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I. Staatstoezicht op de Mijnen 
Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat

> Retouradres Postbus 24037 2490 AA Den Haag

De minister van Economische Zaken en Klimaat 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Energie en Omgeving 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

per e-mail: miinbouwverqunninaen@minezk.nl: @minezk.nl

Datum 4 augustus 2020
Betreft Advies vergunningsvoorwaarden voor de aanleg van een CO2

pijpleiding ten noorden van de Maasgeul tussen de afsluiter bij de 
ingang van de boring onder de zeewering en de mijnbouwinstallatie 
platform P18-A.
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Bijlage(n)

Excellentie,

U heeft op 23 juni 2020 en 28 juli 2020 Staatstoezicht op de Mijnen (hierna:
SodM) een verzoek gedaan om voor 3 augustus 2020 advies uit te brengen op de 
aanvraag van N.V. Nederlandse Gasunie op grond van artikel 94 van het 
Mijnbouwbesluit. Op het moment van advisering ontbrak nog 1 bijlage bij de 
aanvraag. Deze bijlage (: bijlage 5 "kopie van de aanvraag voor een 
Natuurbeschermingswetvergunning") is daarom niet in dit advies meegenomen.

Advies
SodM adviseert u positief met voorwaarden in te stemmen met de voorgelegde 
aanvraag op basis van artikel 94, eerste lid van de Mijnbouwregeling. De 
voorgestelde voorwaarden treft u onderaan deze brief.

Aanvraag bij EZK
N.V. Nederlandse Gasunie heeft op 22 juni 2020, aangevuld op 27 juli 2020, op 
grond van artikel 94 van het Mijnbouwbesluit een aanvraag ingediend voor de 
aanleg van een CO2 leiding ten noorden van de Maasgeul tussen de afsluiter bij de 
ingang van de boring onder de zeewering en de mijnbouwinstallatie platform P18- 
A. Dit is een deel van de pijpleiding die het compressorstation verbindt met het 
platform.

Procedure
Om een pijpleiding te mogen aanleggen is in het kader van de Mijnbouwbesluit 
door N.V. Nederlandse Gasunie op 22 juni 2020, aangevuld op 27 juli 2020, een 
vergunningsaanvraag ingediend. Deze vergunning wordt afgegeven door de 
minister van Economische Zaken en Klimaat indien de pijpleiding voldoet aan de 
bij of krachtens artikel 93 van het Mijnbouwbesluit gestelde eisen.

Op 23 juni 2020 en 27 juli 2020 heeft u namens de minister van Economische 
Zaken en Klimaat aan SodM gevraagd advies uit te brengen ten aanzien van de 
aanvraag.
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De aanvraag is beoordeeld op de gestelde eisen in artikel 93 van het 
Mijnbouwbesluit en artikelen 1.7.1 en 10.1 van de Mijnbouwregeling.

Staatstoezicht op de Mijnen

Ons kenmerk
ADV-6548

Advies SodM
SodM adviseert u positief in te stemmen met de voorgelegde aanvraag voor de
aanleg van een 16" (inch) CO2 leiding met een lengte van 22 km ten noorden van
de Maasgeul tussen de afsluiter bij de ingang van de boring onder de zeewering
en de mijnbouwinstallatie platform P18-A.
Daarbij wordt wel geadviseerd de volgende voorwaarden op te nemen.

Voorwaarden
1. De beheerder als bedoeld in artikel 92, onderdeel d, van het Mijnbouwbesluit, 

meldt uiterlijk 14 dagen voorafgaande aan de datum van aanvang van de 
beoogde uitvoering van de aanlegwerkzaamheden de startdatum, tijdsduur, 
locatie, gebied en traject, betrokken schepen en 24 uurs contactpersonen aan 
de Inspecteur-generaal der Mijnen en de Chef der Hydrografie.

2. De beheerder als bedoeld in artikel 92, onderdeel d, van het Mijnbouwbesluit, 
meldt 24 uur voorafgaande aan de datum van aanvang van de daadwerkelijke 
uitvoering van de aanlegwerkzaamheden de tijdsduur, locatie, gebied en 
traject, betrokken schepen en 24 uurs contactpersonen aan de Inspecteur- 
generaal der Mijnen en de directeur Kustwacht.

3. Bij gebruik van stortsteen of grind voor gronddekking geldt als maximum 
korreldiameter voor de afsluitende bovenlaag D9o=85 mm. Waarbij rekening 
wordt gehouden met de afwijkende adviezen van de Kustwacht, de Dienst 
voor de Hydrografie en Rijkswaterstaat Zee & Delta.

4. De minimale gronddekking voor de pijpleiding tussen het punt in de Noordzee 
KP 2.689 en Offshore platform P18-A KP 19.269 bedraagt de 0,6 meter top of 
pipe.

5. Er dient er een (wacht)schip aanwezig te zijn in de periode tussen leggen en 
het begraven van de pijpleiding of tijdens het plaatsen van de betonnen 
matrassen waarbij sprake is van gevaar voor derden (bijvoorbeeld visserij).

6. De "as laid" coördinaten (geografische coördinaten, KP punten en 
diepteligging) van de pijpleiding dienen uiterlijk drie maanden na aanleg, 
digitaal aan Staatstoezicht op de Mijnen, de Dienst voor de Hydrografie en 
Rijkswaterstaat Zee & Delta te worden toegestuurd.

Ik ga ervan uit dat uw adviesvraag hiermee is beantwoord. Vanzelfsprekend ben 
ik bereid dit advies nader toe te lichten.

Hoogachtend,
De Inspecteur-generaal der Mijnen, 
namens deze:

B.D. Goense MSc
Directeur Ondergrond en Boren
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