeksgebied vliegtuigwrakken voorkomen. Door de impact van de
crash kunnen zware onderdelen van het vliegtuig (zoals de motor) diep in de bodem doordringen. Op land
en in het Waddengebied zijn dergelijke onderdelen tot op meerdere meters onder het maaiveld teruggevonden. Door de grote waterdiepte (meer dan tien meter) in het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied
mag echter worden aangenomen dat een gevechtsvliegtuig tijdens de crash sterk door het water is afgeremd, waardoor het toestel op en niet in de bodem, is terechtgekomen. Dergelijke wrakken kunnen echter
wel door latere migrerende zandgolven zijn afgedekt.

12.3

Beoordelingskader

Het erfgoedbeheer in zowel Duitsland als Nederland is gericht op het in situ behoud van archeologische
resten, zoals vastgelegd in het Verdrag van Valletta. Nederland en Duitsland hebben dit verdrag geratificeerd.

12.3.1 Beoordelingskader Nederland
De Erfgoedwet regelt de bescherming van het archeologische erfgoed in Nederland. De verplichtingen uit
het Verdrag van Valletta zijn in de Erfgoedwet (laatste herziening in 2016) geïmplementeerd. Bij bodemingrepen in Nederland en op het Nederlands Continentaal Plat moet rekening worden gehouden met de verplichting tot behoud van (informatie over) archeologische en cultuurhistorische waarden. Als het bodemarchief door geplande bodemingrepen wordt bedreigd, geldt de wettelijke verplichting om archeologisch onderzoek te verrichten. Dat onderzoek heeft dan als doel de specifieke archeologische verwachtingen in het
plangebied te specificeren.
Het werkproces voor archeologisch onderzoek, ook wel het proces van Archeologische Monumentenzorg
(AMZ) genoemd, verloopt in verschillende stappen van bureauonderzoek tot en met opgraven. De onderzoeken moeten worden uitgevoerd volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). De KNA
bestaat uit een aantal protocollen die ieder een deel van het archeologisch werk beschrijven. In het kader
van de planvorming zoals bij een m.e.r.-procedure volstaat het in de regel als een bureauonderzoek en een
inventariserend veldonderzoek (IVO) worden uitgevoerd. Voor onderzoek op zee kan het IVO worden
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uitgevoerd vanaf een schip met speciale apparatuur zoals sonar. Als tijdens werkzaamheden archeologische resten aan het licht komen die niet als archeologische resten zijn herkend tijdens het IVO, is de
uitvoerder conform de Erfgoedwet verplicht om dergelijke vondsten te melden bij het bevoegde gezag.
Maatstaf toetsingskader Nederland
De maatstaf voor de toetsing van het mogelijke effect van het N05-A-project op archeologisch erfgoed is
vastgesteld op basis van de normen en eisen die in de Erfgoedwet en andere relevante regelgeving zijn
vastgelegd met betrekking tot archeologie. De Erfgoedwet regelt dat bij bodemingrepen op het Nederlands
Continentaal Plat rekening moet worden gehouden met de verplichting tot behoud van (informatie over)
archeologische en cultuurhistorische waarden. De maatstaf is daarom vastgesteld op basis van het uitgangspunt dat archeologische waarden intact blijven of dat maatregelen worden getroffen om archeologische waarden (in situ) te conserveren. Dit leidt tot de volgende criteria voor de beoordeling:


Bodemberoerende activiteiten in gebieden met een lage of middelhoge verwachtingswaarde, waar geen
bekende cultuurhistorische resten aanwezig zijn, worden beschouwd als een activiteit met een licht negatief effect (-).



Bodemberoerende activiteiten in gebieden met een hoge verwachtingswaarde waar geen bekende cultuurhistorische resten aanwezig, zijn worden beschouwd als een activiteit met een negatief effect (- -).



Bodemberoerende activiteiten in gebieden met een hoge verwachtingswaarde, waar bekende cultuurhistorische resten aanwezig zijn, worden beschouwd als een activiteit met een belangrijk negatief effect
(- - -).

12.3.2 Beoordelingskader Duitsland
De Duitse regelgeving is gebaseerd op het verdrag van Valletta en richt zich op het beschermen van het
‘cultureel erfgoed. Met deze bredere term wordt verduidelijkt dat naast de materiële cultuurgoederen ook
rekening moet worden gehouden met immateriële aspecten. In die zin omvat het cultureel erfgoed ‘’ bewijs
van menselijke handelingen van ideale, intellectuele en materiële typen die als zodanig belangrijk zijn voor
de menselijke geschiedenis en die kunnen worden beschreven en gelokaliseerd als dingen, als ruimtelijke
disposities of als plaatsen in het culturele landschap'.
Cultureel erfgoed omvat voornamelijk gebieden en objecten voor bescherming en behoud van monumenten, dat wil zeggen de culturele monumenten en monumenten die beschermd zijn op grond van de Nedersaksische Wet bescherming monumenten (Niedersächsisches Denkmalschutzgesetz NDSchG). Volgens §
3 NDSchG kunnen dit zowel architectonische monumenten, grondmonumenten, verplaatsbare monumenten als geologische monumenten zijn. Het beschermde erfgoed is niet beperkt tot wettelijk beschermde
gebouwen en de (land)monumenten, maar omvat ook objecten die bescherming verdienen, maar (nog) niet
beschermd zijn. Ook landschapselementen van cultureel en historisch belang zoals natuurlijke monumenten
en historische vormen van landgebruik kunnen beschermd erfgoed zijn. Daarnaast zijn er immateriële componenten zoals tradities en gebruiken. Materiële goederen kunnen worden begrepen als ‘alle dingen, d.w.z.
alle fysieke objecten, ongeacht hun gebruik, hun oorsprong (natuurlijk of kunstmatig) en hun juridisch karakter (publiek of privaatrecht, eigendomsloze zaken)’. Volgens deze brede definitie is alles wat ruimtelijk
kan worden afgebakend, een materieel goed. Goederen die geen cultuurgoederen zijn, zijn dienovereenkomstig andere goederen.
Voor Duitsland wordt uitgegaan van hetzelfde toetsingskader als voor Nederland omdat de regelgeving van
beide landen op het Verdrag van Valletta gebaseerd is en het gebied dezelfde eigenschappen heeft.
Tabel 66 geeft de maatstaf voor de beoordeling van de effecten op archeologie in Nederland en Duitsland.
De beoordeling wordt uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie.

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

181

Projectgerelateerd

Tabel 66: Maatstaf effectbeoordeling archeologie in Nederland en Duitsland
Score

Toetsingskader Nederland

+++

Niet van toepassing

++

Niet van toepassing

+

Niet van toepassing

0

Geen of verwaarloosbaar (netto) effect

-

Lage tot middelhoge verwachtingswaarde en geen bekende cultuurhistorische resten in het gebied waar activiteiten
worden uitgevoerd

--

Hoge verwachtingswaarde of bekende cultuurhistorische resten in het gebied waar activiteiten worden uitgevoerd

---

12.4

(Kans op) aantasting van cultuurhistorische resten als gevolg van de activiteiten

Beschrijving archeologie

Verstoring van archeologische waarden kan alleen optreden bij werkzaamheden waarbij ingrepen in de
bodem plaatsvinden. Dit doet zich voor tijdens de aanlegfase bij de plaatsing van het boor- en productieplatform, bij de aanleg van de pijpleiding en elektriciteitskabel, en tijdens de boorfase. Tijdens de productiefase en bij de transporten wordt de bodem niet geroerd en treden dus geen effecten op. Deze twee
projectfases zijn dan ook niet verder uitgewerkt in dit hoofdstuk. Omdat de verstoringsmechanismes tijdens
de aanleg- en boorfase vergelijkbaar zijn en in hetzelfde gebied plaatsvinden, worden de effecten in beide
fases gecombineerd beschreven.

12.4.1 Uitvoeringsvarianten
Ten aanzien van archeologie is de energievoorziening van het productieplatform de enige relevante variant.
De energievoorziening van het productieplatform kan op twee manieren worden verzorgd:


Bij de variant ‘Elektrificatie productieplatform’ wordt het productieplatform van energie voorzien met
elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat. Bij deze variant wordt een elektriciteitskabel met een lengte
van acht kilometer aangelegd tussen het platform N05-A en windpark Riffgat. De kabel wordt een tot
twee meter diep ingegraven.



Bij de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de benodigde energie op het productieplatform zelf opgewekt. Bij deze variant is geen kabel vereist en is er dan ook geen kans op het mogelijk
verstoren van archeologische overblijfselen.

De overige varianten leiden niet tot onderscheidende verschillen op het gebied van archeologie:


Bij de varianten voor de wijze van ingraven van de pijpleiding (‘Mechanical trenchen’ of ‘Jetten’) verschilt de verstoorde breedte van de zeebodem. Bij mechanical trenchen is dit ongeveer zestien meter
en bij jetten ongeveer drie meter. De verstoorde breedte bij mechanical trenchen wordt echter voor een
belangrijk deel bepaald door de spoorbreedte van de trencher en de depositie van uitgegraven grond
aan weerszijden van de sleuf. De breedte en diepte van de daadwerkelijk uitgegraven sleuf is echter
ongeveer gelijk aan die bij jetten. Het verschil tussen de beide varianten is daarom zo klein dat dit op het
gebied van archeologie niet onderscheidend is.



De overige varianten verschillen niet op het gebied van ingrepen in de zeebodem waarbij verstoring van
archeologische overblijfselen kan optreden en deze varianten bieden daarom geen onderscheidende
verschillen op het gebied van archeologie.
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12.4.2 Overzicht mogelijk verstoringen aanleg- en boorfase
Het archeologisch onderzoek voor het N05-A-project is uitgevoerd conform de Nederlandse wet- en regelgeving door maritieme archeologen van het archeologisch bureau Periplus Archeomare. Hierbij is de Nederlandse onderzoeksmethodiek zoals vastgelegd in de AMZ-cyclus, BRL4000 en de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie waterbodem 4,1 gehanteerd. Het IVO is uitgevoerd op basis van de gegevens die
verkregen zijn bij het geotechnisch onderzoek naar de bodemeigenschappen in het studiegebied 132. Het
rapport van Periplus Archeomare met daarin de gebruikte uitgangspunten, onderzoeksmethoden en resultaten is opgenomen in bijlage M10.
Periplus Archeomare heeft in het uitgevoerde onderzoek de mogelijke verstoring van archeologische waarden door de voorgenomen activiteiten in het plangebied onderzocht. Verstoring kan optreden tijdens de
aanleg- en boorfase bij de volgende activiteiten:


Plaatsing van het boor- en productieplatform op de zeebodem;



Heien van de verankeringspalen en de conductors in de zeebodem;



Aanleg en ingraven van de pijpleiding en elektriciteitskabel in de zeebodem.

Verwachting van archeologische overblijfselen
Periplus heeft op basis van haar onderzoek een ‘gespecificeerde verwachting’ voor de kans op aantreffen
van archeologische overblijfselen opgesteld:
Vroege prehistorie: De geologische ondergrond binnen het onderzoeksgebied bestaat uit mariene sedimenten van de Eemformatie, kleiafzettingen van de Formatie van Peelo en terrestrische afzettingen van de
Formatie van Boxtel. Prehistorische resten kunnen in beginsel verwacht worden in de top van de Formatie
van Boxtel of in beekafzettingen van het Laagpakket van Singraven. Mogelijke prehistorische resten betreffen nederzettingen en grafresten uit het Pleistoceen en Vroeg Holoceen. Artefacten die hier verwacht kunnen worden omvatten de resten van woningen, grafresten, verloren of weggegooide objecten zoals vuursteen en botartefacten, jachtuitrusting en kano's. De kans is groot dat de genoemde afzettingslagen door
erosie zijn aangetast. Bovendien ligt de Formatie van Boxtel onder een meters dikke laag holocene afzettingen op dieptes vanaf zeven meter tot meer dan tien meter onder de zeebodem, waardoor de kans op
verstoring door de plaatsing van de platforms en de aanleg van de kabel en de pijpleiding nihil wordt geacht.
Deze worden naar verwachting maximaal één tot twee meter diep ingegraven. De verankeringspalen en de
conductors worden wel diep in de bodem geheid, maar het oppervlakte van de palen is klein.
Historische scheepswrakken: Binnen het onderzoeksgebied is één melding van een scheepswrak bekend. Het gaat om de Iris / Sperrbrecher (NCN1404), die in 1942 is vergaan. De wrakresten zijn vermoedelijk
van archeologische waarde, maar een formele waardestelling, waarbij onder meer de fysieke kwaliteit van
het wrak wordt beoordeeld, heeft nog niet plaatsgevonden. Op een tweede locatie bevinden zich mogelijk
ook wrakresten. Zolang deze locatie niet nader is onderzocht, wordt ervan uitgegaan dat zich op deze locatie
een wrak van archeologische waarde kan bevinden. Binnen het onderzoeksgebied kunnen nog onontdekte
wrakken liggen.
Vliegtuigwrakken: Verschillende bronnen zijn niet eenduidig over het aantal vliegtuigen dat nog vermist
wordt. Het gaat in ieder geval om honderden. Het is niet uitgesloten dat zich onontdekte resten in, of in de
omgeving van, het onderzoeksgebied voorkomen.
Kans op verstoring van archeologische overblijfselen
Prehistorische overblijfselen: Prehistorische resten kunnen voorkomen, maar archeologische artefacten
liggen onder de verstoringsdiepte van de pijpleiding en kabel. Ter plaatse van de locatie van het geplande
132

GEO XYZ Offshore, „Survey Report - N5A to NGT Hot tap,” 2019.
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platform en langs de leiding- en kabelroute in zowel het Nederlandse als Duitse deel van het onderzoeksgebied wordt de kans dat resten al door erosie zijn aangetast groot geacht. Op basis van de gegevens van
dit bureauonderzoek wordt de kans dat archeologische resten worden aangetast door de geplande installatie van het platform en de aanleg van de pijpleiding en de kabel klein geacht. Dit geldt zowel voor het
Nederlandse als het Duitse deel van het onderzochte gebied. De verankeringspalen en de conductors worden wel diep in de bodem geheid, maar het oppervlakte van de palen is zo klein, dat de kans op verstoring
van archeologische resten verwaarloosbaar is.
Scheeps- en vliegtuigwrakken: Het bureauonderzoek en de analyse van de meetgegevens van geofysisch onderzoek hebben uitgewezen dat in het onderzoeksgebied op twee locaties resten van mogelijk
archeologische waarde voorkomen. Het gaat om de wraklocatie van de Iris / Sperrbrecher, die in 1942
gezonken is, en een locatie, waar (vermoedelijk) resten van een onbekend wrak voorkomen. Deze wraklocaties liggen in het Nederlandse deel van het Continentaal Plat. Naast de twee wraklocaties kunnen zowel
in het Nederlandse als het Duitse deel van het onderzoeksgebied nog onontdekte scheeps- en vliegtuigwrakken voorkomen. De kans hierop wordt het grootst geacht in het zuidelijke deel van de pijpleidingroute
(in Nederland), omdat hier een dik pakket zand voorkomt waarin de resten verborgen kunnen liggen. De
beoogde pijpleidingroute ligt op 133 tot 168 meter afstand van de twee locaties met wrakresten met mogelijke archeologische waarde. Dit ligt buiten de zone van honderd meter breed die als veilige afstand wordt
aangehouden.
De conclusie van het archeologische onderzoek is dat naar verwachting geen archeologische waarden
worden beschadigd. Het is echter ook niet uit te sluiten dat tijdens de werkzaamheden archeologische

resten aan het licht komen die niet als archeologische resten zijn herkend tijdens het geofysisch onderzoek en geotechnische onderzoek. Dergelijke vondsten moeten conform de Erfgoedwet (2016)
worden gemeld bij het bevoegde gezag.
De verstoringskans bij de variant elektrificatie van het boor- en/of productieplatform is beperkt groter omdat
voor deze variant de aanleg en het ingraven van een elektriciteitskabel nodig is.

12.5

Beoordeling archeologie

12.5.1 Beoordeling Nederland
Beoordeling aanlegfase en boorfase
Het uitgevoerde onderzoek geeft aan dat niet wordt verwacht dat op of rond de locatie van het boor- en
productieplatform archeologische waarden worden aangetast. Ook wordt niet verwacht dat op en rond het
tracé van de pijpleiding en de elektriciteitskabel archeologische waarden worden aangetast. Echter, niet
uitgesloten kan worden dat bij de werkzaamheden mogelijke onbekende waarden worden aangetast. De
kans hierop is echter klein. Daarom worden zowel het plaatsen van het productieplatform en de aanleg van
de pijpleiding en elektriciteitskabel als licht negatief (-) beoordeeld.
De aanleg van de kabel bij de uitvoeringsvarianten ‘Elektrificatie productieplatform’ verhoogt de kans op
een mogelijke aantasting van waarden tijdens de aanlegfase enigszins. De aanlegfase wordt bij deze variant
nog steeds als licht negatief (-) beoordeeld, omdat geen bekende archeologische waarden op of langs het
kabeltracé aanwezig zijn en omdat de trefkans op onbekende waarden laag blijft.
Beoordeling ontmantelingsfase
Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en worden de installaties veiliggesteld en schoongemaakt.
Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept
voor hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen
de pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd. Hoewel de activiteiten tijdens de ontmanteling nog
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niet vaststaan, wordt wel verwacht dat hierbij bodemberoerende werkzaamheden worden uitgevoerd. Deze
werkzaamheden vinden dan echter plaats in grond die al geroerd is bij de aanleg. De kans op aantasting
van archeologische waarden tijdens de ontmantelingsfase is daarom verwaarloosbaar en om deze reden is
de ontmantelingsfase als neutraal (0) beoordeeld.
Tabel 67 geeft een overzicht van de effectbeoordeling op archeologische waarden in Nederland. De beoordeling wordt uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie.
Tabel 67: Scores archeologie Nederland
Voornemen
Activiteit

Eigen opwekking productieplatform
Geen aanleg elektriciteitskabel

Elektrificatie productieplatform
Aanleg elektriciteitskabel

Aanlegfase
Plaatsen productieplatform / heien palen
Aanleg pijpleiding en elektriciteitskabel

In het gebied waar gegraven wordt, zijn geen archeologische waarden bekend,
maar er is een kleine kans op verstoring van nog niet bekende waarden

Boorfase
Heien van conductors
Boren van de putten

In het gebied zijn geen archeologische waarden bekend, maar er is een kleine
kans op verstoring van nog niet bekende waarden

Productiefase
N.v.t.
Geen kans op verstoring van archeologische waarden

Operatie van het productieplatform
Ontmantelingsfase
Beëindiging en ontmanteling

Geen of verwaarloosbare kans op verstoring van archeologische waarden

12.5.2 Beoordeling Duitsland
In het kader van archeologie is alleen de aanleg van de elektriciteitskabel naar windpark Riffgat van belang
voor de effectbeoordeling in Duitsland. Het uitgevoerde onderzoek geeft aan dat niet verwacht wordt dat op
en rond het tracé van de elektriciteitskabel archeologische waarden worden aangetast. Echter, het kan niet
uitgesloten worden dat mogelijke onbekende waarden worden aangetast. Daarom wordt de aanleg van de
elektriciteitskabel als licht negatief (-) beoordeeld.
In de situatie waarbij gekozen wordt voor de variant ‘Eigen opwekking productieplatform’ wordt de elektriciteitskabel niet aangelegd en is uitgesloten dat archeologische waarden worden verstoord. Deze variant
wordt daarom als neutraal (0) beoordeeld. Bij de ontmanteling is aangenomen dat de kabel niet wordt verwijderd.
Tabel 68 geeft een overzicht van de effectbeoordeling op archeologische waarden in Duitsland.
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Tabel 68: Scores archeologie Duitsland
Voornemen
Activiteit

Eigen opwekking
productieplatform

Elektrificatie productieplatform

Aanlegfase
N.v.t., geen ingrepen in Duitsland

Plaatsen productieplatform

Aanleg pijpleiding en elektriciteitskabel

N.v.t.
geen ingrepen in Duitsland

Geen bekende waarden, maar kleine
kans op verstoring onbekende waarden

Boorfase
Heien van conductors

N.v.t., geen bodemingrepen in Duitsland

Boren van de putten

N.v.t., geen bodemingrepen in Duitsland

Productiefase
Operatie van het productieplatform

N.v.t., geen bodemingrepen in Duitsland

Ontmantelingsfase
Beëindiging en ontmanteling

12.6

N.v.t., geen bodemingrepen in Duitsland

Mitigerende maatregelen

Het nemen van mitigerende maatregelen is niet relevant omdat geen van de onderdelen als negatief of als
belangrijk negatief aspect zijn beoordeeld. Als tijdens de werkzaamheden archeologische resten aan het

licht komen die niet als archeologische resten zijn herkend tijdens het archeologische onderzoek en
geotechnische onderzoek worden deze vondsten conform de Erfgoedwet (2016) worden gemeld bij
het bevoegde gezag, waarna maatregelen kunnen worden genomen.

12.7

Leemten in kennis archeologie

Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd op basis van recente literatuurgegevens, aangevuld met gegevens die zijn verkregen uit het uitgevoerde geofysische onderzoek. Het kan echter niet worden uitgesloten
dat er volledige met zand bedekte onbekende overblijfselen aanwezig zijn op de platformlocatie en langs
de leiding- en kabeltracés. Als tijdens de aanlegwerkzaamheden niet eerder geïdentificeerde archeologische objecten aan het licht komen, worden deze conform de Erfgoedwet (2016) gemeld aan het bevoegd
gezag.

12.8

Monitoring archeologie

Monitoring op het gebied van archeologie is niet voorzien. Als tijdens de werkzaamheden archeologische
resten aan het licht komen die niet als archeologische resten zijn herkend tijdens het geofysisch onderzoek en geotechnische onderzoek, worden deze conform de Erfgoedwet (2016) gemeld bij het bevoegde gezag.
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13

Andere gebruiksfuncties van het gebied

13.1

Overzicht

Dit hoofdstuk over andere gebruiksfuncties betreft de mogelijke invloed die het N05-A-project kan hebben
op andere gebruikers en gebruiksfuncties van dit deel van de Noordzee. Het plangebied wordt gebruikt door
een aantal locatiegebonden gebruiksfuncties, zoals zandwinning en militaire oefengebieden en functies die
minder locatiegebonden zijn, zoals de visserij. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende gebruiksfuncties:


Duurzame energie (locatiegebonden): opwekking van windenergie in windparken op zee en van andere
vormen van duurzame energie. Vijf kilometer ten oosten van de geplande platformlocatie bevindt zich in
Duitsland het windpark Riffgat, maar hiernaast zijn er geen andere windparken of andere vormen van
duurzame energie. Er zijn vooralsnog geen vastomlijnde plannen om in het plangebied windparken te
gaan bouwen.



Kabels en leidingen (locatiegebonden): in het plangebied lopen enkele kabels voor het transport van
elektriciteit en data. In de toekomst worden kabels aangelegd voor het transport van elektriciteit van
nieuwe offshore-windparken. Ten noorden van de Waddeneilanden loopt de NGT-leiding voor het
transport van aardgas van offshore velden, waarop de gasleiding van het N05-A-project aansluit.



Scheepvaart (niet-locatiegebonden): Het plangebied ligt in een redelijk drukbevaren deel van de Noordzee. Enkele kilometers ten noorden van de beoogde locatie van het platform bevindt zich de scheepvaartroute Terschelling-Duitse Bocht. Het plangebied wordt ook gebruikt om de havens in het EemsDollardgebied aan te lopen.



Visserij (niet-locatiegebonden): de hele Noordzee wordt gebruikt door diverse vormen van commerciële
visserij. In het plangebied wordt vooral op platvis en garnaal gevist. Vanwege natuurbelangen zijn er
plannen om een aantal gebieden (waaronder een gedeelte van het plangebied) op korte termijn te sluiten
voor bodemberoerende visserij.



Gas- en oliewinning (locatiegebonden): onder de Noordzeebodem worden ook aardolie en aardgas gewonnen. Het voorgenomen initiatief is daar een voorbeeld van. In het plangebied bevinden zich nu nog
geen installaties voor de winning van aardgas of aardolie.



Zand- en schelpenwinning (locatiegebonden): de Noordzee is de belangrijkste bron voor zandwinning
ten behoeve van kustbescherming en voor ophoogzand voor infrastructuur en nieuwbouw. Zandwinning
vindt plaats buiten de twintig meter dieptelijn, dat wil zeggen buiten het kustfundament, maar uit kostenoverwegingen wel zo dicht mogelijk bij land. De winning van schelpen is klein ten opzichte van de zandwinning. Het platform is gepland in het vergunningsgebied N4B voor zandwinning. In dit hoofdstuk wordt
hierop ingegaan.



Recreatie en toerisme (niet-locatiegebonden): de Noordzeerecreatie vindt vooral plaats op en langs de
stranden en bestaat in mindere mate uit recreatievaart op zee. De belevingswaarde van de zee en de
kust is daarbij een belangrijk aspect. In hoofdstuk 11 en 16 wordt hier specifiek op ingegaan.



Defensie (grotendeels locatiegebonden): ruim 7% van het Nederlandse deel van de Noordzee is beschikbaar voor militaire doeleinden, zoals schiet- vloot- en vliegoefeningen. Ongeveer twaalf kilometer
ten noorden van de geplande platformlocatie ligt een gebied dat is aangewezen als laagvlieggebied voor
straaljageroefeningen.

In alle projectfases van het voornemen kan het N05-A-project hinder opleveren voor andere gebruikers in
het plangebied. In de aanlegfase kunnen andere gebruikers worden gehinderd door de plaatsing van het
productieplatform en de aanleg van de aardgasleiding en elektriciteitskabel. In de boor- en productiefase
geldt een veiligheidszone van vijfhonderd meter rond de platforms die verboden is voor andere gebruikers.
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Ook gelden restricties voor bodemingrepen op de tracés van de leiding en kabel. De onderzochte uitvoeringsvarianten geven geringe verschillen op het gebied van andere gebruikers, maar deze verschillen zijn
niet onderscheidend.
Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van andere gebruiksfuncties de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan:


Het platform zal naar voorkeur van de initiatiefnemer in een zandwingebied worden geplaatst. Geef aan wat de effecten van
de gaswinning zullen zijn op de zandwinning in het gebied.



Breng in beeld de situatie van zandwingebied en zoekgebieden voor zandwinning en benoem daarbij de raakvlakken met het
project. Ook de huidige kabels en leidingen in het gebied dienen in beeld gebracht te worden. Voor het alternatief waarbij de
pijpleiding een tracé naar de Eemshaven volgt, dient de problematiek rondom ruimtebeslag in dit gebied in beeld gebracht te
worden. Naast de toekomstige ontwikkelingen van ONE-Dyas dienen ook relevante autonome ontwikkelingen benoemd te
worden van anderen, voor zover deze vergund zijn.

13.2

Referentiesituatie gebruiksfuncties

Het gedeelte van de Noordzee waarin het plangebied zich bevindt, wordt momenteel op verschillende manieren gebruikt. In dit hoofdstuk wordt de referentiesituatie daarvan beschreven. Wanneer van toepassing
wordt daarbij onderscheid gemaakt tussen Nederland en Duitsland. De kaart in Figuur 27 geeft een overzicht van de huidige gebruiksfuncties in het plangebied en de omgeving.

13.2.1 Referentiesituatie Nederland
Het plangebied wordt gebruikt voor een aantal locatiegebonden gebruiksfuncties, zoals kabels, zandwinning
en verkeersscheidingsstelsels (scheepvaartroutes) voor de scheepvaart. Buiten deze plaatsgebonden activiteiten vinden ook activiteiten in het plangebied plaats die minder locatiegebonden zijn, zoals visserij, nietroutegebonden scheepvaart en recreatieve scheepvaart. Hieronder wordt ingegaan op de huidige situatie
van de gebruiksfuncties. Waar relevant wordt ook een doorkijk gegeven van mogelijke toekomstige activiteiten.
Duurzame energie / Wind op zee
De opwekking van duurzame energie is een activiteit van nationaal belang. De Noordzee biedt mogelijkheden voor grootschalige winning van windenergie. Naar verwachting en volgens de prognoses neemt de
bouw van windparken op zee de komende jaren sterk toe. In 2030 moeten die in 40% van de Nederlandse
elektriciteitsvraag (8,5% van de geschatte energievraag in 2030) voorzien. Naast windturbines is op zee
ook ruimte nodig voor transformatorstations, de benodigde kabels en overige voorzieningen.
Tot 2023 zijn diverse gebieden aangewezen voor Wind op Zee, die deels al in ontwikkeling zijn. Dit betreft
onder andere het windenergiegebied ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’ (TNW). Voor de opgave tot
2030 zijn de twee resterende delen in het windenergiegebied TNW aangewezen voor plaatsing van windparken. Om te voldoen aan de opgave voor de energietransitie zijn na 2030 meer gebieden voor wind op
zee vereist, maar de locaties daarvan zijn nog niet aangewezen. Mogelijk dat ten noorden van de bestaande
scheepsroutes nieuwe gebieden worden aangewezen.
Naast windenergie biedt de Noordzee ook mogelijkheden voor winning van aquatische biomassa en getijden- en golfslagenergie. Op de langere termijn worden mogelijkheden gezien voor verdere groei van energiewinning op de Noordzee en een internationale aanpak, waarbij energiebronnen op de Noordzee zijn
aangesloten op een zogenaamd North Sea Grid.

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

188

Projectgerelateerd

Figuur 27: Gebruiksfuncties van het plangebied en de omgeving

Kabels en leidingen
Verspreid over en in de zeebodem van de Noordzee loopt een groot aantal kabels en leidingen. Deze kabels
en leidingen zijn aangelegd ten behoeve van het transport van gas, olie, elektriciteit en data. Sommige van
deze kabels en leidingen zijn verlaten, wat wil zeggen dat ze nog wel fysiek aanwezig zijn maar niet meer
worden gebruikt voor het daadwerkelijke transport van olie, gas, elektriciteit of data. Het plangebied wordt
doorkruist door de NGT-gasleiding, twee in gebruik zijnde elektriciteitskabels en twee verlaten kabels. Op
de kaart in Figuur 28 is de ligging van de genoemde kabels en leidingen weergegeven.
Met de voorziene groei van Wind op Zee moeten in de komende periode nieuwe elektriciteitskabels wordt
aangelegd om de opgewekte elektriciteit van offshore-windparken af te voeren naar land. Voor de periode
tot 2030 betreft dit ten aanzien van het N05-A-project met name de kabel voor de aansluiting van het nog
te bouwen windpark TNW, maar de route van deze kabel is nog niet bekend.
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Figuur 28: Ligging van kabels en leidingen in het onderzoeksgebied (bron: Archeologisch onderzoek N05-A).

Scheepvaart
Het plangebied ligt nabij een redelijk drukbevaren deel van de Noordzee. Enkele kilometers ten noorden
van de beoogde locatie van het platform bevindt zich de scheepvaartroute ‘Terschelling - Duitse Bocht’. Het
plangebied wordt ook gebruikt om de havens in het Eems-Dollardgebied aan te lopen. De zeescheepvaart
is een activiteit van (inter)nationaal belang. Het is daarom van belang dat de verkeerssscheidingsstelsels,
clearways en ankergebieden in stand blijven en dat de zeescheepvaart op een veilige en vlotte manier kan
plaatsvinden. Naast de doorgaande scheepvaart op de internationale scheepvaartroutes is er ook sprake
van niet-routegebonden scheepvaart, visserij en recreatieve scheepvaart (zie verder op in deze paragraaf).
De kaart in Figuur 29 toont de intensiteit van al het scheepvaartverkeer in het plangebied in 2017.
Het is de verwachting dat de scheepvaart de komende jaren zal groeien in lijn met de voortschrijdende
internationalisering van de economie. In internationaal verband wordt gestreefd om de verontreiniging door
de scheepvaart te verminderen.
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Figuur 29: Verkeersdichtheid over het jaar 2017 van al het scheepvaartverkeer op basis van AIS data (bron: Platform
collision risk study for N05-A, MARIN, 2019)
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Visserij
Een specifieke sector van scheepvaart, die in het bijzonder belangen heeft op de Noordzee, is de visserij.
De visserijsector staat in Nederland onder toenemende druk, onder meer door de Brexit en het verbod op
pulsvisserij. Het beleid voor de visserij wordt voor een groot deel bepaald door het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB). In het plangebied wordt vooral commercieel gevist op platvis en garnaal.
Vanwege natuurbelangen zijn er plannen om een aantal gebieden (waaronder een gedeelte van het plangebied) op korte termijn te sluiten voor bodemroerende visserij.
Gas- en oliewinning
Uit de diepe ondergrond van de Noordzee worden aardolie en aardgas gewonnen. Het voorgenomen initiatief is daar een voorbeeld van. Deze delfstoffenwinning, inclusief de benodigde leidingen, is aangemerkt
als activiteit van nationaal belang. Het beleid is erop gericht om het potentieel van de aanwezige olie- en
gasvoorraden op zee zoveel mogelijk te benutten, mede om de afbouw van de gasproductie uit het Groningenveld te compenseren. Dit beleid is beschreven in het hoofdrapport van dit MER. Naar verwachting zal
tot in de veertiger jaren van deze eeuw aardgas worden geproduceerd uit de kleine velden op de Noordzee.
De offshore gas- en olieproductie zal de komende decennia geleidelijk afnemen. Gedurende deze fase zal
in nationaal verband worden onderzocht of het mogelijk is de bestaande olie-en gasinfrastructuur op de
Noordzee te benutten voor de opslag van CO2 in lege olie- en gasvelden of voor het transport van waterstof,
die wordt geproduceerd met energie van windparken ver op zee.
Zand- en schelpenwinning
De Noordzee is de belangrijkste bron voor zandwinning ten behoeve van kustbescherming en ophoogzand
voor infrastructuur en nieuwbouw. Met name de zandwinning ten behoeve van kustbescherming wordt als
activiteit van nationaal belang beschouwd. Zandwinning vindt plaats buiten de twintig meter dieptelijn, dat
wil zeggen buiten het kustfundament, maar uit kostenoverwegingen wel zo dicht mogelijk bij land. Er wordt
van uitgegaan dat de komende jaren de behoefte aan zand toeneemt en daarmee zal de zandwinning op
de Noordzee eveneens toenemen.
Het platform wordt geplaatst in een vergunningsgebied voor zandwinning, namelijk zandwinningsconcessie
N4B (zie de kaart in Figuur 27). Uit gegevens van Rijkswaterstaat blijkt dat het zandwingebied N4B in 2011
is gebruikt door Boskalis om zand te winnen voor het afdekken van de NGT-hoofdgastransportleiding. Er is
toen ruim 188 duizend kubieke meter zand gewonnen. Daarna is er geen zand meer gewonnen. Momenteel
beschikt de firma Spaansen over de vergunning om in gebied N4B zand te winnen, maar dit bedrijf heeft
daar tot op heden geen gebruik van gemaakt. Langs de hele Nederlandse kust is een groot aantal zandwinlocaties. In een deel hiervan is de firma Spaansen concessiehouder voor de zandwinning. Rijkswaterstaat heeft aangegeven de zandwinningsvergunning aan te passen als ONE-Dyas laat weten dat zij van
plan is te beginnen met de werkzaamheden voor het N05-A project.
Tevens worden op de Noordzee schelpen gewonnen, maar de omvang hiervan is klein ten opzichte van de
zandwinning. In het plangebied is geen sprake van schelpenwinning.
Recreatie en toerisme
De Noordzeerecreatie vindt vooral plaats op en langs de stranden en bestaat in mindere mate uit recreatievaart op zee. De belevingswaarde van de zee en de kust is daarbij een belangrijk aspect. Landschappelijke
verstoring doet af aan die belevingswaarde. De beoogde locatie van het platform ligt op ongeveer twintig
kilometer afstand van Schiermonnikoog en het Duitse Waddeneiland Borkum. Bij helder weer is het platform
zichtbaar vanaf de stranden van deze eilanden maar is zeker niet dominant. Omdat de landschappelijke
verstoring al in hoofdstuk 11 is behandeld, wordt dit niet meer in dit hoofdstuk geadresseerd.
De verwachting is dat zee en kust in de toekomst steeds intensiever worden benut door diverse vormen van
vrijetijdsbesteding.
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Defensie
Ruim 7% van het Nederlandse deel van de Noordzee is beschikbaar voor militaire doeleinden, zoals schiet-,
vloot- en vliegoefeningen. In deze militaire gebieden geldt – wanneer er geen oefeningen plaatsvinden –
het uitgangspunt dat medegebruik wordt toegestaan voor zover dit te verenigen is met de militaire oefeningen. Als in militaire oefengebieden niet-militaire activiteiten vereist zijn, moet dit worden afgestemd met het
ministerie van Defensie. Vanwege het gevaar voor schade en de mogelijke beperkingen op het militaire
gebruik die ervan uitgaan, is het in militaire oefengebieden uitgesloten dat vaste objecten zoals mijnbouwinstallaties of windturbines worden geplaatst. De verwachte ruimtebehoefte aan militaire gebieden is stabiel.
Het plangebied ligt op ongeveer twaalf kilometer buiten een zone die defensie gebruikt als laagvlieggebied.
Straaljagers mogen in deze zone tot minimaal vijfenzeventig meter hoogte vliegen. In deze zone mogen
geen vaste objecten van enige hoogte worden geplaatst (zoals windturbines en gas- en oliewinningsplatforms).

13.2.2 Referentiesituatie Duitsland
Voor een heel groot deel is de referentiesituatie voor het Duitse gedeelte van het plangebied vergelijkbaar
aan de Nederlandse referentiesituatie. Er zijn namelijk geen grote verschillen in de gebruiksfuncties tussen
het Nederlandse en het Duitse gedeelte van de Noordzee. Wel is met betrekking tot sommige gebruiksfuncties de regelgeving anders, waardoor ook de exacte wijze waarop de Noordzee gebruikt wordt, licht afwijkt.
Daarom wordt hieronder per afzonderlijke gebruiksfunctie aangegeven of en zo ja op welke manier de referentiesituatie afwijkt van de Nederlandse referentiesituatie.


Duurzame energie / wind op zee: in het Duitse deel van het plangebied ligt het bestaande windpark
Riffgat. In de variant dat het platform geëlektrificeerd wordt, wordt een kabel naar dit windpark gelegd
voor de levering van de benodigde elektriciteit. Voor de komende jaren geldt dat het Duitse deel van het
plangebied – net als het Nederlandse deel - niet concreet in beeld is voor verdere ontwikkeling van wind
op zee.



Kabels en leidingen: er loopt één in gebruik zijnde elektriciteitskabel in het Duitse deel van het plangebied. Overigens is de situatie in het Duitse gebied vergelijkbaar met de referentiesituatie in het Nederlandse deel. Op de kaart in Figuur 28 is de ligging van de genoemde kabels en leidingen weergegeven.



Scheepvaart en visserij: de referentiesituatie op het gebied van scheepvaart en visserij in het Duitse
deel van het plangebied is vergelijkbaar met de Nederlandse referentiesituatie.



Gas- en oliewinning: op het Duitse continentale plat wordt aanmerkelijk minder olie- en gas gewonnen
dan op het Nederlandse continentale plat. In het Duitse deel van het plangebied bevinden zich geen
mijnbouwinstallaties.



Zand- en schelpenwinning: in het Duitse deel van het plangebied wordt – evenals in het Nederlandse
deel – zand gewonnen voor de kustverdediging en ophoging.



Recreatie en toerisme: de referentiesituatie op het gebied van scheepvaart en visserij in het Duitse
deel van het plangebied is vergelijkbaar met de Nederlandse referentiesituatie.



Defensie: op het Duitse continentale plat zijn een aantal gebieden aangewezen als militair oefengebied.
Deze gebieden liggen op geruime afstand van het plangebied.

13.3

Beoordelingskader

Het gebruik van de Noordzee wordt deels geregeld op grond van internationale verdragen en afspraken en
wordt deels nationaal geregeld. Het Zeerechtverdrag van de Verenigde Naties – waarvan Nederland en
Duitsland verdragspartners zijn – maakt onderscheid tussen zeegebied binnen en buiten de rechtsmacht
van kuststaten. De Noordzee valt in zijn geheel binnen de rechtsmacht van de omliggende kuststaten en
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de grenzen hiervan zijn in 1958 vastgelegd in een verdrag met België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
De zone langs de kustlijn tot twaalf mijl uit de kust is de territoriale zee. Hier heeft een staat alle soevereine
rechten en zijn de nationale wetten van kracht. Wel geldt een aantal beperkingen, waaronder het recht op
onschuldige doorvaart. Het gebied buiten de territoriale zee wordt aangeduid als het Continentaal Plat of
Exclusieve Economische Zone (EEZ). In de EEZ heeft een staat een aantal rechten, zoals het recht op
exploitatie van de aanwezige grondstoffen en het recht op visserij. Daarnaast is het land dat een EEZ instelt,
verantwoordelijk voor het beheer van de natuur in dit gebied.
De grens tussen Nederland en Duitsland in het Eems-Dollardgebied ligt niet eenduidig vast. Het EemsDollardverdrag regelt de wederzijdse erkenning van dit betwiste gebied tot drie zeemijl uit de kust. Het
Westereemsverdrag regelt dit voor het gebied van drie tot twaalf zeemijl. Beide verdragen bevatten afspraken over onder andere de scheepvaart, vergunningverlening en natuurbescherming in het betwiste gebied.
Het platform N05-A komt te liggen in gebied dat valt onder het Westereemsverdrag.
De visserij in de Noordzee wordt geheel geregeld door het Europese Gemeenschappelijke Visserijbeleid
(GVB). Het GVB is een regeling voor het beheer van de Europese vissersvloten en voor het behoud van de
visbestanden. Het werd in het leven geroepen om een gemeenschappelijke hulpbron te beheren. Het GVB
geeft alle Europese vissersvloten gelijke toegang tot de wateren van de EU, zodat zij eerlijk met elkaar
kunnen concurreren.

13.3.1 Beoordelingskader Nederland
De Mijnbouwwet (Mbw) regelt de opsporing en winning van delfstoffen (waaronder aardolie en -gas) in
Nederland en in het Nederlandse deel van de Noordzee. De Mbw bevat eisen waar mijnbouwactiviteiten
aan moeten voldoen, waaronder op het gebied van milieu en veiligheid. Verder vereist de Mbw dat voor het
uitvoeren van bepaalde activiteiten een vergunning nodig is. Van belang voor de andere gebruiksfuncties
is dat de Mbw regelt dat rondom een mijnbouwinstallatie een veiligheidszone van vijfhonderd meter geldt.
Deze veiligheidszone is verboden gebied behalve voor activiteiten ten behoeve van de mijnbouwinstallatie.
Aan weerskanten van een leiding of kabel op de zeebodem geldt een veiligheidszone van vijfhonderd meter.
Binnen die zone mogen er geen activiteiten in de bodem plaatsvinden die de kabel of leiding zouden kunnen
beschadigen.
De Waterwet (Wtw) regelt het beheer van watersystemen, waaronder het Nederlandse deel van de Noordzee. De Wtw bevat onder andere eisen voor het beschermen en verbeteren van de waterkwaliteit. Delfstofwinning op een diepte van meer dan vijfhonderd meter valt op grond van artikel 6.12 van de Wtw echter
onder de Mijnbouwwet.
De Ontgrondingenwet stelt regels ten aanzien van de winning van oppervlaktedelfstoffen, zoals zand, grind,
klei en schelpen. Het belangrijkste instrument dat hierbij wordt gehanteerd is een vergunningenstelsel voor
ontgrondingen. De wet is nader uitgewerkt in het Besluit ontgrondingen in rijkswateren (9 januari 2008). In
de Ontgrondingenwet wordt onderscheid gemaakt tussen ontgrondingen in bij ministeriële regeling aangewezen rijkswateren en andere ontgrondingen. De rijkswateren waarop de Ontgrondingenwet van toepassing
is, zijn vastgesteld in de Regeling ontgrondingen in rijkswateren. Deze omvatten mede de territoriale wateren en de EEZ.

13.3.2 Beoordelingskader Duitsland
De Federale Mijnbouwwet (Bundesberggesetz)
De opsporing en winning van delfstoffen op Duits grondgebied is geregeld in de Bundesberggesetz
(BBergG). Mijnbouwactiviteiten in Duitsland moeten voldoen aan de eisen uit de BBergG. Deze eisen zijn
gericht op het garanderen van een hoog veiligheidsniveau en op het minimaliseren van milieueffecten.
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Verder regelt de BBergG de verlening van opsporings- en winningsrechten van delfstoffen zoals aardolie
en aardgas.
De Federale Waterwegenwet (Bundeswasserstraßengesetz)
De Bundeswasserstraßengesetz (WastrG) regelt de scheepvaart en waterhuishouding in Duitse federale
wateren, inclusief de Duitse territoriale zee. Op basis van deze wet is naar verwachting een zogenaamde
Strom- und Schifffahrtspolizeiliche Genehmigung (SSG, vergelijkbaar met een ontheffing) vereist indien
ONE-Dyas een elektriciteitskabel aan laat leggen op Duits grondgebied. Het bevoegd gezag voor deze
procedure is het Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Emden (WSA).

13.3.3 Maatstaf toetsingskader Nederland en Duitsland
Voor Nederland en Duitsland wordt uitgegaan van hetzelfde toetsingskader omdat het gebied vergelijkbare
eigenschappen en gebruiksfuncties heeft. Daarnaast geldt dat een deel van de gebruiksfuncties internationaal geregeld is. In afwijking tot de andere milieuthema’s zijn voor het thema ‘gebruiksfuncties’ geen kwantitatieve criteria van toepassing voor het vaststellen van het beoordelingskader. Algemeen geldt dat het
voornemen andere gebruikers zo min mogelijk moet hinderen en belemmeren. De toetsingscriteria zijn
daarom op kwalitatieve wijze met aandacht voor de specifieke lokale context gekozen. Scores met plussen
zouden in principe van toepassing zijn als het N05-A-project tot een versterking van de belangen van andere
gebruikers zou leiden. Een dergelijke verbetering is bij het onderzoek echter niet gevonden.


Geen of verwaarloosbare hinder voor andere gebruikers wordt beschouwd als neutraal (0);



Beperkte en/of tijdelijke hinder voor andere gebruikers wordt beschouwd als licht negatief effect (-);



Aanzienlijke en/of langdurige hinder voor andere gebruikers wordt beschouwd als negatief effect (- -);



Ernstige grootschalige en permanente negatieve beïnvloeding van de belangen van gebruikers wordt
beschouwd als een belangrijk negatief effect (- - -).

Tabel 69 geeft de maatstaf voor de beoordeling van de beïnvloeding van de belangen van gebruikers in
Nederland en Duitsland. De beoordeling wordt uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie.
Tabel 69: Maatstaf effectbeoordeling gebruiksfuncties in Nederland en Duitsland
Score

Toetsingskader Nederland en Duitsland

+++

Niet van toepassing

++

Niet van toepassing

+

Niet van toepassing

0

Geen of verwaarloosbare hinder

-

Beperkte en/of tijdelijke hinder voor andere gebruikers in het gebied waar activiteiten worden uitgevoerd

--

Aanzienlijke en/of langdurige hinder voor andere gebruikers in het gebied waar activiteiten worden uitgevoerd

---

13.4

Ernstige permanente hinder voor andere gebruikers in het gebied waar activiteiten worden uitgevoerd

Beschrijving gebruiksfuncties

Bij het N05-A-project kan interferentie met andere gebruikers optreden in alle projectfases van het voornemen. In de aanlegfase kunnen andere gebruikers worden gehinderd door de plaatsing van het productieplatform en de aanleg van de aardgasleiding en elektriciteitskabel. In de boor- en productiefase geldt een
veiligheidszone van vijfhonderd meter rond de platforms.
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13.4.1 Uitvoeringsvarianten
Sommige van de onderzochte uitvoeringsvarianten geven geringe, niet onderscheidende, verschillen op het
gebied van andere gebruikers. Dit is het geval voor de volgende varianten:


Energievoorziening van het productieplatform: als het productieplatform van elektriciteit wordt voorzien
vanaf het Duitse windpark Riffgat, wordt hiervoor een kabel aangelegd tussen het N05-A-platform en het
windpark, die in de zeebodem wordt ingegraven. Als de benodigde energie op het productieplatform zelf
wordt opgewekt met het op het platform gewonnen aardgas, wordt de kabel niet aangelegd. De aanleg
van de kabel duurt maximaal een week en wordt grotendeels uitgevoerd in gebieden waar toch al beperkingen van kracht zijn. De eventuele aanleg van de kabel leidt daarom niet tot onderscheidende
verschillen op het gebied van overige gebruikers.



Uitvalsbases voor bevoorradingsschepen en helikopters: Voor de bevoorrading van het boor- en productieplatform is in een haven aan land een supply base vereist waar materialen worden opgeslagen,
die per bevoorradingsschip naar het platform worden vervoerd. Daarnaast is een heliport vereist voor
bezoeken per helikopter. Mogelijke uitvalsbases zijn Den Helder en Eemshaven. De keuze van de uitvalsbases leidt voor de betreffende haven of heliport en de betreffende vaar- en vliegroute tot een beperkte stijging van de transportbewegingen. Deze toename is echter dusdanig gering dat dit niet tot
onderscheidende verschillen op het gebied van overige gebruikers leidt.

13.4.2 Aanlegfase
Andere gebruikers in het plangebied kunnen in de aanlegfase gehinderd worden door de aanlegwerkzaamheden. Dit omvat onder meer de plaatsing van het productieplatform, de aanleg van de aardgasleiding en
de aansluiting daarvan op de NGT-hoofdtransportleiding en in sommige varianten de aanleg van de elektriciteitskabel naar windpark Riffgat. De hinder is tijdelijk en duren bij elkaar enkele maanden.


Duurzame energie / windenergie: Er zijn geen concrete plannen voor windenergie of andere duurzame
energieopwekking in het plangebied. Er is dus geen hinder of belemmeringen voor de opwekking van
duurzame energie of windenergie te verwachten.



Kabels en leidingen: De geplande tracés van de gasleiding naar de NGT-leiding en van de kabel naar
Riffgat kruisen enkele kabels. Deze kruisingen worden conform NEN 3656 zodanig uitgevoerd zodat de
bestaande kabels geen schade oplopen. Dit betreft een gangbare werkwijze die met beproefde technieken wordt uitgevoerd. Met de kabeleigenaren worden ‘crossing agreements’ opgesteld waarin een en
ander wordt vastgelegd.
Bij de variant waarbij geen elektrificatie van de platforms plaatsvindt, wordt geen elektriciteitskabel aangelegd en treedt daardoor bij de aanleg van de kabel geen hinder op.



Scheepvaart en visserij: Tijdens de aanleg van de pijpleiding en elektriciteitskabel bestaat in het plangebied een kans op hinder door de aanlegwerkzaamheden. De hinder door de aanleg en kabel is tijdelijk
omdat na de aanleg het gebied weer beschikbaar is met uitzondering van bodemberoerende werkzaamheden op de tracés. Vanaf de plaatsing geldt rondom het productieplatform en het boorplatform een
veiligheidszone van vijfhonderd meter waarbinnen geen andere scheepvaart dan bestemmingsverkeer
is toegestaan.



Gas- en oliewinning: In het plangebied is momenteel geen sprake van gas- en oliewinning en er zijn,
buiten het voorliggende initiatief, ook geen plannen voor gas- en/of oliewinning door andere operators in
dit gedeelte van de Noordzee. Er is dus geen sprake van hinder van het voorgenomen initiatief op de
bestaande gas- en oliewinning. ONE-Dyas zelf is wel van plan om in het GEMS-gebied verdere opsporings- en winningsactiviteiten te gaan ontplooien: dit is beschreven in het hoofdrapport van dit MER.
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Zand- en schelpenwinning: De activiteiten van het N05-A-projecten worden deels uitgevoerd in de
zandwinningsconcessie N4B. Om een veilige en stabiele ligging van de leiding en kabel te waarborgen
moet aan weerszijde van de tracés een veiligheidszone van vijfhonderd meter in acht worden genomen
waar geen zand- en/of schelpenwinning mag plaatsvinden. Ook is geen zandwinning toegestaan binnen
de veiligheidszone van vijfhonderd meter rondom het boor- en productieplatform. Bij elkaar wordt hierdoor het areaal waaruit zand kan worden gewonnen binnen de N4B-concessie verkleind met ongeveer
150 hectare (ongeveer 45% verkleining).



Recreatie en toerisme: In de aanlegfase wordt het productieplatform geplaatst, dat naar verwachting
ten minste twintig jaar aanwezig is in het plangebied. De omvang van de schepen voor de aanleg van
de leiding en kabel is gering, maar de werkzaamheden voor de leidingaanleg vinden wel dicht onder de
kust plaats. Voor de aansluiting van de gasleiding op de NGT-leiding wordt ongeveer twee maanden een
werkplatform geplaatst op ongeveer vijf kilometer ten noorden van de oostpunt van Schiermonnikoog. In
hoofdstuk 11 is nader ingegaan op landschappelijke aspecten en deze aspecten vallen daarom buiten
dit hoofdstuk. De werkzaamheden leiden ertoe dat een relatief klein gebied niet toegankelijk is voor de
recreatieve vaart. Dit gebied is hetzelfde als voor de commerciële scheepvaart.



Defensie: Het plangebied ligt niet in een oefenzone voor militaire activiteiten en in het plangebied van
het N05-A-project gelden geen hoogtebeperkingen in verband met laagvliegoefeningen. De afstand tot
een dergelijk gebied is voldoende groot om het voorgenomen initiatief geen invloed te laten hebben op
de militaire oefenzone. Er is dus geen sprake van hinder van het voorgenomen initiatief op militaire
oefengebieden.

13.4.3 Boorfase en productiefase
De mogelijke hinder en belemmeringen voor andere gebruiksfuncties in de boorfase en de productiefase
zijn nagenoeg gelijk. Het enige verschil is dat het productieplatform kleiner is dan het boorplatform en daardoor minder en moeilijker zichtbaar. Omdat deze verschillen niet onderscheidend zijn, is de beschrijving de
boorfase en van de productiefase gecombineerd. De boorfase duurt bij elkaar enkele jaren en valt geheel
of grotendeels samen met de productiefase die ongeveer twintig jaar duurt.
Andere gebruikers in het plangebied kunnen in de boorfase en de productiefase gehinderd worden door de
aanwezigheid van het boorplatform en de veiligheidszone van vijfhonderd meter rond het platform. De effecten met betrekking tot gebruiksfuncties in de boor- en productiefase verschillen op de volgende punten
van de effecten in de aanlegfase (voor de overige interacties waarin de boorfase en de productiefase niet
verschillen van de aanlegfase wordt verwezen naar bovenstaande paragraaf 13.4.2):


Kabels en leidingen: Op de boorlocatie zijn geen bestaande kabels en/of leidingen aanwezig en de
boringen hebben ook geen indirect effect op kabels in de omgeving.



Scheepvaart: Hoewel het plangebied niet in een aangewezen scheepvaartroute ligt, is er wel sprake
van scheepvaart door niet-routegebonden scheepvaart en recreatievaart. De aanwezigheid van het productie- en boorplatform en de veiligheidszone daaromheen geeft beperkte hinder aan deze vormen van
scheepvaart.



Visserij: Het plangebied wordt gebruikt voor de commerciële visserij. De aanwezigheid van het productie- en boorplatform en de veiligheidszone daaromheen kan leiden tot beperkte hinder voor de visserij
en leidt tot een iets kleiner bevisbaar areaal.



Zand- en schelpenwinning: Tijdens de boor en productiefase kan ter plaatse van de productie- en
boorplatform geen zand- en/of schelpenwinning plaatsvinden. Hierdoor wordt het areaal waaruit zand
kan worden gewonnen in de zandwinningsconcessie N4B beperkt.



Recreatie en toerisme: Tijdens de boor- en productiefase wordt gewerkt met een productie- en boorplatform, dat bij mooi weer zichtbaar kan zijn vanaf de stranden en de duinen van de eilanden
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Schiermonnikoog en Borkum. Dit boorplatform is groter dan het uiteindelijke productieplatform en is in
totaal enkele jaren aanwezig in het plangebied. In hoofdstuk 11 is nader ingegaan op landschappelijke
aspecten en deze aspecten vallen daarom buiten dit hoofdstuk.
De werkzaamheden leiden ertoe dat het gebied rond de platformlocatie niet toegankelijk is voor de recreatieve vaart; dit gebied is hetzelfde als voor de commerciële scheepvaart.

13.4.4 Transporten
Andere gebruikers in het plangebied kunnen door de transporten ten behoeve van de activiteiten gehinderd
worden in het gebied. De belangrijkste hinder met betrekking tot gebruiksfuncties als gevolg van de
transporten worden veroorzaakt door:


Scheepvaart: De extra scheepvaartbewegingen leiden tot enigszins intensiever gebruik van de bestaande zeevaartroutes.



Visserij: De extra scheepvaartbewegingen buiten de bestaande zeevaartroutes vinden plaats in gebieden waar mogelijk gevist wordt.

13.4.5 Ontmantelingsfase
Bij de ontmanteling worden de putten afgedicht en worden de installaties veiliggesteld en schoongemaakt.
Vervolgens worden de boven- en onderbouw van het platform met een kraanschip verwijderd en verscheept
voor hergebruik of sloop. De putverbuizingen worden tot beneden de zeebodem weggehaald. Ook kunnen
de pijpleiding en elektriciteitskabel worden verwijderd. De mogelijke hinder en belemmeringen voor andere
gebruiksfuncties in de ontmantelingsfase zijn op dit moment nog niet goed in te schatten omdat deze pas
over ruim twintig jaar zullen starten. Het is echter aannemelijk dat de effecten van de ontmanteling vergelijkbaar zijn met de effecten in de aanlegfase. Deze zijn beschreven in paragraaf 13.4.2. Echter, als later
kabels of leidingen over de gasleiding heen worden gelegd, kan het verwijderen van de gasleiding risico’s
geven voor de later aangelegde kabels en leidingen.

13.5

Beoordeling gebruiksfuncties

13.5.1 Beoordeling Nederland
Beoordeling aanlegfase
Voor de gebruiksfuncties duurzame energie / windenergie, gas- en oliewinning en defensie zijn geen effecten geïdentificeerd in de aanlegfase. Deze worden beoordeeld als neutraal (0). Tijdens de aanlegfase kan
de plaatsing van het productieplatform en de aanleg van de gasleiding en elektriciteitskabel mogelijk effect
hebben voor de onderstaande gebruiksfuncties.


Kabels en leidingen: De leiding- en kabeltracés kruisen enkele kabels. Deze kruisingen worden zodanig
uitgevoerd dat de bestaande kabels geen schade oplopen. Dat betreft een gangbare werkwijze die met
beproefde technieken wordt uitgevoerd, waardoor de eventuele kans op beschadiging of hinder verwaarloosbaar is. Het effect wordt als neutraal (0) beoordeeld.



Scheepvaart en Visserij: De aanlegwerkzaamheden kunnen in beperkte mate hinder of belemmeringen
veroorzaken voor de scheepvaart en visserij in het plangebied. Deze effecten zijn echter beperkt en
tijdelijk van aard en er is voldoende ruimte om uit te wijken. Het effect wordt als licht negatief (-) beoordeeld.



Zand- en schelpenwinning: Door de plaatsing van het productieplatform en de aanleg van de kabel en
leiding wordt het areaal waaruit zand kan worden gewonnen in de zandwinningsconcessie N4B beperkt.
Het wingebied binnen de concessie blijft nog deels beschikbaar en elders buiten de concessie zijn nog
voldoende plaatsen waar zand kan worden gewonnen om aan de zandvraag te voldoen. Het effect wordt
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als licht negatief (-) beoordeeld. Het effect op schelpenwinning is verwaarloosbaar omdat de inperking
van schelpenwingebieden verwaarloosbaar is.


Recreatie en toerisme: De belangrijkste invloed van het voornemen op recreatie en toerisme is de
landschappelijke verstoring door de aanlegactiviteiten. Dit is in hoofdstuk 11 bij de landschappelijke aspecten beschreven en aldaar beoordeeld. De activiteiten hebben geen of verwaarloosbare gevolgen
voor de luchtkwaliteit op de Waddeneilanden of het vasteland van Nederland en Duitsland. Hetzelfde
geldt voor de kwaliteit van het zeewater op de stranden. Aanleggeluid zal gezien de afstand tot de kust
niet of nauwelijks hoorbaar zijn en zeker voldoen aan de geldende geluidseisen. Het effect wordt als
neutraal (0) beoordeeld.

Beoordeling boorfase
Voor de gebruiksfuncties kabels en leidingen, duurzame energie / windenergie, gas en oliewinning en defensie zijn geen effecten geïdentificeerd in de boorfase. Deze worden beoordeeld als neutraal (0). Tijdens
de boorfase kan de aanwezigheid van het boorplatform en de uitvoering van de boringen mogelijk effect
hebben voor de onderstaande gebruiksfuncties.


Scheepvaart: Tijdens de boorfase is er sprake van hinder van het voorgenomen initiatief voor de
scheepvaart in het plangebied. De aanwezigheid van het boorplatform en de veiligheidszone daaromheen geeft mogelijk enige hinder aan deze vormen van scheepvaart. Het platform ligt echter buiten
scheepvaartroutes en er is voldoende ruimte om uit te wijken. Het effect wordt als verwaarloosbaar gezien en daarom als neutraal (0) beoordeeld.



Visserij: Tijdens de boorfase is sprake van zeer beperkte hinder van het voorgenomen initiatief voor de
visserij in het plangebied. In de veiligheidszone rond het boorplatform kan niet worden gevist. In vergelijking tot het totaal bevisbaar areaal is de afname van het bevisbare areaal zeer gering. Het effect wordt
als neutraal (0) beoordeeld.



Zand- en schelpenwinning: Tijdens de boorfase kan ter plaatse van de boorlocatie geen zand- en/of
schelpenwinning plaatsvinden. Hierdoor wordt het areaal waaruit zand kan worden gewonnen in de
zandwinningsconcessie N4B beperkt. Er zijn nog voldoende plaatsen waar zand kan worden gewonnen.
Het effect wordt als licht negatief (-) beoordeeld.



Recreatie en toerisme: De belangrijkste invloed van het voornemen op recreatie en toerisme is de
landschappelijke verstoring door het boor- en productieplatform. Dit is in hoofdstuk 11 bij de landschappelijke aspecten beoordeeld. De activiteiten hebben geen of verwaarloosbare gevolgen voor de luchtkwaliteit op de Waddeneilanden of het vasteland van Nederland en Duitsland. Hetzelfde geldt voor de
kwaliteit van het zeewater op de stranden. Geluid van de boringen zal gezien de afstand tot de kust niet
of nauwelijks hoorbaar zijn en zeker voldoen aan de geldende geluidseisen. Het effect wordt als neutraal
(0) beoordeeld.

Beoordeling productiefase
De effecten met betrekking tot gebruiksfuncties in de productiefase zijn nagenoeg gelijk aan de effecten in
de boorfase. Wel duurt de productiefase langer: ongeveer twintig jaar voor de productie en bij elkaar enkele
jaren voor het boren. Omdat deze verschillen niet onderscheidend zijn, is de effectbeoordeling voor de
productiefase gelijk aan de effectbeoordeling van de boorfase. Als het N05-A-productieplatform wordt geelektrificeerd leidt dit tot een positief effect voor het windpark Riffgat omdat het productieplatform dan een
stabiele afnemer is van de elektriciteit die met de windturbines in het windpark wordt opgewekt.
Beoordeling transporten
Voor de overige gebruiksfuncties duurzame energie / wind op zee, kabels en leidingen, gas- en oliewinning,
zand- en schelpenwinning, recreatie en defensie zijn geen effecten geïdentificeerd voor de transporten.
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Deze worden daarom beoordeeld als neutraal (0). Voor de scheepvaart en visserij zijn de effecten hieronder
beoordeeld.


Scheepvaart: De extra scheepvaartbewegingen leiden tot een zeer gering extra gebruik van de bestaande zeevaartroutes. Het effect wordt als neutraal (0) beoordeeld.



Visserij: De extra scheepvaartbewegingen buiten de bestaande zeevaartroutes vinden plaats in gebieden waar mogelijk gevist wordt. Het effect wordt als neutraal (0) beoordeeld.

Beoordeling ontmantelingsfase
De effecten met betrekking tot gebruiksfuncties in de ontmantelingsfase zijn op dit moment nog niet goed
in te schatten omdat deze pas over ruim twintig jaar zullen starten. Het is echter aannemelijk dat de effecten
van de ontmanteling vergelijkbaar zijn met de effecten in de aanlegfase. Deze zijn beschreven in paragraaf
13.4.2. Echter, als later kabels of leidingen over de gasleiding heen worden gelegd, kan het verwijderen van
de gasleiding risico’s geven voor de later aangelegde kabels en leidingen. Het effect wordt als licht negatief
(-) beoordeeld.

13.5.2 Beoordeling Duitsland
Voor Duits gebied geldt dat de effecten van het voorgenomen initiatief kleiner zijn dan in Nederlands gebied.
Het overgrote deel van de activiteiten vindt immers plaats in Nederlands gebied. Omdat niet uitgesloten kan
worden dat de effecten in Nederlands gebied ook kunnen plaatsvinden in Duits gebied, wordt voor Duitsland
voorzichtigheidshalve dezelfde beoordeling aangehouden voor Nederland, zie Tabel 70.
Tabel 70 geeft een overzicht van de scores op het gebied van gebruiksfuncties in Nederland en Duitsland.
De beoordeling is uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie.
Tabel 70: Scores gebruiksfuncties Nederland en Duitsland. Een beoordeling met ‘0’ betekent dat er geen of verwaarloosbare hinder
of belemmeringen voor andere gebruikers is en een ‘-‘ score dat er beperkte hinder of belemmeringen voor andere gebruikers is.
Activiteit

Wind op
zee

Kabels en
leidingen

Scheepvaart

Visserij

Gas- en
oliewinning

Zand- en
schelpenwinning

Recreatie
en toerisme 1)

Defensie

0

0

-

-

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

-

0

0

Aanlegfase
Plaatsing platform /
aanleg leiding en kabel
Boorfase
Plaatsing platform en boren
putten
Productiefase
Winning van aardgas
Transporten
Schepen en heli’
Ontmantelingsfase
Beëindiging & ontmanteling
1)

De zichthinder van de activiteiten op toerisme en recreatie is in hoofdstuk 11 bij de landschappelijke aspecten beoordeeld en
valt daarom buiten de beoordeling van dit hoofdstuk.

13.6

Mitigerende maatregelen

Het nemen van mitigerende maatregelen is niet relevant omdat geen van de onderdelen als negatief of als
belangrijk negatief aspect zijn beoordeeld.
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13.7

Leemten in kennis gebruiksfuncties

Er zijn voor zover bekend geen leemten in kennis ten aanzien van overige gebruiksfuncties.

13.8

Monitoring gebruiksfuncties

Ten aanzien van overige gebruiksfuncties is geen specifieke vorm van monitoring voorzien.
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14

Onvoorziene voorvallen

14.1

Overzicht

Dit hoofdstuk Onvoorziene voorvallen betreft de mogelijke gevolgen van incidentele gebeurtenissen bij het
N05-A-project en de maatregelen die zijn getroffen om dit te voorkomen. Incidentele gebeurtenissen zijn
incidenten met een kleine kans van optreden maar met mogelijke ernstige gevolgen. Voorbeelden hiervan
zijn een aanvaring van het platform of een grote lekkage in zee. De milieugevolgen zijn onder andere afhankelijk van het type incident, de stoffen op het platform en de geïnstalleerde beschermingsmaatregelen.
Dit hoofdstuk wijkt af van de opzet van de voorgaande hoofdstukken. Zo wordt geen beoordeling uitgevoerd
en wordt geen referentiesituatie beschreven. De reden hiervoor is dat het optreden van incidenten geminimaliseerd moet worden. De wetgeving en het veiligheidsbeheerssysteem van ONE-Dyas zijn er dan ook op
gericht dat incidenten te allen tijde moeten worden voorkomen.
In dit hoofdstuk wordt op de volgende voornaamste gebeurtenissen ingegaan:


Blow-outs: een blow-out is een ongeplande ongecontroleerde uitstroming van aardgas en andere stoffen
uit een put als gevolg van aanvaringen, brand of onderhoud aan de put. De kans van optreden van een
blow-out is zeer klein. Een blow-out kan optreden tijdens het boren van een put of tijdens de gasproductie.



Lekkage of breuk van de aardgastransportleiding: de gasleiding waardoor het aardgas naar de wal wordt
afgevoerd kan bezwijken als er bijvoorbeeld een schip op de leiding strandt of een anker achter de leiding
blijft haken. Als dit optreedt stroomt aardgas en condensaat uit de leiding in zee. Lekkage of breuk hebben alleen gevolgen tijdens de productiefase.



Spills (morsingen): spills zijn onvoorziene voorvallen waarbij olie of andere schadelijke stoffen in het
milieu terechtkomen. Spills kunnen het gevolg zijn van menselijk handelen, lekkages of calamiteiten. De
grootte van een spill is sterk afhankelijk van de aard van de gebeurtenis. Spills kunnen optreden tijdens
alle fases van het project.



Aanvaringen: het productie- of boorplatform kan aangevaren worden door een passerend schip als gevolg van een stuurfout op dat schip of doordat het schip op drift is geraakt na een storing. Aanvaringen
kunnen optreden tijdens alle fases van het project.

De bij een incident vrijkomende hoeveelheid stoffen hangt sterk af van het type gebeurtenis, de hoeveelheid
stoffen die zich op het platform bevindt en de geïnstalleerde beschermende maatregelen. Of een gebeurtenis ook daadwerkelijk gevolgen voor het milieu heeft en de omvang daarvan is afhankelijk van de precieze
gebeurtenis.
Naast gevolgen voor het milieu kunnen onvoorziene voorvallen ook risico’s voor de werknemers op het
boor- of productieplatform met zich meebrengen. Deze risico’s maken geen deel uit van het MER. De veiligheid van het personeel is geregeld in de Arbowet en de risico’s voor de werknemers worden in een specifieke studies onderzocht en geminimaliseerd. Daarnaast werkt ONE-Dyas volgens haar eigen veiligheidsmanagementsysteem, waarin de zorg voor de veiligheid van het eigen personeel en dat van aannemers is
geregeld. Dit HSE managementsysteem van ONE-Dyas is beschreven in deel 1 van het MER (Voorgenomen activiteit).
De Europese en Nederlandse wetgeving vereist dat bij het ontwerp van een olie- of gaswinningsinstallaties
een groot aantal studies wordt uitgevoerd om de kans van optreden van een incident te minimaliseren en
de gevolgen daarvan te beperken. Deze studies vormen dan ook de basis voor dit hoofdstuk. Daarnaast
heeft ONE-Dyas bovendien verspreidingsberekeningen laten uitvoeren als stoffen in zee terechtkomen.
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Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van onvoorziene voorvallen de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan.
 Indien bij het winnen van aardgas een calamiteit plaatsvindt zijn milieueffecten en externe veiligheidsrisico’s te verwachten.
Geef aan wat de kansen en effecten zijn van een blow-out, spill en aanvaring. Geef dit apart aan per fase van een activiteit
(aanleg-/boor- en productiefase) over de volle duur van het project. Beschrijf in het MER:
 Wat de gevolgen zijn van een calamiteit voor emissies naar lucht, water en wat de effecten zijn op Natura 2000-gebieden zoals Noordzeekustzone en Waddenzee, waar een groot deel van de activiteiten plaatsvindt. Modelleer in het MER de verspreiding van het aardgas en eventueel het condensaat indien de blow-out verticaal, dan wel horizontaal of via obstructies plaatsvindt. Hierbij spelen druk en tijdsduur van de blow-out, eventueel gepaard gaand met brand, een cruciale rol. Geef ook aan
wat de kans op en het effect van een lekkage/blow-out (onder zeeniveau) zijn. Na depositie van de zwaardere koolwaterstoffen op het zeeoppervlak zal, onder invloed van wind en getijstroming, zich een film van voornamelijk condensaat over het gebied verspreiden. Maak voor het bepalen van de mogelijke verspreidingspatronen gebruik van geëigende modellen voor de
Noordzee waarbij rekening wordt gehouden met de dimensies en het karakter van de lekkage. De modellering zal tevens rekening moeten houden met de omvang van de lekkage en de plaats van het incident.
 Hoe snel een spill kan worden tegengegaan, zowel de lekkage zelf als de gevolgen van verontreiniging door het aardgas-condensaat mengsel. Maak inzichtelijk (indien een spill-out niet kon worden voorkomen) wat de mogelijke effecten zijn van een
calamiteit op het water, het lokale biotoop en op de soorten. Geef aan wat (bij verschillende watertemperaturen) de verdampingssnelheid is van het condensaat en wat (als percentage) over blijft aan olieachtige substantie. Beschouw hierbij de verschillende manieren waarop een blow-out kan worden voorkomen.
 Hoe groot het risico is dat leidingen door scheepvaart, militair water- en scheepvaartgebruik en visserij worden beschadigd,
bijvoorbeeld door sleepankers en sleepnetten, wat de worst-case calamiteiten kunnen zijn die daarbij kunnen optreden en wat
de gevolgen daarvan kunnen zijn voor het water en de bodem.
 Op welke wijze een calamiteit op een onbemand platform kan worden bestreden, en wat de noodmaatregelen zijn bij een calamiteit (automatische blusvoorzieningen, reddingsboten voor onderhoudswerkers, etc.). Geef aan hoeveel tijd het kost om de
benodigde bestrijdingsmiddelen ter plaatse te krijgen indien ze niet reeds ter plaatse zijn.
 Wat de grensoverschrijdende effecten zijn bij een calamiteit. Geef aan hoe ze kunnen worden voorkomen dan wel gemitigeerd, en hoe dit met de desbetreffende landen wordt geregeld.
 Onderzoek wat de effecten zijn van het ingraven van de pijpleiding en breng in beeld wat de risico’s voor visserij en door adhoc ankeren zijn, wanneer de pijpleiding niet wordt ingegraven. Een uitwerking van een risicoanalyse betreffende scheepvaartveiligheid en visserij inclusief aanloopgebied Westereems dient onderdeel van het MER te zijn. Bij de locatie van het platform dient rekening te worden gehouden met een 500 meter veiligheidszone rondom het platform en de locatie van het Oesterbank herstelproject van het WNF.

14.2

Beoordelingskader

De veiligheid voor mens en milieu als gevolg van de opsporing en winning van aardolie en -gas offshore is
geregeld in diverse Europese en Nederlandse regelingen. Onderstaand wordt kort ingegaan om de meest
relevante regelgeving. Dit overzicht richt zich vooral op de Nederlandse regelingen omdat het N05-A-platform in Nederlands gebied komt te staan en derhalve het Nederlandse wettelijke kader van toepassing is.
Hiermee wordt echter tegelijkertijd aan de Duitse eis voldaan dat informatie over de risico's voor de menselijke gezondheid, voor natuur en landschap en voor cultureel erfgoed beschikbaar moet zijn, bijvoorbeeld
als gevolg van ernstige ongevallen of rampen (bijlage 4 lid 4 c) ee) van de Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung). Bovendien moeten, overeenkomstig bijlage 4, lid 8, UVPG, de geplande preventieve
en noodmaatregelen ook worden behandeld voor zover effecten vanwege de kwetsbaarheid van het project
voor de risico's van ernstige ongevallen of rampen te verwachten zijn.
Offshore Safety Directive
In januari 2017 is de Offshore Safety Directive 2013/30/EU (in het kort: de OSD) geïmplementeerd in de
Nederlandse wet- en regelgeving. De OSD is van toepassing op offshore installaties ten behoeve van de
winning van aardolie en -gas. De richtlijn heeft tot doel de regels over de veiligheid van offshore olie- en
gasactiviteiten te harmoniseren door in één richtlijn zowel regels te stellen over de veiligheid van werknemers als over bescherming van het milieu. De belangrijkste aspecten van de OSD zijn:
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Elke operator is verplicht voor iedere installatie een Rapport inzake Grote Gevaren (RiGG) op te stellen
in aanvulling op het Veiligheids- en Gezondheidsdocument dat al werd vereist op grond van de Mijnbouwwet. Een belangrijke toevoeging van het RiGG aan het V&G-document is de duidelijke focus op
grote gevaren en milieugevaren.



Elke operator is verplicht om voor iedere installatie (1) de veiligheids- en milieukritische elementen te
identificeren, (2) prestatienormen voor deze systemen te specificeren en (3) hun functie en werking gedurende de levensduur zeker te stellen. Veiligheids- en milieukritische elementen zijn (onder)delen van
de installatie die essentieel zijn voor veiligheid van de installatie, de mensen daarop en het milieu. Voor
elke installatie dient een schema te worden opgesteld dat als leidraad zal dienen voor de verificatie van
de werking van veiligheids- en milieukritische systemen. Deze verificatie wordt door een onafhankelijke
partij uitgevoerd.



Elke lidstaat moet een competente autoriteit hebben voor handhaving van de OSD wet- en regelgeving.
In Nederland is dit het SodM. Op Europees niveau zal een samenwerkingsorgaan worden opgezet om
de verschillende autoriteiten kennis en ervaring uit te laten wisselen. Het doel is om gezamenlijk ‘best
practices’ te formuleren en te beheren voor zowel rapportage, risicobeoordeling, verificatie en uitvoering
van de veiligheids- en milieu kritische systemen.

Rapporten inzake Grote Gevaren (RiGG)
Volgend op het Macondo-ongeval in 2010 in de golf van Mexico, zijn voor de offshore olie- en gasactiviteiten
extra maatregelen voorgeschreven in de Europese Richtlijn 2013/30/EU, de Offshore Safety Directive
(OSD). De richtlijn heeft tot doel de kans op zware ongevallen met betrekking tot olie- en gasactiviteiten
verder te verkleinen en de gevolgen hiervan te beperken. Het systematische risicobeheer komt zo op een
hoger niveau. Deze maatregelen zijn sinds 2017 overgenomen in Nederlandse wetgeving. Sindsdien moeten mijnbouwondernemingen een RiGG overleggen aan SodM. Pas na instemming door SodM mogen de
offshore-activiteiten plaatsvinden.
De mijnonderneming beschrijft in het RiGG onder andere welke veiligheids- en milieukritische maatregelen
op de installaties zijn toegepast en hoe deze worden onderhouden. Het RIGG moet elke 5 jaar worden
geactualiseerd en bevat onder meer:


Interne rampenplannen en de regelingen om de autoriteit(en) die verantwoordelijk is (zijn) voor het in
werking te stellen van het externe rampenplan bij een zwaar ongeval snel in te lichten.



Een bedrijfsbeleid en een veiligheids- en milieubeheerssysteem ter voorkoming van zware ongevallen.



De beschrijving van de wijze waarop een extra check wordt uitgevoerd op de veiligheids- en milieukritische elementen door een onafhankelijke partij.



Het al langer bestaande Veiligheids- en Gezondheidsdocument (V&G-document).

Mijnbouwwet
Veilige opsporing en winning van aardgas en andere delfstoffen is van groot maatschappelijk belang. De
Mijnbouwwet biedt de overheid instrumenten die nodig zijn om regie te kunnen voeren om de veiligheid bij
alle vormen van opsporing en winning van delfstoffen te kunnen garanderen. De Mijnbouwwet schrijft in
HOOFDSTUK 4 van de wet voor dat de houder van de winningsvergunning zorgdraagt voor een goede
uitvoering van de activiteiten. Goede zorg houdt in dat alle maatregelen worden genomen, die redelijkerwijs
gevergd kunnen worden, om te voorkomen dat de beoogde activiteiten nadelige gevolgen voor mens en
milieu veroorzaken. Daarnaast worden maatregelen getroffen om de gevolgen van een eventueel zwaar
ongeval voor mens en milieu te beperken. De voorschriften uit de Mijnbouwwet zijn nader uitgewerkt in het
Mijnbouwbesluit en de Mijnbouwregeling.
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Arbowet
Specifieke eisen voor de veiligheid van mijnbouwinstallaties zijn opgenomen in de Arbo-regelgeving. Deze
regelingen richten zich in eerste instantie op de veiligheid voor het personeel, maar deze regels verkleinen
tevens de risico’s van ongevallen en beschermen daarmee tevens het milieu.
Veiligheids- en Gezondheidsdocument
Het wettelijk verplichte Veiligheids- en Gezondheidsdocument gaat in detail in op de veiligheidsaspecten
om risico’s voor mens en milieu tot een acceptabel niveau te beperken. Het eerste onderdeel van het V&Gdocument is het voorontwerprapport waarin de risico’s van de ontwerpopties zijn geïdentificeerd en beheersmaatregelen zijn vastgesteld om de risico’s te beperken. Het voorontwerprapport wordt voorafgaand
aan het MER en de aanvraag voor de mijnbouwmilieuvergunning ingediend. Het volledige V&G-document
wordt minimaal acht weken voor de ingebruikname van het platform aan het SodM gezonden.
NEN 3656 ‘Eisen voor stalen buisleidingen op zee’
In de norm NEN 3656 zijn in detail de eisen vastgelegd waaraan stalen buisleidingen op zee moeten voldoen. Dit betreft onder meer de sterkte, het voorkomen van hinder, ingraafdiepte en maximale faalkansen.

14.3

Onderzochte onvoorziene voorvallen

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende onvoorziene voorvallen:


Blow-out: een ongeplande en ongehinderde uitstroming van aardgas uit een gasput. Een blow-out kan
optreden tijdens de boor- en productiefase.



Lekkage of breuk van de aardgastransportleiding. Dit heeft alleen gevolgen tijdens de productiefase.



Spills (morsingen), onbedoelde lozingen door menselijke fouten of technisch falen van installaties. Spills
kunnen optreden tijdens alle projectfases.



Aanvaring van het productie- of boorplatform. Aanvaringen kunnen optreden tijdens alle projectfases.

De volgende paragrafen geven voor elk van deze voorvallen een beschrijving van de kans van optreden en
de gevolgen hiervan voor het milieu. Om inzicht te verkrijgen in de verspreiding van eventueel vrijkomende
stoffen is de verspreiding van condensaatlekkages in zee gemodelleerd.

14.3.1 Modellering
Voor de modellering van de verspreiding als gevolg van voornoemde gebeurtenissen is gebruik gemaakt
van het OSCAR-model (Oil Spill Contingency and Response), dat is ontwikkeld door researchinstituut SINTEF. OSCAR is een driedimensionaal model waarin de verspreiding van spills op het wateroppervlak, onder
water en langs de kustlijn wordt gemodelleerd. In het model wordt rekening gehouden met weersomstandigheden, de fysieke, biologische en chemische processen die plaatsvinden na het optreden van een spill.
De OSCAR-verspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd door het Britse adviesbureau Petrofac.
In het model zijn diverse scenario’s doorgerekend om de mate van verspreiding in beeld te brengen. De
gemodelleerde verspreiding betreft voor alle gebeurtenissen een worst case situatie. In het model wordt
ook geen rekening gehouden met incidentenbestrijdingsactiviteiten om olievlekken op te ruimen. In de praktijk wordt bij een constatering van een lekkage meteen het Oil Spill Respons Plan (OSRP) geactiveerd.
Als studiegebied voor de verspreiding van de mogelijke verontreinigingen is gekozen voor een gebied van
vijfhonderd km rondom het platform. Het totale studiegebied heeft een oppervlakte van 250 000 km2, Binnen
het studiegebied vallen delen van de kustlijnen van zowel Nederland als Duitsland.
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Per type gebeurtenis is de verspreiding gemodelleerd voor zowel de zomer (juni) als de winter (december).
De hydrodynamische omstandigheden (zoals stromingen en golfhoogte), wind en lucht- en watertemperatuur variëren per seizoen. Voor deze maanden is gekozen omdat in de zomer en winter sprake is van de
verschillende waarden voor de verschillende parameters. Door voor twee maanden de verspreiding te modelleren wordt inzicht verkregen in hoeverre de verschillende omstandigheden in de winter en zomer effect
hebben op de verspreiding en vlekgrootte.

14.3.2 Blow-out
Blow-outs kunnen optreden bij het boren naar nieuwe gasvoorkomens of als gevolg van lekkage, aanvaringen, brand of explosie en onderhoud aan de put. De kans van optreden van een blow-out is zeer klein: tot
nu toe is in Nederland en op het NCP één blow-out van een gasput opgetreden in 1983, terwijl er meer dan
zesduizend putten zijn geboord.

14.3.2.1 Kans op een blow-out
De kans op een blow-out is op basis van eerder opgetreden incidenten op het NCP klein. Dit komt mede
omdat verschillende onafhankelijke en wettelijk verplichte maatregelen worden genomen om een blow-out
te voorkomen. Mogelijkheden tot het stoppen van de uitstroming bij een blow-out hangen af van de oorzaak
daarvan en van de schade die de blow-out heeft aangericht. In sommige gevallen kunnen de afsluiters op
de put nog (provisorisch) worden bediend of kunnen nieuwe afsluiters worden geplaatst. In het slechtste
geval moet een nieuwe put worden geboord om de blow-out onder controle te brengen. In andere gevallen
zal de blow-out vanzelf stoppen door instorting van het boorgat of uitputting van het reservoir. Het in de
atmosfeer uitstromende aardgas zal snel opmengen met de omringende lucht. Hierdoor verdunt het uitstromende gas snel zodat het gasmengsel niet meer explosief is. Ook bij een uitstroming onderwater ontsnapt
en vervliegt het aardgas snel en blijft het niet in de waterkolom.
De duur van de blow-out hangt direct samen met de maatregelen die worden toegepast om de put weer
onder controle te krijgen. In het geval dat de put weer onder controle kan worden gebracht zonder het boren
van een nieuwe put, zal de blow-out binnen enkele uren tot enkele dagen kunnen worden gestopt. In andere
gevallen kan het enkele weken of langer duren voordat de benodigde uitrusting is gemobiliseerd en de extra
put is geboord.
ONE-Dyas heeft studies uitgevoerd om de kans van optreden van een blow-out te bepalen. Deze studies
zijn gebaseerd op historische data van dergelijke voorvallen wereldwijd en specifiek op de Noordzee. Uit
deze studie blijkt dat het risico op een blow-out zeer klein is. De kans op een blow-out tijdens boorwerkzaamheden is iets groter dan de kans tijdens productie of bij onderhoud aan de put. Tabel 71 geeft inzicht
in de kansen op een blow-out tijdens de onderscheiden werkzaamheden per fase van de activiteit. In deze
tabel zijn deze kansen zowel uitgedrukt in frequenties als in de kans van optreden. De kans van optreden
is één gedeeld door de frequentie. Zo is de kans op een blow-out tijdens een exploratieboring berekend op
eens per 2 778 boringen (1 / 3,6 10-4). De genoemde kansen zijn conservatief omdat door het voortschrijden
van de techniek en aanvullende eisen, nieuwe putten een lagere kans op een blow-out hebben.
Tabel 71: Berekende kans op het optreden van een blow-out bij het N05-A-project
Activiteit

Frequentie

Kans van optreden

Boorfase
Exploratieboring

3,6 x 10-4 per te boren boorgat

1 / 2.778 boringen

Ontwikkelingsboring

7,0 x 10-5 per te boren boorgat

1 / 14.286 boringen

2,6 x 10-4 per operatie

1 / 3.846 operaties

Productiefase
Workover werkzaamheden
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Activiteit

Frequentie

Kans van optreden

Wireline werkzaamheden

9,4 x 10-6 per operatie

1 / 106.383 operaties

Snubbing werkzaamheden

4,9 x 10-4 per operatie

1 / 2.041 operaties

Coiled tubing werkzaamheden

2,0 x 10-4 per operatie

1 / 5.000 operaties

Productie

1,8 x 10-5 / prod. put / jaar excl. externe oorzaken

1 / 5.556 jaar

Productie (a.g.v. externe oorzaak)

-5

3,9 x 10 per producerende put jaar

1 / 25.641 jaar

14.3.2.2 Verspreiding ten gevolge van een blow-out
Er is sprake van twee type blow-outs: een onbelemmerde en een belemmerde blow-out. Bij een onbelemmerde blow-out (open blow-out) kan het aardgas vrij uit de put stromen en stroomt dan verticaal de lucht in.
Bij een belemmerde blow-out (obstructed blow-out) wordt de uitstromende gasstraal door bijvoorbeeld de
boortoren gehinderd of afgebogen. Een blow-out onder zeeniveau is ook een vorm van een belemmerende
blow-out, waarbij de waterkolom de vrije uitstroming van het aardgas belemmerd.
Bij een onbelemmerde vrije uitstroming verdampen een deel van het condensaat uit de gasput en komt dus
niet in zee terecht. Bij een belemmerde uitstroming is de verdamping en verneveling kleiner en komt meer
condensaat in zee terecht. De verspreiding van de vrijkomende milieubelastende stoffen voor beide situaties
is door adviesbureau Petrofac gemodelleerd. In deze studies (Petrofac, d.d. 20-12-2019) is uitgegaan van
de volgende hoeveelheden condensaat die in zee terecht komen:


Onbelemmerde blow-out: 12 m3 condensaat per dag afnemend tot 7,9 m3/dag na 90 dagen;



Belemmerde blow-out:

13,6 m3 condensaat per dag afnemend tot 10 m3/dag na 90 dagen.

Gevolgen van een onbelemmerde blow-out
In het model is de verspreiding van een blow-out gemodelleerd tot honderd dagen na optreden hiervan.
Hierbij is ervan uit gegaan dat de put na 90 dagen weer onder controle is, vanaf dag 90 vindt er geen
uitstroom uit de put meer plaats. Figuur 30 en Figuur 31 geven de waarschijnlijkheidskaarten voor de verspreiding weer in zowel de winter als in de zomer. De kaarten geven het effect van een onbelemmerde
blow-out na vijf, twintig, tachtig en honderd dagen weer in de vorm van de aanwezigheid van een condensaatfilm op het wateroppervlak.
NB: de kaarten geven niet de vlekvorming weergeven, maar de kans dat het model berekent dat op deze
rekenpunt condensaat of olie aan de oppervlakte komt. Dit is de reden dat de kaarten waarschijnlijkheidskaarten van de verspreiding worden genoemd.
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Figuur 30: Waarschijnlijkheidskaart verspreiding van een filmlaag als gevolg van een onbelemmerde blow-out in de winterperiode,
waarbij van er uitgegaan is dat een Oil Spill Respons Plan (OSRP) niet is geactiveerd 133

133

Bij alle waarschijnlijkheidskaarten van de verspreiding geldt dat de verspreiding van de vlek plaatsvindt onder invloed van het getij
en de wind. Omdat de getijden elke 6 uur wisselen van eb naar vloed en omgekeerd, keert ook de getijdenstroming elke zes uur
om. Dit patroon is terug te zien in de verplaatsing van de olievlek in de tijd, waardoor deze, afhankelijk van het tijdstip van ‘opname’
van een kaart, waardoor de ligging van de vlek op een bepaald tijdstip een grillig patroon kan vormen.
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Figuur 31: Waarschijnlijkheidskaart verspreiding van een filmlaag als gevolg van een onbelemmerde blow-out
in de zomerperiode, waarbij er van uitgegaan is dat een Oil Spill Respons Plan (OSRP) niet is geactiveerd

Tabel 72 geeft samengevat weer hoe deze stoffen zich gedragen en zich verspreiden. Voor de gedetailleerde verspreidingskaarten wordt verwezen naar genoemde studie.
Tabel 72: Verspreidingsgedrag van vrijkomende stoffen bij een onbelemmerde blow-out
Aspect

Winter

Zomer

Condensaatfilm

De kans op een condensaatfilm op het wateroppervlak is berekend op 90-100% tot
een afstand van circa 3 km rondom de put.
Vanaf een afstand van 10 km vanaf de put
is de kans op het voorkomen van een condensaatfilm berekend op circa 20%. Op
grotere afstand (>20 km) wordt geen

De kans op een condensaatfilm op het wateroppervlak is berekend op 90-100% tot een afstand
van circa 3 tot 4 km rondom de put. Vanaf een afstand van 5-10 km vanaf de put is de kans op het
voorkomen van een condensaatfilm berekend op
circa 20%. Op grotere afstand (>20 km) komen
nog alleen geïsoleerde spots voor.
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Aspect

Winter

Zomer

condensaatfilm meer waargenomen maar
komen geïsoleerde spots voor, de kans op
de aanwezigheid van deze spots is berekend op 1-5%.

De maximale aanwezigheid van de condensaatfilm is berekend op 55 dagen in een straal van 1,5
km rondom de put.

De maximale aanwezigheid van de condensaatfilm is berekend op 58 dagen in een
straal van 1,5 km rondom de put.

Vanaf 10 km van de put bedraagt de maximale
aanwezigheid van de condensaatfilm circa 2 dagen.

Vanaf 10 km van de put bedraagt de maximale aanwezigheid circa 2 dagen.
De condensaatfilm heeft een maximale dikte van 0,6 µm direct na de blow-out. Na 100 dagen is
de dikte van deze laag minder dan 0,1 µm en niet meer met blote oog waarneembaar.
Concentraties aan condensaat in oppervlaktewater na
100 dagen

De hoogst gemeten concentratie is berekend op 371 ppb. Nabij de kust zijn de concentraties lager dan 50 ppb. Na 100 dagen zijn de concentraties afgenomen tot beneden 1 ppb.

Concentraties condensaat
gehecht aan vaste deeltjes
in oppervlaktewater na 100
dagen

De hoogst berekende concentratie is berekend op maximaal 0,49 g/m2,

Kans aanspoelen condensaat op de kust

Indien een blow-out optreedt, is er een kans
van 60% dat condensaat aanspoelt op de
Nederlandse kust (Ameland, Rottumerplaat,
Rottumeroog, Schiermonnikoog, Terschelling en de kustlijn van Groningen en Friesland), mogelijk op zijn vroegst binnen 62
uur na blow-out.

De verwachte hoogste concentratie nabij de Nederlandse kunstlijn is 0,1 g/m2,
De verwachte hoogste concentratie nabij de Duitse kunstlijn is minder dan 0,012 g/m2,

Evenzo is er in dat geval een kans van 49%
dat condensaat aanspoelt op de Duitse kust
(Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog en de kustlijn van Ostfriesland), op zijn
vroegst binnen 60 uur na blow-out.
Impact op kustlijn

Indien een blow-out optreedt, is er een kans van
90% dat condensaat aanspoelt op de Nederlandse kust (Ameland, Rottumerplaat, Rottumeroog, Schiermonnikoog, Terschelling en de kustlijn
van Groningen en Friesland), mogelijk op zijn
vroegst binnen 40 uur na blow-out.
Evenzo is er in dat geval een kans van 88% dat
condensaat aanspoelt op de Duitse kust (Borkum,
Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog en de kustlijn van Ostfriesland), op zijn vroegst binnen 50
uur na blow-out.

Maximale hoeveelheid condensaat dat aanspoelt op de kustlijn is berekend op 2,0 ton condensaat.
Maximale hoeveelheden condensaat dat terecht komt in milieugevoelige gebied gelegen nabij de
kustlijn is berekend op 1,3 ton condensaat (Noordzeekustzone) en op 1,3 ton condensaat (Borkum Riff).
Maximale hoeveelheden condensaat dat terecht komt op milieugevoelige gebied gelegen langs
de kustlijn is berekend op 3,2 ton condensaat (Noordzeekustzone).

Tijdens een blow-out (zowel open als belemmerd) komen koolwaterstoffen (zoals condensaat) en vaste
stoffen vrij. Onderstaande tabel betreft de massabalans van het condensaat honderd dagen na een blowout. Hieruit volgt dat het merendeel van de bij de blow-out vrijgekomen condensaat na honderd dagen is
verdampt of door biodegradatie is afgebroken. In de zomer verdampt het condensaat sneller en daardoor
is er minder aanwezig in het water. In de winter wordt het condensaat door hogere windsnelheden en hogere
golven beter gemengd met het water. De afbraak door biodegradatie en sedimentatie is daardoor hoger
dan in de zomer.
Tabel 73: Massabalans vrijgekomen condensaat honderd dagen na een onbelemmerde blow-out
Afbraakroute

Winter

Verdamping

73,3%
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Afbraakroute

Winter

Afbraak middels biodegradatie

15,4%

11,1%

Neergeslagen met vaste deeltjes in zeewater

11,1%

9,1%

< 0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

< 0,1%

< 0,1%

Gedispergeerd in zeewater
Aangespoeld op strand
Drijft nog op zeewater

Zomer

Gevolgen van een belemmerde blow-out
In het OSCAR-model is de verspreiding van een belemmerde blow-out gemodelleerd tot honderd dagen na
optreden hiervan. Een belemmerde blow-out is een blow-out waarbij het aardgas uit de put niet vrij kan
uitstromen, zoals dit het geval is bij een blow-out onder de zeespiegel. In het model is ervan uit gegaan dat
de put na 90 dagen weer onder controle is, vanaf dag 90 vindt er geen uitstroming uit de put meer plaats.
De mate van verspreiding is gemodelleerd voor zowel de zomer (juni) als de winter (december). Figuur 32
en Figuur 33 geven weer het effect van de open blow-out na vijf, twintig, tachtig en honderd dagen weer in
de vorm van de aanwezigheid van een condensaatfilm op het wateroppervlak.
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Figuur 32: Waarschijnlijkheidskaarten verspreiding van een filmlaag als gevolg van een belemmerde blowout in de winterperiode, waarbij van uitgegaan is dat Oil Spill Respons Plan (OSRP) niet is geactiveerd.
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Figuur 33: Waarschijnlijkheidskaarten verspreiding van een filmlaag als gevolg van een belemmerde blowout in de zomerperiode, waarbij van uitgegaan is dat Oil Spill Respons Plan (OSRP) niet is geactiveerd.

Tabel 74 geeft samengevat weer hoe deze stoffen zich gedragen en zich verspreiden. Voor de gedetailleerde verspreidingskaarten wordt verwezen naar voornoemde studie.
Tabel 74: Verspreidingsgedrag van vrijkomende stoffen bij een belemmerde blow-out
Aspect

Winter

Zomer

Condensaatfilm

De kans op een condensaatfilm op het wateroppervlak is berekend op 90-100% tot een afstand van circa 5 km rondom de put. Vanaf
een afstand van 10-12 kilometer vanaf de put
is de kans op het voorkomen van een condensaatfilm berekend op circa 20%. Op grotere
afstand wordt geen condensaatfilm meer
waargenomen maar komen geïsoleerde spots
voor, de kans op de aanwezigheid van deze
spots is berekend op 1 - 5%.

De kans op een condensaatfilm op het wateroppervlak is berekend op 90-100% tot
een afstand van circa 2 tot 5 km rondom de
put. Vanaf een afstand van 6 - 11 km vanaf
de put is de kans op het voorkomen van een
condensaatfilm berekend op circa 20%. Op
grotere afstand (>16 km) komen nog alleen
geïsoleerde spots voor.
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Aspect

Winter

Zomer

De maximale aanwezigheid van de condensaatfilm is berekend op 58 dagen in een straal
van 1,5 km rondom de put.

De maximale aanwezigheid van de condensaatfilm is berekend op 55 dagen in een
straal van 1,5 - 2,0 km rondom de put.

Vanaf 13 km van de put is de maximale aanwezigheid gereduceerd tot maximaal 2 dagen.

Vanaf 10 -12 km van de put is de maximale
aanwezigheid gereduceerd tot minder dan 2
dagen.

De condensaatfilm heeft een maximale dikte van 0,7 µm. Na 100 dagen is de dikte van deze
laag minder dan 0,1 µm en niet meer met blote oog waarneembaar.
Concentraties aan condensaat
in oppervlaktewater na 100
dagen

De hoogst gemeten concentratie is berekend op 294 ppb. Nabij de kust zijn de concentraties
lager dan 50 ppb. Na 100 dagen zijn de concentraties afgenomen tot beneden 1 ppb.

Concentraties condensaat gehecht aan vaste deeltjes in oppervlaktewater na 100 dagen

De hoogst berekende concentratie is berekend op maximaal 0,65 g/m2,

Kans aanspoelen condensaat
op de kust

Indien een blow-out optreedt, is er een kans
van 62% dat condensaat aanspoelt op de Nederlandse kust (Ameland, Rottumerplaat, Rottumeroog, Schiermonnikoog, Terschelling en
de kustlijn van Groningen en Friesland), op
zijn vroegst binnen 45 uur na blow-out.

De verwachte hoogste concentratie nabij de Nederlandse kunstlijn is minder dan 0,1 g/m2,
De verwachte hoogste concentratie nabij de Duitse kunstlijn is minder dan 0,02 g/m2,

Evenzo is er in dat geval een kans van 55% dat
condensaat aanspoelt op de Duitse kust (Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog en
de kustlijn van Ostfriesland), op zijn vroegst binnen 60 uur na blow-out.

Impact op kustlijn

Indien een blow-out optreedt, is er een kans
van 87% dat condensaat aanspoelt op de
Nederlandse kust (Ameland, Rottumerplaat,
Rottumeroog, Schiermonnikoog, Terschelling en de kustlijn van Groningen en Friesland), mogelijk op zijn vroegst binnen 40 uur
na blow-out.
Evenzo is er in dat geval een kans van 91%
dat condensaat aanspoelt op de Duitse kust
(Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog en de kustlijn van Ostfriesland), op zijn
vroegst binnen 3 dagen na blow-out.

Maximale hoeveelheid condensaat dat aanspoelt op de kustlijn is berekend op 1,7 ton.
Maximale hoeveelheden condensaat dat terecht komt in milieugevoelige gebied gelegen nabij
de kustlijn is berekend op 0,8 ton condensaat (Noordzeekustzone) en op 1,2 ton condensaat
(Borkum Riff).
Maximale hoeveelheden condensaat dat terecht komt op milieugevoelige gebied gelegen
langs de kustlijn is berekend op 2,0 ton condensaat (Noordzeekustzone).

Tijdens een blow-out (zowel open als belemmerd) komen koolwaterstoffen (zoals condensaat) en vaste
stoffen vrij. Onderstaande tabel betreft de massabalans van het condensaat honderd dagen na een blowout. Hieruit volgt dat het merendeel van de bij de belemmerde blow-out vrijgekomen condensaat na honderd
dagen is verdampt of middels biodegradatie is afgebroken.
Tabel 75: Massabalans vrijgekomen condensaat honderd dagen na een belemmerde blow-out
Afbraakroute

Winter

Zomer

Verdamping

74,0%

81,6%

Afbraak middels biodegradatie

14,9%

12,1%

Neergeslagen met vaste deeltjes in zeewater

11,0%

6,2%

< 0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

< 0,1%

<0,1%

Gedispergeerd in zeewater
Aangespoeld op strand
Drijft nog op zeewater
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14.3.3 Falen van de aardgasleiding
14.3.3.1 Kans op falen van de aardgastransportleiding
De kans op het falen van de aardgastransportleiding (lekkage of breuk) is klein. De aardgastransportleiding
wordt ontworpen en aangelegd conform NEN 3656 ‘Eisen voor stalen buisleidingen op zee. NEN 3656
vereist dat de faalkans van een buisleiding op zee kleiner is dan 10-6 per km per jaar.
ONE-Dyas heeft voor de gasleiding van het N05-A-project een risicobeoordeling laten uitvoeren. Hieruit
volgt dat de kans op lekkage of breuk van de leiding, rekening houdend met de kans op beschadiging van
de leiding door scheepvaart en visserij, kleiner is dan 1 x 10-6 per kilometer leiding per jaar (oftewel de kans
op lekkage vanuit één kilometer van de leiding als gevolg van scheepvaart en visserij is kleiner dan eens in
de miljoen jaar) als de leiding ten minste zeventig cm wordt ingegraven. ONE-Dyas voldoet aan deze eis
door gedurende de levensduur van de leiding te zorgen dat de leiding ten minste zeventig cm diep is ingegraven. Gezien de lengte van de aardgastransportleiding van vijftien km, is de faalkans daarmee kleiner
dan eens in de 66 000 jaar. De aardgastransportleiding wordt mogelijk voorzien van een betoncoating (ca.
vier cm) om de stabiele ligging te verbeteren.

14.3.3.2 Verspreiding ten gevolge van een breuk in de aardgastransportleiding
Indien door onvoorziene omstandigheden een lekkage in de gastransportleiding optreedt, dan zijn eveneens
hier aardgas en aardgascondensaat de belangrijkste milieuverontreinigende stoffen. Hoeveel hiervan vrijkomt is afhankelijk van hoe snel de toevoer naar de gastransportleiding wordt afgesloten. Uitstromend aardgas vervliegt snel, maar het uitstromende condensaat kan een vlek vormen. Petrofac heeft in haar studie
(Petrofac, d.d. 20-12-2019) de verspreiding van deze condensaatvlek berekend.
In de berekeningen is ervan uitgegaan dat de detectie van de breuk in de aardgastransportleiding en het
afsluiten van de gastoevoer vanaf het N05-A-platform maximaal één uur duurt. Gedurende dit uur komt
maximaal 158 m3 condensaat vrij. De mate van verspreiding hiervan is gemodelleerd over een periode van
tien dagen, waarbij eveneens weer onderscheid is gemaakt tussen de zomer (juni) en de winter (december)
periode.
Figuur 34 en Figuur 35 geven waarschijnlijkheidskaarten van de berekende verspreiding weer als gevolg
van een breuk in de aardgastransportleiding. Beide figuren geven weer het effect van de spill na één, drie
zes en tien dagen weer in de vorm van de aanwezigheid van een filmlaag op het wateroppervlak voor
respectievelijk de winter- en de zomerperiode.
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Figuur 34: Waarschijnlijkheidskaarten verspreiding van een filmlaag als gevolg van een leidingbreuk in de winterperiode, waarbij ervan
uitgegaan is dat Oil Spill Respons Plan (OSRP) niet is geactiveerd
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Figuur 35: Waarschijnlijkheidskaart verspreiding van een oliefilm als gevolg van een leidingbreuk in de zomerperiode, waarbij van
uitgegaan is dat Oil Spill Respons Plan (OSRP) niet is geactiveerd.

Tabel 76 geeft samengevat weer hoe de milieuverontreinigende stoffen zich gedragen en zich verspreiden
gedurende tien dagen na de breuk.
Tabel 76: Verspreidingsgedrag vrijkomende stoffen bij een breuk in de aardgastransportleiding
Aspect

Winter

Zomer

Oliefilm

De kans op waarnemen van een oliefilm
op het wateroppervlak is berekend op
19%.

De kans op waarnemen van een oliefilm op het
wateroppervlak is berekend op 23%.

Vanaf 10 km van de breuk ligt de kans op
een oliefilm op het wateroppervlak in de
range van 10 – 20 %, vanaf 12 km van de
breuk is de kans hierop 1-5%, waarbij
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Aspect

Winter

Zomer

geïsoleerde spots mogelijk waarneembaar
zijn tot circa 17 km van de breuk (5-10%).

waarneembaar zijn tot circa 22 km van de breuk
(5-10%).

De maximale duur van blootstelling aan
de oliefilm is berekend op 3,7 dagen.

De maximale duur van blootstelling aan oliefilm
is berekend op 4,7 dagen.

Het model berekent niet een aaneengesloten oliefilm maar verspreid voorkomende spots.
Direct na de leidingbreuk is de maximale dikte van deze laag berekend op 60 µm, na 3 dagen
is de dikte afgenomen tot maximaal 0,1 µm en niet meer met het blote oog waarneembaar.
Concentraties aan koolwaterstoffen (condensaat) in oppervlaktewater na tien dagen

De hoogst gemeten concentratie is berekend op 3 530 ppb (direct na de breuk). Na drie dagen
zijn deze concentraties afgenomen tot lager dan 50 ppb.

Concentraties aan vaste deeltjes in oppervlaktewater na
tien dagen

De hoogst berekende concentratie is berekend op maximaal 0,145 g/m2,

Kans aanspoelen condensaat
op de kust

Indien een leidingbreuk optreedt, is er een
kans van 6% dat condensaat aanspoelt
op de Nederlandse kust (Ameland, Rottumerplaat, Rottumeroog, Schiermonnikoog,
Terschelling en de kustlijn van Groningen
en Friesland), op zijn vroegst binnen 23
uur na de breuk.

Nabij de kust zijn de concentraties lager dan 50 ppb.

De verwachte hoogste concentratie nabij de Nederlandse kunstlijn is 0,145 g/m2,
De verwachte hoogste concentratie nabij de Duitse kunstlijn is maximaal 0,01 g/m2,

Evenzo is er in dat geval een kans van
23% dat condensaat aanspoelt op de
Duitse kust (Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog en de kustlijn van Ostfriesland), op zijn vroegst binnen 38 uur na
breuk.
Impact op kustlijn

Indien een leidingbreuk optreedt, is er een kans
van 21% dat condensaat aanspoelt op de Nederlandse kust (Ameland, Rottumerplaat, Rottumeroog, Schiermonnikoog, Terschelling en de
kustlijn van Groningen en Friesland), mogelijk
op zijn vroegst binnen 21 uur na de breuk.
Evenzo is er in dat geval een kans van 26% dat
condensaat aanspoelt op de Duitse kust (Borkum,
Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog en de kustlijn van Ostfriesland), op zijn vroegst binnen 45
uur na de breuk.

Maximale hoeveelheid condensaat dat aanspoelt op de kustlijn is berekend op 10,4 ton condensaat.
Maximale hoeveelheden condensaat dat terecht komt in milieugevoelige gebied gelegen nabij
de kustlijn is berekend op 13,7 ton condensaat (Noordzeekustzone).
Maximale hoeveelheden condensaat dat terecht komt in milieugevoelige gebied gelegen langs
de kustlijn is berekend op 12,9 ton condensaat (Noordzeekustzone).

14.3.4 Spills (lekverliezen)
Spills zijn lozingen die niet behoren tot de reguliere werkzaamheden op het platform, maar het gevolg zijn
van onvoorziene gebeurtenissen. Spills kunnen het gevolg zijn van menselijk handelen, lekkages, het gevolg van calamiteiten (zoals een aanvaring met een schip) of als gevolg van extreme weersomstandigheden. De hoeveelheid vloeistof die hierbij kan vrijkomen is sterk afhankelijk van de aard van de gebeurtenis
en aanwezige veiligheidsmaatregelen op het platform en varieert van enkele liters tot al de aanwezige vloeistof op het platform.

14.3.4.1 Kans op spills
Op het boorplatform is een aantal potentieel milieuschadelijke vloeistoffen aanwezig, waaronder diesel voor
de generatoren, helikopterbrandstof en diverse chemicaliën voor de boorspoeling. Vooral als met boorspoeling op oliebasis (OBM) wordt geboord, kunnen dit aanzienlijke hoeveelheden zijn. Bij het boren met boorspoeling op waterbasis (WBM) zijn de meeste boorspoelingchemicaliën weinig schadelijk. Typische hoeveelheden gevaarlijke stoffen op het boorplatform zijn enkele honderden kubieke meters diesel en, afhankelijk van het type, een tot enkele honderden kubieke meters boorspoelingchemicaliën. Ondanks dat op
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beide platforms diverse maatregelen zijn getroffen om spills te voorkomen zijn deze op voorhand niet uit te
sluiten.
Op het productieplatform zijn veel minder potentieel milieuschadelijke vloeistoffen aanwezig, waaronder
diesel, condensaat, methanol en TEG. De aanwezige hoeveelheden variëren van enkele liters tot maximaal
enkele kubieke meters.
ONE-Dyas heeft de kans op spills bepaald met een studie naar de kans op faalfrequenties van de verschillende installatieonderdelen en het aanwezige leidingwerk op het platform. In deze studie is onderscheid
gemaakt tussen kleine, middelmatige en grote lekverliezen. Deze onderverdeling is gebaseerd op de mogelijke breukgroottes in de leidingen dan wel installatieonderdelen. Tabel 77 geeft samengevat de kansen
op het optreden van kleine, middelmatige en grote lekverliezen.
Tabel 77: Berekende kansen op het optreden van spills
Klasse Lekverliezen

Faalfrequentie

Kans van optreden

3,0 x 10-5 – 3,2 x 10-2

Kleine lekverliezen

-5

-3

1 / 33.333 jaar - 1 / 31 jaar

Middelmatige lekverliezen

6,8 x 10 – 2,6 x 10

1 / 14.705 jaar - 1 / 384 jaar

Grote lekverliezen

5,2 x 10-7 – 8,8 x 10-4

1 / 1 923.077 jaar - 1 / 1 136 jaar

14.3.4.2 Verspreiding ten gevolge van spills op het platform
Om de effecten van spills tijdens de reguliere productie en tijdens boorwerkzaamheden (tijdelijke situatie)
te tonen, zijn beide situaties gemodelleerd. Voor beide situaties is uitgegaan van een worstcasescenario,
waarbij gedurende één uur een spill plaatsvindt van honderd kubieke meter milieuverontreinigende stoffen.
Voor de reguliere productie is diesel als modelvloeistof gekozen en voor de boorfase basisolie. Basisolie is
het hoofdbestanddeel in de OBM tijdens boorwerkzaamheden.
De mate van verspreiding voor beide situaties is gemodelleerd over een periode van tien dagen, waarbij
eveneens weer onderscheid is gemaakt tussen de zomer (juni) en de winter (december) periode.
Effecten van spills tijdens reguliere productie
Figuur 36 en Figuur 37 geven waarschijnlijkheidskaarten van de berekende verspreiding weer als gevolg
van een spill op het platform tijdens reguliere productie. Beide figuren geven de gemodelleerde kans weer
dat zich op het wateroppervlak op die rekenpunten een filmlaag voordoet na één, drie, zes en tien dagen
voor respectievelijk de winter- en de zomerperiode.
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Figuur 36: Waarschijnlijkheidskaart verspreiding van een filmlaag als gevolg van een spill tijdens reguliere productie (modelvloeistof is
diesel) in de winterperiode, waarbij van uitgegaan is dat Oil Spill Respons Plan (OSRP) niet is geactiveerd

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

220

Projectgerelateerd

Figuur 37: Waarschijnlijkheidskaart verspreiding van een filmlaag als gevolg van een spill tijdens reguliere productie (modelvloeistof is diesel) in de zomerperiode, waarbij van uitgegaan is dat Oil Spill Respons Plan (OSRP) niet is geactiveerd

Tabel 78 geeft samengevat weer hoe de milieuverontreinigende stoffen zich gedragen en zich verspreiden
gedurende tien dagen na de spill. Voor de gedetailleerde verspreidingskaarten wordt verwezen naar voornoemde studie (zie bijlage M12).

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

221

Projectgerelateerd

Tabel 78: Verspreidingsgedrag vrijkomende stoffen bij een spill tijdens reguliere productie
Aspect

Winter

Zomer

Filmlaag

De grootste kans op waarnemen van een
filmlaag op het wateroppervlak is berekend
op 11%. De kans op het waarnemen van de
filmlaag is binnen een straal van 10 kilometer rondom het platform.

De grootste kans op waarnemen van een filmlaag
op het wateroppervlak is berekend op 16%. De
grootste kans op het waarnemen van de filmlaag
is binnen een straal van 10 kilometer rondom het
platform.

Vanaf 16 km van het platform is de kans op
een filmlaag afgenomen tot 1-5%.

Vanaf 16 km van het platform is de kans op een
filmlaag afgenomen tot 1-5%.

De maximale duur van blootstelling aan de
filmlaag is berekend op 3 dagen, tot lokaal
op een afstand van 50 km van het platform.

De maximale duur van blootstelling aan filmlaag is
berekend op 5 dagen, tot lokaal op een afstand
van 35-40 km van het platform.

Het model berekent niet een aaneengesloten filmlaag maar verspreid geïsoleerde condensaatspots.
Direct na de spill is de maximale dikte van deze laag berekend op 265 µm, na tien dagen is de
dikte afgenomen tot maximaal 0,3 µm.
Concentraties aan diesel
in oppervlaktewater na
tien dagen

De hoogst gemeten concentratie is berekend op 658 ppb, tot een afstand van circa 19 km van af
het platform kunnen direct na de spill concentraties van 539 ppb voorkomen.
Nabij de kust zijn de concentraties berekend in een range van 50-354 ppb.
Na drie dagen zijn de concentraties in het oppervlaktewater afgenomen tot < 50 ppb.

Concentraties diesel aan
vaste deeltjes in oppervlaktewater na tien dagen

De hoogste berekende concentratie is berekend op maximaal 0,86 g/m2,

Kans aanspoelen diesel
op de kust

Indien een spill optreedt, is er een kans van
14% dat diesel aanspoelt op de Nederlandse kust (Ameland, Rottumerplaat, Rottumeroog, Schiermonnikoog, Terschelling
en de kustlijn van Groningen en Friesland),
op zijn vroegst binnen 24 uur na de spill.

Indien een spill optreedt, is er een kans van 36%
dat diesel aanspoelt op de Nederlandse kust
(Ameland, Rottumerplaat, Rottumeroog, Schiermonnikoog, Terschelling en de kustlijn van Groningen en Friesland), op zijn vroegst binnen 19
uur na de spill.

Evenzo is er in dat geval een kans van 23%
dat diesel aanspoelt op de Duitse kust (Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog en
de kustlijn van Ostfriesland), op zijn vroegst
binnen 28 uur na de spill.

Evenzo is er in dat geval een kans van 50% dat diesel aanspoelt op de Duitse kust (Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog en de kustlijn van Ostfriesland), op zijn vroegst binnen 33 uur na de spill.

Impact op kustlijn

De verwachte hoogste concentratie nabij de Nederlandse kunstlijn is 0,86 g/m2,
De verwachte hoogste concentratie nabij de Duitse kunstlijn is maximaal 0,002 g/m2,

Tevens is er bij een spill een kans van 16% dat diesel aanspoelt op de Deense kust, op zijn vroegst
binnen 13 dagen na de spill, De rapportage maakt
niet inzichtelijk welk deel van de Deense kust mogelijk wordt bereikt.

Maximale hoeveelheid diesel dat aanspoelt op de kustlijn is berekend op 59,3 ton diesel.
Maximale hoeveelheden diesel dat terecht komt in milieugevoelige gebied gelegen nabij de kustlijn
is berekend op 60,9 ton diesel (Noordzeekustzone).
Maximale hoeveelheden diesel dat terecht komt in milieugevoelige gebied gelegen langs de kustlijn is berekend op 60,5 ton diesel (Noordzeekustzone).
Van het vrijgekomen condensaat bereikt alleen de gemiddelde fractie de Nederlandse kustlijn (2,9
liter/m2). De concentraties nabij de Duitse kustlijn zijn berekend op maximaal 0,3 liter/m2,

Effecten van spills tijdens boorwerkzaamheden
Figuur 38 en Figuur 39 geven de waarschijnlijkheidskaarten van de berekende verspreiding weer als gevolg
van een grote spill op het platform tijdens boorwerkzaamheden. Beide figuren geven de gemodelleerde
kans weer dat zich op het wateroppervlak op die rekenpunten een filmlaag voordoet na één, drie, zes en
tien dagen voor respectievelijk de winter- en de zomerperiode.
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Figuur 38: Waarschijnlijkheidskaart verspreiding van een oliefilm als gevolg van een grote spill tijdens boorwerkzaamheden (modelvloeistof is basisolie) in de winterperiode, waarbij van uitgegaan is dat Oil Spill Respons Plan (OSRP) niet is geactiveerd
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Figuur 39: Waarschijnlijkheidskaarten verspreiding van een oliefilm als gevolg van een grote spill tijdens boorwerkzaamheden (modelvloeistof is basisolie) in de zomerperiode, waarbij van uitgegaan is dat Oil Spill Respons Plan (OSRP) niet is geactiveerd

Tabel 79 geeft samengevat weer hoe de milieuverontreinigende stoffen zich gedragen en zich verspreiden
gedurende tien dagen na de spill. Voor de gedetailleerde verspreidingskaarten wordt verwezen naar voornoemde studie.
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Tabel 79: Verspreidingsgedrag vrijkomende stoffen bij een grote spill tijdens boorwerkzaamheden
Aspect

Winter

Zomer

Oliefilm

De grootste kans op waarnemen van een oliefilm op het wateroppervlak is berekend op
19%.

De grootste kans op waarnemen van een oliefilm op het wateroppervlak is berekend op 16%.
Tot een afstand van circa 15 km van het platform is de kans op geïsoleerde oliespots berekend op 10-16%.

Vanaf 17 km afstand van het platform is de
kans op een oliefilm afgenomen tot 5-10%.
De maximale duur van blootstelling aan de
oliefilm is berekend op 4 dagen, tot lokaal op
een afstand van 48 km van het platform.
De maximale dikte van de oliefilm is berekend
op 539 µm (direct na de spill). De overwegende dikte van de laag is 0,3-5,0 µm. Lokaal
kunnen tot op een afstand van 27 km van het
platform geïsoleerde oliespots voorkomen met
een dikte tussen 50-200 µm.

Vanaf 15 km afstand van het platform is de kans
op een oliefilm afgenomen tot 5-10%. Tot circa
23 km afstand van het platform is kans op het
voorkomen van geïsoleerde oliespots eveneens
berekend op 5-10%.
De maximale duur van blootstelling aan oliefilm
is berekend op 4,2 dagen, tot lokaal op een afstand van 40 km van het platform.
De maximale dikte van de oliefilm is berekend
op 544 µm (direct na de spill) en komt lokaal
voor in de vorm van geïsoleerde oliespots.
De overwegende dikte van de laag is 0,3-5,0
µm.

Concentraties aan koolwaterstoffen in oppervlaktewater na tien dagen

De hoogst gemeten concentratie is berekend op 514 ppb, tot een afstand van circa 14 km van af
het platform kunnen direct na de spill concentraties van 100-200 ppb voorkomen.
Nabij de kust zijn lokaal concentraties berekend in een range van 50-100 ppb.
Na tien dagen zijn de concentraties in het oppervlaktewater afgenomen tot < 50 ppb.

Concentraties aan vaste
deeltjes in oppervlaktewater na tien dagen

De hoogst berekende concentratie is berekend op maximaal 0,31 g/m2,

Kans aanspoelen olie op
de kust

Indien een spill optreedt, is er een kans van
3% dat condensaat of olie aanspoelt op de
Nederlandse kust (Ameland, Rottumerplaat,
Rottumeroog, Schiermonnikoog, Terschelling
en de kustlijn van Groningen en Friesland), op
zijn vroegst binnen 23 uur na de spill.

Indien een spill optreedt, is er een kans van
10% dat condensaat of olie aanspoelt op de Nederlandse kust (Ameland, Rottumerplaat, Rottumeroog, Schiermonnikoog, Terschelling en de
kustlijn van Groningen en Friesland), op zijn
vroegst binnen 19 uur na de spill.

Evenzo is er in dat geval een kans van 8% dat
condensaat of olie aanspoelt op de Duitse kust
(Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog
en de kustlijn van Ostfriesland), op zijn vroegst
binnen 28 uur na de spill.

Evenzo is er in dat geval een kans van 2% dat
condensaat of olie aanspoelt op de Duitse kust
(Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog en
de kustlijn van Ostfriesland), op zijn vroegst binnen 45 uur na de spill.

Impact op kustlijn

De verwachte hoogste concentratie nabij de Nederlandse kunstlijn is 0,31 g/m2,

Maximale hoeveelheid basisolie dat aanspoelt op de kustlijn is berekend op 33,7 ton.
Maximale hoeveelheden basisolie dat terecht komt in milieugevoelige gebied gelegen nabij de
kustlijn is berekend op 100 ton (Borkum Riff).
Maximale hoeveelheden basisolie dat terecht komt in milieugevoelige gebied gelegen langs de
kustlijn is berekend op 52,9 ton (Noordzeekustzone).
Van de vrijgekomen basisolie bereikt een deel de Nederlandse kustlijn (1,0 kg/m2). De Duitse
kunstlijn wordt volgens het model niet bereikt.
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14.3.5 Aanvaringen
14.3.5.1 Kans op een aanvaring
Incidentele milieubelasting kan tevens optreden als een schip het boor- of productieplatform aanvaart. De
kans hierop is onder meer afhankelijk van de nabijheid van scheepvaartroutes terwijl de gevolgen sterk
afhangen van de omstandigheden zoals de snelheid van de aanvaring en de grootte van het schip. Ter
preventie van aanvaringen is continu (24/7) een stand-by schip bij het platform tijdens boorwerkzaamheden
aanwezig, onder meer met het doel om schepen die te dichtbij komen te waarschuwen en te laten bijsturen,
ruim voordat er sprake is van een aanvaring met het platform. Hoewel er meer dan honderdvijftig olie- en
gasplatforms op het Nederlandse deel van de Noordzee staan, komen aanvaringen met platforms zelden
(minder dan eens per jaar) voor op het NCP en worden meestal veroorzaakt door kleinere schepen. Door
de inzet van een stand-by schip tijdens boorwerkzaamheden wordt het risico van een aanvaring verder
verkleind.
Aanvaringen kunnen veroorzaakt worden door:


Passerende schepen van derden (niet gerelateerd aan de activiteiten op het platform, zoals koopvaardijschepen en vissersschepen);



Platform gerelateerde schepen (zoals bevoorradings- en onderhoudsschepen).

Er worden twee type aanvaringen onderscheiden:


Directe aanvaringen als gevolg van navigatie- of manoeuvrefouten of als gevolg van slecht zicht;



Aanvaringen door een schip dat op drift is geraakt als gevolg van bijvoorbeeld een storing aan de motor
of als gevolg het breken van de ankerketting.

De kans op een aanvaring van het N05-A-platform is door het Nederlandse onderzoeksinstituut MARIN
berekend met behulp van het SAMSON-model (Safety Assessment Models for Shipping and Offshore in
the North Sea). Dit model is ontwikkeld voor het voorspellen van ruimtelijke ontwikkelingen in de Noordzee,
van ontwikkelingen in de scheepvaart zelf en van maatregelen ten aanzien van de scheepvaart. Het model
is ontwikkeld door het Directoraat-Generaal Goederenvervoer (nu Directoraat-Generaal Bereikbaarheid) en
wordt gebruikt om de kansen en consequenties van alle type ongevallen op zee te schatten. SAMSON
bevat het merendeel van alle verzamelde data over vaarbewegingen en frequenties op de Noordzee. In het
model worden de schepen ingedeeld in verschillende klassen en wordt rekening gehouden met de diverse
mogelijke oorzaken voor een aanvaring (zoals directe aanvaring, drijvend en de snelheid van een schip).
Uit de studie van MARIN naar de kans op aanvaringen met het platform N05-A (Marin, 32287-1-MO-rev.1,
12 december 2019, zie bijlage M11) volgt dat de kans op een directe aanvaring groter is dan de kans dat
een schip al drijvend tegen het platform botst. Tevens is met behulp van het model de kans op een fatale
aanvaring – de kans dat het platform wordt omgevaren - bepaald op basis van de vaarfrequenties, massa
en snelheid van de passerende schepen.
De totale kans op een aanvaring met het platform (worst-case-benadering), als gevolg van een directe
aanvaring en als gevolg van aandrijven, is berekend op 1 / 273 jaar. In de studie is de aanwezigheid van
een stand-by boot niet meegenomen. Tabel 80 geeft een overzicht van de kansen op aanvaringen met het
platform.
Er is kans op ernstige schade met milieueffecten als de aanvaring een botsingsenergie heeft van meer dan
50 MJ. In vaktermen wordt dit een ‘fatale aanvaring’ genoemd. Een dergelijke aanvaring kan optreden als
een koopvaardijschip (containerschip, bulkschip, tanker) het platform ramt op koerssnelheid. De kans op
een fatale aanvaring is berekend op 0,00104 oftewel op 1 / 965 jaar. Een dergelijke aanvaring kan, maar
hoeft niet per se tot milieueffecten te leiden.
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Tabel 80: Kansen op een aanvaring met een schip tijdens reguliere productie (zonder boorwerkzaamheden)
Aanvaringen

Frequentie

Directe aanvaring (rammen)

1 / 443 jaar

Aanvaring als gevolg van aandrijven

1 / 711 jaar

Overall aanvaringen (direct en drijvend)

1 / 273 jaar

De verwachting is dat 28% van alle aanvaringen, aanvaringen betreffen met koopvaardijschepen. Deze
relatieve hoge score komt door de nabijheid van scheepvaartroutes, de grootte van de schepen en de hoge
snelheid waar ze mee varen. Als er iets misgaat aan boord dan is de kans om de koers te wijzigen om een
aanvaring met het platform te voorkomen relatief klein.
Als naast het N05-A-platform tijdelijk een boorplatform wordt geplaatst, neemt de omvang van de aanwezige
constructies tijdelijk toe. Hierdoor neemt de kans op een aanvaring eveneens tijdelijk toe. In deze tijdelijke
situaties is de kans op een aanvaring berekend op 1 / 136 jaar. Deze kans is een overschatting van de
daadwerkelijke situatie doordat het stand-by-schip niet in de berekening is opgenomen.
Naast schade aan het platform en de mogelijke milieueffecten hiervan is, bestaat eveneens de kans dat als
gevolg van schade aan het schip eveneens milieueffecten kunnen optreden. Deze effecten zijn sterk afhankelijk van het type schip en de lading aan boord. De mogelijke milieueffecten als gevolg van schade aan het
schip zijn in de uitgevoerde beoordeling niet meegenomen.

14.3.5.2 Verspreiding ten gevolge van een aanvaring
Als gevolg van een aanvaring met een schip bestaat eveneens kans dat er milieueffecten kunnen optreden.
De kans op een aanvaring met een schip en de mogelijke milieueffecten hiervan zijn afhankelijk van diverse
factoren, zoals de nabijheid van scheepvaarroutes, de afmetingen en de snelheid van het schip. Mogelijke
effecten van een aanvaring variëren van lichte schade zonder milieueffecten tot in het ultieme geval een
blow-out. De mogelijke effecten van een aanvaring zijn vergelijkbaar met de effecten ten gevolge van spills
en in de worst-case-situatie met de effecten van de blow-out. Deze effecten zijn in de voorgaande paragrafen beschreven.

14.4

Beheersmaatregelen

In de vorige paragrafen zijn mogelijke incidenten beschreven, waarbij is beschreven wat de kans van optreden en de mogelijke effecten zijn. Om de kans van optreden van deze incidenten te verkleinen en om de
effecten daarvan te beperken, worden op alle niveaus beheersmaatregelen getroffen. Omdat deze maatregelen van toepassing zijn op alle hierboven beschreven incidenten, zijn ze in deze paragraaf 14.4 gezamenlijk beschreven.


Bij het ontwerp wordt zorg gedragen dat risico’s zo goed als praktisch mogelijk zijn gereduceerd.



Personeel wordt geschoold om het optreden van incidenten te voorkomen en om bij het optreden van
een incident, adequaat te kunnen ingrijpen.



Op zowel het productie- als het boorplatform zijn verschillende, onafhankelijke veiligheidssystemen aanwezig om risico’s af te wenden en om bij dreigende risico’s al dan niet automatisch in te grijpen om de
installatie weer in een veilige toestand te brengen.



ONE-Dyas heeft noodplannen en materieel beschikbaar om bij het onverhoopt optreden van een incident
de benodigde mitigerende maatregelen te treffen om verdere escalatie te voorkomen en indien nodig de
gevolgen van een incident te beperken.
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14.4.1 Ontwerp van installatie
Het ontwerp van het platform en de pijpleiding is erop gericht een veilige installatie maken waarbij de risico’s
worden beheerd tot een laag niveau (ALARP, As Low As Reasonably Practicable). Het ontwerp en de bedrijfsvoering zijn erop gericht om de milieubelasting zoveel mogelijk te voorkomen. Het platform is zo ontworpen dat een incident niet meteen leidt tot een spill.
Het managementsysteem van ONE-Dyas waarborgt de vereiste veiligheidseisen voor de boring bij het selecteren en contracteren van een boorplatform. De boormaatschappij stelt als eigenaar van het boorplatform
een Rapport inzake Grote Gevaren (RiGG) op. In samenwerking met de boormaatschappij wordt door ONEDyas een Veiligheids- en Gezondheidsdocument (V&G-document) opgesteld waarin specifiek de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de boring worden beschreven. Het V&G document vormt ook de overbrugging tussen de managementsystemen van ONE-Dyas en de boormaatschappij.

14.4.2 Geschoold personeel
Het operationele management, de OIM (Offshore Installation Manager) en een deel van het platformpersoneel heeft een oil spill response training gevolgd bij OSRL 134. Bij deze training wordt het personeel opgeleid
om adequaat te reageren als zich een spill voordoet. Het personeel volgt periodiek opfristrainingen om de
kennis paraat te houden.
Tijdens concurrent operations wordt één functionaris aangewezen als Head of Concurrent Operations
(HCO) om één eindverantwoordelijke persoon te hebben. In het algemeen is dit de OIM (Offshore Installation Manager) van het boorplatform, maar ook de HMI (Hoofd Mijnbouw Installatie) van het productieplatform HMI kan hiervoor aangewezen worden.

14.4.3 Beveiligingssystemen productieplatform
Op het productieplatform zijn diverse beveiligingssystemen aanwezig om onvoorziene voorvallen te voorkomen. De gaswinningputten worden volgens beproefde methoden afgewerkt en voorzien van beveiligingen
ter voorkoming van ongewenst ontsnappen van aardgas. Het veiligheidssysteem werkt autonoom, maar
kan ook worden geïnitieerd vanuit de controlekamer. Deze beveiligingen bestaan uit:


Het reguliere DCS (Distributed Control System) besturingssysteem voor het besturen van het gaswinnings- en behandelingsproces.



Het safeguarding (SGS) systeem is bedoeld om het proces systeem te beschermen tegen buitengewone
condities, emissies van koolwaterstoffen te voorkomen, ontstekingsbronnen te elimineren en preventieve
en mitigerende acties te initiëren. Het SGS systeem is volledig onafhankelijk van het DCS-systeem.
Shut-downs worden ingedeeld in verschillende niveaus. In volgorde van laag naar hoog zijn de volgende
systemen aanwezig:

134



WSI (Well Shut-in): de wing en chokes valves van de put worden gesloten.



TSI 1&2 (Train 1&2 Shut-in): de productietrein wordt ingesloten. Er wordt automatische een WSI
geïnitieerd;



PSI (Proces Shut-in): het proces wordt ingesloten en procespompen worden geïsoleerd. Het proces
blijft onder druk. Er wordt automatisch een TSI 1&2 gestart;



ESD (Emergency Shutdown): het platform wordt geheel ingesloten, inclusief de sub surface safety
valves en de riser valves. De noodgenerator en de brandbluspomp worden gestart, de accommodatie wordt geïsoleerd. Er wordt automatisch een PSI gestart;

Oil Spill Response Limited (OSRL) is the largest international industry-funded cooperative which exists to respond to oil spills
wherever in the world they may occur, by providing preparedness, response and intervention services.
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EBD (Emergency Blow Down) kan alleen handmatig worden geïnitieerd. Het platform wordt van
druk gelaten, inclusief het gedeelte upstream van de HIPSS-kleppen. Er wordt automatisch een
ESD geïnitieerd.



Het HIPPS (High Integrity Pressure Protection System): het HIPPS zorgt voor de scheiding van het hogedruksysteem van de putten van de delen van de installatie die op een lagere druk zijn ontworpen.
Indien de HIPPS-setting wordt bereikt, worden de twee HIPPS-kleppen gesloten. Sluiting van de HIPPS
kleppen initieert tevens een ESD.



Het brand- en gassysteem (F&G) voor het detecteren van brand en/of het vrijkomen van brandbare
gassen.



Het wellhead-controlesysteem voor het bedienen van de kleppen en veiligheden van alle geïnstalleerde
en toekomstige putten.

14.4.4 Beheersingsmaatregelen ten aanzien van blow-outs
Ter voorkoming van een blow-out zijn noodafsluiters op de putten aanwezig. Mocht toch een blow-out optreden dan zijn doodpompaansluitingen op de putten aanwezig. Via deze aansluitingen kan vanaf een veilige afstand zware spoeling in de putten worden gepompt waardoor de uitstroming van aardgas wordt gestopt. Op het boorplatform is doodpompapparatuur en de spoeling hiervoor aanwezig. Op het productieplatform is geen permanente doodpompapparatuur aanwezig, maar hiervoor wordt een speciaal schip ingezet.

14.4.5 Beheersingsmaatregelen ten aanzien van aanvaringen
Aanvaringen kunnen plaats vinden door schepen die een ondersteunende rol voor het platform hebben of
door extern passerende schepen. Conform de Mijnbouwwet geldt rondom het platform een veiligheidszone
van vijfhonderd meter waarin geen schepen mogen komen die geen ondersteunende rol voor het platform
hebben.
De kans op aanvaringen kan verminderd worden door het actief vanaf vaste land monitoren van de scheepvaart nabij het platform door middel van een AIS-systeem. Dit betreft een Automatic Identification System
waarmee vroegtijdig een schip kan worden geïdentificeerd, die mogelijk van koers is geraakt en richting het
platform vaart of drijft. Door het schip op tijd te waarschuwen kan de koers mogelijk worden bijgesteld om
een aanvaring te voorkomen. Indien het betreffende schip op drift is geraakt, is deze methode niet altijd
toereikend en de tijd om het schip te bereiken en te stoppen kan langer zijn om een aanvaring te voorkomen.
Bij een dreigende aanvaring wordt de installatie veilig gesteld en de putten ingesloten om de effecten van
de aanvaringen te beperken. Ook kan besloten worden de aanwezige bemanning te evacueren.
Tijdens boorwerkzaamheden is ter preventie van aanvaringen continue (24/7) een stand-by schip bij het
boorplatform aanwezig. Het stand-by schip heeft onder meer tot doel om schepen die te dichtbij komen te
waarschuwen en te laten bijsturen, ruim voordat er sprake is van een aanvaring met het platform. Daarnaast
kan het schip bij een aanvaring reddingsacties uitvoeren.

14.4.6 Beheersingsmaatregelen ten aanzien van lekkages
Lekkages kunnen optreden door flenslekkages, materiaaldefecten of tijdens overslag. Hierbij kunnen vloeibare en/of gasvormige koolwaterstoffen vrijkomen. De volgende veiligheidsvoorzieningen en maatregelen
worden toegepast om de kans op en de gevolgen van een dergelijk incident te minimaliseren:


Noodstopsysteem;



Minimalisatie flenzen;



Veiligheidskleppen;
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Hot-work, zoals lassen en slijpen, is alleen toegestaan onder strikte voorwaarden;



Voldoende ventilatie en beperking ontstekingsbronnen;



Gas- en branddetectiesystemen;



Passieve en actieve brandwerende voorzieningen en scheiding van gevaarlijke en niet gevaarlijke installatie-onderdelen.

Tijdens boorwerkzaamheden zijn op het boorplatform spill-kits aanwezig. Deze zijn bedoeld om kleine spills
op te vangen en bestaan veelal uit absorptiemateriaal. Deze kits zijn aanwezig op die delen van het platform
waar de kans op spills het grootst is.

14.4.7 Oil spill respons plan
Als ondanks de in de voorgaande paragrafen beschreven beheersmaatregelen zich onverhoopt toch een
spill voordoet, beschikt ONE-Dyas over een Oil Spill Respons Plan (OSRP). Dit plan bevat onder andere
een heldere communicatiestructuur om een efficiënte coördinatie van het opruimen van verontreinigende
stoffen ten gevolge van een onvoorzien voorval te garanderen.
Het OSRP bevat een beschrijving van de maatregelen en voorzieningen die worden getroffen ter bestrijding
of ter beperking van de gevolgen van onvoorziene voorvallen, die een ernstig gevaar opleveren of kunnen
opleveren voor het milieu. Het OSRP geeft ook aan hoe een spill kan worden ingedeeld in klassen op basis
van de Bonn Agreement Oil Appearance Code 135. De verspreiding, kleur en het percentage aangedaan
oppervlak is hierbij van belang. De maatregelen die genomen kunnen worden om de spill op te ruimen zijn
afhankelijk van de klasse waarin de spill ingedeeld is, de weersomstandigheden en het risico voor natuur(gebieden), het platform en de omringende gebruikers. De maatregelen variëren van monitoring en laten
verdampen, in brand zetten, chemische middelen (detergenten en demulsifiers) en de inzet van oliebooms.
Niet iedere maatregel is effectief bij iedere soort spill. Spills van lichte olie, zoals condensaat en diesel,
kunnen niet opgeruimd worden met veegsystemen of chemische middelen. Vaak is het laten verdampen de
beste oplossing.
Het OSRP heeft betrekking op onvoorziene voorvallen op het platform (inclusief boorplatform en onderhoudsplatforms), ter plaatse van de aardgastransportleiding en als gevolg van de inzet van schepen tijdens
de werkzaamheden binnen de vijfhonderd meter veiligheidszone rond het platform. Het OSRP wordt verspreid binnen ONE-Dyas en de ingehuurde boormaatschappij. Ook wordt het gedeeld met de Nederlandse
en Duitse kustwacht en met OSRL.

135

https://www.bonnagreement.org/
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15

Bodembeweging

15.1

Overzicht

Dit hoofdstuk Bodembeweging betreft de mogelijke invloed die het N05-A-project kan hebben op de bodembeweging als gevolg van de gaswinning uit de velden en prospects van het N05-A-project. Bodembeweging
omvat zowel bodemtrillingen als bodemdaling als gevolg van de gaswinning en kan ontstaan doordat de
gaswinning veranderingen in de diepe ondergrond teweegbrengt.


Bodemdaling: een aardgasreservoir is een poreus gesteente waar het aardgas zich onder hoge druk in
de poriën van dat gesteente bevindt. Als aardgas wordt gewonnen uit zo’n reservoir daalt de druk in het
reservoirgesteente, waardoor compactie (samendrukking) van het poreuze gesteente kan optreden door
het gewicht van de bovenliggende aardlagen. Door deze compactie kan op maaiveldniveau een ondiepe
komvormige daling ontstaan.



Bodemtrillingen: trillingen aan het aardoppervlak, ook bekend als aardbevingen, ontstaan wanneer in
breuken in een gesteentelaag op grote diepte (vanaf twee tot vier km diepte) teveel spanning wordt
opgebouwd. Als de energie langs deze breukvlakken loskomt, werkt deze energie door naar het maaiveld en kan afhankelijk van de hoeveelheid vrijkomende energie als een bodemtrilling of aardbeving
worden ervaren.

De bodembeweging als gevolg van de gaswinning treedt alleen op tijdens de productiefase nadat enige tijd
aardgas is gewonnen. Na afloop van de winning kan de bodemdaling nog enige tijd na-ijlen. Bij alle overige
fases van het N05-A-project is bodembeweging niet relevant. Dit hoofdstuk concentreert zich daarom op de
productiefase. Om te bepalen of en zo ja in welke mate door de gaswinning als gevolg van het N05-Aproject bodembeweging kan ontstaan, heeft het onderzoeksinstituut Deltares een onderzoek naar de risico’s
uitgevoerd. De informatie in dit hoofdstuk is grotendeels ontleend aan het rapport van Deltares 136 hierover:
Het rapport van het bodembewegingsonderzoek is opgenomen in bijlage M13. De onderzochte uitvoeringsvarianten verschillen niet onderscheidend van elkaar op het gebied van bodemdaling of -trillingen.
Bodembeweging kan ook optreden door andere oorzaken zoals inklinking van de ondiepe bodem door bijvoorbeeld grondwateronttrekking of door natuurlijke aardbevingen. Dit valt echter buiten de omvang van dit
hoofdstuk.
Op grond van de Mijnbouwwet moet sinds 1 januari 2003 een seismische risicoanalyse omtrent bodemtrillingen als gevolg van de gaswinning in het winningsplan 137 worden opgenomen. De wettelijke toezichthouder op de olie- en gaswinning, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), heeft voor het analyseren van de
risico’s ten gevolge van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen in Nederland, een leidraad 138 opgesteld. Deze leidraad is voor het N05-A-project gevolgd.

136
137

138

‘Aardbevingsrisico en bodemdalingsstudie N05-A gasveld en omliggende prospects’, Deltares, 2019.
De operator moet in het winningsplan inzicht geven in de wijze waarop hij de winning wil gaan uitvoeren en wat de effecten daarvan
zijn. De Minister van EZK moet instemmen met het winningsplan
Methodiek voor Risicoanalyse over geïnduceerde bevingen door gaswinning’ (Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), 2016),
https://www.nlog.nl/sites/default/files/fdb3cd42-ecba-49ce-969f-44318e9d1272_tijdelijke%20leidraad%20sra%20v1-2.pdf
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Advies Reikwijdte en Detailniveau
Het ministerie van EZK heeft ten aanzien van bodemdaling en -trillingen de volgende aanbevelingen voor onderzoek gedaan.
 Onderzoek het verwachte volume van de bodemdalingskom (omvang en diepte) in het worst-case scenario en het effect daarvan op het milieu. Ga ook in op mogelijke positieve effecten indien zandwinning in het gebied wordt voorkomen.
 Beschrijf ook de verwachte snelheid waarmee de bodem in de loop van de tijd zal dalen. Onderzoek en beschrijf of er aardbevingen zijn te verwachten. Indien dat het geval is beschrijf de mogelijke (gemiddelde/maximale) intensiteit en de te verwachten
effecten daarvan voor mens, omgeving (o.a. gebouwen) en natuur.

15.2

Referentiesituatie bodembeweging

Momenteel wordt geen aardgas of -olie gewonnen uit het N05-A veld of een de omliggende prospects in
Nederland en Duitsland. In de referentiesituatie is er geen gaswinning en daardoor geen kans op bodemdaling of -trillingen als gevolg van gaswinning.

15.3

Beoordelingskader bodembeweging

15.3.1 Nederland
De studie van Deltares naar de bodembewegingsrisico’s bij het N05-A-project is uitgevoerd conform
de in de vorige paragraaf genoemde leidraad van
SodM. De methodiek, de Seismische Risico Analyse (SRA), bestaat uit drie stappen, die in de hiernaaststaande Figuur 40 zijn getoond. Verderop in
deze paragraaf wordt de methodiek beschreven en
toegepast voor de velden en prospects van het
N05-A-project.

15.3.2 Duitsland
De gaswinning van het N05-A-veld en de omliggende prospects kan in Duits gebied tot vergelijkbare effecten leiden als in Nederlands gebied. Voor
Duitsland wordt daarom voor de effectbeoordeling Figuur 40: te doorlopen stappen in de Seismische Risicoanalyse
dezelfde maatstaf als voor Nederland gehanteerd.
Maatstaf toetsingskader Nederland en Duitsland
De toetsing wordt afzonderlijk uitgevoerd voor bodemdaling en bodemtrillingen. Scores met plussen zijn
niet van toepassing omdat het project dan tot een verbetering van de situatie met betrekking tot de bodembeweging zou leiden en dat is niet waarschijnlijk.


Voor het toetsingskader voor het effect van bodemdaling wordt de bodemdaling onder de Waddeneilanden aangehouden als de maat voor de beoordeling van het effect:


Als geen of een verwaarloosbare bodemdaling onder land optreedt (< 1 cm), wordt dat beschouwd
als neutraal (0);



Als een geringe bodemdaling onder land optreedt (1 tot 3 cm), wordt dat beschouwd als licht negatief effect (-);



Als een beperkte bodemdaling onder land optreedt (3 tot 6 cm), wordt dat beschouwd als een negatief effect (- -);



Als een aanzienlijke bodemdaling onder land optreedt (> 6 cm), wordt dat beschouwd als een belangrijk negatief effect (- - -).
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Voor het toetsingskader voor het effect van geïnduceerde seismiciteit (bodemtrillingen) van het N05-Aproject worden de risicocategorieën conform de leidraad van SodM aangehouden als de maat voor de
beoordeling van het effect:


Als een reservoir wordt ingedeeld als een veld met een verwaarloosbare kans op geïnduceerde
seismiciteit, wordt dat beschouwd als neutraal (0);



Als een reservoir wordt ingedeeld als Categorie I-veld volgens de SodM-leidraad, wordt dat beschouwd als licht negatief effect (-);



Als een reservoir wordt ingedeeld als Categorie II-veld volgens de SodM-leidraad, wordt dat beschouwd als een negatief effect (- -);



Als een reservoir wordt ingedeeld als Categorie III-veld volgens de SodM-leidraad, wordt dat beschouwd als een belangrijk negatief effect (- - -).

Tabel 81 geeft de maatstaf voor de beoordeling van de effecten op bodemdaling en bodemtrillingen in Nederland en Duitsland. De beoordeling wordt uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie.
Tabel 81: Maatstaf effectbeoordeling bodemdaling en bodemtrillingen in Nederland en Duitsland
Score

Toetsingskader Nederland en Duitsland

+++

Niet van toepassing

++

Niet van toepassing

+

Niet van toepassing

0

Geen of verwaarloosbaar (netto) effect (<1 cm)

-

Bodemdaling: Geringe bodemdaling onder de Waddeneilanden (1 tot 3 cm totaal)
Bodemtrillingen: Indeling als categorie I-veld volgens de SodM-leidraad

--

Bodemdaling: Beperkte bodemdaling onder de Waddeneilanden (3 - 6 cm totaal)
Bodemtrillingen: Indeling als categorie II-veld volgens de SodM-leidraad

---

15.4

Bodemdaling: Aanzienlijke bodemdaling onder de Waddeneilanden (> 6 cm totaal)
Bodemtrillingen: Indeling als categorie III-veld volgens de SodM-leidraad

Beschrijving bodembeweging

Bodembeweging treedt op als gevolg van gaswinning uit een ondergronds reservoir. Het thema bodembeweging is alleen relevant tijdens de productiefase, omdat bodembeweging een resultaat is van langdurige
gasproductie. Bodembeweging kan enige tijd na het stoppen van de gaswinning nog enige tijd aanhouden
als gevolg van een na-ijleffect.
Door de winning van aardgas uit een reservoir daalt de gasdruk in het reservoir, wat kan leiden tot mogelijke
seismische risico’s. Door de gaswinning en drukdaling in het reservoir wordt de gashoudende gesteentelaag
samengedrukt. Dit wordt compactie genoemd. Deze compactie heeft tot gevolg dat de gesteentelaag waar
het aardgas zich in bevindt en de daarboven liggende lagen gaan vervormen. Deze vervorming geeft aanleiding tot de twee belangrijkste gevolgen:


Het ontstaan van een bodemdalingskom op de zeebodem;



Een verhoogd risico op aardbevingen (bodemtrillingen) vanwege beweging langs fossiele geologische
breuken in de diepe ondergrond.

De mate waarin de bovenstaande bodemdaling of risico’s optreden is afhankelijk van de mate van compactie van het reservoirgesteente. De compactie zelf hangt af van een groot aantal factoren zoals de grootte
van het veld, de dikte van de gashoudende laag, de gesteentesoort en de mate van drukdaling.
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15.4.1 Bodemdaling
Als gevolg van de gaswinning daalt de gasdruk in het reservoir wat leidt tot compactie van het reservoirgesteente en bodemdaling aan het maaiveld of op de zeebodem. Het gewicht van de bovenliggende gesteentepakketten wordt in de oorspronkelijke situatie namelijk gezamenlijk gedragen door de nog hoge gasdruk
en door het reservoirgesteente. Vanwege de steeds lagere gasdruk moet steeds meer gewicht door het
reservoirgesteente gedragen worden. Deze toenemende belasting zorgt voor indrukking van het reservoirgesteente, waardoor het volume van het gashoudende reservoir afneemt en de bovenkant van het reservoir
in enige mate daalt. Alle bovenliggende aardlagen buigen met deze beweging mee naar beneden. Deze
neerwaartse beweging wordt via alle daarboven gelegen gesteentepakketten gedeeltelijk doorgegeven naar
het maaiveld, lees de zeebodem, waardoor er aan het oppervlak van de zeebodem een ondiepe bodemdalingskom zal ontstaan. Omdat de relatie tussen de compactie van het reservoir en de reactie van de bovenliggende gesteenten bekend is, kunnen de omvang en diepte van de bodemdalingskom goed gemodelleerd
worden.
In het onderzoek van Deltares is de invloed van de variatie in laagdikte van de verschillende gesteentelagen
in het N05-A veld en de omliggende prospects onderzocht. Hierbij is uitgegaan van een opbouw van gesteenten, zoals die door ONE-Dyas bij onder meer de proefboring naar het N05-A veld is vastgesteld. Om
het effect van de opbouw van de hele ondergrond te onderzoeken zijn voor verschillende verticale doorsneden met de grootste verschillen in diepte en diktes simulaties uitgevoerd. In deze simulaties is ook de mogelijke bandbreedte van een reeks gesteenteparameters onderzocht. De uiteindelijk gebruikte waarden voor
de modelberekeningen zijn, waar mogelijk, gekalibreerd aan laboratoriummetingen op boorkernen, boorgatmetingen en gegevens van omliggende boringen. Ook zijn gemeten bodemdalingsgegevens van andere
kleine velden vergeleken met de modelberekeningen voor N05-A.
Onderzoeksinstituut Deltares heeft met de bovenstaande gegevens de compactie en resulterende bodemdaling gemodelleerd. Deltares heeft hiervoor meerdere prognoses voor de bodemdaling van de zeebodem
doorgerekend: voor het N05-A veld en iedere prospect afzonderlijk en voor het cumulatieve totaal ervan
uitgaande dat alle prospects de maximaal hoeveelheden aardgas bevatten. Dit laatste is het Maximale Gaswinningsscenario, waarbij tot aan het eind van de productie in 2049 aardgas wordt gewonnen volgens de
meest optimistische verwachtingen. Bij de prognose van de velden en prospects zijn vier verschillende
scenario’s doorgerekend, waarin voor ieder scenario een andere compactiecoëfficient (een maat voor de
mate van compactie bij drukdaling in het reservoir) is meegenomen in de berekening.
Het worst case-scenario hierbij is het Maximale Gaswinningsscenario in combinatie met de hoogste compactiecoëfficient.
Maximale bodemdaling in het centrum van de bodemdalingskom
Op basis van deze verschillende modelleringen heeft Deltares berekend dat bij gebruik van de maximale
compactiecoëfficient de maximale bodemdaling in het centrum van de dalingskom ongeveer 4,6 cm bedraagt (zie Figuur 41). Bij gebruik van de waarschijnlijkste compactiecoëfficient bedraagt de bodemdaling
in het midden van de kom 2,6 cm en bij de laagste compactiecoëfficient 1,4 cm. Uit de modellering blijkt
tevens dat de bodemdaling met name in de eerste vijftien jaar optreedt. Na deze periode stabiliseert de
compactie enigszins en daalt de zeebodem nog over een periode van ongeveer twintig jaar tot de maximale
bodemdaling.
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Deze geïnduceerde bodemdaling kan
worden vergeleken met de natuurlijke
dynamiek van sedimenttransport over
de zeebodem. Uit een recente studie
van Vermaas & Marges 139 blijkt dat in
een periode van 23 jaar, tussen 1990
en 2013, variaties in de zeebodemhoogte plaats hebben gevonden in het

gebied ten noordwesten van de Rottumerplaat in de orde van plus 50 tot
minus 50 cm.
Vorm van de bodemdalingskom
Zoals verwacht kan worden uit de sa- Figuur 41: Verloop in de tijd van de bodemdalingscurven voor het centrum van de
mengestelde vorm van de verschil- kom voor de vier verschillende opties voor compactiecoëfficiënten en overige gelende ondergrondse, gashoudende re- steentemechanische parameters voor N05-A en omliggende prospects bij het maxiservoirblokken zal de bodemdaling die male gaswinningsscenario.
contouren globaal volgen. Het diepste
punt ontstaat daarbij ongeveer in het centrum van de gasvoorkomens indien uit alle velden en prospects
maximaal aardgas gewonnen gaat worden tot aan het eind van de productie in 2049, De modellering geeft
aan dat de bodemdalingskom beperkt blijft tot een deel van de Noordzeebodem en zich niet uitstrekt tot
onder de Nederlandse of Duitse Waddeneilanden (zie Figuur 42).
Invloed van zout op de vorm van de bodemdalingskom
Vanwege de dikke laag Zechsteinzout, die het gashoudende reservoirgesteente bedekt, heeft Deltares onderzocht welke invloed deze zoutlaag heeft op de vorm van de bodemdalingskom. Zout gedraagt zich namelijk plastisch in tegenstelling tot de meeste andere gesteentes zoals bijvoorbeeld zandsteen, kleisteen of
kalksteen. Plastisch gedrag betekent dat het zout zich als zeer taaie vloeistof kan gedragen. Het gedrag
van zout is onderzocht door in het model het plastisch gedrag van het zout te variëren.
In het uiterste geval, als het zout volledig (zeer taai) vloeiend kan meebewegen met de compactie van het
reservoir, kan in het centrum van de bodemdalingskom een 35% grotere daling optreden ten opzichte van
bovenstaande ramingen van 1,5, 2,6 en 4,6 cm, waarbij dit plastische gedrag niet is meegenomen. Deze
extra bodemdaling geldt slechts onder een extreme modelaanname, en is in de praktijk onmogelijk voor de
diepte en temperatuur waar het om gaat. In het geval van een grotere bodemdaling in het midden van de
bodemdalingskom zal, omdat het zowel het compactievolume van het reservoir en het volume van de kom
min of meer gelijk blijft, het oppervlakte van de bodemdalingskom kleiner worden. Een grote ondiepe kom
heeft ongeveer hetzelfde volume als een kleinere maar iets diepere kom.
De conclusie is dat twee gevallen bestaan voor de worst case-bodemdaling na afloop van de gaswinning in
2049. Beide gevallen gelden voor maximale gaswinningsscenario, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het
N05-A-veld en alle prospects de maximaal hoeveelheden aardgas bevatten in combinatie met de hoogste
compactiecoëfficient. De daling van alle velden en prospects wordt hierbij gecumuleerd.
1 De uiteindelijke bodemdaling bedraagt 2,6 cm in het geval dat het geen rekening wordt gehouden met
het plastisch gedrag van de Zechsteinzoutlaag.
2 Als het plastisch gedrag van de Zechsteinzoutlaag, die het reservoirgesteente bedekt, maximaal wordt
meegerekend kan de bodemdaling in het centrum van de kom maximaal 35% hoger worden. In dit geval
is de omvang van de bodemdalingskom kleiner.

139

Vermaas, T., & Marges, V. (2017). Volumeanalyse oostelijke Wadden. Deltares; rapportnummer 1230043-003-ZKS-0001.
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Figuur 42: Bodemdaling (cm) voor het N05-A gasveld en omliggende prospects, Weergegeven is de kom zoals die ontstaat bij het
maximale winningsscenario is aan het eind van de productie in 2049, De verschillende plaatjes geven de bodemdaling weer voor de
verschillende compactiecoëfficiënten. De meest waarschijnlijke compactiecoëfficient is 0,035 GPa-1.

Volume bodemdalingskom
Het berekende volume van de maximale bodemdalingskom bedraagt in het ongunstigste geval 5,3 miljoen
m3 bij het maximale gaswinningsscenario en de maximale compactiecoëfficient. Bij waarschijnlijkste compactiecoëfficient het berekende volume 4,5 miljoen m3. Verdeeld over de 36 jaar gaswinning geeft dat per
jaar een volumetoename van gemiddeld 0,15 miljoen m3 bij de maximale compactiecoëfficient en gemiddeld
0,12 miljoen m3 bij waarschijnlijkste compactiecoëfficient. Deze toename kan worden vergeleken met de
belangrijkste trend die Vermaas & Marges (2017) in de periode tussen 1990 en 2013 hebben waargenomen
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in de afname van het sedimentvolume in geulen en de toename op platen in het in het gebied ten noordwesten van de Rottumerplaat. De netto volumeverandering van het sediment tussen 1990 en 2013 was in
dit gebied maximaal 1,5 miljoen m3 per jaar. Vanwege de observatie dat de dynamiek van het sedimenttransport over de zeebodem en de gemeten variaties in sedimentvolume alleen in de eerste jaren van winning ongeveer gelijk kan zijn aan de groei van de bodemdalingskom, lijkt het onwaarschijnlijk dat het netto
effect van de bodemdaling op de lange termijn ten gevolge van gaswinning meetbaar is (zie Figuur 42).

15.4.2 Bodemtrillingen
Zoals boven besproken geeft aardgaswinning aanleiding tot compactie van het reservoirgesteente. Deze
compactie vindt plaats op een diepte van ongeveer 3700 tot 4100 meter. Compactie geeft vervolgens aanleiding tot spanningsveranderingen in de bodem, zowel in het aardgasreservoir als in de bovenliggende
gesteentepakketten. Door de gaswinning wordt een kleiner deel van het gewicht van het bovenliggende
gesteente door het hogedruk aardgas gedragen en dit gewicht moet daardoor door het reservoirgesteente
worden gedragen. Hierdoor vinden de grootste spanningsveranderingen plaats in het reservoir en mogelijk
daar vlakbij. Bij grote spanningsveranderingen kunnen de spanningen voldoende groot worden zodat er
plaatselijk bewegingen optreden langs oude geologische breukvlakken. Normaal gesproken zijn oude breuken minder sterk dan het gesteente zelf en zullen bewegingen het eerst langs oude breuken optreden.
Kleine spanningsveranderingen zullen in eerste instantie niet leiden tot beweging langs breukvlakken, vanwege de wrijving en cohesie tussen de breukvlakken van het gesteente. Pas bij voldoende hoge spanningen
kan op enig moment de spanning groter worden dan de weerstand, waardoor een oude breuk weer kan
gaan bewegen. Als dit plotseling en schoksgewijs gebeurt, resulteert dit in druk- en schuifspanningsgolven
die zich door het gesteente uitwaaieren en voor een deel naar het aardoppervlakte bewegen. Spanningsgolven die het aardoppervlakte bereiken zorgen voor trillingen aan het oppervlak die, als ze sterk genoeg
zijn, als een aardbeving kunnen worden waargenomen. Omdat bij gasvelden de oorzaak menselijk ingrijpen
is, wordt er gesproken van ‘geïnduceerde seismiciteit’. De trillingen die als gevolg hiervan ontstaan aan de
oppervlakte kunnen - als ze sterk genoeg zijn - voelbaar zijn voor personen en kunnen schade aan constructies, gebouwen en inventaris geven.
Methodiek van de Seismisch Risico Analyse
Aan de hand van de Methodiek voor Risicoanalyse van SodM voor geïnduceerde bevingen door gaswinning
(zie Figuur 40) heeft Deltares een risicoanalyse voor geïnduceerde seismiciteit als gevolg van de gaswinning van het N05-A-project uitgevoerd (zie bijlage M13). De risicoanalyse is uitgevoerd voor maximale gaswinningsscenario. Dit scenario gaat ervan uit dat het N05-A veld en alle omliggende prospects die vanaf de
N05-A-platformlocatie kunnen worden aangeboord, daadwerkelijk aardgas bevatten. Als deze maximale
hoeveelheid aardgas daadwerkelijk gewonnen gaat worden, dan geeft dit de maximale compactie en daarmee de maximale toename in gesteentespanningen.
Voor velden die op basis van deze berekeningen een verwaarloosbare kans hebben om geïnduceerde
bevingen te genereren of waar geen bevingen sterker dan M = 2,5 op de schaal van Richter zijn te verwachten, zijn geen aanvullende onderzoekstappen noodzakelijk en volstaat monitoring met het bestaande KNMInetwerk. In de tweede stap, voor velden die niet voldoen aan de eerste screening, wordt de risicocategorie
bepaald. In het geval van categorie I en II is alleen monitoring nodig. Alleen in het geval van categorie III
moet stap 3, een kwantitatieve risicoanalyse, worden uitgevoerd.
Stap 1A: Kans op aardbevingen
Als eerste stap is een screening uitgevoerd op de kans op aardbevingen om te bepalen of verdere studie
nodig is. De screening van de kans op aardbevingen is uitgevoerd met behulp van de Deterministic Hazard
Analysis of Induced Seismicity (DHAIS) als onderdeel van de SRA volgens de leidraad van SodM. Uit de
analyse van Deltares blijkt dat de kans op seismische activiteit verwaarloosbaar is. Dit betekent dat een
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zodanig kleine kans resteert op een aardbeving, dat er realistisch gezien geen rekening mee gehouden
hoeft te worden. Als de kans op een beving verwaarloosbaar is, is er geen noodzaak tot het berekenen van
de magnitude van zo’n gebeurtenis. Voor het N05-A veld is daarom geen verdere analyse uitgevoerd en
volstaat monitoring met het bestaande KNMI-netwerk.

15.5

Beoordeling bodembeweging

Deltares heeft voor de gaswinning uit het N05-A veld en de omliggende prospects een studie uitgevoerd
naar de mogelijke bodemdaling en het aardbevingsrisico. Hieruit komen de volgende resultaten:


De berekende kans op bodemtrillingen (aardbevingen) is verwaarloosbaar klein.



De modellen voor bodemdaling laten zien dat de uiteindelijke bodemdaling in het centrum van de dalingskom varieert van 1,5 cm bij gebruik van de laagste compactiecoëfficient, 2,6 cm bij gebruik van het
meest waarschijnlijke compactiecoëfficient, tot ongeveer 4,6 cm bij gebruik van de maximale compactiecoëfficient. De uiteindelijke waarschijnlijkste bodemdaling is 2,6 cm. Als het plastisch gedrag van de
bovenliggende Zechsteinzoutlaag in het model wordt meegerekend, wordt de maximale bodemdaling in
het centrum van de kom 35% hoger geschat, waarbij het oppervlakte van de dalingskom dan wel kleiner
wordt. Deze bodemdalingen gelden voor het worst case-bodemdaling na afloop van de gaswinning in
2049 bij het cumulatieve maximale gaswinningsscenario, waarbij ervan wordt uitgegaan dat het N05-A
veld en alle prospects de maximaal hoeveelheden aardgas bevatten.



De bodemdaling doet zich voor in het centrum van de bodemdalingskom en neemt geleidelijk af naar de
randen van de kom. Ter plaatse van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden is de bodemdaling nihil.

Effectbeoordeling productiefase
Bodemtrillingen: het door Deltares uitgevoerde onderzoek geeft aan dat de berekende kans op bodemtrillingen verwaarloosbaar klein is. Volgens het beoordelingskader in paragraaf 15.3 wordt het seismisch risico
daarom als neutraal (0) beoordeeld.
Bodemdaling: de berekende maximale bodemdaling ter plaatse van de Waddeneilanden is verwaarloosbaar
en wordt daarom als neutraal (0) beoordeeld.
Effectbeoordeling overige fases
Als gevolg van de overige fases van het project (aanleg, boringen, ontmanteling en transporten) treedt geen
bodemdaling of geïnduceerde seismiciteit op. Om deze reden zijn de overige fases als neutraal (0) beoordeeld. De beoordeling is uitgevoerd ten opzichte van de referentiesituatie.
Tabel 82: Scores bodembeweging Nederland en Duitsland
Activiteit

Voornemen

Aanlegfase
Plaatsen productieplatform en aanleg leiding en kabel

N.v.t., geen risico op bodembeweging door aanleg

Boorfase
Uitvoering van de boringen

N.v.t., geen risico op bodembeweging door boringen

Productiefase
Geïnduceerde seismiciteit

Neutraal (0)
Verwaarloosbaar risico op bodemtrillingen
Neutraal (0)
Geen bodemdaling onder Nederlandse of Duitse Waddeneilanden
Geringe bodemdaling in centrum bodemdalingskom

Bodemdaling
Ontmantelingsfase
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Activiteit

Voornemen

Beëindiging en ontmanteling

15.6

N.v.t., geen risico op bodembeweging door ontmanteling

Mitigerende maatregelen

Het nemen van mitigerende maatregelen is niet relevant omdat geen van de onderdelen als negatief of als
belangrijk negatief aspect zijn beoordeeld.

15.7

Leemten in kennis bodembeweging

Het onderzoek naar de bodembeweging is uitgevoerd op basis van de leidraad van SodM. Deze leidraad
kent onzekerheden maar om onderschatting van mogelijke effecten te voorkomen wordt bij onzekerheden
uitgegaan van conservatieve aannames.

15.8

Monitoring bodembeweging

Op grond van de Methodiek voor Risicoanalyse voor geïnduceerde bevingen door gaswinning (Staatstoezicht op de Mijnen, 2016) volstaat monitoring op het gebied van bodembeweging met het bestaande KNMInetwerk.
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16

Toerisme

In de voorgaande hoofdstukken zijn de milieuaspecten van het voornemen beschreven. Voor deze aspecten
is onderzocht of ze mogelijk ook van invloed kunnen zijn op de gezondheid van de eilandbewoners of eilandgasten en effect kunnen hebben op het toerisme op de eilanden. Het betreft hier vooral de eilanden
Schiermonnikoog in Nederland en Borkum in Duitsland. In dit hoofdstuk wordt een samenvatting van de
relevante aspecten gegeven.
Luchtkwaliteit
In hoofdstuk 7 zijn de emissies naar de lucht en de verspreiding van deze emissies behandeld. Dit is zowel
gedaan voor de stoffen die een effect hebben op de luchtkwaliteit (fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NO2))
als voor Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Op basis van de verwachte emissievrachten zijn met behulp
van verspreidingsberekeningen de immissieconcentraties van deze stoffen op leefniveau berekend. Het
verschil tussen emissies en immissies is, dat emissies hetgeen is wat uit een schoorsteen komt en immissies wat daarvan op een bepaalde plaats weer op de bodem of op leefhoogte terecht komt. De immissies
bepalen dus in hoeverre een bepaalde emissiebron effect heeft op de luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid. De verspreiding van deze stoffen is berekend met landelijk geaccepteerde methoden en verspreidingsmodellen. Bij de berekeningen is onder andere rekening gehouden met de emissieduur, de emissiehoogte en de meteorologische omstandigheden.
Om de invloed op de luchtkwaliteit op de Waddeneilanden in beeld te brengen, is de invloed van de activiteiten op de luchtkwaliteit bepaald voor de vier specifieke toetslocaties op de eilanden Schiermonnikoog,
Rottumerplaat en Borkum (zie Figuur 12). Deze toetspunten zijn zo gekozen, dat hier het grootste effect op
land optreedt. Elders op land zijn de bijdragen van het N05-A-project dus kleiner. Uit de verspreidingsberekeningen blijkt dat:


De berekende maximale bronbijdrage voor NO2 is 0,03 µg/m3 en voor PM10 is de bijdrage kleiner dan
0,01 µg/m3. Deze bijdragen zijn zo klein dat dit geen noemenswaardige invloed heeft op de achtergrondconcentraties voor NO2 en PM10 van respectievelijk 7 en 13 µg/m3. De achtergrondconcentratie op de
eilanden voldoet aan de landelijke luchtkwaliteitseisen.
De grenswaarde voor beide componenten is 40 µg/m3, waarmee ruimschoots wordt voldaan aan de
grenswaarden. De bronbijdragen van beide componenten liggen bovendien ruimschoots onder de drempelwaarde voor ‘Niet In Betekenende Mate’ van 1,2 µg/m3.



De berekende maximale bronbijdrage voor de ZZS benzeen is 0,0004 µg/m3 en voor de potentiële ZZS
xyleen is de bijdrage 0,00028 µg/m3. De maximale bronbijdrage van deze stoffen valt ruim onder de MTR
en VR waarden 140 van respectievelijk 5 en 1 µg/m3 en de bijdragen zijn zo klein dat dit geen noemenswaardige invloed heeft op de achtergrondconcentraties.

De invloed van het N05-A-project op de luchtkwaliteit van de eilanden of het vasteland is verwaarloosbaar.
De luchtkwaliteit in het plangebied voldoet aan de Nederlandse en Duitse luchtkwaliteitseisen en het N05A-project doet hier geen afbreuk aan. Gezondheidseffecten op het gebied van lucht en luchtkwaliteit als
gevolg van het N05-A-project zijn daarom niet te verwachten en daarmee zijn vanuit luchtkwaliteit ook geen
effecten op het toerisme te verwachten.
Waterkwaliteit
In hoofdstuk 5 zijn de emissies naar water behandeld. De belangrijkste emissiebronnen zijn de lozing van
boorgruis en boorspoeling op waterbasis tijdens de boringen en de lozing van productiewater tijdens de
productiefase.

140

Maximaal Toelaatbaar Risico en Verwaarloosbaar Risico
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De lozing van boorspoeling en boorgruis op waterbasis leidt in de omgeving van het lozingspunt tot een
verhoogde vertroebeling en beïnvloeding van de waterkwaliteit. Deze vertroebeling verspreidt zich als
een pluim rond het lozingspunt. De pluim in het zeewater is met een verspreidingsmodel gemodelleerd
in de pluimstudie 141 in bijlage M3 (Pluimmodellering boringen). De resulterende pluim van vertroebelende en opgeloste stoffen is getoond in respectievelijk Figuur 6 en Figuur 7. De verspreiding van de
pluim beperkt zich tot maximaal enkele kilometers rond het lozingspunt. De verwachte concentratie bij
de kust van de eilanden Schiermonnikoog of Borkum is verwaarloosbaar.



Het in zee geloosde productiewater wordt na lozing onmiddellijk sterk verdunt door de stroming. Piekconcentraties worden voorkomen door een geleidelijke lozing. Gezien de sterke verdunning en de richting van de waterstroming is de verwachte concentratie van in het productiewater aanwezige stoffen bij
de kust verwaarloosbaar. Conform de Mijnbouwregeling wordt het geloosde productiewater regelmatig
bemonsterd om de samenstelling te bepalen. De lozingen voldoen aan de bepalingen uit de Nederlandse
regelgeving omdat ONE-Dyas ervoor zorgdraagt dat aan de eisen van hoofdstuk 9 van de Mbr wordt
voldaan (zie paragraaf 5.4.3):


Het geloosde water bevat gemiddeld niet meer dan dertig milligram olie per liter;



Er worden geen chemicaliën gebruikt en geloosd zonder instemming van Staatstoezicht op de Mijnen.

De invloed van het N05-A-project op de waterkwaliteit van het zeewater bij de eilanden is daarmee verwaarloosbaar. Tijdens alle fases van het project wordt voldaan aan de Nederlandse eisen. Gezondheidseffecten op de eilanden op het gebied van emissies naar water als gevolg van het N05-A-project zijn daarom
niet te verwachten en daarmee is ook geen effect op het toerisme te verwachten.
Geluid
In hoofdstuk 4 zijn de emissies van bovenwatergeluid behandeld. Op basis van een inventarisatie van de
verwachte geluidsbronnen zijn met behulp van geluidsberekeningen de geluidsniveaus op verschillende
afstanden van de bron berekend. Ter indicatie is ook het geluidsniveau op de Waddeneilanden berekend
voor het heien van de conductors en de verankeringspalen. Dit zijn de activiteiten met de meeste geluidsemissie. De eilanden liggen op ongeveer 20 km afstand. De berekende waarden zijn indicatief omdat geluidsrekenmodellen niet erg nauwkeurig zijn op deze grote afstanden. De berekeningen laten zien dat het
langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (LAr,LT) op de eilanden altijd (ruim) lager dan 15 dB(A) is. 15 dB is
het geluid in een stille slaapkamer en dit niveau ligt ruim beneden het geluid van de branding en golven.
Het ligt ook zeer ruim beneden de strengste Nederlandse norm voor geluid op de gevel uit het Activiteitenbesluit van 35 dB(A) in de nachtperiode (23:00 - 07:00 uur). Ook ligt de waarde ruim beneden de strengste
Duitse norm voor geluid buiten gebouwen uit de TA-Lärm van 35 dB(A) in de nachtperiode (22:00 - 06:00
uur). Het geluidsniveau van andere activiteiten zoals het boren van de putten en de productie van aardgas
zal nog lager zijn dan het geluid van het heien.
De invloed van het N05-A-project op het geluidsniveau op de eilanden is daarmee verwaarloosbaar en zal
in de praktijk niet te horen zijn ten opzichte van het achtergrondgeluid van de branding, wind of andere
geluiden. Tijdens alle fases van het project wordt voldaan aan de Nederlandse en Duitse geluidseisen.
Gezondheidseffecten op het gebied van geluid als gevolg van het N05-A-project zijn daarom niet te verwachten en daarmee wordt geen effect verwacht op het toerisme.
Landschap
In hoofdstuk 11 is de mogelijke invloed onderzocht die het N05-A-project kan hebben op het landschap.
Deze invloed wordt bepaald door de zichtbaarheid en de dominantie van de installaties in het open zeegebied. Deze landschappelijke verstoring kan zich voordoen tijdens alle fases van het project: vanaf de aanleg
tot en met de beëindiging van de activiteiten.

141

Pluimmodellering N05-A, Royal HaskoningDHV, maart 2020

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

241

Projectgerelateerd

De installaties liggen op ongeveer twintig kilometer uit de kust en zijn daarom alleen zichtbaar bij helder
weer. Jaargemiddeld zijn de installaties ongeveer 30% van de tijd zichtbaar en in de zomermaanden iets
minder dan de helft van de tijd. De verlichting van de installaties en schepen is ook ’s nachts zichtbaar. De
dominantie is echter minimaal omdat het boor- en productieplatform maar een zeer klein deel van de horizon
in beslag nemen. De horizontale beeldhoek is minder dan één graad (zie paragraaf 11.4). Daarnaast geldt
dat vooral vanaf de Duitse eilanden de dominantie klein is ten opzichte van het bestaande Duitse windpark
Riffgat en het zicht op de platforms deels wegvalt achter dit windpark.
De aanwezigheid van de installaties zal tot enige landschappelijke verstoring leiden maar op grond van een
eerdere uitspraak van de ABRvS leidt het niet tot een onevenredige aantasting van het vrije uitzicht over de
Noordzee en het landschap. Deze uitspraak van de ABRvS betrof de kavelbesluiten voor windpark Hollandse Kust Zuid voor de Zuid-Hollandse kust. Omdat de zichtbaarheid en de dominantie van de installaties
van het N05-A-project aanmerkelijk kleiner zijn dan de windturbines van het windpark Hollandse Kust Zuid
is het aannemelijk dat de uitspraak van de ABRvS ook voor het N05-A-project geldt.
Om de invloed van windparken op zee op de strand- en kustrecreatie te bepalen zijn diverse onderzoeken
uitgevoerd 142. Alhoewel deze invloed moeilijk te meten is, laten de studies zien dat een windpark in geringe
mate negatieve effecten op de beleving van het zeelandschap en het toerisme kan hebben. Omdat het
boor- en productieplatform van het N05-A-project veel minder dominant aanwezig zijn dan de windturbines
van Hollandse Kust Zuid, is het niet aannemelijk dat de aanwezigheid van de platforms en de activiteiten in
verband met het project een meetbare invloed zullen hebben op het welbevinden van de strandgast en
daarmee op het toerisme.
Bodembeweging
In hoofdstuk 15 is de mogelijke invloed onderzocht die het N05-A-project kan hebben op de bodembeweging
als gevolg van de gaswinning uit het N05-A-veld en de omliggende prospects. Bodembeweging betreft
zowel de bodemdaling als het mogelijk optreden van bodemtrillingen. De bodembeweging als gevolg van
de gaswinning treedt alleen op tijdens de productiefase nadat enige tijd aardgas is gewonnen.


Bodemdaling treedt op doordat als gevolg van de gaswinning de druk in het gasreservoir daalt. Door het
gewicht van de bovenliggende aardlagen kan het poreuze reservoirgesteente worden samengedrukt (compactie). Door deze compactie kan op maaiveldniveau een ondiepe komvormige daling ontstaan. De uiteindelijke waarschijnlijkste bodemdaling - als het N05-A-veld én alle prospects daadwerkelijk gas bevatten –
is berekend op 2,6 cm. Als het plastisch gedrag van de bovenliggende Zechsteinzoutlaag in het model
wordt meegerekend, wordt de maximale bodemdaling in het centrum van de kom 35% hoger geschat,
waarbij het oppervlakte van de dalingskom dan wel kleiner wordt. De bodemdaling doet zich voor in het
centrum van de bodemdalingskom en neemt geleidelijk af naar de randen van de kom. De ligging van de
bodemdalingskom is getoond in Figuur 42. Ter plaatse van de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden is
de bodemdaling nihil.



Bodemtrillingen (aardbevingen) kunnen ontstaan wanneer in breuken in een gesteentelaag op grote
diepte (vanaf twee tot vier km diepte) teveel spanning wordt opgebouwd. Dit kan plaatsvinden door natuurlijke processen maar ook door gaswinning. Deltares heeft de kans berekend dat als gevolg van het
N05-A-project bodemtrillingen kunnen ontstaan. Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van de Methodiek voor Risicoanalyse van SodM. Uit de analyse van Deltares blijkt dat de kans op seismische activiteit
(bodemtrillingen) verwaarloosbaar is. Dit betekent dat een zodanig kleine kans resteert op een aardbeving, dat er realistisch gezien geen rekening mee gehouden hoeft te worden.

De mogelijke bodembeweging als gevolg van het N05-A-project is beperkt tot het zeegebied rond het N05A-veld en de omliggende prospects en strekt zich niet uit tot de Nederlandse en Duitse Waddeneilanden.

142

De uitkomsten van deze studies zijn beschreven in de genoemde rapporten van Royal Haskoning (voetnoot 127) en Pondera
(voetnoot 128)
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Hierdoor is het ook niet aannemelijk dat de activiteiten van het N05-A-project een meetbare invloed zullen
hebben op het toerisme.
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Vergelijking milieugevolgen varianten en vaststelling VKA

In dit deel van het MER zijn de effecten van het N05-A-project onderzocht voor de aanleg van de faciliteiten,
het boren van de putten, de operatie van het platform en is een doorkijk gegeven naar de toekomstige
ontmanteling. Bij het uitgevoerde onderzoek zijn voor diverse activiteiten de effecten van varianten onderzocht om activiteiten of onderdelen daarvan op een andere wijze uit te voeren. Het doel van het variantenonderzoek bij de m.e.r.-procedure dient om te bepalen of met een variant de betreffende activiteit schoner,
veiliger of beter kan worden uitgevoerd. In dit hoofdstuk zijn de effecten van de diverse varianten samengevat en worden de voor- en nadelen beoordeeld.
In de volgende paragrafen worden eerst de varianten voor een bepaald onderdeel van de activiteiten kort
beschreven waarna per milieuthema de prestaties van de varianten naast elkaar worden gezet. Hierbij worden alleen de milieuthema’s beschreven, waar de varianten van elkaar verschillen. Tot slot worden de varianten onderling vergeleken 143. Waar een duidelijk onderscheidend verschil tussen varianten is, heeft ONEDyas een keuze gemaakt welke variant de voorkeur heeft. Op grond van de gekozen varianten is in paragraaf 17.8 het voorkeursalternatief (VKA) opgesteld. Voor dit VKA worden de vergunningen voor het N05A-project aangevraagd en op basis van dit VKA wordt de Passende Beoordeling uitgevoerd.

17.1

Energievoorziening van het productieplatform

Voor de energievoorziening van het productieplatform zijn twee varianten onderzocht: eigen opwekking op
basis van aardgas of elektrificatie met elektriciteitslevering vanaf het Duitse windpark Riffgat. Deze varianten zijn van toepassing op de aanleg- en productiefase en bij transporten. In Tabel 83 zijn de resultaten van
het variantenonderzoek naast elkaar gezet.
Tabel 83: Samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen en effecten van de varianten voor de energievoorziening van het productieplatform
Thema

Eigen opwekking

Elektrificatie

Beschrijving

De benodigde energie voor de operatie van het productieplatform wordt op het productieplatform zelf opgewekt met op aardgas gestookte stookinstallaties.
Bij eigen opwekking is de energielevering onafhankelijk van derden, hoeft geen elektriciteitskabel te worden aangelegd en is het uit operationele redenen
aannemelijk dat het productieplatform continu bemand is.

Het productieplatform wordt van energie voorzien
met elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat.
Om de elektriciteit aan te leveren wordt een elektriciteitskabel tussen platform N05-A en windpark Riffgat
aangelegd. Door elektrificatie kan het platform een
groot deel van de tijd onbemand worden geopereerd.
Bij elektrificatie is de energielevering afhankelijk van
derden.

Lucht

De rookgassen van de gasgestookte installaties veroorzaken emissies. De installaties voldoen aan de
emissie-eisen en de effecten van de emissies op de
luchtkwaliteit zijn verwaarloosbaar.

Door elektrificatie worden de emissies naar de lucht
grotendeels vermeden en zijn de effecten op de
luchtkwaliteit verwaarloosbaar.

Energie en
klimaat

De eigen opwekking wordt uitgevoerd op basis van
fossiele energie (aardgas) en leidt tot emissies van
broeikasgassen.

De energievoorziening vindt plaats op basis van grotendeels duurzaam opgewekte energie, waardoor de
emissie van broeikasgassen sterk wordt gereduceerd.

Zeebodem

Bij eigen opwekking wordt geen elektriciteitskabel
aangelegd en leidt dit niet tot gevolgen met betrekking tot het thema zeebodem.

Het ingraven van de elektriciteitskabel leidt tot bodemverstoring.

Milieuthema’s

143

De vergelijking van de varianten vindt uitsluitend plaats voor milieuaspecten die in de voorgaande hoofdstukken daadwerkelijk
beoordeeld zijn. Bijvoorbeeld, bodemverstoring en bovenwatergeluid zijn niet op zichzelf beoordeeld, maar deze beoordeling heeft
plaatsgevonden bij het aspect natuur. In de onderstaande samenvattende beoordelingstabellen staat daarom alleen het aspect
natuur opgenomen en niet bodemverstoring en bovenwatergeluid.
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Thema

Eigen opwekking

Elektrificatie

Bovenwatergeluid

De gasgestookte apparatuur voor de eigen opwekking veroorzaakt geluidsemissies.

Elektrisch apparatuur is stiller. Bij onbemande operatie treedt ook minder vaak verstoring door platformbezoeken op.

De gasgestookte apparatuur veroorzaakt NOx-emissies, die leiden tot een verhoging van stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden aan land. Ook de platformbezoeken leiden tot enige NOx-emissies en stikstofdepositie.

Natuur

Bij eigen opwekking wordt geen elektriciteitskabel
aangelegd en treden hierdoor geen effecten op de
natuur op.

Door elektrificatie worden NOx-emissie en stikstofdepositie in belangrijke mate gereduceerd. Ook de lagere bezoekfrequentie verlaagt de NOx-emissies.
De aanleg en het ingraven van de elektriciteitskabel
leidt in een klein gebied tot een tijdelijke verstoring
van de zeebodem en de bodemnatuur. Het ingraven
van de kabel leidt daarnaast tot enige vertroebeling
van het zeewater.

In Tabel 84 is de beoordeling van de varianten voor de energievoorziening van het productieplatform samengevat.
Tabel 84: Samenvatting van de beoordeling van de varianten voor de energievoorziening van het productieplatform
Natuur 1)
Variant

Eigen opwekking
Elektrificatie

Luchtkwaliteit

Energie & klimaat 2)

--

0

0

3)

0

++

Gebieden
habitattypes

Gebieden
Soorten

Soorten

Stikstofdepositie

0

0

0
-

0

-

-

1) Bij natuur wordt met betrekking tot soorten van flora en fauna verschil gemaakt tussen soorten die beschermd zijn voor een bepaald Natura 2000-gebied (Gebieden-Soorten) en soorten die beschermd zijn op grond van de soortenbescherming van de Wnb;
2) Energie en klimaat wordt beoordeeld tegen de standaard van de gangbare wijze van energievoorziening in de bedrijfstak. Een
score met een plus betekent daarom dat de wijze van energievoorziening duurzamer is dan gangbaar;
3) Hoewel bij elektrificatie de energievoorziening van het productieplatform niet NOx-emissies leidt, treedt toch een zeer geringe
depositie op door onder andere transporten.

Conclusie
De resultaten van het MER laten een duidelijke voorkeur zien om het productieplatform te elektrificeren. De
belangrijkste pluspunten zijn de goede prestaties op het gebied van energie en klimaat, en een minimale
bijdrage aan stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden aan land. Deze pluspunten wegen ruimschoots op
tegen de tijdelijke gevolgen door de aanleg van de elektriciteitskabel. Op grond van deze duidelijke voorkeur
heeft ONE-Dyas besloten om het N05-A-platform te elektrificeren met elektriciteitslevering vanaf het Duitse
windpark Riffgat.

17.2

Energievoorziening van het boorplatform

Voor de energievoorziening van het boorplatform zijn twee varianten onderzocht: Eigen opwekking op basis
van dieselgeneratoren op het platform of elektrificatie met elektriciteitslevering vanaf het Duitse windpark
Riffgat. Deze varianten zijn van toepassing op de boorfase. Het boorplatform kan alleen geëlektrificeerd
worden als het productieplatform wordt geëlektrificeerd. Gezien de keuze van ONE-Dyas in paragraaf 17.1
is aan deze voorwaarde voldaan. In Tabel 85 zijn de resultaten van het variantenonderzoek naast elkaar
gezet.
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Tabel 85: Samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen en effecten van de varianten voor de energievoorziening van het boorplatform
Thema

Eigen opwekking

Elektrificatie

De benodigde energie voor de operatie van het boorplatform wordt op het boorplatform zelf opgewekt met
dieselgeneratoren. Bij eigen opwekking is de energielevering onafhankelijk van derden en kan gebruik
gemaakt worden van een standaard boorplatform.

Het boorplatform wordt van energie voorzien met
elektriciteit die geleverd wordt vanaf het Duitse windpark Riffgat. Voordat een boorplatform geëlektrificeerd kan opereren, moet het eerst hiervoor aangepast worden. Bij elektrificatie is de energielevering afhankelijk van derden: Riffgat voor de levering van
elektriciteit en de boorcontractor voor de elektrificatie
van het boorplatform.

Lucht

De rookgassen van de dieselgeneratoren veroorzaken emissies. De installaties voldoen aan de emissieeisen en door de afstand tot de kust zijn de effecten
van de emissies op de luchtkwaliteit verwaarloosbaar.

Door elektrificatie worden de emissies naar de lucht
grotendeels vermeden en zijn de effecten op de
luchtkwaliteit verwaarloosbaar.

Energie en
klimaat

De eigen opwekking wordt uitgevoerd op basis van
fossiele energie (diesel) en leidt tot emissies van
broeikasgassen.

De energievoorziening vindt plaats op basis van grotendeels duurzaam opgewekte energie, waardoor de
emissie van broeikasgassen sterk wordt gereduceerd.

Bovenwatergeluid

De dieselgeneratoren voor de eigen opwekking veroorzaakt geluidsemissies.

Door elektrificatie hoeven de dieselgeneratoren nauwelijks meer te draaien waardoor de geluidsemissies
van het boorplatform worden gereduceerd.

Natuur

De dieselgeneratoren veroorzaken NOx-emissie wat
leidt tot een geringe verhoging van stikstofdeposities
in Natura 2000-gebieden aan land.

Door elektrificatie worden NOx-emissie en stikstofdepositie in belangrijke mate gereduceerd.

Beschrijving

Milieuthema’s

In Tabel 86 is de beoordeling van de varianten voor de energievoorziening van het boorplatform samengevat.
Tabel 86: Samenvatting van de beoordeling van de varianten voor de energievoorziening van het boorplatform
Variant

Natuur

Luchtkwaliteit

Energie & klimaat 1)

--

0

0

-

0

++

Stikstofdepositie
Eigen opwekking
Elektrificatie

1) Energie en klimaat worden beoordeeld tegen de standaard van de gangbare wijze van energievoorziening in de bedrijfstak. Een
score met twee plussen betekent daarom dat de wijze van energievoorziening veel duurzamer is dan gangbaar.

Conclusie
De resultaten van het MER laten een duidelijke voorkeur zien om het boorplatform te elektrificeren. De
belangrijkste pluspunten zijn de goede prestaties op het gebied van energie en klimaat en een lage bijdrage
aan stikstofdeposities op Natura 2000-gebieden aan land. Op grond van deze duidelijke voorkeur heeft
ONE-Dyas in principe besloten om het boorplatform te elektrificeren met elektriciteitslevering vanaf het
Duitse windpark Riffgat. Dit is echter niet mogelijk voor de pre-drills, wanneer de aansluiting met het windpark nog niet is gerealiseerd.
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17.3

Wijze van ingraven van de gasleiding

Voor de wijze waarop de gasleiding in de zeebodem wordt ingegraven zijn twee varianten onderzocht: ingraven met een mechanical trencher of ingraven door middel van jetten. Deze varianten zijn van toepassing
op de aanlegfase. In Tabel 87 zijn de resultaten van het variantenonderzoek naast elkaar gezet.
Tabel 87: Samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen en effecten van de varianten voor de manier waarmee
de gasleiding wordt ingegraven in de zeebodem
Thema

Ingraven met een mechanical trencher

Ingraven door middel van jetten

Beschrijving

De sleuf voor de leiding wordt gegraven met een
speciale ingraafmachine, een mechanical trencher.
De totale verstoorde breedte van de zeebodem is
hierbij ongeveer zestien meter.

De sleuf voor de leiding wordt gegraven door middel
van jetten, waarbij het zand met sterke waterstralen
(jets) uit de sleuf wordt gespoten. De verstoorde
breedte van de zeebodem is hierbij ongeveer drie
meter.

Water

Bij het graven van de sleuf komt een deel van de
fijne fractie van het sediment als een troebele wolk in
de waterkolom. Dit is een beperkte en tijdelijke verstoring.

Het sediment dat uit de sleuf wordt geblazen vormt
tijdelijk een troebele wolk. De vertroebeling is groter
dan bij trenchen, maar ook bij jetten is dit een beperkte en tijdelijke verstoring.

Zeebodem

Het graven van de leidingsleuf en het op de bodem
gedeponeerde uitgegraven sediment leidt tot een tijdelijke en beperkte bodemverstoring.

Het jetten van de leidingsleuf en het op de bodem gesedimenteerde uitgeblazen sediment leidt tot een tijdelijke en beperkte bodemverstoring.

Archeologie

Het graven van de leidingsleuf leidt tot een kleine
kans op het beschadigen van archeologische overblijfselen die in de zeebodem begraven liggen.

Het jetten van de leidingsleuf leidt tot een kleine kans
op het beschadigen van archeologische overblijfselen
die in de zeebodem begraven liggen. Omdat de sleuf
iets smaller is dan bij jetten is de kans op verstoring
relatief nog iets kleiner dan bij trenchen.

Natuur

De aanleg en het ingraven van de gasleiding leidt tot
een tijdelijke verstoring van de zeebodem en de bodemnatuur. Het ingraven van de leiding leidt daarnaast tot enige vertroebeling van het zeewater. Het
door de aanleg verstoorde gebied is zeer klein.

De aanleg en het ingraven van de gasleiding leidt tot
een tijdelijke verstoring van de zeebodem en de bodemnatuur. Jetten leidt in verhouding tot trenchen tot
iets meer vertroebeling en iets minder bodemverstoring.

Milieuthema’s

In Tabel 88 is de beoordeling van de varianten voor het ingraven van de gasleiding samengevat.
Tabel 88: Samenvatting van de beoordeling van de varianten voor de wijze waarop de gasleiding in de zeebodem wordt ingegraven
Natuur
Variant

Gebieden
habitattypes

Gebieden
Soorten

Stikstofdepositie

Archeologie

Soorten

Trenchen

-

-

-

-

-

Jetten

-

-

-

-

-

Conclusie
De resultaten van het MER laten geen duidelijke voorkeur zien voor een van beide varianten. De verschillen
op het gebied van milieu en natuur tussen trenchen en jetten zijn namelijk klein en niet onderscheidend. De
keuze tussen beiden varianten hoeft niet op basis van milieuargumenten te worden gemaakt en vindt
daarom niet in dit MER plaats. Voor beide varianten wordt vergunning aangevraagd.
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17.4

Ontdoen van boorgruis en boorspoeling op waterbasis

Voor het ontdoen van boorgruis en boorspoeling op waterbasis (dus niet oliehoudend) zijn twee varianten
onderzocht: lozing in zee of afvoer en verwerking aan land. Deze varianten zijn van toepassing op de boorfase en bij transporten. In Tabel 89 zijn de resultaten van het variantenonderzoek naast elkaar gezet.
Tabel 89: Samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen en effecten van de varianten voor het ontdoen van
boorgruis en boorspoeling op waterbasis
Thema

Lozing boorgruis en –spoeling

Afvoer van boorgruis en –spoeling

Beschrijving

Vrijkomende boorgruis en boorspoeling op waterbasis worden geloosd in zee. Dit is de gangbare werkwijze bij boringen op het Nederlandse continentale
plat die ook bij slecht weer kan doorgaan. Het geloosde boorgruis vormt een troebele pluim in het
zeewater die zich verspreid in het water onder invloed van de zeestroming en de wind. De grove fractie van het boorgruis vormt een laag sediment op de
zeebodem.

Vrijkomende boorgruis en boorspoeling wordt per
schip naar de wal afgevoerd. Hierdoor wordt de lozing
van boorspoeling en boorgruis op waterbasis geheel
vermeden. Hiertegenover staat echter dat een omvangrijke afvalstroom ontstaat die naar land moet worden afgevoerd en daar, eventueel na bewerking, moet
worden gestort op een hiervoor geschikte stortplaats.
De afvoer van deze afvalstroom vindt plaats met van
transportschepen op zee en met vrachtwagens op
land.

Water

De lozing van boorgruis en -spoeling leidt tot vertroebeling en verontreiniging in een gebied rond het platform. Dit wordt met name veroorzaakt door de boorspoeling en de fijne fractie van het boorgruis.

Bij afvoer van boorgruis en -spoeling vindt geen lozing
plaats en zijn er geen gevolgen met betrekking tot het
thema water.

Zeebodem

Na lozing sedimenteert de grove fractie van het
boorgruis op de zeebodem in de omgeving van het
boorplatform.

Bij afvoer van boorgruis en -spoeling vindt geen lozing
plaats en zijn er geen gevolgen met betrekking tot het
thema zeebodem.

Milieuthema’s

De lozing van boorgruis leidt tot een tijdelijke verhoging van de vertroebeling van het zeewater in een
gebied rond het platform. Dit kan mogelijk leiden tot
beperkte effecten op zeedieren, vooral op zeevogels.
Natuur

Door de lozing van boorgruis is er sprake van extra
sedimentatie waardoor in een zeer klein gebied bodemdieren mogelijk sterven.
Stoffen in de boorspoeling kunnen in principe ook
leiden tot waterverontreiniging. Gezien de geringe
schadelijkheid van de boorspoeling worden geen effecten door verontreiniging verwacht.

Bij de variant ‘afvoer’ wordt geen boorgruis en -spoeling geloosd en deze variant leidt daarom niet tot effecten met betrekking tot het thema natuur.
De extra transporten voor de afvoer en de verwerking
van het boorgruis veroorzaken een beperkte NOxemissie wat leidt tot een zeer geringe verhoging van
stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden aan land.

Lucht

Bij lozing zijn er geen emissies naar lucht omdat het
boorgruis en -spoeling niet afgevoerd wordt. Bij lozing zijn er daarom geen effecten met betrekking tot
het thema lucht.

De afvoer van boorgruis en -spoeling leidt tot een beperkte verhoging van de emissies naar lucht door het
transport per schip en vrachtwagen en de verwerking
aan de wal. De effecten op de luchtkwaliteit zijn verwaarloosbaar.

Energie en
klimaat

De lozing leidt niet tot energiegebruik of tot emissies
van broeikasgassen, omdat boorgruis en -spoeling
niet afgevoerd worden. Bij lozing zijn er daarom
geen effecten met betrekking tot het thema energie
en klimaat.

De afvoer van boorgruis en -spoeling en de verwerking
aan de wal leidt tot een beperkte verhoging van energieverbruik en emissies van broeikasgassen door het
transport per schip en vrachtwagen, en de verwerking.

Afval

De lozing leidt niet tot het ontstaan van afval, omdat
de lozing wordt beschouwd als een emissie naar

Door het niet lozen van het boorgruis en -spoeling ontstaat een grote afvalstroom. Op grond van de samenstelling van deze afvalstroom, wordt deze ingedeeld
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Thema

Andere
gebruikers

Lozing boorgruis en –spoeling

Afvoer van boorgruis en –spoeling

water. Bij lozing zijn er daarom geen effecten met
betrekking tot het thema afval.

als niet-gevaarlijk afval. De afvalstroom wordt afgevoerd naar een hiervoor geschikte stortplaats.

Bij lozing zijn er geen effecten voor andere gebruikers van het zeegebied.

De afvoer leidt tot een zeer beperkte toename van
transporten over zee en aan land. Het effect hiervan
op andere gebruikers is verwaarloosbaar.

In Tabel 90 is de beoordeling van de varianten voor het ontdoen van boorgruis en -spoeling op waterbasis
samengevat.
Tabel 90: Samenvatting van de beoordeling van de varianten voor het ontdoen van boorgruis en -spoeling op waterbasis voor de
relevante milieuthema’s
Natuur
Gebieden
habitats

Gebieden
Soorten

Stikstof

Luchtkwaliteit

Energie &
klimaat

Afval

Soorten

Andere
gebruikers

Lozen

0

-

-

0

0

0

0

0

Afvoer

0

0

0

-

0

0

- - 1)

0

Variant

1) Gezien de grote omvang van de afvalstroom, het benodigde transport over water en land, en het feit dat deze afvalstroom moet
worden gestort, is dit beoordeeld als negatief (- -). Hierbij wordt echter opgemerkt dat het ontstaan van deze afvalstroom de positieve keerzijde is van het niet lozen van boorgruis en -spoeling op waterbasis in zee. De hoeveelheid afval die vrijkomt bij het
boren van de gasputten, is niet te beperken omdat dit inherent samenhangt met het boren van gasputten.

Conclusie
De resultaten van het MER laten een lichte voorkeur zien om het boorgruis en -spoeling op waterbasis te
lozen en niet af te voeren. De afvoer van boorgruis en -spoeling leidt tot een grote afvalstroom, die naar
land moet worden afgevoerd en daar moet worden gestort. Het afvoeren van het afval kost daarnaast energie. Het lozen van het boorgruis en de boorspoeling leidt daarentegen tot negatieve effecten op de natuur
in het gebied rond het boorplatform, maar uit het onderzoek is gebleken dat deze effecten beperkt zijn.
Gezien de relatief beperkte gevolgen van lozen voor natuur en milieu ten opzichte van de effecten van
afvoer heeft ONE-Dyas besloten om het boorgruis en de boorspoeling te lozen en niet af te voeren. Dit is
de gangbare werkwijze bij boringen op de Noordzee.

17.5

Wijze van uitvoering voor het boren van de putten

Voor het boren van de putten zijn twee varianten onderzocht: Serieel boren en Batchdrilling. Deze varianten
zijn van toepassing op de boorfase. In Tabel 91 zijn de resultaten van het variantenonderzoek naast elkaar
gezet.
Tabel 91: Samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen en effecten van de varianten voor de wijze van uitvoering voor het boren van de putten
Thema

Beschrijving

9-10-2020

Serieel boren

Batchdrilling

Alle putten worden na elkaar geboord en per sectie
wordt gewisseld van boorspoeling. De spoeling die
bij de vorige sectie was gebruikt, wordt hierbij overbodig en wordt geloosd als dit boorspoeling op waterbasis is. Serieel boren is een bewezen flexibele
werkwijze.

De putten worden niet na elkaar geboord, maar er
wordt parallel gewerkt aan een aantal putten. Hierbij
worden de overeenkomstige secties van deze putten
na elkaar geboord, zodat een deel van de boorspoeling van de ene put kan worden hergebruikt voor dezelfde sectie van de volgende put. Hierdoor wordt ongeveer 20% minder boorspoeling op waterbasis geloosd dan bij serieel boren. Batchdrilling is een complexere werkwijze, wat kans op vertragingen geeft.
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Thema

Serieel boren

Batchdrilling

De lozing van de boorspoeling leidt tot vertroebeling
en verontreiniging in een gebied rond het platform.

Bij batchdrilling wordt minder boorspoeling geloosd
en wordt de vertroebeling beperkt verminderd.

Milieuthema’s
Water

De lozing van boorspoeling leidt tot een tijdelijke verhoging van de vertroebeling van het zeewater in een
gebied rond het platform. Dit kan mogelijk leiden tot
beperkte effecten op zeedieren, vooral op zeevogels.

Natuur

Stoffen in de boorspoeling kunnen in principe ook leiden tot waterverontreiniging. Gezien de geringe
schadelijkheid van de boorspoeling worden geen effecten door verontreiniging verwacht.

Bij batchdrilling wordt minder boorspoeling geloosd,
waardoor de effecten van vertroebeling in enige mate
worden verminderd. De resterende lozing kan mogelijk leiden tot beperkte effecten op zeedieren, vooral
op zeevogels.

In Tabel 92 is de beoordeling van de varianten voor de wijze van uitvoering voor het boren van de putten
samengevat.
Tabel 92: Samenvatting van de beoordeling van de varianten voor de wijze van uitvoering voor het boren van de putten voor de
relevante milieuthema’s indien besloten wordt tot lozing van de overtollige boorspoeling.
Natuur
Variant

Gebieden
habitattypes

Gebieden
Soorten

Soorten

Serieel boren

0

-

-

Batchdrilling

0

-

-

Conclusie
De resultaten van het MER laten geen duidelijke voorkeur zien voor een van beide varianten. De verschillen
op het gebied van milieu en natuur tussen serieel boren en batchdrilling zijn namelijk klein en niet onderscheidend. Beide varianten worden daarom meegenomen in het VKA.

17.6

Supply base voor de bevoorradingsschepen

Voor de uitvalsbasis van de bevoorradingsschepen zijn twee varianten onderzocht: Den Helder en Eemshaven. Deze varianten zijn van toepassing op alle fases van het project. In Tabel 93 zijn de resultaten van
het variantenonderzoek naast elkaar gezet.
Tabel 93: Samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen en effecten van de varianten voor de plaats van de
supply base voor de bevoorradingsschepen
Thema

Den Helder

Eemshaven

Beschrijving

Den Helder is de belangrijkste Nederlandse offshorehaven voor de bevoorrading van offshore productieen boorplatforms op de Nederlandse Noordzee. De
haven heeft uitgebreide voorzieningen aanwezig die
specifiek op de offshore olie- en gassector zijn gericht. De vaarafstand van Den Helder naar de locatie
van het N05-A-platform is ongeveer 180 km. De
scheepvaartroute van Den Helder naar de Noordzee
loopt gedeeltelijk door de Natura 2000-gebieden de
Waddenzee en Noordzeekustzone

Eemshaven ligt aanmerkelijk dichterbij maar is geen
gangbare supply base voor de bevoorrading van offshore platforms op de Nederlandse Noordzee. De
vereiste voorzieningen zijn echter aanwezig om
Eemshaven te kunnen gebruiken als supply base
voor de offshore gassector. De vaarafstand van
Eemshaven naar de locatie van het N05-A-platform is
ongeveer 50 km. De scheepvaartroute van Eemshaven naar de Noordzee loopt door of nabij de Natura
2000-gebieden de Waddenzee, Noordzeekustzone
en/of het Niedersächsisches Wattenmeer und angrenzendes Küstenmeer.

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

250

Projectgerelateerd

Thema

Den Helder

Eemshaven

Lucht

De rookgassen van de dieselmotoren van de schepen veroorzaken emissies. Doordat de emissies relatief gering zijn en doordat het grootste deel op zee
wordt gevaren, zijn de effecten van de emissies op
de luchtkwaliteit verwaarloosbaar.

De rookgassen van de dieselmotoren van de schepen veroorzaken emissies. Doordat de emissies relatief gering zijn en doordat het grootste deel op zee
wordt gevaren, zijn de effecten van de emissies op
de luchtkwaliteit verwaarloosbaar. Door de kortere
vaarafstand zijn de emissies naar lucht kleiner dan
als Den Helder als supply base wordt gebruikt.

Energie en
klimaat

De bevoorrading wordt uitgevoerd op basis van fossiele energie (diesel) en leidt tot emissies van broeikasgassen.

De bevoorrading wordt uitgevoerd op basis van fossiele energie (diesel) en leidt tot emissies van broeikasgassen. Door de kortere vaarafstand is het brandstofverbruik en zijn de BKG-emissies naar lucht kleiner dan bij Den Helder.

Bovenwatergeluid

De bevoorradingsschepen veroorzaken geluidsemissies.

De bevoorradingsschepen veroorzaken geluidsemissies.

De dieselmotoren van de schepen veroorzaken NOxemissies wat leidt tot een geringe verhoging van stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden aan land.

De dieselmotoren van de schepen veroorzaken NOxemissies wat leidt tot een geringe verhoging van stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden aan land.

De varende schepen en het geluid daarvan kan sommige soorten verstoren, vooral waar in kustwateren
wordt gevaren.

De varende schepen en het geluid daarvan kan sommige soorten verstoren, vooral waar in kustwateren
wordt gevaren.

Milieuthema’s

Natuur 144

In Tabel 94 is de beoordeling van de varianten voor de plaats van de supply base voor de bevoorradingsschepen samengevat.
Tabel 94: Samenvatting van de beoordeling van de varianten voor de plaats van de supply base voor de bevoorradingsschepen
Natuur
Variant

Luchtkwaliteit

Energie & klimaat 1)

-

0

0

-

0

0

Gebieden
habitattypes

Gebieden
Soorten

Soorten

Stikstofdepositie

Den Helder

0

-

-

Eemshaven

0

-

-

1) Energie en klimaat worden beoordeeld tegen de standaard van de gangbare wijze van energievoorziening in de bedrijfstak. Een
score met twee plussen betekent daarom dat de wijze van energievoorziening veel duurzamer is dan gangbaar.

Conclusie
De resultaten van het MER laten geen duidelijke voorkeur zien voor een van beide varianten. De verschillen
op het gebied van milieu en natuur tussen Den Helder en Eemshaven zijn namelijk klein en niet onderscheidend. ONE-Dyas heeft vanwege de kortere afstand, en daardoor de iets geringere emissies, een voorkeur
voor Eemshaven als supply base maar houdt Den Helder wel als optie open. Beide varianten worden
daarom meegenomen in het VKA.

17.7

Luchthaven voor de helikopters

Voor de locatie van de luchthaven voor de helikopters zijn twee varianten onderzocht: Den Helder en Eemshaven. Deze varianten zijn van toepassing op alle fases van het project. In Tabel 95 zijn de resultaten van
het variantenonderzoek naast elkaar gezet.
144

Hoewel de vaarafstand naar Eemshaven veel korter is dan naar Den Helder, verschillen de effecten van beide varianten weinig
omdat de vaarafstand door of langs Natura 2000-gebieden vergelijkbaar is en voor stikstofdepositie alleen de route meetelt tot
waar het verkeer ‘opmengt in het heersende verkeersbeeld’.

9-10-2020

DEEL 2: MILIEUEFFECTEN

BG6396IBRP2010082146

251

Projectgerelateerd

Tabel 95: Samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de gevolgen en effecten van de varianten voor de plaats van de
locatie van de luchthaven voor de helikopters
Thema

Beschrijving

Den Helder

Den Helder is de belangrijkste heliport voor vluchten
naar offshore productie- en boorplatforms op de Nederlandse Noordzee. De luchthaven beschikt over
voorzieningen waarmee navigatie op instrumenten
mogelijk is. Hierdoor is het mogelijk om in het donker
en onder slechte weersomstandigheden vluchten uit
te voeren. Ook beschikt de luchthaven over hangars
voor het (’s nachts) parkeren van helikopters. Bij
vluchten vanuit Den Helder bestaat de mogelijkheid
om vluchten naar het N05-A-platform te combineren
met vluchten naar andere platforms van andere operators.
De vliegafstand van Den Helder naar de locatie van
het N05-A-platform is ongeveer 180 km. De vliegroute vanuit Den Helder loopt gedeeltelijk over de
Natura 2000-gebieden de Waddenzee en Noordzeekustzone.

Eemshaven
Eemshaven heeft een heliport voor vluchten naar offshore-windparken op de Nederlandse en Duitse
Noordzee. De heliport is geen gangbare heliport voor
bezoeken aan offshore productie- en boorplatforms
op de Nederlandse Noordzee. De vereiste voorzieningen zijn echter aanwezig om Eemshaven te kunnen gebruiken als heliport. Eemshaven beschikt niet
over voorzieningen voor navigatie op instrumenten.
Hierdoor is het alleen mogelijk om op zicht te navigeren. Bij slecht zicht kunnen hierdoor geen of minder
vluchten worden uitgevoerd. Ook beschikt de heliport
niet over hangars voor het (’s nachts) parkeren van
helikopters. De eerste en laatste vlucht moeten
daarom altijd vertrekken vanaf een ander vliegveld.
De dichtstbijzijnde heliport ligt in Emden in Duitsland.
De vliegafstand van Eemshaven naar de locatie van
het N05-A-platform is ongeveer 50 km. De vliegroute
vanuit Eemshaven loopt over de Natura 2000-gebieden de Waddenzee en Noordzeekustzone.

Milieuthema’s

Lucht

De rookgassen van de motoren van de helikopters
veroorzaken emissies. Doordat de emissies relatief
gering zijn en doordat het grootste deel boven zee
wordt gevlogen, zijn de effecten van de emissies op
de luchtkwaliteit verwaarloosbaar.

De rookgassen van de motoren van de helikopters
veroorzaken emissies. Doordat de emissies relatief
gering zijn en doordat het grootste deel boven zee
wordt gevlogen, zijn de effecten van de emissies op
de luchtkwaliteit verwaarloosbaar. Door de kortere
vliegafstand zijn de emissies naar lucht kleiner dan
als Den Helder als heliport wordt gebruikt.

Energie en
klimaat

De vluchten worden uitgevoerd op basis van fossiele
energie (helifuel) en leiden tot emissies van broeikasgassen.

De vluchten worden uitgevoerd op basis van fossiele
energie (helifuel) en leiden tot emissies van broeikasgassen. Door de kortere vliegafstand is het brandstofverbruik en zijn de BKG-emissies naar lucht kleiner dan bij Den Helder.

Bovenwatergeluid

De helikopters veroorzaken geluidsemissies.

De bevoorradingsschepen veroorzaken geluidsemissies.

De motoren van de helikopters veroorzaken NOxemissies wat leidt tot een geringe verhoging van stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden aan land.

De motoren van de helikopters veroorzaken NOxemissies wat leidt tot een geringe verhoging van stikstofdeposities in Natura 2000-gebieden aan land.

De vliegende helikopters en het geluid daarvan kan
sommige soorten verstoren, vooral waar laag wordt
gevlogen.

De vliegende helikopters en het geluid daarvan kan
sommige soorten verstoren, vooral waar laag wordt
gevlogen.

Natuur 145

In Tabel 96 is de beoordeling van de varianten voor de voor de plaats van de locatie van de luchthaven voor
de helikopters samengevat.
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Hoewel de vliegafstand naar Eemshaven veel korter is dan naar Den Helder, verschillen de effecten van beide varianten weinig
omdat de vliegafstand nabij Natura 2000-gebieden vergelijkbaar is en voor stikstofdepositie alleen de route meetelt tot waar het
verkeer ‘opmengt in het heersende verkeersbeeld’.
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Tabel 96: Samenvatting van de beoordeling van de varianten voor de plaats van de locatie van de luchthaven voor de helikopters
Natuur
Variant

Luchtkwaliteit

Energie & klimaat 1)

-

0

0

-

0

0

Gebieden
habitattypes

Gebieden
Soorten

Soorten

Stikstofdepositie

Den Helder

0

-

-

Eemshaven

0

-

-

1) Energie en klimaat worden beoordeeld tegen de standaard van de gangbare wijze van energievoorziening in de bedrijfstak. Een
score met twee plussen betekent daarom dat de wijze van energievoorziening veel duurzamer is dan gangbaar.

Conclusie
De resultaten van het MER laten geen duidelijke voorkeur zien voor een van beide varianten. De verschillen
op het gebied van milieu en natuur tussen Den Helder en Eemshaven zijn namelijk klein en niet onderscheidend. ONE-Dyas heeft een voorkeur voor Eemshaven als heliport maar houdt Den Helder wel als optie
open. Beide varianten worden daarom meegenomen in het VKA.

17.8

Het voorkeursalternatief

Het voorkeursalternatief voor het N05-A-project is in Tabel 97 op hoofdlijnen beschreven:
Tabel 97: Overzicht op hoofdlijnen van het VKA voor het N05-A-project
Projectfase

Aanlegfase

Boorfase

Productiefase

Onderdelen en activiteiten


Plaatsen van een nieuw gecombineerd gaswinnings- en behandelingsplatform op de gekozen locatie.



Het platform wordt geëlektrificeerd, waarbij de benodigde elektriciteit wordt geleverd vanaf het Duitse
windpark Riffgat.



Bij het heien van de verankeringspalen wordt een bellenscherm of een andere maatregel toegepast om
aan de Nederlandse en Duitse eisen voor onderwatergeluid te voldoen.



Leggen en aansluiten van een gasleiding naar de bestaande NGT-hoofdtransportleiding. De leiding wordt
ingegraven door middel van mechanical trenchen of jetten.



Leggen en ingegraven van een elektriciteitskabel naar het Duitse windpark Riffgat



Boren en testen van 12 gasputten en 12 sidetracks. De putten worden geboord om het gasveld N05-A in
productie te brengen en om te onderzoeken of omliggende prospects gashoudend zijn. Als de prospects
winbare hoeveelheden aardgas bevatten, worden ze eveneens in productie gebracht.



De putten en sidetracks worden geboord met een geëlektrificeerd boorplatform, met uitzondering van de
pre-drills. De benodigde elektriciteit wordt geleverd vanaf het Duitse windpark Riffgat.



Bij het heien van de conductors wordt voldaan aan de eisen op het gebied van onderwatergeluid, indien
nodig door het toepassen van mitigerende maatregelen.



Boorgruis en boorspoeling op oliebasis wordt per schip afgevoerd naar de wal.
Boorgruis en boorspoeling op waterbasis wordt geloosd in zee.



De putten worden geboord door middel van serieel boren of batchdrilling.



Winnen en behandelen van aardgas uit het gasveld N05-A en uit de gashoudende prospects.



Het afvoeren van het geproduceerde aardgas per pijpleiding naar de bestaande NGT-leiding.



Bevoorrading van het N05-A-platform met bevoorradingsschepen vanuit Eemshaven (voorkeur) of Den
Helder (optioneel).



Bezoeken van het N05-A-platform per helikopter vanuit Eemshaven (voorkeur) of Den Helder (optioneel).



Afsluiten van de putten en verwijdering tot onder de zeebodem.



Schoonmaken en verwijdering van het platform.



Verwijderen of laten liggen van de gasleiding en elektriciteitskabel, afhankelijk van de dan geldende regelgeving.

Transporten

Beëindiging en
ontmanteling
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Verklarende woordenlijst
Abm

Activiteitenbesluit milieubeheer

Arbowet

Arbeidsomstandighedenwet

ASCOBANS-verdrag

Europese overeenkomst ter bescherming van kleine walvisachtigen in de Oostzee, de
Noordoost-Atlantische Oceaan, de Ierse Zee en de Noordzee.

AWG-platform

Ameland-Westgat-platform, een bestaand gasbehandelingsplatform van de NAM dat voor
de kust van Ameland staat.

Barmm

Besluit algemene regels milieu mijnbouw

Batchdrilling

Boorputten worden niet na elkaar geboord, maar er worden steeds de overeenkomstige
secties van een set putten geboord.

BBT

Best Beschikbare Technieken

BKG

Broeikasgassen

Boorgruis

Vermalen gesteente dat vrijkomt bij het boren van een put.

Boorspoeling

Vloeistof met behulp van waarvan het vermalen gesteente uit de put (het boorgruis) naar
de oppervlakte afgevoerd wordt.

Concurrent operations

Een situatie waarin tegelijkertijd op een productieplatform aardgas wordt geproduceerd en
met behulp van een boorplatform putten geboord worden.

Condensaat

Vloeibaar koolwaterstoffenmengsel dat bij de gasproductie vrijkomt. De samenstelling is
globaal vergelijkbaar met bijvoorbeeld benzine.

Elektrificatie

Energievoorziening op basis van elektriciteit.

Fakkelen

Verbranding van vrijkomende aardgas in de fakkel van het boorplatform.

GEMS

Gateway to the Ems - Een cluster van (mogelijke) aardgasvelden dat zich uitstrekt over het
deel van de Nederlandse en Duitse Noordzee ten noorden van de monding van de rivier
de Eems.

Guard vessel

Beveiligingsschip dat tijdens werkzaamheden aanwezig is om scheepvaart op een veilige
afstand te houden.

IMO

International Maritime Organisation

Jetten

Techniek voor het ingraven van kabels en pijpleidingen, waarbij met behulp van sterke waterjets de bodem vloeibaar gemaakt wordt.

KEC

Kader Ecologie en Cumulatie – toetsingskader dat een aanpak voor het bepalen en beoordelen van cumulatieve effecten van onderwatergeluid op belangrijke populaties van zeezoogdieren geeft.

KRM

Kaderrichtlijn Mariene Strategie – Europese richtlijn met als doel het beschermen en herstellen van de Europese zeeën en oceanen en duurzaam gebruik te bevorderen.

LAP

Landelijk Afvalbeheerplan – Beheerplan voor de verwerking van afvalstoffen dat het Rijk
op grond van de Wet milieubeheer opstelt en periodiek herziet.

m.e.r.

De procedure voor de milieueffectrapportage zoals vastgelegd in de Wet milieubeheer.

Mbr

Mijnbouwregeling
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MER

Het milieueffectrapport is een rapport waarin de milieueffecten van alternatieven en uitvoeringsvarianten van een voorgenomen activiteit worden onderzocht, vergeleken en beoordeeld.

Ministerie van EZK

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De Minister van Economische Zaken en
Klimaat is bevoegd gezag ten aanzien van de vergunningverlening voor de voorgenomen
gaswinning.

MTR

Het Maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR): de concentratie van een stof in het milieu,
waaronder geen negatief effect is te verwachten.

N05-A

Het Nederlandse deel van de Noordzee is met het oog op het verlenen van Mijnbouwvergunningen ingedeeld in blokken. Het project zal plaatsvinden in het blok N05,

Natura 2000-gebied

In Europees verband aangewezen beschermde natuurgebieden.

NCP

Nederlandse Continentaal Plat

NGT-leiding

Noordgastransportleiding, een hoofdtransportleiding om aardgas afkomstig van diverse offshore gaswinningsplatforms naar het vasteland af te voeren.

Nm3

Eenheid waarin het volume van gassen wordt uitgedrukt bij een vooraf vastgestelde druk
(1,01325 bar) en temperatuur (15 °C).

NOGEPA

Nederlandse Olie en Gas Exploratie en Productie Associatie

NORM

Naturally Occuring Radioactive Material, van nature voorkomend radioactief materiaal in
de bodem, waaronder in aardgasreservoirs

OBM

Oil Based Mud – oliehoudende boorspoeling, die voor de onderste putsecties en sidetracks
gebruikt wordt. OBM kan, naast dezelfde componenten als WBM, tot 75% olie bevatten.

ONE-Dyas

ONE-Dyas B.V. (sinds 1 april 2019 de nieuwe naam van Oranje-Nassau Energie B.V.) is
een Nederlands bedrijf dat zich voornamelijk richt op het zoeken naar- en produceren van
aardgas uit velden in het Nederlandse, Duitse, Britse en Noorse deel van de Noordzee.

OSCAR-model

Oil Spill Contingency and Response model

OSD

Offshore Safety Directive. Regelgeving, die in 2017 is geïmplementeerd in de Nederlandse
wet- en regelgeving en van toepassing is op offshore installaties ten behoeve van de winning van aardolie en -gas.

OSPAR-verdrag

International verdrag met het doel door internationale samenwerking het maritieme milieu
in de noordoostelijke Atlantische Oceaan inclusief de Noordzee te beschermen.

OSRP

Oil Spil Respons Plan

PGA

Peak Ground Acceleration –Een representatie van de opgetreden grondversnelling ten gevolge van een aardbeving, weergegeven in centimeters per seconde-kwadraat.

ppb

Part per billion - eenheid die staat voor delen per miljard.

Pre-drill

Boring van putten voordat het behandelingsplatform geplaatst is.

Prospects

Potentieel winbare velden waarvan nog niet is vastgesteld of ze daadwerkelijk aardgas in
winbare hoeveelheden bevatten.

pZZS

Potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

Referentiesituatie

De situatie in het gebied als de gaswinning niet wordt uitgevoerd. Deze situatie vormt de
referentie ten opzichte waarvan de milieueffecten van de varianten worden bepaald.
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RiGG

Rapport inzake Grote Gevaren - Rapport dat verplicht voor elk offshore olie- of gaswinningsinstallatie opgesteld moet worden. Het RiGG beschrijft onder andere welke veiligheids- en milieukritische maatregelen op de installaties toegepast zijn en hoe deze worden
onderhouden.

SAMSON-model

Safety Assessment Models for Shipping and Offshore in the North Sea

SEL

Sound Exposure Level – een maat voor de combinatie van geluidsniveau en tijdsduur van
het geluid

SELss

Single strike Sound Exposure Level – maat voor de combinatie van geluidsniveau en tijdsduur van het geluid van een eenmalige slag

SodM

Staatstoezicht op de Mijnen – Nederlandse instantie die toezicht houdt op de delfstoffenen energiewinning in Nederland.

SRA

Seismische Risico Analyse

Supply base

Bevoorradingshaven - haven vanwaaruit bevoorradingsschepen naar offshore platforms
vertrekken.

TEG

Tri-ethyleenglycol (TEG) wordt bij de gasbehandeling gebruikt om het ruwe aardgas te drogen.

TJ

TeraJoule - Eén TJ is 1000 GJ en komt overeen met ongeveer 27 m3 diesel of 31 000 Nm3
Groningen aardgas.

Trenchen

Techniek voor het ingraven van kabels en pijpleidingen waarbij met een speciale mechanische ingraafmachine een sleuf gegraven wordt. Trenchen wordt daarom ook ‘mechanical
trenching’ genoemd.

VR-waarde

Grens van het verwaarloosbaar risico bij gevaarlijke stoffen

VSP

Vertical Seismic Profiling – onderzoek om aardlagen gedetailleerd in kaart te brengen.

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

WBM

Water Based Mud – boorspoeling op waterbasis. WBM is een mengsel van water klei (bentoniet) en hulpstoffen zoals zetmeel, bariet, kalk en zout.

Wm

Wet milieubeheer

ZZS

Zeer Zorgwekkende Stoffen: dit zijn stoffen die zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke
stoffen voor mens en milieu.
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Bijlage M1
Geluidsonderzoek - onderwatergeluid

Bijlage M2
Geluidsonderzoek –
bovenwatergeluid

Bijlage M3
Pluimmodellering – boringen

Bijlage M4
Pluimmodellering – elektriciteitskabel

Bijlage M5
Pluimmodellering – pijpleiding

Bijlage M6
Sedimentatie van boorgruis rond het
platform

Bijlage M7
Luchtkwaliteitsonderzoek

Bijlage M8
Emissie- en ZZS-toets

Bijlage M9
Natuurtoets

Bijlage M10
Archeologisch onderzoek

Bijlage M11
Ship Collision frequencies

Bijlage M12
Oil spill modelling

Bijlage M13
Bodembewegingsstudie

Bijlage M14
Visualisaties

Bijlage M15
Passende beoordeling
stikstofdepositie
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