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T 070  
Datum 
Betreft 

31 januari 2019 
Last onder dwangsom voor mijnbouwinstallatie L10-AD op grond van 
de eisen aan de uitstoot van stikstofoxiden van deze installatie 

Geachte heer , 

Ons kenmerk 
19015098 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 

In uw brieven van 20 september en 31 oktober 2018 geeft u aan dat turbine 3 op 
de mijnbouwinstallatie L10-AD van Neptune Energy Group B.V. (hierna: Neptune) per 1 
januari 2019 niet zal voldoen aan de emissie-eis voor stikstofoxiden. Dit is een overtreding 
van de op 5 december door de minister van Economische Zaken en Klimaat verleende 
mijnbouwmilieuvergunning voor het L10-A complex. Op basis van de mij bekende feiten en 
belangen acht ik handhavend optreden ten aanzien van deze overtreding noodzakelijk. 
Neptune dient daarom de overtreding zo spoedig mogelijk te beëindigen. Dit betekent voor 
gasturbine 3 dat de overtreding op 1 februari 2019 moet zijn beëindigd. Indien Neptune de 
overtreding niet tijdig beëindigt, verbeurt Neptune een dwangsom van € 25.000,- voor 
iedere week dat gasturbine 3 in gebruik is genomen zonder vervanging van de turbine, met 
een maximum van in totaal € 500.000,-. 

Procedure en feiten 
De feiten en procedure, voor zover hier van belang, zijn als volgt. Op 1 januari 2013 is 
paragraaf 3.2.1 van het Activiteitenbesluit in werking getreden met daarin emissie-eisen 
voor gasturbines op het gebied van NOx. De wetgever heeft in 2013 met een 
overgangstermijn ruimte geboden om per 1 januari 2019 aan de nieuwe norm uit het 
Activiteitenbesluit te gaan voldoen. Op grond van artikel 3.10d, derde lid, jo. artikel 3.10q 
van het Activiteitenbesluit moet een gasturbine gelegen op een offshore olie- of 
gaswinningsplatform die voor 1 april 2010 in gebruik is genomen per 1 januari 2019 
voldoen aan een emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden van 75 mg/Nm3  bij 15 
volumeprocent zuurstof, tenzij in de mijnbouwmilieuvergunning een maatwerkvoorschrift 
voor stikstofoxiden is opgenomen. Dit laatste is het geval nu voor het L10-AD platform een 
mijnbouwmilieuvergunning is verleend op 5 december 2018. 

Het L10-AD complex is een gaswinningsplatform. Daarnaast ontvangt en behandelt het gas 
afkomstig van diverse offshore-installaties. Neptune heeft in totaal vijf gasturbines op 
platform L10-AD. Deze gasturbines waren reeds in gebruik voor 1 april 2010. Voor de 
productie is het niet noodzakelijk om alle gasturbines tegelijkertijd in bedrijf te hebben. 
Neptune heeft aangegeven ten aanzien van turbine 3 niet aan de toepasselijke emissie-eis 
te kunnen voldoen per 1 januari 2019 (nummering van de turbines conform uw brief van 
31 oktober 2018). Deze turbine stoot bij gebruik meer stikstofoxiden uit dan 52 mg/Nm3  bij 
15 volumeprocent zuurstof. 
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Bij brieven van 20 september en 31 oktober 2018 heeft u mij op de hoogte gebracht van 
de wijze waarop Neptune gaat voldoen aan de nieuwe emissie-eisen en de daarbij 
behorende planning. Hierin geeft u aan dat de planning voor het vervangen en operationeel 
worden van de drie gasturbines eindigt na 31 december 2018. In een telefoongesprek van 
1 december 2018 en een aanvullende e-mail van 7 december 2018 heeft de projectleider 
van Neptune, die over de vervanging van de turbines gaat, aangegeven dat de vervanging 
van turbine 1 en 2 zodanig voorspoedig verloopt dat die turbines waarschijnlijk tijdig 
aangepast zullen zijn en in ieder geval uit zullen staan vanaf 1 januari 2019. Er is tevens 
aangegeven dat turbine 3 vanaf 1 februari 2019 uit zal staan en pas na vervanging wordt 
opgestart. Vanaf 1 februari 2019 zal daarom aan de eisen worden voldaan. Tot slot werd 
over gasturbine 4 en 5 gezegd dat deze vanaf 1 januari 2019 uitstaan en zo dus niet in 
overtreding kunnen zijn. 

Naar aanleiding van uw brieven van 20 september en 31 oktober 2018 heb ik u op 10 
december 2018 een vooraankondiging van een last onder dwangsom toegestuurd. Deze 
vooraankondiging van de last onder dwangsom strekte ertoe handhavend op treden ten 
aanzien van de op Neptune rustende verplichting om turbine 3 op mijnbouwinstallatie L10-
AD in overeenstemming te brengen met artikel 3.10d, derde lid, van het Activiteitenbesluit, 
te weten een emissie-eis van 75 mg/Nm3. Inmiddels is aan Neptune een 
mijnbouwmilieuvergunning verleend op 5 december 2018 waarin een strengere emissie-eis 
is opgenomen waaraan turbine 3 op platform L10-AD van Neptune moet voldoen, namelijk 
52 mg/Nm3  bij 15 volumeprocent zuurstof. 

Neptune heeft naar aanleiding van de vooraankondiging van een last onder dwangsom een 
zienswijze ingediend. Ik heb deze zienswijze meegenomen in mijn besluitvorming. 

Norm 
In de mijnbouwmilieuvergunning is in artikel B.I.2. voor turbine 3 een maatwerkvoorschrift 
van 52 mg/Nm3  bij 15 volumeprocent zuurstof opgenomen. Deze eis geldt vanaf 1 januari 
2019 voor deze gasturbine op uw mijnbouwinstallatie L10-AD. 

Neptune merkt in de zienswijze op dat bij de maximale emissiegrenswaarden voor 
stikstofoxiden, de volgende toevoeging moet worden aangebracht "bij 15 volumeprocent 
zuurstof". Deze toevoeging heb ik hierboven aangebracht. 

Overtreding 
Ik constateer dat Neptune niet voldoet aan de norm van artikel B.I.2.van de 
mijnbouwmilieuvergunning van 5 december 2018, omdat gasturbine 3 (in de vergunning 
aangeduid als unit 302-E) op uw platform meer uitstoot dan de voorgeschreven 
emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden van 52 mg/Nm3  bij 15 volumeprocent zuurstof. Dit 
is een overtreding als bedoeld in artikel 2.3, onder a, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (hierna: Wabo). 
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Handhaving 
Als er sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift, dan moet het 
bestuursorgaan dat bevoegd is om handhavend op te treden in de regel van deze 
bevoegdheid gebruik maken. Dit vanwege het algemeen belang dat gediend is met 
handhaving. Slechts onder bijzondere omstandigheden mag het bestuursorgaan afzien van 
handhavend optreden. Dit kan zich voordoen indien concreet zicht op legalisatie bestaat. 
Voorts kan handhavend optreden zodanig onevenredig zijn in verhouding tot de daarmee te 
dienen belangen dat van optreden in die concrete situatie behoort te worden afgezien. 

Ten aanzien van een overtreding als bedoeld in artikel 2.3, onder a, van de Wabo geldt dat 
ik op grond van artikel 5.2 van de Wabo, artikel 15 Besluit mandaat volmacht en 
machtiging EZK 2017 en artikel 5:32 van de Awb bevoegd ben om tot handhaving over te 
gaan. 

Ik acht het belang van handhaving ten aanzien van de overtreding van de emissie-eis 
groter dan het belang van Neptune om de overtreding langer te laten voortbestaan. Om te 
voorkomen dat de overtreding nog langer voortduurt dan nu wordt ingeschat, leg ik een 
last onder dwangsom op. Hierbij moet worden opgemerkt dat ten aanzien van de 
overtreding van Neptune geen zicht op legalisatie bestaat. 

Hersteltermijn 
In uw brieven van 20 september en 31 oktober 2018 heeft u een planning aangegeven om 
de overtreding ongedaan te maken. In het gesprek van 1 december 2018 en de 
aanvullende e-mail van 7 december 2018 is deze planning aangescherpt. In de laatst 
aangegeven planning voldoet u pas per 1 februari 2019 aan de geldende emissie-eis. Er is 
voor Neptune ten aanzien van gasturbine 3 geen alternatieve methode beschikbaar om in 
redelijkheid eerder aan de emissie-eis te voldoen. 

In reactie op de vooraankondiging van de last onder dwangsom geeft Neptune kort gezegd 
aan dat het voltooien en het operationeel worden van de derde gasturbine voor 1 februari 
2019 ambitieus is. In de aangehouden planning is geen rekening gehouden met diverse 
vertragende omstandigheden die zich mogelijk kunnen voordoen, zoals momenteel het 
geval is bij de tweede gasturbine, welke volgens planning was opgestart, maar door een 
onvoorziene lekkage is stilgelegd. Neptune geeft aan dat dit de reden is dat Neptune eerder 
1 april 2019 als realistische datum heeft gesteld voor de vervanging van de derde 
gasturbine. 

Ik begrijp uit de zienswijze dat Neptune het ongedaan maken van de overtreding koppelt 
aan het operationeel kunnen zijn van de vervangende gasturbine. Dit is echter niet juist. 
Gelet op de norm is het niet van belang wanneer de vervangende turbine operationeel is, 
maar wanneer de gasturbine met de te hoge uitstoot buiten gebruik wordt genomen. 
De huidige gasturbine 3 voldoet niet aan de gestelde eisen en zal volgens planning van 
Neptune voor 1 februari 2019 buiten gebruik worden genomen. Daarmee is de overtreding 
ongedaan gemaakt. Vertraging in het operationeel worden van de vervangende gasturbine 
doet daar niet aan af. 
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Het voorgaande betekent dat Neptune tot 1 februari 2019 de gelegenheid krijgt 
om de overtreding ongedaan te maken. Dit heeft tot gevolg dat gasturbine 3 na 1 februari 
2019 alleen in gebruik mag worden genomen als de turbine is aangepast zodat deze aan de 
norm uit B.I.2 van de mijnbouwmilieuvergunning voldoet. 

Hoogte dwangsom 
Neptune verbeurt een dwangsom van € 25.000,- voor iedere week dat gasturbine 
3 wordt gebruikt zonder aanpassing van de turbine met een maximum van 
€ 500.000,- in totaal. 

Besluit 
Op grond van het voorgaande leg ik, met het oog op de naleving van de 
mijnbouwmilieuvergunning, de volgende last onder dwangsom op: 

U dient de overtreding van artikel B.I.2 van de mijnbouwmilieuvergunning zo spoedig 
mogelijk ongedaan te maken. Om dit te bereiken dient u vóór 1 februari 2019 turbine 3 uit 
te schakelen en de overschrijding van de emissiegrenswaarde voor stikstofoxiden van 52 
mg/Nm3  bij 15 volumeprocent zuurstof te beëindigen. Neptune verbeurt een dwangsom 
van € 25.000,- voor iedere week waarin de gasturbine wordt gebruikt zonder aanpassing 
van de turbine conform artikel B.I.2 van de mijnbouwmilieuvergunning met een maximum 
van € 500.000,- in totaal. 

Hoogachtend, 

De minister van Economische Zaken en Klimaat 
namens deze: 

Ing. P.A.M. van den Bergen 
Directeur Engineering en Netbeheer 

Mededeling 
Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken binnen zes 
weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Het 
bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en 
adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht 
en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bezwaarschrift moet worden gericht aan: de 
minister van Economische Zaken en Klimaat, p/a Staatstoezicht op de Mijnen, Postbus 
24037, 2490 AA 's-Gravenhage. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via 
sodm@minez.nl. 
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