
 
 

Memorandum 
 
 
 
 
 
To  (SodM), (RWS), (Kustwacht), (Min EZK) 
  
Copy  
  
From ONE-Dyas 
  
Date 23 september 2020 
  
Subject Verslag overleg vergunningsaanvraag pijpleiding, kabel N05-A 
 
        

 

 

ONE-Dyas is bezig met de vergunningsaanvragen voor een ontwikkeling van het N05-A veld in blok 
N05. Hiervoor zal ook een pijpleiding naar de NGT en een kabel naar het Duitse windpark Riffgat 
aangelegd worden. 
Ter voorbereiding van de vergunningsaanvraag houdt ONE-dyas een presentatie om het tracé en de 
wijze van installatie van de leiding en de kabel te verduidelijken. 
 
Introductie 
ONE-Dyas presenteert een overzicht van de ontwikkeling van N05-A. Slide 2 en 3. 
Hij gaat in op de pijpleidingroute en de route voor de kabel naar het Windpark Riffgat, slide 4 en 5. 
Het jacket en platform ontwerp van N05-A worden getoond, slide 6-8 
 

Opmerking SodM: 
Omdat die niet tussen mijnbouwinstallaties loopt, wordt de kabel niet automatisch 
aangewezen als pijpleiding onder het Mbb. Het dient bevestigd te worden of de minister de 
kabel aanwijst als pijpleiding onder de Mbb, waarbij mogelijk meespeelt dat het verbonden is 
met een buitenlands windpark. 
Indien de kabel niet aangewezen wordt als pijpleiding onder het Mbb, is mogelijk een 
Watervergunning nodig voor de kabel. 
  
ONE-Dyas overlegt met EZK over soort vergunning voor de kabel. 
RWS zal dit ook overleggen met EZK. 
Reactie ONE-Dyas: art 92 Mbb: met een pijpleiding wordt bedoeld een andere leiding dan 
bedoeld onder 1°, aan te wijzen door Onze Minister, die een mijnbouwwerk verbindt met een 
ander werk ten behoeve van het vervoer van stoffen te rekenen vanaf de eerste isolatieafsluiter 
van het mijnbouwwerk; (Mijnbouwwet art 1, sub ag onder 2). De kabel kan dus aangewezen 
worden als pijpleiding, omdat: 

1. Een windpark een ’ander werk’ is. 
2. De locatie van dit ‘andere werk’ is geen criteria voor de aanwijzing als pijpleiding. 

 
Presentatie onderzoeken 
ONE-Dyas presenteert de onderzoeken die gedaan zijn om een tracé voor de pijpleiding en de kabel 
vast te stellen. Slide 9-13. Opmerking over Environmental Survey Results: Geen habitat H1170 
gevonden, Borkumse Stenen wordt mogelijk beschermd obv KRM. 
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Vraag RWS 
Worden UXO’s vermeden? 
Reactie ONE-Dyas: Dit is het uitgangspunt voor de pijplijn route, Magnetische contacten worden 
met een vaste afstand gemeden. In Duitsland zal nog extra UXO onderzoek nodig zijn, hierbij 
wordt de kabel in Nederland meegenomen. 
Opmerking Kustwacht 
UXO campagnes graag melden aan de Kustwacht, zodat Defensie zich kan voorbereiden op 
eventuele ontmanteling. 
 

Presentatie pijpleiding en kabel 
Frits toont de fysische eigenschappen van de pijpleiding, slide 14 

Vraag van SodM:  
welke operationele druk heeft de leiding, aangezien de leiding aansluit op de NGT 
Reactie ONE-Dyas: de leiding is ontworpen voor een druk van 85 en 90 bar, omdat NGT 
overweegt de druk te verlagen. Voorlopig zal de operationele druk 90 bar zijn. 
Vraag van SodM:  
Is het mogelijk de leiding te piggen? Het is een harde eis, ook voor spur leiding, dat de integriteit 
van de leiding op ieder moment kan worden aangetoond.  
Reactie ONE-Dyas: het wordt mogelijk om de pijpleiding te piggen via een tijdelijke sidetap vanaf 
de NGT naar N05-A. Deze tijdelijke pig launcher wordt verwijderd na aanleg. ONE-Dyas komt 
met een alternatieve methode om de integriteit van de leiding te kunnen aantonen. 
 

ONE-Dyas toont de fysische eigenschappen van de kabel, slide 15. De kabel moet nog ontworpen 
worden; inclusief fiber optic voor data communicatie. 

Opmerking SodM: 
In het verleden zijn er bepaalde stakeholders die de wenselijkheid van het gebruik van duurzaam 
opgewekte energie voor fossiele energie ter discussie hebben gesteld. Het is goed hier rekening 
mee te houden. 

 
Slide 16: installatie methode pijpleiding, kabel. Door waterdiepte is een DP schip niet mogelijk voor 
de aanleg van de pijpleiding: mogelijk zullen mass excavation pumps gebruikt worden. Eerst 
pijpleiding leggen dan met mass excavation in de bodem laten zakken.  

Opmerking RWS: 
Er zijn veel stenen in dat gebied. De pijpleiding door het eigen gewicht in de bodem laten zakken 
kan een probleem zijn bij een stenige ondergrond.  
Reactie ONE-Dyas: Route is op 25 m van grotere stenen gekozen. Er zijn met name stenen bij 
eerste km vanaf het platform.  
Opmerking SodM:  
Minimale begraafdiepte opnemen in aanvraag en ook de onderzochte aspecten die hebben 
geleid tot de minimale begraafdiepte beschrijven. 
Reactie ONE-Dyas: voor leidingen groter dan 20” geldt in principe geen begraafdiepte, dit was 
alleen nodig voor de stabiliteit. Er wordt nog gekeken of de leiding (top op pipe) gelijk met het 
zeebed kan worden gelegd. Minimale begraafdieptes incl. onderbouwing zullen in de 
vergunningsaanvraag worden meegenomen. 
Opmerking SodM, RWS 
Voor een kabel geldt een minimale diepte van 1 m beneden zeebed op open zee, gerelateerd aan 
ligging van het zeebed.  
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Reactie ONE-Dyas: begraafdiepte is inderdaad 1 m. de streefdiepte is dieper. 
Vraag Kustwacht:  
Hoe zit het met de overvisbaarheid van de pijpleiding? 
Reactie ONE-Dyas: Bij een 20" leiding is dit geen probleem: vistuig blijft er niet achter hangen, 
leiding wordt niet beschadigd door vistuig. 

 
ONE-Dyas presenteert de voorgestelde methode voor de tie-in op de NGT. Slide 17 en 18 locatie van 
de tie-in NGT: aansluiting op bestaande tie-in scheelt kosten, maar ligt net buiten de gesurveyde 
corridor. Ontbrekende informatie is opgevraagd bij NGT en getracht te intrapoleren met bestaande 
onderzoeken. 
  
Slide 19- 25 Bestaande tie-in aanpassing 

Vraag SodM:  
 Welke waterdiepte moet gehanteerd worden bij de NGT? 
 Reactie Kustwacht: In principe 10 meter 

 Reactie ONE-Dyas: Waterdiepte bij NGT is nu 6 m, dome steekt 2 m boven NGT uit. Voor de 
installatie zal eerst de bestaande rockdump verwijderd worden.  
Reactie SodM: belangrijk om dit goed op te nemen in vergunningsaanvraag. Ook moet de 
subsea dome overvisbaar zijn. 
 
Opmerking SodM: 
Het eigendom van de pijpleiding moet helder zijn: waar begint de eigendom, aansprakelijkheid 
van de NGT, waar begint eigendom. 
Reactie ONE-Dyas: het meest logisch lijkt de eerste klep op de sidetap. Voor 
vergunningsaanvraag dient duidelijk te zijn welke afspraken er gemaakt zijn met de NGT, 
alternatief is dat dit als mogelijk voorwaarde opgenomen wordt in de vergunning.   
 
Opmerking SodM:  
Goede oplossing voor gebruik van bestaande sidetap. Goed om piglauncer aan te kunnen 
sluiten: extra aansluiting. 
Reactie ONE-Dyas: aansluiting via een hottap is de fall back optie. 

  
Vragen Jaap van den Hoed: 

1. Is er overleg met TenneT over de kabel van de windparken ‘Boven de eilanden’ 
Reactie ONE-Dyas: Er is overleg, de kabels van het windpark liggen westelijker dan de N05-A 
leiding, er zijn geen kruisingen met onze leiding. 

2. Coordinaten in lat lon:  ETRS89 
3. Westereems: leiding loopt door Westereems: moet betrokken worden bij de aanvraag. VTS 

loopt tot ongeveer boorlokatie. Kusteacht geeft naw . (deze zijn ontvangen):  
Reactie ONE-Dyas: de pijpleiding ligt buiten de eigenlijk vaarroute en passeert de boei aan de 
westkant. 

4. Oesterherstelproject ten noorden van N05-A: bekend? Reactie ONE-Dyas: Ja, er is overleg met 
WNF. 

5. Verdachte bewegingen van Greenpeace etc. doorgeven aan Kustwacht.  
6. Wanneer gaat ONE-Dyas het jacket installeren? Reactie ONE-Dyas: over 2 a 3 jaar 
7. UXO campagne: melden aan kustwacht/defensie.  
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Vragen RWS 
Grens NL-Dtl: Westereemsverdrag: check grensoverschrijdende situatie 
  
Vragen aan EZK:  
Kan de kabel als pijpleiding aangewezen worden. EZK gaat het onderzoeken. Als het niet het geval is 
dan is een Waterwetvergunning nodig en co-ordinatie tussen Waterwet en Wabo. 
Voorbeelden worden genoemd van Q13 en Ameland-Westgat van de NAM. Hier is de kabel vergund 
onder het mijnbouwbesluit.  
SodM checkt het voorbeeld van Q13. 
 



N05A Development

SODM September 2020



 Drilling and completion of gas wells in the N05A block.
 Installation of a gas processing platform.
 Installation of a gas export pipeline from the N05A platform to a tie-in point at the NGT pipeline.
 Tie-in of the pipeline to the platform and NGT pipeline.
 Installation of a power cable from the Riffgat windfarm to the N05A platform.
 Tie-in of the power cable to the platform and windfarm transformer station.
 Burial of the pipeline and power cable.
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N5A Development Project Overview
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N05A Field Location
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N05A Field Layout
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N05A Platform Approaches

Status update MT_N05A development - Basic Engineering 
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N05-A field Development – Jacket
 The substructure is a 6 legged skirt pile jacket. 
 Legs are straight with a leg spacing of 17x34m.
 Each leg is connected to a pile sleeve for a 108” pile.

Weight condition Nett. Weight (mT) Gross Weight (mT)

Operational excl. 2.356 2.593

Status update MT_N05A development - Basic Engineering 
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N05-A field Development – Topside

 Topside structure consists of 2 main levels and an aluminium 
helicopter structure.

 On the topside there is space for equipment, living quarters 
and walkways, three staircases enable personnel to reach the 
different levels. 

 Ventboom 33m.

Weight condition Nett Weight (mT) Gross Weight (mT)

Operational 2.265 2.640

Operational incl. future module 2.887 3.265

Weight 
categories

Gross Weight 
(mT)

Architectural 57,0

Electrical 148,2

Instrumentation 52,6

Mechanical 571,0

Piping 409,3

Structural 1.426,3

Future 600,0
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Results Basic Engineering – 3D Model including future module

Status update MT_N05A development - Basic Engineering 



 The following surveys have been performed for the N05A platform location and pipeline and cable routes:

- Geophysical survey
- Geotechnical survey
- Environmental survey

 The selected survey corridor is 1000m wide,

 Using the survey data the following studies have been done:

- Archaeological study
- Concrete weight coated pipeline or buried pipeline
- Plume modelling for pipeline and cable installation
- Environmental temperature influencing by power cable.
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Performed Surveys and Studies
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Geophysical Survey Results

Water depths within route corridor Maximum: 26.7m LAT; Minimum: 9.4m LAT. The 
seabed shoals gently towards the south of the survey 
area, the end of the proposed route. 

Seabed sediments within corridor Seabed sediments along the proposed pipeline route 
corridor are expected to comprise fine to coarse SAND, 
with occasional areas of coarse SAND and CLAY with gravel 
and shell fragments. 

Debris/obstructions within corridor Numerous objects interpreted as boulders and items of 
debris are observed within the proposed pipeline route 
corridor. Most of the objects interpreted as boulders occur 
towards the north of the survey corridor area and coincide 
with areas of clay exposure. The most significant objects 
identified on the sonar records are interpreted as 
shipwrecks. The largest occurs at approximately KP2.462, 
the other at KP 2.373, both lay East of the selected pipeline 
route. Numerous magnetic contacts have been detected 
within the corridor survey area. 



 The soils in the study area of the pipeline and cable routes mostly consist of fine to 
medium SAND. Along the VC_C locations the percentage of clayey SILT (which can 
include a variable percentage of clay) increase. It should be noted that gravelly Sand was 
found in VC_C_5, VC_C_6, VC_C_8 VC_P, VC_P_3 between -22 and -25 m LAT 
approximately.

24/09/2020 title<Presentation > 11

Geotechnical Survey Results
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Environmental Survey Results



Het gecombineerde bureauonderzoek en de analyse van de meetgegevens van geofysisch onderzoek heeft 
uitgewezen dat in het onderzoeksgebied op twee locaties resten van mogelijk archeologische waarde 
voorkomen. Het gaat om de wraklocatie van de Iris/Sperrbrecher (NCN1404), die in 1942 gezonken is, en een 
locatie (NCN661) waar (vermoedelijk) resten van een onbekend wrak voorkomen. 

De beoogde pijpleidingroute ligt op 133 tot 168 meter afstand van de twee locaties met wrakresten met 
mogelijke archeologische waarde. Als deze route wordt aangehouden zal de aanleg van de pijpleiding de 
wrakresten op deze locaties niet aantasten.

Op basis van de gegevens van dit bureauonderzoek wordt de kans dat archeologische resten worden aangetast 
door de geplande installatie van het platform en de aanleg van de pijpleiding en de kabel klein geacht. Dit geldt 
zowel voor het Nederlandse als het Duitse deel van het onderzochte gebied. Daarom wordt geadviseerd om het 
gebied vrij te geven voor de geplande ontwikkeling, op voorwaarde dat de routes en platformlocaties niet 
worden gewijzigd.
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Archaeological Study Results
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Gas Export Pipeline Data

Target burial depth minimum 1m measured from top of pipeline to mean natural seabed



 The power cable is currently being designed.
 Design input data:

- 33kV rated 20MW 
- cable dimension 3x1x300 sqmm
- length approx. 9km 
- From OWF Riffgat transformer station to N05A platform

 Target burial depth minimum 1m measured from top of cable to mean natural seabed
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Power Cable Data



 The power cable will be installed by a dedicated cable installation vessel, by S-lay reeling.
 The power cable shall be buried by jetting using a specific cable trencher.
 Power cable tie-ins executed from the installation vessel by pulling through J-tubes.

 Pipeline installation options:
- S-lay from an anchored shallow water pipelay barge.
- Pull-in by S-lay from a static DP vessel at sufficient waterdepth towards NGT, followed by normal S-lay.

 Pipeline burial may be executed by mechanical trenching or jetting.
 Pipeline tie-in at the N05A platform performed by air-diving from a DP DSV.
 Pipeline tie-in to the NGT pipeline executed by air diving from a static jack-up platform.

 Pipeline and cable crossings with existing cables will be made by separation mattresses on either side of 
existing cables. Thereafter crossings will be rock-dumped.

 Pipeline and cable tie-ins will also be rock-dumped.

 Estimated durations:
- Pipeline installation and trenching 30 days
- Power cable installation and trenching 10 days
- Pipeline tie-ins 20 days
- Rock-dumping 7 days
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Pipeline and Power Cable Installation
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Pipeline tie-in at existing NGT sidetap
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Alternative tie-in by hot-tapping into NGT pipeline
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Side Tap Tie-in – Exchange bolts for Long bolts
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Side Tap Tie-in – Milling RTJ groove
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Side Tap Tie-in – Install DBB Ball Valve
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Side Tap Tie-in – Hydratight Bolts
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Side Tap Tie-in – Hottap Through Valve and Blind flange
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Side Tap Tie-in – Mount TEE Piece
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Side Tap Tie-in – Install Protection Dome
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