
N05-A Wabo-Vergunningsaanvraag 
Bijlage 1 Technische beschrijving 

Aanvulling 
 

 

december ’21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONE-Dyas B.V. 
 

Parnassusweg 815 
1082 LZ Amsterdam The Netherlands 

 

Date: 
Report No.: 
Issue No.: 

 
 
24 december 2021 
N05a-1-82-0-15500-01 1.0 

DocuSign Envelope ID: BD516EDD-BBC0-4174-9F83-B73B847B9E06



N05-A Wabo vergunningsaanvraag aanvulling 

Page III of VIII DOC NR: N05A-1-82-0-15500-01 rev1 

 

 

Samenvatting 
 

Dit document betreft de aanvulling op de aanvraag voor de Wabo-vergunning voor het N05-A-platform. 
In de aanvraag wordt ingegaan op de gevolgen voor het milieu van het productieplatform en de 
boringen. Op basis van de aanvraag van 13 oktober 2020 heeft het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat (EZK) op 15 april 2021 een ontwerp-vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) afgegeven. Naar aanleiding van de inspraakreacties en het toetsingsadvies van de Commissie 
voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft ONE-Dyas B.V. besloten het project op punten 
aan te passen. In deze aanvraag worden de aanpassingen verduidelijkt door middel van ‘bijhouden 
wijzigingen’.  

Een consortium van ONE-Dyas B.V. (ONE-Dyas), Hansa Hydrocarbons Ltd. (Hansa) en EBN B.V. (EBN) gaat 
gezamenlijk de gaswinning ondernemen. ONE-Dyas is belast met de daadwerkelijke uitvoering en is 
daarmee de initiatiefnemer. ONE-Dyas is licentiehouder en initiatiefnemer voor alle omliggende 
vergunningsgebieden. 

Geplande activiteiten 

ONE-Dyas heeft het voornemen om een productieplatform N05-A te plaatsen boven het N05-A- 
voorkomen in Nederlandse territoriale wateren. Het is de intentie om vanaf dit platform putten te boren 
naar het N05-A gasveld en de omliggende prospects. Het aardgas uit het N05-A-veld en de omliggende 
prospects zal worden geproduceerd vanaf het N05-A-platform. 

 
Figuur 1 Overzicht N05-A 

Op het N05-A-platform wordt het aardgas van de geproduceerde vloeistoffen gescheiden. Het 
behandelde aardgas wordt samen met het aardgascondensaat via een nieuw te leggen dertien kilometer 
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lange leiding getransporteerd naar de bestaande aardgasleiding van NGT (Noordgastransport). De NGT- 
leiding brengt het aardgas naar Uithuizen waar het na verdere behandeling wordt afgenomen. De 
verwachte duur van de winning bedraagt tien tot vijfendertig jaar. 

Het N05-A-platform is normaliter onbemand en zal op elektriciteit opereren. Hiervoor wordt vanaf het 
Duitse windpark Riffgat een nieuwe elektriciteitskabel gelegd. 

Voor het boren van de putten naar het N05-A gasveld en de prospects wordt gebruik gemaakt van een 
boorplatform. Er zijn maximaal twaalf putten gepland met eventueel een zijtak (sidetrack) bij iedere put. 

Een boring duurt gemiddeld drie maanden, zodat het boorplatform in totaal vier jaar aanwezig kan zijn. 
Het is onwaarschijnlijk dat dit in een aaneengesloten periode plaats zal vinden. 

Aan het einde van de productieperiode zal het N05-A-platform worden ontmanteld. Dit betekent dat de 
putten worden gedicht en het platform wordt verwijderd en naar land afgevoerd. Afhankelijk van de 
dan geldende regelgeving en de milieueffecten zouden de pijpleiding en de kabel verwijderd kunnen 
worden. 

Mogelijke gevolgen voor het milieu 

Emissies naar water: De emissies naar water 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 Mijnbouwregeling wordt voldaan. Om de emissies verder te reduceren wil ONE-Dyas een actief 
koolfilter plaatsen op het productieplatform. Daarnaast zal het boorgruis en de boorspoeling op 
waterbasis niet worden geloosd bij het boorplatform, maar afgevoerd worden. 

Emissies naar lucht: De emissies naar lucht voldoen aan de wettelijke normen. De emissies van NOx en 
fijnstof en benzeen en xyleen zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de achtergrondconcentratie. Door 
de elektrificatie van het platform en het boorplatform worden de milieuprestaties aanzienlijk verbeterd. 

Zeebodem: De installatie van het platform en de booractiviteiten verstoren naar schatting een gebied 
van dertig hectare, veel minder dan 1% van de Borkumse Stenen. De locatie van het platform is 
gewijzigd naar een locatie circa 850 m naar het zuiden, waar minder stenen aan de oppervlakte liggen 
dan bij de oude locatie. 

Onderwatergeluid: de activiteiten blijven binnen de geldende Nederlandse en (strengere) Duitse 
normen. Bij het heien van de verankeringspalen en de conductors zullen mitigerende maatregelen 
toegepast worden. 

Bovenwatergeluid: Omdat het platform op zee ruim twintig kilometer uit de kust ligt, leidt het geluid 
van activiteiten op of nabij het platform niet tot hinder op land. 

Bodembeweging: Tijdens de productiefase kan bodemdaling als gevolg van gasproductie van maximaal 
enkele centimeters plaatsvinden. De bodemdaling strekt zich niet uit tot onder de Waddeneilanden of 
het vasteland. De kans op en de mate van eventuele bodembeweging is onderzocht in bijlage M13. 

Trillingen: het platform veroorzaakt geen trillingen op land. 

Licht: Het N05-A-platform heeft alleen de navigatielampen branden. Het boorplatform heeft zowel 
navigatieverlichting als werkverlichting. Deze is zoveel mogelijk afgeschermd naar buiten. Als een boring 
succesvol is en aardgas getest wordt, zal er tijdelijk een vlam zichtbaar zijn. 

Afval: Het afval dat afkomstig is van het N05-A-platform wordt getransporteerd en verwerkt aan land. 
Boorgruis op oliebasis wordt eveneens aan land verwerkt. 

Energie: Het N05-A-platform is aangesloten op het windpark Riffgat en draait op windenergie. Als het 
boorplatform naast het N05-A-platform staat kan dit ook aangedreven worden met windenergie. 
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Overige vergunningen 

Voor de Wabo-vergunning is de m.e.r.-procedure doorlopen en is een MER geschreven. 

Daarnaast wordt een vergunning aangevraagd voor de Wet natuurbescherming. Ook wordt een 
vergunning voor de aanleg van de pijpleiding en de elektriciteitskabel en een instemming met het 
winningsplan op grond van de Mijnbouwwetgeving aangevraagd. 
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1 Inleiding 
 

1.1 Voorgenomen Activiteit 
ONE-Dyas B.V. (hierna 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 en Hansa Hydrocarbons Limited 
samen met EBN B.V. een aardgasveld (N05-A) gevonden binnen het zogenaamde GEMS-gebied. Het 
GEMS-gebied omvat een cluster van (mogelijke) aardgasvelden dat zich uitstrekt over het deel van de 
Nederlandse en Duitse Noordzee ten noorden van de monding van de Eems (zie Figuur 2). 

 

 
Figuur 2 Ligging van veld N05-A, inclusief de beoogde platformlocatie en de vanaf deze locatie aan te boren prospects 

 
Om winning van aardgas uit veld N05-A mogelijk te maken wil het consortium boven dit veld een 
platform (N05-A) in zee plaatsen. De locatie van het platform (de oranje stip in Figuur 2) 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, 
waarvan een deel naar veld N05-A en een deel naar naastgelegen velden. De definitieve targetlocaties 
van deze putten staan nog niet vast. In het Winningsplan worden mogelijke coördinaten en trajecten 
gegeven. Voor de naastgelegen velden moet nog worden aangetoond of economisch winbare 
hoeveelheden aardgas aanwezig zijn. Dit worden in vaktermen prospects genoemd. Als de prospects 
winbare hoeveelheden gas bevatten, wordt dit gas vanaf hetzelfde platform gewonnen. 
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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 vergunningsaanvraag voor de 
ontwikkeling van veld N05-A. 
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Aardgas wordt op het platform behandeld om aan de specificaties van Noordgastransport (NGT) te 
voldoen, om het aardgas via de NGT-leiding naar Uithuizen te kunnen exporteren. 

Het N05-A-platform heeft een productiecapaciteit van initieel vier miljoen Nm3 aardgas per dag en kan 
in een later stadium worden uitgebreid naar zes miljoen Nm3 aardgas per dag. (1 Nm3 = 1 m3 bij 1,013 
bar en 273 K). Er wordt voor een capaciteit van zes miljoen Nm3 aardgas per dag vergunning 
aangevraagd. De verwachte productie bedraagt initieel 4,0 miljoen Nm3 aardgas en 40 m3 
aardgascondensaat per dag. 

De totale productie zal waarschijnlijk vijfendertig jaar gaan duren. Vanwege de verwachte drukval in het 
veld door productie is de verwachting dat er binnen enkele jaar na opstart een depletiecompressor nodig 
is. Het platform wordt aangesloten op het Duitse windpark Riffgat voor de elektriciteitsvoorziening en 
via dit windpark op het Duitse elektriciteitsnetwerk. 

Volgens de huidige planning zal in 2022 of 2023 begonnen worden met de plaatsing van het N05-A-
platform en de aanleg van de export pijpleiding en elektriciteitsaansluiting via Riffgat. ONE-Dyas 
verwacht aan medio 2023 of 2024 te kunnen starten met de productie. 

In deze technische beschrijving wordt uitgegaan van het voorkeursalternatief. Hiervoor wordt 
vergunning aangevraagd. 

1.2 Vergunningen 
Voor de voorgenomen activiteit worden de volgende toestemmingen aangevraagd in Nederland: 

• Omgevingsvergunning conform art. 2.1 sub e Wet algemene bepalingen omgeving (Wabo) voor de 
oprichting en instandhouding van een mijnbouwinstallatie. 

o Inclusief een MER, op basis van Besluit milieueffectrapportage, Bijlage C17.2 en D17.2 

• In samenhang met de Wabo-vergunning wordt op basis van de Wet Natuurbescherming (Wnb) een 
vergunning aangevraagd voor een project als bedoeld in artikel 2.7 Wnb en ontheffing aangevraagd 
voor verstoring als bedoeld in art 3.5 lid 2 Wnb. Ter ondersteuning van deze aanvraag zijn bijgevoegd: 

o Natuurtoets, ter beoordeling van de verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming 
(Wnb); 

o Passende Beoordeling, als bedoeld in art 2.8 Wnb; 

o Projectplan, ter beoordeling van de soortenbescherming. 

• Instemming met het Winningsplan conform art. 34 Mijnbouwwet (Mbw): 

o inclusief een bodembewegingsprogrose op basis van art. 34 lid 4 sub b onder 2 Mbw. 

• Aanlegvergunning voor de pijpleiding en de kabel conform artikel 94 en 106 Mijnbouwbesluit 
(Mbb). 

In een separate procedure wordt toestemming gevraagd aan de Duitse overheid voor de geboorde 
putten onder Duits grondgebied en productie vanuit deze putten. Ook wordt de Duitse overheid 
toestemming gevraagd voor de aanleg van de elektriciteitskabel in Duits gebied. Deze 
vergunningsaanvraag is dus geen verzoek om toestemming voor het gedeelte van de putten en de VSP’s 
die in Duitsland plaatsvinden. Hiervoor is bij de LBEG op 5 oktober 2020 een ‘Scoping-Papier für die 
Abstimmung des Untersuchungsrahmens gem. § 15 UVPG’ ingediend bij de LBEG als start van de 
Umweltverträglichtkeitsprüfung. 

De vergunning wordt aangevraagd door: ONE-Dyas B.V. 

Parnassusweg 815 
1082 LZ Amsterdam 
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1.2.1 Scope van de Wabo-vergunningsaanvraag 
De aanvraag voor de Wabo-vergunning omhelst de oprichting en instandhouding van de 
mijnbouwinstallatie N05-A. Daarom richt deze vergunningsaanvraag zich op de productie van aardgas 
vanaf N05-A. De installatie van het platform wordt slechts summier behandeld, omdat dit uitgebreid naar 
voren komt in de aanvraag voor de vergunning op basis van artikel 55 Mijnbouwbesluit (Mbb). Deze 
aanvraag wordt ingediend als het detail ontwerp van het platform gereed is. 

De aanleg van de leiding en de kabel komen aan bod in de aanvraag voor de vergunning op basis van 
artikel 94 Mbb en worden hier niet behandeld. 

De boringen worden globaal meegenomen in deze technische beschrijving. Veel details zoals 
casingschema’s zullen in een later stadium met Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) via het 
werkprogramma gedeeld worden. De milieueffecten van de boring worden wel beschreven. 

OLO-formulier 

Het formulier dat ingevuld dient te worden op het OLO-loket is niet specifiek ingericht voor de mijnbouw. 
Dit maakt het soms ondoenlijk de vragen correct te beantwoorden. Bij niet-gelijkluidende informatie gaat 
de informatie in deze technische beschrijving boven de informatie in het OLO- formulier. 

Het OLO-formulier is strikt ingevuld voor het productieplatform, omdat de informatie die gevraagd wordt 
voor de boringen, zoals opslagcapaciteit, afvalstoffen e.d., per boorplatform verschilt. Omdat nog geen 
boorplatform is ingehuurd kan deze informatie nog niet gegeven worden. 

Leeswijzer 

De voorgenomen activiteit bestaat uit een aantal fasen, namelijk de aanlegfase, de boorfase, de 
productiefase en de ontmanteling. In deze technische beschrijving wordt deze volgorde aangehouden bij 
de beschrijving van de activiteit, hoofdstukken 1.2 tot en met 7, en de milieueffecten, hoofdstuk 7. De 
laatste twee hoofstukken, Veiligheid en Toekomstige ontwikkelingen hanteren deze volgorde niet. 

In het MER is de voorgenomen activiteit uitgebreid beschreven en wordt ingegaan op de overwegingen die 
hebben geleid tot het voorkeursalternatief. In deze technische beschrijving wordt uitgegaan van het 
voorkeursalternatief. Hiervoor wordt vergunning aangevraagd. 

Om de leesbaarheid te waarborgen en niet in herhaling te vallen van het MER, de Natuurtoets en andere 
documenten wordt in diverse paragrafen van deze technische beschrijving verwezen naar de betreffende 
paragrafen in het MER, de Natuurtoets of het Winningsplan, waar meer details beschreven worden. 

Aanvulling 

Naar aanleiding van de zienswijzen en het voorlopig toetsingsadvies van de Commissie voor de milieu-
effectrapportage heeft ONE-Dyas een aantal wijzigingen aangebracht in het project. De wijzigingen zijn 
hieronder in kleur aangegeven. 
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2 Het Productieplatform 
 

2.1 Aardgasproductielocatie 
De onder- en bovenbouw van het platform worden op een werf op land gebouwd en worden per 
kraanschip vanaf de werf naar de beoogde platformlocatie getransporteerd. De zeebodem op de beoogde 
locatie is al in detail onderzocht om zeker te zijn dat: 

• de bodem geschikt is voor het plaatsen van het platform, en 

• er op de locatie geen waardevolle natuur of archeologische resten aanwezig zijn. 

De beoogde locatie van het behandelingsplatform ligt in mijnbouwblok N05, binnen de Nederlandse 
twaalfmijlszone en ongeveer twintig kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, Rottumerplaat en 
Borkum (zie Error! Reference source not found.). In Error! Reference source not found. is een kaart van 
de directe omgeving van de locatie opgenomen. 

De coördinaten van de platformlocatie zijn: 

Tabel 1 Coördinaten oude en nieuwe locatie 

 Oude locatie Nieuwe locatie 

ED50, UTM-zone 31N 53° 41' 32" NB 

06° 21' 23" OL 

53° 41' 06" NB 

06° 21' 37" OL 

ETRS89, UTM-zone 31N 53° 41’ 50” NB 

06° 21’ 33” OL 

53° 41’ 04” NB 

06° 21’ 32” OL 

De afstand tot de Nederlands-Duitse grenslijn bedraagt ruim vijfhonderd meter. Enkele kilometers ten 
noorden van de beoogde locatie bevindt zich de scheepvaartroute Terschelling-Duitse Bocht. Het 
platform wordt geplaatst in een vergunningsgebied voor zandwinning N4B. 

De beoogde locatie van het platform ligt in een gebied dat bekend staat als de Borkumse Stenen. Dit 
gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van grind en stenen op de zeebodem. Hierdoor zijn 
soorten aanwezig die een harde ondergrond nodig hebben, zoals zeeanemonen en sponzen. Ook komt er 
een grote verscheidenheid aan bodemdieren voor. Het gebied wordt verder getypeerd door een hoge 
dichtheid aan kokerwormen, die plaatselijk ‘onderwaterduintjes’ vormen. De Borkumse Stenen zijn niet 
aangewezen als Natura 2000-gebied. Wel wordt er een onderzoek gedaan of het gebied zich kwalificeert 
als Vogelrichtlijngebied. Aanwijzing zou op z’n vroegst in 2025 plaatsvinden. Een deel van het gebied wordt 
in de nabije toekomst gesloten voor bodemberoerende vormen van visserij door aanwijzing van de 
Borkumse Stenen als KRM-gebied. 

In 2018 is in de Borkumse Stenen een project voor het herstel van platteoesterriffen gestart. Hierbij zijn 
binnen een gebied van één hectare kunstmatige riffen op de zeebodem geplaatst en platte oesters uitgezet. 

De selectie van de locatie van het platform is beschreven in het MER, deel 1: Voorgenomen activiteit, 
paragraaf 3.3.1 en in de Aanvulling MER, hoofdstuk 7.  In deze aanvraag wordt uitgegaan van de 
aangevraagde locatie. 
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Figuur 3 Detailkaart van het gebied rondom de beoogde locatie van het behandelingsplatform
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Behandelingsplatform 
Het jacket van het behandelingsplatform wordt opgebouwd uit buizen en krijgt zes poten met daartussen 
dwarsverbanden waardoor een stijve constructie ontstaat. Het jacket wordt bij benadering vijfenveertig 
meter hoog (vijfentwintig meter onder water en twintig meter boven water). Ter bescherming tegen 
corrosie worden op het jacket zogenaamde opofferingsanodes van een aluminium- zinklegering geplaatst. 

Het platformontwerp van ONE-Dyas van de bovenbouw is uit drie dekken opgebouwd (zie Figuur 5). De 
afmetingen van de bovenbouw van het beoogde behandelingsplatform worden ongeveer zestig meter 
lang, veertig meter breed en vijftien meter hoog (zonder kraan of ventstack). De top van de bovenbouw 
komt hiermee vijfendertig meter boven zeeniveau te liggen. Verdeeld over de drie dekken zijn de volgende 
installaties en voorzieningen aanwezig: 

• de bovengrondse afwerking van de gasputten; 

• de procesinstallaties waarmee gas, aardgascondensaat en productiewater worden behandeld; 

• een controlekamer, bemanningsverblijven, reddingsmiddelen, een kraan en een helikopterdek; 

diverse ondersteunende voorzieningen, zoals besturings- en beveiligingssystemen, installaties voor de 
energievoorziening van het platform, opslagvoorzieningen en een brandblussysteem. 

Voor een beschrijving van de behandelingsinstallaties en de belangrijkste ondersteunde systemen wordt 
verwezen naar hoofdstuk 5, Productiefase. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan het onderhoud van 
het behandelingsplatform. 

Het platform is tevens beschreven in het MER, deel 1: Voorgenomen activiteit, paragraaf 2.2.1. De selectie 
van het voorkeursalternatief voor het platform is beschreven in het MER, deel 1: Voorgenomen activiteit, 
paragrafen 3.3.2 en 3.3.3. 

2.2 Export van gas en aardgascondensaat 
Het gewonnen aardgas en aardgascondensaat worden afgevoerd via een pijpleiding naar de NGT- leiding. 
Het tracé van de nieuwe pijpleiding tussen het behandelingsplatform en de NGT-leiding is weergeven in 
Figuur 4. De leiding heeft een diameter van twintig inch (ruim vijftig centimeter) en een lengte van ruim 
vijftien kilometer. 

De pijpleiding wordt na het leggen aan de ene kant aangesloten op het behandelingsplatform en aan de 
andere kant op de NGT-leiding. Via de NGT-leiding wordt het aardgas en aardgascondensaat 
getransporteerd naar een landlocatie in Uithuizen. 

De selectie van de afvoerroute voor aardgas en aardgascondensaat is beschreven in het MER, deel 1: 
Voorgenomen activiteit, paragraaf 3.1 en in de Aanvulling MER, hoofdstuk 7.
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Figuur 4 Tracé van de pijpleiding naar de NGT-leiding en de kabel naar Riffgat 

2.3 Elektriciteitskabel 
Voor de energievoorziening wordt vanaf het platform een elektriciteitskabel aangesloten op het Duitse 
windpark Riffgat. (zie Figuur 4). De elektriciteitskabel krijgt een lengte van ruim acht kilometer en 
diameter van een tot twee decimeter. De eerste vijfhonderd meter van het tracé loopt over Nederlands 
gebied, het resterende deel loopt over Duits grondgebied. 

De route van de elektriciteitskabel is beschreven in de Aanvulling MER, hoofdstuk 7.
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3 Aanleg 
 

3.1 Aanleg van het productieplatform 
De onderbouw (het jacket) wordt als eerste op de zeebodem geplaatst en verankerd met behulp van 
heipalen. Rond de poten worden stenen gestort om erosie door de zeestroming te voorkomen. Met het 
soort stenen en de manier van storten wil ONE-Dyas de leefmogelijkheden voor bodemdieren 
bevorderen. Dit wordt in samenspraak met de aannemer gedaan. 

De bovenbouw wordt met het kraanschip op de onderbouw geplaatst en vastgezet. De plaatsing van een 
platform neemt naar verwachting minder dan twee weken in beslag. De werkzaamheden worden 
volcontinu (24 uur per dag, 7 dagen per week) uitgevoerd. 

De installatie van het productieplatform is beschreven in de MER, deel 1: Voorgenomen activiteit, 
paragraaf 2.2.2 en paragraaf 3.3.4. 

Figuur 5 Impressie van het nieuwe behandelingsplatform van ONE-Dyas 
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4 Boringen 
 

4.1 De boringen 
De totale booractiviteit (voor het N05-A-gasveld en de omringende prospects) voorziet in maximaal twaalf 
putten en maximaal twaalf aftakkingen (sidetracks), alle geboord vanaf het nieuw te plaatsen 
productieplatform N05-A. 

Gezien de ondergrondse onzekerheden zijn de benodigde hoeveelheid putten en de exacte ondergrondse 
putlocaties op voorhand niet zeker. In het Winningsplan zijn voor de vijf voorkomens 21 potentiële 
ondergrondse putlocaties aangemerkt. Resultaten van de eerste boringen bepalen welke, en hoeveel, van 
de resterende potentiële ondergrondse locaties aangeboord worden. Een planning kan niet gegeven 
worden. Voor iedere boring wordt een melding gedaan op grond van artikel 8 van het Besluit algemene 
regels milieu mijnbouw1. Voorafgaand aan het boren van een put wordt een werkprogramma ingediend 
bij SodM waarin de exacte gegevens van de put opgenomen zijn. Zie voor meer informatie over de 
verwachte trajecten en targetslocaties van de boringen, paragraaf 2.3.2 van het Winningsplan. 

Mogelijk worden een aantal putten geboord naar enkele prospects voordat het productieplatform 
geplaatst en in bedrijf is, dit zijn zogeheten pre-drills. Door pre-drills te boren is vooraf bekend hoeveel gas 
kan worden geproduceerd en kunnen de economische consequenties beter ingeschat worden. 

Een gedetailleerde beschrijving van de boringen is te vinden in de paragraaf 2.3 van deel 1: Voorgenomen 
activiteit van het MER en hoofdstuk 4 en paragraaf 2.3.2 van het Winningsplan. 
 

Figuur 6 Impressie van een boorplatform (links) naast het nieuwe behandelingsplatform van ONE-Dyas (rechts) 

  

 
1 Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) zal een melding 
gedaan worden op grond van het artikel 4.1117 BAL 
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4.1.1 Het boorplatform 
Het boren van de putten gebeurt met een mobiele boorinstallatie, een boorplatform, zie Figuur 6. Dit 
boorplatform en het bedienend personeel wordt ingehuurd van een gespecialiseerd bedrijf die meerdere 
boorplatformen exploiteert, bijvoorbeeld de Prospector-1 of de ENSCO-121. Een boorplatform bestaat 
uit een boortoren waarmee de boorwerkzaamheden worden uitgevoerd, met verschillende 
ondersteunende voorzieningen. Het boorplatform staat pal naast en gedeeltelijk over het 
productieplatform. Het is groter en hoger dan het productieplatform. 

Op een boorplatform wordt de benodigde energie normaliter opgewekt met dieselgeneratoren. Omdat 
ONE-Dyas het productieplatform gaat elektrificeren, en er dus elektriciteit voorhanden is, wordt het 
boorplatform aangesloten op de elektriciteitsvoorziening van het productieplatform. Hierdoor kan de 
boring elektrisch uitgevoerd worden met windenergie vanaf het windpark Riffgat. 

Bij het boren van de pre-drills is nog geen productieplatform aanwezig en is elektrisch boren ook niet aan 
de orde. In dit geval zal ONE-Dyas een boorplatform inhuren met nageschakelde technische voorzieningen 
bij de generatoren om stikstofemissies te reduceren. 

4.1.2 Het boorproces 
Het boren vindt continu plaats (24 uur per dag, 7 dagen per week) en duurt gemiddeld drie maanden per 
put en anderhalve maand voor een sidetrack. Het boren van alle voorgenomen putten neemt, inclusief 
de sidetracks, meerdere jaren in beslag. In het Supplement A bij deze Technische Beschrijving zijn de nu 
voorziene boortrajecten per voorkomen beschreven. 

De conductor 

Voordat met het boren van een put wordt gestart, wordt een conductor geplaatst. Dit is een zware 
metalen buis met een diameter van ongeveer tachtig centimeter, die minimaal vijftig meter de zeebodem 
ingebracht wordt. De boring wordt binnen de conductor uitgevoerd. De conductor wordt geheid, omdat 
voorboren en in cementeren van de conductors in dit geval technisch te veel risico’s op het mislukken van 
de boring met zich meebrengen. Door de losse, zandige structuur van de ondergrond en de aanwezigheid 
van keien en grind is de kans groot dat de put tijdens het voorboren instort. Dit risico is des te groter 
naarmate er meer putten worden geboord. Tijdens het heien zullen maatregelen genomen worden om 
het onderwatergeluid te beperken. 

De boorbeitel 

Het boren vindt plaats met een boorbeitel waarmee het gesteente in de ondergrond wordt vermalen tot 
gruis. De beitel is aan de onderkant van een serie draaiende boorpijpen bevestigd. De aandrijving van 
deze pijpen bevindt zich in de boortoren op het platform. Naarmate de boring vordert worden in de 
boortoren telkens nieuwe segmenten aan de serie boorpijpen toegevoegd. Het boorplatform is hiervoor 
voorzien van een hijsinstallatie voor het aanvoeren van nieuwe boorpijpen vanaf transportschepen en 
een ruimte voor de tijdelijke opslag van de pijpen. 

De verbuizing 

Om te voorkomen dat het boorgat instort, wordt het gat ‘verbuisd’ door stalen bekledingsbuizen (casings) 
in het boorgat vast te cementeren. Hierdoor wordt het boorgat gestabiliseerd en afgedicht en worden de 
grondlagen beschermd tegen verontreinigingen. Bovenop de eerste casing wordt een wellhead geplaatst 
die zorgt voor een gas- en waterdichte afsluiting rond de top van de casings. Bovenop de wellhead wordt 
vervolgens een zogenaamde Blow Out Preventor (BOP) geïnstalleerd. Deze afsluiter wordt gesloten 
wanneer gas de put in zou stromen. 
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Boorspoeling 

Bij de boring wordt gebruik gemaakt van boorspoeling. Met behulp van deze vloeistof wordt vermalen 
gesteente uit de put (het boorgruis) afgevoerd naar de oppervlakte. Tegelijkertijd zorgt de spoeling voor 
smering en koeling van de boorbeitel en voor stabilisatie van het boorgat. ONE-Dyas maakt zoveel mogelijk 
gebruik van boorspoeling op waterbasis (Water Based Mud2 in vaktermen). Voor bepaalde gedeeltes van 
de put is het noodzakelijk om oliehoudende spoeling (Oil Based Mud3 in vaktermen) te gebruiken. Boorgruis 
wordt op het boorplatform uit de boorspoeling gezeefd. De spoeling wordt vervolgens een aantal keer 
hergebruikt. Boorgruis dat afkomstig is van putsecties die met Water Based Mud zijn geboord mag (onder 
voorwaarden) vanaf het platform op de Noordzee worden geloosd. Oliehoudend boorgruis en afgewerkte 
oliehoudende spoeling mogen niet op zee worden geloosd en worden als afvalstof per schip afgevoerd naar 
het vasteland. ONE-Dyas heeft besloten de boorspoeling en boorgruis op waterbasis eveneens af te voeren. 
Het gebruik van boorspoeling, en het lozen van boorspoeling en boorgruis op waterbasis, is wettelijk 
gereguleerd in het internationale OSPAR-verdrag 4 , de Europese REACH-verordening 5  en de 
Mijnbouwregeling. 

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 overbodig spoeling van de vorige sectie wordt in het algemeen geloosd als dit 
boorspoeling op waterbasis is. Boorspoeling op oliebasis wordt afgevoerd; 

Bij de variant ‘Batch drilling’ worden de putten niet na elkaar geboord, maar worden steeds de 
overeenkomstige secties van een aantal putten geboord. Door batch drilling kan steeds een deel van de 
boorspoeling op waterbasis van de betreffende sectie worden hergebruikt voor dezelfde sectie van de 
volgende put. Hierdoor wordt gemiddeld over alle secties 20% minder boorspoeling geloosd dan de variant 
‘Serieel boren’. 

Omdat op dit moment nog geen planning voor de boringen gegeven kan worden is het uitgangspunt voor 
de vergunningsaanvraag serieel boren. Omdat besloten is al het boorgruis af te voeren, zijn de varianten 
voor de wijze van uitvoeren niet onderscheidend voor het milieu. 

Afronding van de boring 

Als de boring succesvol is, wordt de put afgewerkt als productieput en in gebruik genomen om gas te gaan 
produceren. Het afwerken bestaat eruit dat op de put een spuitkruis (X-mas tree) wordt geplaatst, waarmee 
de put bediend wordt. Ondergronds wordt een veiligheidsklep geplaatst (subsurface safety valve) waarmee 
de put bij problemen wordt afgesloten. In de put wordt een productiebuis (production string) geplaatst 
waarmee het gas naar de oppervlakte wordt gevoerd. 

 
2 Water Based Mud (WBM) is een mengsel van water en klei (bentoniet). Aan dit mengsel worden met toenemende 
diepte hulpstoffen toegevoegd, zoals zetmeel, bariet, kalk, zout en smeermiddelen. 
3 Oil Based Mud (OBM) kan, naast dezelfde componenten als WBM, tot 75% minerale olie bevatten. 
4 OSPAR Convention: Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic. 
5 Verordening (EG) Nr. 1907/2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH). 

DocuSign Envelope ID: BD516EDD-BBC0-4174-9F83-B73B847B9E06



N05-A Wabo vergunningsaanvraag  aanvulling 

DOC NR: N05A-1-82-0-15500-01 rev 1 Page 21 of 16 

 

 

4.1.3 Het testen van de put 

Schoonproduceren 

Bij het aantreffen van aardgas wordt de put eerst gereinigd (schoongeproduceerd) en vervolgens getest. 
Uit de testgegevens kan onder andere worden afgeleid hoeveel aardgas het reservoir bevat. Bij het testen 
wordt per boring, in een periode van enkele dagen tot een week, maximaal 48 uur aardgas geproduceerd. 
Het hierbij vrijkomende aardgas wordt zo veel mogelijk afgevoerd via de pijpleiding (indien die al 
aangelegd is), maar soms is het nodig om te fakkelen. In ieder geval tijdens het schoonproduceren, wordt 
het aardgas in de fakkel op het boorplatform verbrand. 

VSP 

ONE-Dyas heeft besloten de VSP’s achterwege te laten. 

Tijdens de testperiode worden de putten onderzocht met behulp van Vertical Seismic Profiling (VSP). Bij 
het VSP-onderzoek worden de doorboorde aardlagen gedetailleerd in kaart gebracht met behulp van 
geluidsgolven. Bij een VSP-onderzoek worden microfoons in het boorgat gehangen, terwijl tegelijkertijd 
een geluidsbron (een airgun in vaktermen) door een onderzoeksschip over het traject van het boorgat 
wordt gesleept. De airgun geeft om de twee tot drie minuten een signaal af. Dit geluid wordt vervolgens 
opgevangen door de microfoon 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. 

Dit onderzoek duurt maximaal een dag per boring. Niet iedere boring wordt onderzocht met een VSP. Op 
dit moment kan geen zekerheid gegeven worden welke putten zullen worden onderzocht, een indicatie 
is gegeven in Figuur 8. 

Figuur 8 Trajecten van de mogelijke VSP-onderzoeken 
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4.2 Putbehandelingen 
De verwachte productiviteit van de Rotliegend-zandsteenreservoirs is op basis van de productietest in de 
N05-01 proefboring ingeschat als ruim voldoende. Het wordt niet noodzakelijk geacht om de 
productieputten te stimuleren. 

Gedurende de operationele fase van een put kan het voorkomen dat er aanslag (zgn. scaling, bijv. kalk of 
zout) optreedt aan de binnenkant van de verbuizing en in de perforaties. Om deze scaling te verwijderen 
kan de put met zoet water of een zuuroplossing behandeld worden. Dit is een routinehandeling, waarbij 
geen overdruk gebruikt wordt en geen boortoren nodig is. 

Daarnaast kan het voorkomen dat er nieuwe perforaties gemaakt worden om een groter deel van de 
formatie met de put in communicatie brengen. Dit duurt enkele dagen en wordt uitgevoerd door een 
kleine onderhoudsploeg. Tijdens de operationele fase van de put kan het nodig zijn de diameter van de 
tubing aan te passen. Tenslotte zullen er gedurende de levensduur van een put diverse andere 
onderhoudshandelingen plaatsvinden aan verbuizingen, kleppen, etc. Deze operaties gebeuren met een 
kleine installatie, een zgn. workover unit, en niet met een boortoren. Deze putbehandelingen zijn 
opgenomen in de Well Services Catalogus van ONE-Dyas die is afgestemd met SodM. 

Indien onverwacht complexere putbehandelingen nodig zijn waarvoor een boorplatform ingehuurd dient 
te worden, zal te zijner tijd een BARMM ingediend worden. 
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5 Productiefase 
 

5.1 De productiefase 
Zie voor een gedetailleerde beschrijving van het productieproces tevens het MER, deel 1: Voorgenomen 
Activiteit, paragraaf 2.4. 

In de productiefase wordt aardgas gewonnen uit veld N05-A en mogelijk uit één of meerdere van de 
prospects rond N05-A. Dit gas wordt na behandeling via de nieuwe pijpleiding naar de NGT afgevoerd. ONE-
Dyas gaat ervan uit dat gedurende tien tot vijfendertig jaar aardgas wordt geproduceerd uit de 
aardgasvelden. De samenstelling van het gas, de belangrijkste fysische eigenschappen en de 
hoeveelheden meegeproduceerde stoffen wordt hieronder gegeven. De waterhoeveelheid is een 
gemiddelde, gebaseerd op gecondenseerd water en formatiewater. De opgegeven gassamenstelling is 
gebaseerd op de testresultaten van eerder geboorde put naar het N05-A-gasvoorkomen. De 
gassamenstelling van de prospects kan hiervan afwijken. De opgegeven gassamenstelling moet daarom 
als indicatief worden beschouwd: 

Tabel 2 Gassamenstelling en meegevoerde stoffen 

Maximaal mee-geproduceerde stoffen  

Water (gecondenseerd & formatie) 60 m3/d 

Aardgas condensaat 80 m3/d 

Componenten Aardgas Mol% 

Methaan (C1) 69.600 

Ethaan (C2) 3.455 

Propaan (C3) 0.864 

i-Butaan (iC4) 0.135 

n-Butaan (nC4) 0.220 

neo-Pentaan (C5) 0.007 

i-Pentaan (iC5) 0.055 

n-Pentaan (nC5) 0.076 

Hexaan (C6) 0.076 

Me-Cyclopentaan 0.003 

Benzeen 0.068 

Cyclohexaan 0.022 

Heptaan (C7) 0.041 

Me-Cycloheptaan 0.019 

Tolueen 0.010 

Octaan (C8) plus 0.066 

Stikstof (N2) 23.995 

Kooldioxide (CO2) 1.288 

Waterstofsulfide (H2S) - 

Totaal 100.000 
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Het productieproces op het behandelingsplatform bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: 

• Scheiding van gas, water en aardgascondensaat 

• Gasbehandeling 

• Waterbehandeling 

• Compressie 

Deze onderdelen worden hieronder verder toegelicht. 

5.1.1 Scheiding van aardgas, water en aardgascondensaat 
Het ruwe aardgas dat uit de putten stroomt wordt verzameld in twee productiemanifolds. Via deze 
manifolds stroomt het aardgas door een driefasenscheider. In de driefasenscheider wordt het ruwe 
aardgas gescheiden in gas, water en aardgascondensaat. Het platform wordt uitgerust met twee 
driefasenscheiders, zodat aardgas van verschillende drukniveaus tegelijkertijd kan worden behandeld. Het 
afgescheiden gas, aardgascondensaat en water worden op het platform apart behandeld. 

Het processchema in Figuur 7 geeft een schematische weergave van het productieproces. Voor het 
overzicht is slechts één put en één procestrein opgenomen. 

5.1.2 Gasbehandeling 
Het toe te passen gasbehandelingsproces wordt bepaald door de eigenschappen van het gas en de 
afleveringsvoorwaarden. Het gas afkomstig uit de driefasenscheider bevat nog dampvormig water. 
Voordat het gas naar de gasdroging gaat wordt dit eerst gekoeld om een groot deel van het nog aanwezige 
water te condenseren. Vervolgens wordt dit water afgescheiden en het gas door de gasdroging geleid. De 
gasdroging is noodzakelijk om corrosie en hydraatvorming in transportleidingen te voorkomen. 

In de gasdroging wordt het gas gedroogd met TEG (tri-ethyleenglycol). Hierbij stroomt het ruwe gas in een 
absorptiekolom met TEG, zodat de TEG het dampvormig water in het gas kan absorberen. Het gas is na 
deze behandeling voldoende droog om, samen met het aardgascondensaat, via de pijpleiding afgevoerd 
te worden naar de NGT. Er wordt een kleine hoeveelheid corrosie-inhibitor aan het gas toegevoegd om 
de binnenkant van de pijpleiding te beschermen. De drijvende kracht voor het gastransport is de druk 
waarmee het gas op het platform in de leiding wordt gevoerd. 

De met water verzadigde TEG wordt op het behandelingsplatform geregenereerd en opnieuw gebruikt voor 
de gasdroging. Regeneratie vindt plaats door de TEG uit te koken in de glycolregeneratie-unit. Hierbij 
komen het geabsorbeerde water en de opgeloste gassen weer vrij. De vrijkomende afgassen worden 
opgevangen, op druk gebracht en weer aan het aardgas toegevoegd. Restemissies van koolwaterstoffen 
naar de lucht wordt hierdoor vermeden. 

5.1.3 Aardgascondensaatbehandeling 
Het aardgascondensaat wordt afgescheiden in de driefasenscheider en naar het aardgascondensaat flash 
vessel geleid. Hier worden de laatste resten gas uit het aardgascondensaat verwijderd. Het aardgas wordt 
naar de exportleiding gepompt. 

5.1.4 Waterbehandeling 
Het water dat wordt afgescheiden uit de driefasenscheider gaat naar de closed drain vessel (degasser). 
Hierin komt ook het water dat vrijkomt bij de regeneratie van de TEG, en het water uit het gesloten 
afvoersysteem. In het closed drain vessel wordt de waterstroom gedeeltelijk van druk afgelaten en 
ontgast. Vanuit het closed drain vessel gaat het water naar de olie-afscheider. Hierbij wordt de druk naar 
atmosferische druk verlaagt en de in het productiewater aanwezige olieresten met behulp van een olie-
waterscheider verwijderd tot beneden de wettelijke normen. Na de olie-waterscheider wordt een actief 
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koolfilter geplaatst. Het actief koolfilter zorgt voor een extra zuivering van koolwaterstoffen en filtert 
daarnaast enkele zware metalen, zoals kwik, uit het productiewater. Het gezuiverde productiewater wordt 
na debietmeting geloosd op zee. Het afgescheiden aardgas uit de olieafscheider gaat naar de 
lagedrukafblaaspijp.

5.1.5 Compressie 
Bij de start van de gasproductie is de druk in de putten voldoende hoog om het aardgas op eigen druk naar 
de NGT te laten stromen. Als gevolg van de gaswinning daalt de druk in de aangeboorde reservoirs 
geleidelijk. Om de productie op het gewenste druk- en capaciteitsniveau te houden is het noodzakelijk om 
na een aantal jaar de gasdruk te verhogen met behulp van zogenaamde depletiecompressoren. Deze 
compressormodule wordt direct na de gaskoeler geplaatst. De compressor maakt onderdeel uit van de 
vergunningsaanvraag. 
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Figuur 7 Process Flow Diagram 
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5.2 Ondersteunende voorzieningen 
Naast de beschreven productie-installaties zijn op het behandelingsplatform ook diverse ondersteunde 
voorzieningen aanwezig. De belangrijkste van deze voorzieningen worden hieronder beknopt beschreven. 

5.2.1 Schrob-, spoel- en hemelwateropvang en -behandeling 
Er is een gesloten en een open afvoersysteem aanwezig voor diverse (afval)waterstromen. 

Het open afvoersysteem verzamelt het mogelijk vervuilde hemel-, schrob- en spoelwater afkomstig van de 
dekken. Een olie-waterscheider zorgt voor scheiding van de olie- en de waterfase van het open 
afvoersysteem. Hiermee wordt de olie afgescheiden tot beneden de wettelijke lozingseisen en mag het 
resterende water op zee worden geloosd. De afgescheiden olie wordt naar het gesloten afvoersysteem 
gepompt. 

In het gesloten afvoersysteem worden procesvloeistoffen, die bijvoorbeeld vrijkomen bij 
onderhoudswerkzaamheden, afgevoerd naar degasser. Het water uit het gesloten afvoersysteem wordt 
gecombineerd met het productiewater in de degasser. Dit water wordt via een olie-waterscheider en een 
actief koolfilter gezuiverd en daarna in zee geloosd. Uit veiligheidsoverwegingen wordt hemelwater van het 
helikopterdek direct geloosd op de zee. 

5.2.2 Opslag van hulpstoffen 
Op het behandelingsplatform worden diverse hulpstoffen gebruikt, zoals TEG voor de gasbehandeling, 
corrosie-inhibitor voor bescherming van de exportpijpleiding, methanol ter voorkoming van hydraten bij 
het opstarten van putten en diesel voor gebruik in de noodstroomgeneratoren en brandbluspompen. 
Daarnaast zijn diverse andere stoffen aanwezig zoals smeerolie, verf en schoonmaakmiddelen. Alle 
hulpstoffen worden conform de wettelijke eisen opgeslagen. Voor grotere hoeveelheden zijn opslagtanks 
aanwezig, kleinere hoeveelheden stoffen worden opgeslagen in speciale verpakkingen. Het gaat hierbij om 
10 m3 diesel en Tote-tanks van 5 m3 voor methanol, corrosie-inhibitor en TEG. 

5.2.3 Afblaassystemen 
Tijdens de normale bedrijfsvoering van het behandelingsplatform worden het merendeel van de in het 
proces vrijkomende afgasstromen teruggebracht in het proces via een offgas-compressor. Een kleine 
hoeveelheid afgas; het laatste restant gas dat opgelost is in het geproduceerde water wordt afgeblazen. Bij 
calamiteiten kan het echter noodzakelijk zijn om een of meerdere installaties van druk af te laten. Het 
platform wordt voorzien van aparte hoge- en lagedruk-afblaassystemen om het in deze installaties 
aanwezige aardgas bij calamiteiten veilig af te kunnen voeren. Bij onderhoud wordt het platform van druk 
afgelaten via de off-gas compressor en naar de exportleiding gevoerd. 

5.2.4 Brandblussysteem 
Het behandelingsplatform wordt voorzien van een brandblussysteem bestaande uit brandbluspompen, 
leidingwerk, sprinklers en aansluitingen om brand te bestrijden. Het platform wordt daarnaast voorzien van 
vlam- en gasdetectors om brand en het vrijkomen van brandbare gassen vroegtijdig te detecteren. Ook 
worden verspreid over het platform draagbare brandblussers geplaatst. 
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5.2.5 Besturings- en beveiligingssystemen 
Voor het aansturen van de diverse processen wordt het behandelingsplatform voorzien van een uitgebreid 
meet-, regel- en controlesysteem. Dit systeem maakt het mogelijk om alle processen te besturen via de 
controlekamer op het platform zelf of op afstand via een centrale controlekamer op land. 

Het platform wordt bestuurd en gecontroleerd door een DCS (Distributed Control System). Bij proces upsets 
grijpt het SGS (Safe Guarding System) in. Het SGS kan een deel of het gehele proces insluiten om escalatie 
te voorkomen. 

Het platform is zo ontworpen dat bij falen van het SGS alle afsluiters van het platform in de veilige positie 
komen te staan: (Emergency Shut Down Valves) ESDV-kleppen sluiten en (Emergency Blow Down) EBD- 
kleppen gaan open. 

Op het platform is ook een (High Integrity Pressure Protection System) HIPPS-beveiliging, een autonoom 
systeem, aanwezig. Deze beveiliging grijpt in als de druk in de installatie te hoog dreigt te worden. De HIPPS-
kleppen sluiten en isoleren de putten en manifold van het platform en de export pijpleiding. Het geïsoleerde 
deel van de installatie is bestand tegen de maximale druk die vanuit het reservoir geleverd kan worden. 

In het geval van brand wordt het platform ingesloten en de installatie afgeblazen. Om ingesloten delen van 
het platform te beschermen tegen overdruk zijn er (Process Safety Valves) PSV’s geïnstalleerd om de exces 
druk af te laten tot een veilig niveau. 

5.2.6 Overige platformvoorzieningen 
Het platform zal onbemand vanaf de wal geopereerd worden, voor onderhoud e.d. wordt een 
accommodatie voor maximaal twaalf personen voorzien. Deze accommodatie bestaat uit slaap- en 
verblijfruimten, sanitaire voorzieningen, een keuken en een opslagruimte. De accommodatie is zo 
gesitueerd dat personeel altijd een veilige vluchtroute heeft. Bovendien heeft een accommodatie een 
zogenaamde blast-wall (explosiebestendige wand) die de bemanning beschermd bij explosies en tevens is de 
accommodatie bestand tegen brand voor een bepaalde periode. 

Voor de overslag van goederen van en naar bevoorradingsschepen wordt het platform voorzien van een 
hijskraan. Deze kraan wordt ook gebruikt voor het verplaatsen van goederen op het platform zelf en bij 
onderhoudswerkzaamheden. 

Het platform heeft een helikopterdek ten behoeve van het personenvervoer. Personeel kan daarnaast ook 
per schip van en naar het platform worden vervoerd. Bij noodsituaties op het platform wordt in principe 
geëvacueerd met behulp van helikopters. Aanvullend kan worden geëvacueerd met behulp van de op het 
platform aanwezige reddingsboot, reddingsvlotten en descenderstations. 

In het jacket van het platform zijn twee risers en 2 J-tubes bevestigd. De risers zijn bedoeld om in de 
toekomst aan te leggen pijpleidingen vanaf satellieten op aan te sluiten. Door J-tubes dienen voor de 
aansluiting en geleiding van (bundels) kabels, besturings- en communicatieleidingen en leidingen voor 
hulpstoffen naar binnen getrokken worden (umbilicals). Dit betreft de elektriciteitskabel naar windpark 
Riffgat en toekomstig voor bundels om toekomstige satellieten te verbinden met het hoofdplatform. Het 
gas van satellietplatformen wordt behandeld en gedroogd op het hoofdplatform voordat het verder 
getransporteerd wordt naar de NGT. 

5.3 Onderhoud van het behandelingsplatform 
Het nieuwe behandelingsplatform wordt zo robuust en onderhoudsarm mogelijk ontworpen. Periodiek 
onderhoud blijft echter noodzakelijk. Voor groot onderhoud of bepaalde putinterventies kan het nodig zijn 
om tijdelijk een boor- of accommodatieplatform naast het behandelingsplatform te plaatsen. Om het 
behandelingsplatform en alle installaties in goede staat te houden wordt in een onderhoudsprogramma 
vastgelegd welke periodieke inspectie en onderhoudsactiviteiten nodig zijn per installatie of onderdeel van 
de installatie. De inspecties en onderhoudsactiviteiten met bijbehorende frequenties en instructies worden 
door ONE-Dyas vastgelegd in het Computer Managed Maintenance System (CMMS). De Notifying Body 
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(NoBo, externe auditor) en SodM geven goedkeuring aan de inspectie- en onderhoudsprogramma’s. Een 
specifiek onderdeel in het onderhoudsprogramma zijn pijpleidingen. De onderhouds- en 
inspectiewerkzaamheden en frequenties voor de controle van de pijpleidingen zijn opgenomen in het 
Pipeline Integrity Management System (PIMS). 

Tijdens de productie van aardgas kan slib ophopen in procesinstallaties of kunnen afzettingen (scales of 
ketelsteen) zich tegen de wanden afzetten. Indien het slib en ketelsteen verontreinigd zijn met 
koolwaterstoffen en/of zware metalen, waaronder mogelijk kwik, worden deze als gevaarlijk afval 
afgevoerd. Sommige aardgasreservoirs in de diepe ondergrond geven in de loop van de productie NORM-
materiaal (“van nature voorkomende radioactief materiaal”) af. Boven een bepaald stralingsniveau wordt 
een platform NORM-besmet verklaard en gelden voor het onderhoud specifieke eisen en procedures. ONE-
Dyas heeft procedures voor het omgaan met deze stoffen, inclusief de wijze van verwijdering, verpakking 
en afvoer naar het vasteland. Aan land wordt dit afval, evenals ander afval van het platform, verwerkt door 
een erkende verwerker. 
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6 Logistiek 

6.1 Transportactiviteiten 
Tijdens alle fasen van het project zijn transportactiviteiten nodig van mensen en materiaal. 

Tijdens boringen zullen ongeveer drie schepen per week en ongeveer vijf helikopters per week het 
boorplatform bezoeken. Het afvoeren van het boorgruis en -spoeling vereist 7 extra boottransporten (59 in 
plaats van 52 transporten) per boring, De boringen zijn tijdelijk, in totaal drie à vier jaar, zodat de effecten 
gering zijn. 

De verwachting is dat er 26 helikopterbezoeken per jaar zijn tijdens de productiefase. Schepen komen 
gemiddeld zestien keer per jaar langs. Als er echter onverwachte problemen zijn op het platform die niet 
van afstand verholpen kunnen worden, zijn extra vluchten niet uitgesloten. 

In de scheepvaartroute ten noorden van N05-A varen tussen de 27 en 45 schepen per 1000 km2, zodat de 
bijdrage van het N05-A platform gering is. 

In het MER zijn twee opties onderzocht om te dienen als uitvalsbasis: Den Helder en Eemshaven. 
Eemshaven is dichter bij het platform en heeft daarom de voorkeur van ONE-Dyas. Op dit moment is het 
nog niet zeker of een uitvalsbasis hier daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Daarom worden nu beide 
mogelijkheden in de vergunningsaanvraag meegenomen. 
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7 ONTMANTELING 

7.1 De ontmanteling 
Na een productiefase van tien tot vijfendertig jaar zijn de aangeboorde gasvelden waarschijnlijk 
leeggeproduceerd. De gasproductie wordt op dat moment beëindigd. Deze eindfase van gaswinning wordt 
de ontmantelingsfase genoemd. De wijze van ontmanteling is afhankelijk van de dan geldende regelgeving 
en kan slechts in grote lijnen geschetst worden. 

7.1.1 Het ontmantelingsproces 
• De ontmantelingsfase bestaat op hoofdlijnen uit de volgende onderdelen: 

• De putten worden afgedicht met mechanische en cementpluggen. De verbuizing wordt tot onder de 
zeebodem afgesneden. 

• De installaties op het behandelingsplatform worden veiliggesteld en schoongemaakt. Afvalstoffen die 
hierbij ontstaan worden voor verwerking afgevoerd naar land. De boven- en onderbouw van het 
behandelingsplatform worden met behulp van een kraanschip verwijderd en verscheept voor 
hergebruik of sloop. 

• Voor nieuwe pijpleidingen en kabels op zee geldt momenteel volgens de Beleidsnota Noordzee 2016 - 
2021 een opruimplicht, tenzij de maatschappelijke baten van het niet-opruimen groter zijn dan de 
maatschappelijke kosten hiervan. 

• Bij verwijdering van de pijpleiding en/of elektriciteitskabel worden deze eerst uitgegraven en 
vervolgens met een werkschip verwijderd en naar land afgevoerd. 

• Als de pijpleiding en/of elektriciteitskabel kunnen blijven liggen worden deze schoongemaakt en wordt 
geborgd dat deze geen hinder voor de scheepvaart en andere gebruikers van het gebied veroorzaken. 

• Als het behandelingsplatform, de pijpleiding en de elektriciteitskabel verwijderd zijn wordt de 
zeebodem geïnspecteerd en zo nodig opgeruimd.
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8 MILIEU-ASPECTEN 

8.1 Beschrijving van de milieuaspecten 
De emissies die veroorzaakt worden door de ontwikkeling van N05-A worden hieronder beschreven 
per milieucompartiment. Aan bod komen emissies naar water, lucht, bodem, onderwatergeluid, 
bovenwatergeluid, licht en afval. Archeologie wordt behandeld in hoofdstuk 9.1 en veiligheid in 
hoofdstuk 10. Hierbinnen worden de emissies behandeld per fase van de activiteit: aanlegfase, 
boorfase en productiefase. Omdat er op dit moment nog weinig te zeggen valt over de 
ontmantelingsfase, worden hiervoor geen emissiecijfers gegeven. Deze zullen min of meer 
overeenkomen met de emissies in de aanlegfase. 

Waar mogelijk wordt een kwantitatieve beschrijving gegeven van de emissies. Als er wettelijke eisen 
gelden is een conclusie toegevoegd over het voldoen aan de wettelijke normen. Voor meer details en 
de beoordeling van de emissies wordt verwezen naar het MER, deel 2: Milieueffecten en de Aanvulling 
MER hoofdstuk 8 . 

8.2 Emissies naar water 
Dit hoofdstuk betreft de emissies naar water van verontreinigende stoffen die door de activiteiten in 
zee terecht komen. Zie voor de uitgebreide beschrijving in het MER, deel 2: Milieueffecten, hoofdstuk 
5 en de Natuurtoets, paragraaf 6.7. RHDHV heeft pluimmodellering gemaakt voor de effecten van 
vertroebeling, deze studies vormen bijlagen M3, M4 en M5 van het MER. Er is een nieuwe 
pluimmodellering gemaakt voor de verspreiding van het productiewater en tevens een 
ecotoxicologische evaluatie, zie bijlagen 1 en 2 van de Aanvulling MER. 

8.2.1 Emissies naar water in de boorfase 
ONE-Dyas heeft besloten boorspoeling en boorgruis op waterbasis af te voeren en niet ter plekke te 
lozen. De belangrijkste emissies naar water in de boorfase zijn daardoor de : 

Lozing van boorspoeling en –gruis op waterbasis; 

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

lozing van sanitair afvalwater, hemel-, schrob- en spoelwater. Voor deze genoemde emissies wordt 
vergunning aangevraagd. 

In onderstaande tabel zijn de emissies naar water tijdens het boren gekwantificeerd. Hierbij is 
uitgegaan van een gemiddelde put. Voor de lozen van chemicaliën is een ontheffing en melding nodig 
op basis van hoofdstuk 9 van de Mijnbouwregeling (Mbr). In deze aanvraag zijn de precieze producten 
omschreven; deze aanvraag wordt te zijner tijd ingediend. In het MER is een lijst opgenomen met de 
stofnamen van de producten die gebruikt worden tijdens een boring. De boorgruis en boorspoeling 
zal echter afgevoerd worden en niet ter plekke geloosd worden. 

Boorplatforms zijn voorzien van gesloten dekken, zodat er geen lekkages naar zee door morsingen 
tijdens laden en lossen kunnen ontstaan. 
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Tabel 3 Emissies naar water als gevolg van de boringen, per boring (drie maanden) en per jaar 

Waterstroom Per put (ton)  Per jaar (ton)  

Boorgruis WBM 1 700 6 800 

Cementeringsvloeistoffen en cementresten 140 560 
 

2 300 1 850 6 900 5 550 

Hemel-, was-, schrob- en sanitair water 2 500 10 000 

De genoemde hoeveelheden zijn de hoeveelheden per put, waarbij is uitgegaan van een gemiddelde 
put. Het voornemen is om twaalf putten te boren, daarnaast is het mogelijk om bij iedere put een 
sidetrack uit te voeren. Voor het uitvoeren van een put zal een werkplan ingediend worden bij SodM, 
waarin gedetailleerder ingegaan wordt op de hoeveelheden boorgruis en boorspoeling die verwacht 
en benodigd is. 

Uit het onderzoek naar de varianten serieel drilling of batch drilling bleek geen aanmerkelijk 
onderscheid voor het milieu. Op dit moment is het erg lastig een planning voor de boringen op te 
stellen. ONE-Dyas zal waar mogelijk de putten in batches boren. Waar dit niet goed mogelijk is, worden 
de putten een voor een geboord. 

Emissies tijdens onderhoud 

Tijdens onderhoud aan putten waarbij de putten gespoeld worden met water, zullen emissies naar 
water optreden. Op dit moment is niet aan te geven hoeveel water dat zal zijn. Het water zal voldoen 
aan de eisen uit de Mijnbouwregeling. 

8.2.2 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 sanitair water van 
de accommodatie op het platform; 

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

Voor deze genoemde emissies wordt vergunning aangevraagd. 

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 gas afgescheiden en via een olie-waterscheider op zee 
geloosd. In het productiewater dat wordt geloosd, kunnen nog kleine hoeveelheden koolwaterstoffen 
en sporen van zware metalen voorkomen. Het geloosde productiewater voldoet aan de lozingseisen 
van de Mijnbouwregeling. 

Productiewater bestaat uit een mengsel van gecondenseerd water en formatiewater. 

• Gecondenseerd water komt in dampvorm met het gas mee omhoog uit het gasreservoir maar 
condenseert tijdens het transport naar de oppervlakte. Het 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 aardgasreservoir dat in vloeibare vorm samen met het aardgas 
naar de oppervlakte wordt gevoerd. Formatiewater is van nature verontreinigd met stoffen die uit 
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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 aardgasveld. Als 
een put veel formatiewater gaat produceren, kunnen maatregelen worden getroffen om de put 
aan te passen waardoor minder water meekomt met het gas. Bij de velden in het N05-gebied 
wordt verwacht dat de meeste putten geen formatiewater zullen gaan produceren. 

Hoewel gecondenseerd water alleen sporen zware metalen zal bevatten, is voor de berekening van 
de vracht conservatief uitgegaan van een gemiddelde watersamenstelling. Tabel geeft een raming van 
het debiet en de concentraties van het geloosde productiewater. 

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 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 gas terecht. Voor het gebruik 
en de lozing van methanol zal een melding worden gedaan naar SodM. 

Tabel 4 Vernieuwd Overzicht jaarlijkse emissies naar zee van stoffen in het productiewater tijdens de productiefase 

Stoffen Concentratie  
zonder 

koolfilter (mg/l) 

Reductie 
actiefkoolfilter  

Concentratie  
met koolfilter 

(mg/l) 

Jaarvracht (kg) 
bij 60 m3 water 

/dag 
Koolwaterst
offen 

Alifaten << 306 98% 1 13 

Aromaten 
(ca. 80% 
benzeen) 

130 15% 110 2 420 

Metalen Metallisch 
kwik 

0,0011 89% 0,00012 0,002 

Cadmium 0,0025 - 0,0025 0,05 

Lood 0,03 66% 0,01 0,22 

Zink 2,0 - 2,0 45 

Nikkel 0,03 16% 0,025 0,6 

Methanol7 4/jaar, 750 
l/put/start 
up 

- - - 28.500 

Hemel-, was- en schrobwater en sanitair water 

Water van de dekken en de accommodatie wordt geloosd, wat een klein en lokaal invloedsgebied heeft. 
Het verwachte gemiddeld lozingsdebiet van hemel-, was- en schrobwater van de platformdekken is 
berekend op basis van de oppervlakte van de dekken en de gemiddelde neerslag en bedraagt 

 
6 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. 
7 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 
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. 
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ongeveer 1 750 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 maximaal 30 mg/l opgeloste olie. 

Sanitair afvalwater is afkomstig uit de accommodaties en de keuken. Het geloosde water voldoet ten 
minste aan artikel 80 van het Mijnbouwbesluit (Mbb). Het verwachte lozingsdebiet is op grond van de 
bemanningscapaciteit ongeveer 750 m3 per jaar. Als het platform 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. 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. 

Emissies tijdens onderhoud 

Bij onderhoud aan de installatie kan extra water vrijkomen. Het water wordt via de skimmer geloosd 
op zee. Het is op dit moment niet aan te geven hoeveel water dat zal zijn. Het water zal voldoen aan 
de eisen uit de Mijnbouwregeling. 

8.2.3 Conclusie emissies naar water 
De emissies naar water 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: 

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

• Er worden geen chemicaliën gebruikt en geloosd zonder ontheffing van SodM. 

In het ontwerp van het N05-A-platform wordt 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. 
Aanvullend wordt een actiefkoolfilter geplaatst die de lozing van zowel gedispergeerde olie als 
opgeloste koolwaterstoffen zoals aromaten beperkt, waarbij de gehaltes aan koolwaterstoffen met 
90% of meer gereduceerd kunnen worden. Het actiefkoolfilter moet echter regelmatig vervangen 
worden en kan leiden tot het ontstaan van (gevaarlijk) afval.  

Ook wordt herinjectie van productiewater in een reservoir overwogen. 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 toepasbaar als een 
uitgeproduceerde of ‘droge’ put beschikbaar is als injectieput. 

8.3 Emissies naar lucht 
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: 

• Emissie van stoffen die een effect hebben op de luchtkwaliteit, zoals fijnstof (PM10), stikstofdioxide 
(NO2), zwaveldioxide (SO2) en benzeen. 

DocuSign Envelope ID: BD516EDD-BBC0-4174-9F83-B73B847B9E06



N05-A Wabo vergunningsaanvraag  aanvulling 

DOC NR: N05A-1-82-0-1500-01 rev1 Page 36 of 57 

 

 

• Emissie van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). ZZS zijn geclassificeerd als de meest gevaarlijke 
stoffen voor mens en milieu. Om deze reden geldt voor dit soort stoffen een 
minimalisatieverplichting; 

• 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 verzurende en vermestende stoffen. Deze stoffen kunnen vooral effecten hebben op 
de natuur. In Nederland zijn vooral de emissies van ammoniak en stikstofoxides (NOx) van belang. 

Geur is niet van toepassing, aardgas is namelijk geurloos en de activiteiten leiden niet tot geuroverlast 
Zie voor een beschrijving in het MER, deel 2: Milieueffecten, hoofdstuk 7 en in de Natuurtoets 
paragraaf 6.9 en daarnaast de Passende Beoordeling stikstof. RHDHV heeft een studie uitgevoerd naar 
de luchtkwaliteit en de emissies van ZZS stoffen, deze zijn opgenomen in bijlagen M7 en M8 van het 
MER. 
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8.3.1 Emissies naar lucht tijdens de boorfase 
De belangrijkste emissies naar de lucht in de boorfase worden veroorzaakt door: 

• De dieselgeneratoren op het boorplatform; 

• Het affakkelen van aardgas tijdens het schoonproduceren en testen van putten. 

Tijdens de boringen die voorafgaand aan de installatie van het platform (pre-drills) worden geboord, wordt 
de benodigde elektriciteit opgewekt met generatoren die op diesel draaien. Voor deze boringen zal een 
boorplatform ingehuurd wordt dat is voorzien van nageschakelde technieken om de stikstofemissie te 
reduceren. Bij de boringen die tijdens de productiefase worden geboord, wordt het leeuwendeel van de 
elektriciteit geleverd door het windpark Borkum Riffgat. Dit is mogelijk omdat het productieplatform N05-
A is aangesloten op dit windpark. Enkele installaties op het boorplatform hebben een onafhankelijke 
energievoorziening en zullen altijd op dieselgeneratoren draaien. 

Het is de bedoeling maximaal twee putten en maximaal twee sidetracks te boren als pre-drill. Het kost 
totaal tien maanden voor het boren van de pre-drills. De verwachting is dat twee putten worden getest 
waarbij per put één miljoen Nm3 aardgas wordt afgefakkeld. 

De emissies naar de lucht tijdens de boorfase staan in het onderstaande overzicht. 

Tabel 5 Overzicht van emissies naar lucht tijdens de boorfase 

Emissiebron Brandstofver- bruik NOx ton/jr PM10 

ton/jr 
Ben-zeen 
kg/jr 

Xyleen kg/jr CO2 

ton/jr 
CH4 

ton/jr 

Pre-drills 

Dieselgenerat 
oren 

3680 ton 
diesel/jaar 

47,0 6,3 N.v.t. N.v.t. 11.600 - 

Fakkelen 2     miljoen  Nm3 
gas/jaar 

0,5 2,8 42 5 3.100 11 

Totaal  47,5 9,1 42 5 14.700 11 

Productieboringen 

Diesel- 
generatoren 

120 ton diesel/jaar 1,6 0,2 N.v.t. N.v.t. 400 - 

Fakkelen 2     miljoen  Nm3 
gas/jaar 

0,5 2,8 42 5 3.100 11 

Totaal  2,1 3,0 42 5 3.500 11 

Emissies tijdens onderhoud 

Het is op dit moment nog niet aan te geven wat de emissies zijn bij onderhoudswerkzaamheden aan de 
putten. De verwachting is dat er minder dan 100 Nm3 aardgas vrijkomt bij het van druk laten van een 
workover unit. 

8.3.2 Emissies tijdens de productiefase 
Het productieplatform wordt van energie voorzien van elektriciteit vanaf het Duitse windpark Riffgat. Op 
het platform N05-A is alleen nog een kleine nooddieselgenerator nodig. Hierdoor worden de emissies naar 
lucht van gasgestookte installaties nagenoeg geheel vermeden. 

Wel is er nog sprake van enige procesemissies. Continue aardgasemissies worden door het gebruik van een 
afgascompressor nagenoeg voorkomen. Alleen in de productiewater-degasser 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. De samenstelling van de 
genoemde procesemissies is vergelijkbaar met die van het gewonnen aardgas. 
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Diffuse emissies als gevolg van niet geheel dichte pakkingen, afsluiters en dergelijke worden tot het 
minimum beperkt. In onderstaande tabel zijn de emissies per jaar voor de productiefase gegeven. 

Tabel 6 Overzicht van emissies naar lucht tijdens de productiefase 

Emissie-bron Emissie Luchtkwaliteit ZZS en pZZS  Klimaat  
  NOx ton PM10 ton Benzeen kg Xyleen kg CO2 ton CH4 ton 

Gasbe- 
handeling 

aardgas N.v.t. N.v.t. 29 4 - 7 

Noodgene- rator rookgas < 1 < 0,1 N.v.t. N.v.t. 10 N.v.t. 

Totaal  < 1 < 0,1 29 4 10 7 

Emissies tijdens onderhoud 

Er komen geen emissies vrij bij onderhoudswerkzaamheden aan het platform. Om de 
gasbehandelingsinstallatie inwendig te inspecteren zullen de vaten van druk gelaten en aardgasvrij gemaakt 
moeten worden. De hoeveelheid aardgas die hierbij vrijkomt wordt via de offgas-compressor naar de 
exportleiding gevoerd. 

8.3.3 Conclusie emissies naar lucht 
De emissies naar lucht voldoen aan de wettelijke normen. De emissies van NOx en fijnstof zijn 
verwaarloosbaar ten opzichte van de achtergrondconcentratie. Ook de emissies van benzeen en xyleen 
tijdens de productiefase zijn minder dan 1% van de grenswaarde en zijn daarmee verwaarloosbaar. De 
bronbijdrage is minder dan 1% van de grenswaarde. Door de elektrificatie van het platform en het 
boorplatform worden de milieuprestaties aanzienlijk verbeterd. 

8.4 Bodem 
Verstoring van de zeebodem door de activiteiten kan optreden doordat in de zeebodem wordt gegraven of 
doordat een laag sediment op de zeebodem komt te liggen. Zie voor een uitgebreide beschrijving in het 
MER, deel 2: Milieueffecten, hoofdstuk 6 en in de Natuurtoets paragrafen 6.4 en 6.5. RHDHV heeft een 
studie gedaan naar de sedimentatie van boorgruis rond het platform. Dit is bijlage M6 van het MER. 

Bodemverstorende activiteiten vinden vooral plaats tijdens de aanleg- en boorfase. Tijdens de andere fasen 
wordt de bodem niet of nauwelijks vestoord. 

8.4.1 Bodemverstoring tijdens de aanlegfase 

Bodemverstoring door de installatie van het platform 

De poten van het N05-A-productieplatform bedekken bij het plaatsen een stuk zeebodem. Het N05-A- 
platform 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. Met het soort stenen en de manier van storten wil ONE-Dyas de leefmogelijkheden voor 
bodemdieren bevorderen. Dit wordt in samenspraak met de aannemer gedaan. Bij de aanleg worden geen 
bodembedreigende stoffen in de bodem gebracht. 

8.4.2 Bodemverstoring tijdens de boorfase 
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 
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poten te voorkomen. Ook kan het boorplatform nog een aantal keer worden verplaatst. In totaal zal door 
het boorplatform 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 het boorgruis en de boorspoeling op waterbasis geloosd. De grove 
fractie van het geloosde materiaal sedimenteert op de zeebodem rondom het platform. 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 in oost-west richting verspreid. 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 centimeter, wat betekent dat een gebied van 3,5 hectare 
wordt verstoord. Daarbuiten is geen tot een verwaarloosbaar kleine hoeveelheid extra sedimentatie 
zichtbaar. 

8.4.3 odemverstoring tijdens de productiefase 
Er is sprake geen sprake van bodemverstoring tijdens de productiefase. 

8.4.4 Conclusie bodemverstoring 
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. Het 
oppervlakte van het voorgenomen beschermde gebied in het kader van het VIBEG-II akkoord bedraag 10,8 
hectare. Van deze beide gebieden wordt dus minder dan 1% verstoord. 

8.5 Onderwatergeluid 
Geluid onder water wordt veroorzaakt door het heien van de verankeringspalen tijdens de aanleg, het heien 
van de conductors en het uitvoeren van de VSP’s tijdens de boorfase en verder door scheepvaartverkeer in 
alle fasen van het project. Onderwatergeluid wordt uitgebreid beschreven in het  MER, deel 2: 
Milieueffecten, hoofdstuk 3 en in de Natuurtoets paragrafen 6.2 en hoofdstukken 7, 8 en 9. Voor dit project 
heeft TNO een geluidstudie uitgevoerd met Aquarius 4, deze studie vormt bijlage M1  van het MER. Vanwege 
de gewijzigde platformlocatie heeft TNO de studie opnieuw gedaan, zie bijlage 5 van de Aanvulling MER. 
Zie voor een verdere beschrijving van de effecten hoofdstuk 8 van de Aanvulling MER. 

8.5.1 Onderwatergeluid tijdens de aanlegfase 
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. 

8.5.2 Onderwatergeluid tijdens de boorfase 
Voor iedere put wordt eerst een conductor de zeebodem in wordt geheid. In totaal worden twaalf 
conductors geheid, waarvan het heien elk een dag in beslag neemt. 

Tijdens de testperiode kan een aantal putten gedetailleerd worden onderzocht met behulp van Vertical 
Seismic Profiling (VSP). Bij het VSP-onderzoek worden microfoons in het boorgat gehangen. Gelijktijdig 
sleept een onderzoekschip onderwater een airgun 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. 
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Tabel 7 Berekende maximale afstand van de geluidsbron tot de breedband SELss-contour, in dB re 1 µPa2s zonder mitigerende 
maatregelen 

Geluidsbron Tijdsduur Geluidsniveau (dB) op 
  750 meter 1250 m van de grenslijn NL-DE8 

Heien 6 verankeringspalen 2 dagen 171 dB 168 dB 

Heien conductors 1 dag per put 164 dB 161 dB 

Tijdens het heien zullen mitigerende maatregelen toegepast worden om de geluidsoverlast te beperken. 
  

 
8 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 Nederland s 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 
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8.5.3 Onderwatergeluid tijdens de 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. 

8.5.4 Mitigerende maatregelen onderwatergeluid 
De berekende overschrijdingen van de Nederlandse en Duitse geluidsnormen tijdens het heien van de 
verankeringspalen en de conductors 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. 

Tabel 8 Overzicht aan mitigerende maatregelen incl. de geluidsreductie 

Mitigerende maatregel Waterdiepte Geluidsreductie (Δ SELss dB) 

BBC = big bubble curtain (> 0,3 m3/min/m) ≈ 40 m 7 - 11 

DBBC = double big bubble curtain (> 0,3 m3/min/m) ≈ 40 m 8 - 13 

DBBC = double big bubble curtain (> 0,4 m3/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 m3/min/m) 20 – 40 m 15 - 28 

HSD + optimised DBBC (> 0,5 m3/min/m) < 45 m 18 - 19 

8.5.5 Conclusie onderwatergeluid 
De norm voor onderwatergeluid voor het heien van turbinefundaties voor offshore-windparken bedraagt 
vanaf 2023 in Nederlandse 168 dB re 1 µPa2s op 750 meter van de bron. 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. Als aanvullende eis geldt dat 
maximaal 10% van Duitse Natura 2000-gebieden verstoord mag worden. 

Door het toepassen van mitigerende maatregelen kan voldaan worden aan de geluidsnormen tijdens het 
heien van de verankeringspalen en de conductors. 

8.6 Bovenwatergeluid 
Tijdens alle fasen 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. 

Zie ook de beschrijving in het MER, deel 2: Milieueffecten, hoofdstuk 4 en in de Natuurtoets paragrafen 
6.2.1, 7.3 en 8.3. RHDHV heeft een studie gedaan naar het bovenwatergeluid, dit vormt bijlage M2 van het 
MER. 
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8.6.1 Bovenwatergeluid tijdens de aanlegfase 

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 
leggen van de leidingen. Iedere poot van het productieplatform wordt met een verankeringspaal in de 
zeebodem verankerd. 

Tabel 9 Afstand tot de 60 dB geluidcontour (LAeq,24u in dB(A)). 

Geluidsbron Tijdsduur Afstand tot geluidscontour 60 
dB(A) Laeq, 24u 

Heien verankeringspalen Ca. 2 dagen 600 m 

8.6.2 Geluid tijdens de boorfase 
De belangrijkste geluidsemissies in de boorfase worden veroorzaakt door: 

• Heien van de conductors; 

• Boren van de putten en overige installaties op het boorplatform; 

• Affakkelen van aardgas tijdens puttesten. 

Heien van de conductors 

Voor iedere put wordt eerst een conductor geplaatst. De conductor wordt met een heihamer de zeebodem 
ingeheid. In totaal worden twaalf conductors geheid, waarvan het heien elk een dag in beslag neemt. 

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. Voor de geluidsberekening is er conservatief van uitgegaan dat de meeste 
geluidbronnen continu in werking zijn. 

Wanneer de boringen elektrisch uitgevoerd worden, 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. 

Tabel 10 Afstand van het boorplatform tot de 60 dB geluidcontour (LAeq,24u in dB(A)) voor de booractiviteiten 

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

pre-drills Elektrificatie 

Heien conductors 1 dag per put 875 m 

Boren putten Totaal 3 - 4 jaar 210 m 190 m 

Fakkelen In totaal 12-24 uur/put 200 m 
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8.6.3 Geluid tijdens de productiefase 
De belangrijkste geluidsemissies in de productiefase worden veroorzaakt door de stroming van het aardgas 
door de choke valve, de gaskoelers en de compressoren. De akoestisch relevante geluidbronnen zoals de 
gasmotor, gasturbine en compressoren worden in een geluidsisolerende omkasting opgesteld. 

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). Voor de bepaling van de geluidsbelasting is voor de gasproductie ervan uitgegaan dat gebruik 
wordt gemaakt van de depletiecompressie. 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 aardgas wordt 
geproduceerd. De boring is hierbij de voornaamste geluidsbron. 

8.6.4 Conclusie bovenwatergeluid 
De regelgeving met betrekking tot bovenwatergeluid in Nederland 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. 

Gezien de ligging van het platform op zee ruim 20 km uit de kust leidt het geluid van activiteiten op of nabij 
het platform niet tot hinder of overschrijding van normen bij woningen of andere geluidsgevoelige objecten. 

8.7 Bodembeweging 
Tijdens de productiefase kan bodemdaling als gevolg van gasproductie van maximaal enkele centimeters 
plaatsvinden. De kans op en de mate van eventuele bodembeweging is onderzocht in bijlage M13. De 
bodemdaling strekt zich niet uit tot onder de Waddeneilanden of het vasteland. De effecten van de 
bodembeweging op het bodemleven is onderzocht in de natuurtoets (bijlage M9). 

8.8 Trillingen 
Op het platform zijn geen bronnen aanwezig die relevante trillingen bij trillingsgevoelige bestemmingen 
kunnen veroorzaken. 

8.9 Licht 
Tijdens de nachtelijke uren zijn de activiteiten zichtbaar door uitstraling van licht. Dit treedt op tijdens alle 
fasen, maar varieert sterk per fase. De belangrijkste lichtbronnen zijn de werkverlichting en de 
navigatieverlichting op de platforms en schepen. De effecten van de lichtuitstraling worden beschreven in 
het MER, deel 2: Milieueffecten, paragraaf 11.4, Landschap en in de Natuurtoets, paragraaf 6.3.1. 

8.9.1 Lichtuitstraling tijdens de boorfase 
De lichtuitstraling van het boorplatform is groter dan van het productieplatform, omdat het boorplatform 
nu eenmaal groter is en daarom meer navigatieverlichting heeft. Ook wordt op het boorplatform 24 uur 
per dag gewerkt, zodat ook ’s nachts werkverlichting brandt. De werkverlichting is naar buiten toe zoveel 
mogelijk afgeschermd. 

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. 
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8.9.2 Lichtuitstraling tijdens de productiefase 
Het productieplatform heeft zowel navigatieverlichting als werkverlichting. Door de elektrificatie van het 
productieplatform kan het platform onbemand draaien en is werkverlichting alleen nodig als er mensen 
aan boord zijn. Hiervoor is een speciale man-onboard switch. Als het platform niet bemand is, staat alleen 
de verplichte navigatieverlichting aan. 

8.10 Afval 
Gedurende alle fasen van het project ontstaan kleinere of grotere hoeveelheden afval. De belangrijkste bij 
het project vrijkomende afvalstromen zijn: 

• Boorfase: boorgruis van boringen met boorspoeling op oliebasis wordt per schip afgevoerd; 

• Alle fasen: 

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

o gevaarlijke afvalstoffen, waaronder afgewerkte smeermiddelen, olie-verontreinigd afval en slib 
uit de installaties; 

• Ontmantelingsfase: grote hoeveelheden schroot en daarnaast andere afvalstromen. 

Met name tijdens de boorfase ontstaat een grote hoeveelheid oliehoudend afval, zie Tabel 43 in deel 2 van 
het MER. Het oliehoudende afval wordt afgevoerd naar een erkende verwerker. Deze verwerker wint zoveel 
mogelijk olie terug uit het boorgruis. Het overgebleven boorgruis wordt verwerkt. 

Zie voor een verdere beschrijving in het MER, deel 2: Milieueffecten, hoofdstuk 10. In het OLO-formulier zijn 
uitgebreide tabellen opgenomen voor de afvalverwerking. Die zijn gebaseerd op een bemand 
productieplatform en daarom een overschrijding van de verwachte werkelijkheid. 

8.11 Energie 

Energievoorziening en -verbruik 

Het N05-A platform gebruikt geen eigen gas om elektriciteit op te wekken. 

Het platform N05-A is grotendeel geëlektrificeerd waarbij de elektriciteitsbehoefte wordt primair per kabel 
wordt geleverd van of via het windpark Riffgat. Het maximale verbruik is 126.18 GWh per jaar met 
compressor. Zonder de compressor is het verbruik ongeveer 10.26 GWh per jaar. Het werkelijke jaarlijkse 
verbruik zal lager zijn, omdat hier ook het onderhoud meegerekend is. De belangrijkste 
elektriciteitsverbruikers zijn de gascompressie, glycolregeneratie, pompen, ventilatoren en de 
accommodatie. 

Wanneer een boorplatform een jaar lang aangesloten is, kan het verbruik oplopen naar 140.6 GWh per jaar. 

Noodstroomvoorziening 

Bij uitval of onvoldoende opbrengst van de reguliere energievoorziening is er een noodstroomvoorziening 
op basis van een noodgenerator met een UPS (Uninterrupted Power Supply) op basis van accu's om de 
essentiële verbruikers van energie te blijven voorzien. Essentiële verbruikers zijn onder meer de 
navigatieverlichting en de procesbeveiliging. De noodstroomvoorziening bestaat uit een dieselgenerator van 
750 kVA. Deze zal minder dan 500 uur per jaar draaien. 

8.12 Monitoring 
Emissieregistratie vindt plaats in het kader van het milieujaarverslag (eMJV). Dit maakt deel uit van het 
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HSEQ managementsysteem van ONE-Dyas. Dit systeem is beschreven in hoofdstuk 2.1 van deel 1: 
Voorgenomen activiteit van het MER en hoofdstuk 10. De emissies worden jaarlijks via het 
milieujaarverslag gerapporteerd aan SodM. 

8.12.1 Registratie en rapportage Procedure 
Deze procedure omvat alle offshore milieuregistratie, rapportage en monitoring voor interne en/of 
externe rapportage. Dit omvat offshore boor-, constructie-, onderhouds- en productie-milieugegevens. 

De procedure beschrijft de rollen en verantwoordelijkheden van degenen die de betrokken werknemers. 
Vervolgens geeft het per milieuaspect aan hoe en met welke frequentie de emissies worden gemeten of 
berekend, geregistreerd en gerapporteerd. De overzichten worden digitaal opgeslagen. De emissies 
worden gerapporteerd aan diverse instanties, waarvan SodM de belangrijkste is. Daarnaast brengt ONE- 
Dyas jaarlijks een milieujaarverslag uit waarin de gerapporteerde gegevens zijn samengevat en 
gerubriceerd. 

Met betrekking tot de volgende milieuaspecten zijn eisen opgenomen in het document: 

1. Emissies in de lucht 
2. Emissies naar water 
3. Geluid 
4. Drinkwater 
5. Chemicaliën (gebruik en afvoer) 
6. Afval (bedrijfs- en boorafval) 
7. Energie-efficiëntie 

Luchtemissies 

Luchtemissies betreffen emissies van equipment, het lage- en hogedruk afblaassysteem en diffuse 
emissies. Daarnaast worden de emissies van transport en het fakkelen bijgehouden. De precieze emissies 
worden berekend met gestandaardiseerde methoden aan de hand van de gemeten brandstofconsumptie 
en gasdebieten. Op deze wijze wordt de emissies van CO2, NOx, N2O, SO2, CH4 en VOC bepaald, als ook 
HCFC, Halon, HFC en PFC. 

Emissies naar water 

De emissies naar water van het open en gesloten drain systeem worden gemeten met een debietmeter. 
Door monsters te analyseren zijn de gehalten alifaten, aromaten en zware metalen bekend. 

Geluid 

Equipment wordt gemeten op het moment van plaatsing. Geluid moet met name voldoen aan de eisen 
van de arbeidsomstandighedenregelgeving. 

Drinkwater 

Drinkwater wordt gemonitord om de kwaliteit te bewaken in verband met de gezondheid van de 
medewerkers aan boord. 

Chemicaliën 

Voor het gebruik en de lozing van chemicaliën is een melding of ontheffing nodig van SodM. De 
hoeveelheden worden bijgehouden om te kunnen voldoen aan de melding of ontheffing. 

Afval 

Afval wordt gescheiden ingezameld en per categorie worden de hoeveelheden bijgehouden en 
gerapporteerd. 
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Energie-efficiëntie 

De efficiëntie van het energiegebruik wordt bepaald aan de hand van de verhouding het verbruikte gas of 
diesel en de energieopbrengst. Jaarlijks wordt een voortgangsverklaring opgesteld door RvO. 
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9 Overige omgevingsaspecten 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de effecten op de omgeving, maar die niet specifiek het milieu betreffen. 
Hierin komen onder andere het landschap, overige gebruikers van het gebied en archeologie aan bod. Voor 
een uitgebreidere beschrijving wordt verwezen naar MER, deel 2: Milieueffecten, hoofstukken 11 tot en 
met 14 en 16. 

9.1 Archeologie 
ONE-Dyas heeft een archeologisch onderzoek uit laten voeren om te zien of er prehistorische resten of 
historische scheeps- of vliegtuigwrakken aanwezig zijn op de locatie van het platform of de route van de 
pijpleiding en de elektriciteitskabel. 

Uit het onderzoek blijkt dat prehistorische resten zeer waarschijnlijk al zijn geërodeerd. Op twee locaties op 
de route van de pijpleiding liggen mogelijke scheepswrakken. Het gaat hierbij om de Iris / Sperrbrecher, een 
Duitse mijnenveger, en een onbekend wrak. De pijpleiding zal op ruim 100 meter van de wraklocaties gelegd 
worden. Mochten er nog andere archeologische vondsten gedaan worden, dan zal dit conform de 
Erfgoedwet (2016) worden gemeld bij het bevoegde gezag. 

Het archeologisch onderzoek vormt bijlage M10 van het MER. Een verdere beschrijving is te vinden in het 
MER, deel 2: Milieueffecten, hoofdstuk 12. Voor de nieuwe platformlocatie en de gewijzigde route is een 
nieuw onderzoek uitgevoerd. Zie bijlage 6 van de Aanvulling MER. Zie tevens hoofdstuk 8 van de Aanvulling 
MER. 

9.2 Overige gebruikers 

Scheepvaart 

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 Eems-Dollardgebied aan te lopen. 

Visserij 

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. 

Zand- en schelpenwinning 

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. Tijdens de boor en productiefase kan ter plaatse van het 
productie- en boorplatform geen zand- en/of schelpenwinning plaatsvinden. Hierdoor wordt het areaal 
waaruit zand kan worden gewonnen in de zandwinningsconcessie N4B beperkt. Door de verplaatsing van 
de platformlocatie naar het zuiden, wordt de beperking kleiner. ONE-Dyas heeft hierover overleg gehad 
met Rijkswaterstaat, die heeft aangegeven de zandwinningsconcessie te kunnen  wijzigen. 
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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. In 
hoofdstuk 14 en 16 van het MER, deel 2: Milieueffecten wordt hier uitgebreid op ingegaan. 

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 minimaal 
omdat het platform maar een zeer klein deel van de horizon in beslag neemt. 

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 minder 
dan van een boorplatform. Het productieplatform is daarentegen wel langer aanwezig. 

Defensie 

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. 
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10 VEILIGHEID 
De veiligheidsmaatregelen die genomen worden in de verschillende fasen van het project zijn uitgebreid 
beschreven in het MER, deel 1: Voorgenomen Activiteit, paragrafen 2.1, 2.2.6, 2.3.3, 2.4.5, 2.5.3 en in 

deel 2: Milieueffecten hoofdstuk 14. 

10.1 Brandveiligheid 
Voor het N05-A platform zal een Local Emergency Response Plan (een locatiespecifiek noodplan) 
geschreven worden waarin het geïnstalleerde brandveiligheid- en brandblussysteem en de 
reddingsmiddelen beschreven worden. Dat is momenteel nog niet gereed. Het platform wordt in ieder geval 
uitgevoerd met twee bluswaterpompen die een bluswaterring voeden. Hiermee kan gashoudend 
equipment gekoeld worden. Dit systeem wordt geactiveerd via een brand- en gasdetectiesysteem. Het 
systeem kan ook handmatig geactiveerd worden. 

Het helideck heeft een eigen brandblussysteem waarvoor 5 m3 zoet water aanwezig is. 

Tussen de accommodatie en de proces ruimten is een muur aanwezig die explosies en brandvertragend 
werkt. De dekken zijn altijd voldoende geventileerd om ophoping van gas te voorkomen. Daarnaast zijn er 
mobiele blusmiddelen aanwezig. Deze zijn aangepast voor de ruimte waarin ze hangen, bijvoorbeeld voor 
brand in de elektriciteitsruimte. 

Voor een verdere beschrijving van het brandblussysteem wordt verwezen naar het Voorontwerprapport. 

10.2 Ongewone voorvallen 
ONE-Dyas heeft onderzocht wat de effecten zouden kunnen zijn van diverse onvoorziene voorvallen, zoals 
een blow-out, aanvaring met een morsing van base-oil of diesel ten gevolg en een breuk van de pijpleiding. 
Deze onderzoeken vormen bijlage M12 van het MER. De effecten op het milieu zijn beschreven in MER, 
deel 2: Milieueffecten hoofdstuk 14. Er is een aanvulling geschreven op de scheepvaartrisico-analyse van 
MARIN. Deze is bijgevoegd bij deze aanvraag als bijlage 3. 

Een beschrijving van het HSEQ-systeem is te vinden in deel 1: Voorgenomen Activiteit van het MER, 
hoofdstuk 2.1 en in het Voorontwerprapport. 

10.2.1 HSEQ Managementsysteem 
Het managementsysteem van ONE-Dyas integreert principes uit de internationale standaard OSHAS 18001 
met betrekking tot veiligheid en gezondheid, uit de ISO 14001 voor milieu en uit de Nederlandse NTA 8620 
met betrekking tot zware ongevallen. Het systeem is opgebouwd uit twaalf elementen. Voor elk element 
zijn procedures en instructies beschikbaar. Deze elementen zijn: 

• Verantwoordelijkheid: benadrukt verplichtingen en betrokkenheid van het bedrijf en medewerkers op 
het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. 

• Organisatie: beschrijft functies en competentieprofielen. 

• Toeleveranciers: evalueert en mitigeert risico’s verbonden aan het werken met derden. 

• Services: beschrijft de kritische aspecten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu bij het 
accepteren van een dienstverlening. 

• Risicoanalyse: geeft een gestructureerd proces voor het identificeren en mitigeren van risico’s. Het 
risiconiveau moet uiteindelijk zo laag mogelijk zijn, uitgaande van het ALARP-principe (As Low As 
Reasonably Practicable). 

• Ontwerp en constructie: beschrijft de kritische aspecten het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu 
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bij het ontwerp en de bouw van installaties. 

• Operaties en onderhoud: geeft procedures voor bedrijfsvoering en onderhoud. 

• ‘Management of Change’: definieert een gestructureerd en gedocumenteerd proces waarmee 
veranderingen kunnen worden doorgevoerd. 

• Documentatie: beschrijft hoe informatie en documentatie moet worden beheerd. 

• Incidentonderzoek: beschrijft de wijze waarop een incident moet worden onderzocht. 

• Noodmaatregelen: beschrijft het noodplan met daarin de wijze van incidentbestrijding en 
bijbehorende acties en taakverdelingen. 

• Audits en monitoring: beschrijft de monitoring en rapportage van de prestaties op het gebied van 
veiligheid, gezondheid en milieu. 

Om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten en ontwikkelingen op HSE-gebied is ONE-Dyas lid van 
HSElife (www.hselifenl.com). Dit is een organisatie die operators ondersteunt op het gebied van HSE. 
Bijvoorbeeld door procedures voor het veilig uitvoeren van bepaalde werkzaamheden te delen binnen 
de verschillende leden van de organisatie. 

Naast het interne zorgsysteem is een belangrijke taak weggelegd voor onafhankelijke instanties. Zo wordt 
bij gaswinningsprojecten een externe verificatie uitgevoerd door een gecertificeerde en onafhankelijke 
expert die gedurende alle stappen van een project (van ontwerp tot uitvoering en ontmanteling) intensief 
meekijkt en controleert. 

Daarnaast moet SodM toestemming geven voor de gaswinningsactiviteiten. Dit overheidsorgaan houdt 
toezicht op de veiligheid van de mens en de bescherming van het milieu. Tot slot keurt een NoBo de 
installatieonderdelen voordat deze in gebruik mogen worden genomen. Een NoBo is een door de 
overheid aangewezen instantie. 
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11 Toekomstige ontwikkelingen 
In de toekomst hoopt ONE-Dyas meer prospects in de omgeving van N05-A aan te boren en daar gas aan te 
tonen. Indien deze prospects ontwikkeld worden kunnen deze met bijvoorbeeld een satelietplatform op 
N05-A aangesloten worden. In het jackets zijn daarom twee risers en twee J-tubes aanwezig. Hiermee 
kunnen twee pijpleidingen en twee kabels op het platform aangesloten worden. 

Voor het produceren van het aardgas van prospects in de omgeving kan het nodig zijn extra equipment te 
installeren op N05-A, zoals bijvoorbeeld een slug catcher en hydraat-inhibitiefaciliteiten. 

Voor de installatie van een satelietplatform dat meer dan 500 000 Nm3 aardgas produceert dient een m.e.r.-
procedure doorlopen te worden. De effecten van de installatie van een satellietplatform en de benodigde 
wijzigingen op het N05-A-platform zullen in dat MER behandeld worden. 
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A. Geplande boringen 
 

De totale booractiviteit (voor de vijf voorkomens) voorziet in maximaal twaalf putten en maximaal twaalf 
sidetracks, alle geboord vanaf de nieuw te plaatsen mijnbouwinstallatie N05-A. 

Gezien de ondergrondse onzekerheden zijn de benodigde hoeveelheid putten en de exacte ondergrondse 
putlocaties op voorhand niet zeker. Er zijn in dit winningsplan voor de vijf voorkomens eenentwintig 
potentiële ondergrondse putlocaties aangemerkt. Resultaten van de eerste boringen bepalen welke, en 
hoeveel, van de resterende potentiële ondergrondse locaties aangeboord worden. De ondergrondse 
locaties worden tijdens gedetailleerde planning van de putten geoptimaliseerd. 

Op basis van de informatie die wordt verkregen uit de eerdere putten kan besloten worden volgende 
putten van een horizontale reservoirsectie te voorzien. Bijvoorbeeld als blijkt dat zich in het voorkomen 
(geologische) barrières tegen vrije stroming van het aardgas bevinden. Deze horizontale secties zouden 
een lengte van vijftig tot vijfhonderd meter kunnen beslaan. 

Alle putten worden vanaf de beoogde installatie geboord. De putten worden gecompleteerd met een 
voor de Nederlandse Noordzee gebruikelijk verbuizingsschema. 

A.1. Overzicht van aangemerkte puttrajecten 
Tabel 10 Overzicht van bestaande putten en de 21 aangemerkte potentiële puttrajecten geeft een 
overzicht van eenentwintig aangemerkte puttrajecten. De maximale laterale afstand van de 
mijnbouwinstallatie naar de ondergrondse putlocaties is vijf kilometer. De totale booractiviteit (voor de 
vijf voorkomens) voorziet in maximaal twaalf putten en maximaal twaalf sidetracks, alle geboord vanaf 
de nieuw te plaatsen mijnbouwinstallatie N05-A. 

Tabel 10 Overzicht van bestaande putten en de 17 aangemerkte potentiële puttrajecten 

Voorkomen Put Target 
Locatie 

Vorm Formatie Jaar Status 

N05-A N05-01-S1 

N05-01-S3 

NL Verticaal 

Gedevieerd 

Rotliegend 2017 Proefboring (geabandonneerd) 

N05-A N05-A-01 NL Gedevieerd Rotliegend Gepland Ontwikkelingsboring 

N05-A N05-A-02 NL Gedevieerd Rotliegend Gepland Ontwikkelingsboring 

N05-A N05-A-03 NL Gedevieerd Rotliegend Gepland Ontwikkelingsboring 

N05-A N05-A-04 NL Gedevieerd Rotliegend Gepland Ontwikkelingsboring 

N05-A N05-A-Z1 DE Gedevieerd Rotliegend Gepland Ontwikkelingsboring 

N05-A N05-A-Z2 DE Gedevieerd Rotliegend Gepland Ontwikkelingsboring 

N05-A-Noord N05-A-Noord-01 NL Gedevieerd Rotliegend Gepland Proefboring / Potentiële 
ontwikkelingsboring 

N05-A-Noord N05-A-Noord-02 NL Gedevieerd Rotliegend Gepland Potentiële ontwikkelingsboring 

N05-A-Noord N05-A-Noord-03 NL Gedevieerd Rotliegend Gepland Potentiële ontwikkelingsboring 

N05-A-Noord N05-A-Noord-Z1 DE Gedevieerd Rotliegend Gepland Potentiële ontwikkelingsboring 

N05-A-Noord N05-A-Noord-Z2 DE Gedevieerd Rotliegend Gepland Potentiële ontwikkelingsboring 

Tanzaniet-Oost Tanzaniet-Oost-01 NL Gedevieerd Rotliegend Gepland Proefboring / Potentiële 
ontwikkelingsboring 
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Diamant Diamant-Z1 DE Gedevieerd Rotliegend Gepland Proefboring / Potentiële 
ontwikkelingsboring 

Diamant Diamant-Z2 DE Gedevieerd Rotliegend Gepland Potentiële ontwikkelingsboring 

Diamant Diamant-Z3 DE Gedevieerd Rotliegend Gepland Potentiële ontwikkelingsboring 

Diamant Diamant-Z4 DE Gedevieerd Rotliegend Gepland Potentiële ontwikkelingsboring 

N05-A-Südost N05-A-Südost-Z1 DE Gedevieerd Rotliegend Gepland Proefboring / Potentiële 
ontwikkelingsboring 
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A.1.1. Schematische voorstelling van de geplande putverbuizing 
In Figuur 8 en Figuur 9 is schematisch de verbuizing (casing) van de geplande putten weergegeven. Alle 
putten zullen een soortgelijk schema volgen, de dieptes voor het verbuizingsschema variëren per put. 

 

 
Figuur 8 Schematische weergave verticale putverbuizing. De tekening is niet op schaal (sterk verticaal gekrompen) 
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Figuur 9 Schematische weergave gedevieerde putverbuizing. De tekening is 
niet op schaal (sterk verticaal gekrompen). 
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A.1.2. Plaats en wijze waarop koolwaterstoffen in
 verbuizing treden 

De putten worden geperforeerd in de Rotliegend-formatie. 
 

A.1.3. Geplande boortrajecten per voorkomen 

Boringen naar het N05-A voorkomen 

Voor het N05-A-gasvoorkomen zijn maximaal vier putten voorzien. Er zijn in Figuur 10 vier primaire 
putlocaties gedefinieerd en twee alternatieve putlocaties. 

De ontwikkeling van het grensoverschrijdende N05-A-voorkomen zou volledig binnen Nederlandse 
grenzen kunnen plaatsvinden. ONE-Dyas overweegt echter om met het oog op de winningsefficiëntie een 
aantal putten naar het N05-A-voorkomen in de Duitse ondergrond te plaatsen. 

Figuur 10 Aangemerkte putlocaties voor het N05-A-voorkomen 
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Boringen naar het N05-A-Noord-prospect 

Voor het N05-A-Noord-prospect zijn maximaal drie putten voorzien. Er zijn in Figuur 11 drie primaire 
putlocaties gedefinieerd en twee alternatieve putlocaties. 

De ontwikkeling van het grensoverschrijdende N05-A-Noord-prospect zou volledig binnen Nederlandse 
grenzen kunnen plaatsvinden. ONE-Dyas overweegt echter om met het oog op de winningsefficiëntie een 
aantal putten naar het N05-A-Noord-prospect in de Duitse ondergrond te plaatsen. 

Figuur 11 Aangemerkte putlocaties voor het N05-A-Noord-prospect 
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Boringen naar het Tanzaniet-Oost-prospect 

Voor het Tanzaniet-Oost-prospect is maximaal één put voorzien, zie Figuur 12. De proefboring dient 
tevens als ontwikkelingsboring als er aardgas wordt gevonden. 

Figuur 12 Aangemerkte putlocatie voor het Tanzaniet-Oost-prospect 
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Boringen naar de Diamant- en N05-A-Südost-prospects 

Voor het Diamant-prospect zijn maximaal vier putten voorzien. Er zijn in Figuur 13 vier primaire 
putlocaties gedefinieerd en vier alternatieve putlocaties. 

Voor het N05-A-Südost-prospect is maximaal één puttraject aangemerkt, zie Figuur 14. De proefboring 
dient tevens als ontwikkelingsboring als er aardgas wordt gevonden. 

Voor de Diamant- en N05-A-Südost-prospects is het noodzakelijk om de putten onder de zeebodem op 
Duits grondgebied te plaatsen. 

 
Figuur 13 Aangemerkte putlocaties voor het Diamant-prospect 
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Figuur 14 Aangemerkte putlocatie voor het N05-A-Südost-prospect 
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