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1. Preface 

1.0. Introduction 
This NAM Spill Response Plan replaces the NAM Oil Spill Response Plan.  
It covers the spill response for On- and Offshore activities in NAM where the previous 
version was for Offshore activities only. 
The requirements for a Spill Response Plan are described in the Spill Preparedness and 
Response Specification as part of the HSSE & SP Control Framework. 

1.1. Document Control 

Version Date Pages Remarks 

1.0 November 2016 80 First edition of SRP according new format 

    

    

1.2. Distribution List 

Copy 
Number 

Name / Position of Copy Holder Hard Copy PDF e-copy 

1 Location Response team (LRT) ONEgas East, 
via Operations Manager ONEgas   

2 Location Response team (LRT) Land Asset, 
via Operations Manager Land Asset   

3 Location Response team (LRT) Groningen Asset, 
via Operations Manager Groningen Asset   

4 Emergency Coordination Team (ECT) member   
5 Emergency Response Centre   
6 ACDC control Room   
7 PCC Control Room   
8 CCK Control Room   
9 Coastguard   

1.3. Approval Management Sign Off
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1.4. Table of Abbreviations/Glossary 

ACDC  Control Dispatching  Centre 
AIS Automatic Identification System 
CCK Central Control Room in  
CMK Central Control Room in  
CMT Crisis Management Team 
DDC Dutch Dispatch Centre 
ECMWF European Centre for Medium-range Weather Forecast 
ECT Emergency Co-ordination Team 
FSU Flight Scheduling Unit 
GBI Gas Treatment Installation 
HMI Offshore Installation Manager 

KW(C) Coastguard (Centre) in Den Helder 

LRT Location Response Team 

MARPOL  Convention for the Prevention of Pollution from Ships 

MAX Maximum Allowable Concentration 

MSDS  Material Safety Data Sheet 

NCV Emergency Communication Facility 

NGT Noord Gas Transport pipeline 
NOGAT Northern Offshore Gas Transport pipeline 

OCES Operators Co-operative Emergency Services 

OSRL Oil Spill Response Limited 

OSEC Oil Spill Expertise Centre  

OPRC  International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-
  OCP Offshore Contingency Plan 

OIM Offshore Installation Manager 

OnCP Onshore Contingency Plan 

RAM  Risk Assessment Matrix 

RWS Directorate General for Public Works and Water Management 

SAR Search and Rescue 

SCAT Shoreline Clean-up Assessment Team 

SB BRP Scenario-Based Fire Fighting and Rescue Plan 

SLA  Service Level Agreement 
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SITRAP Coastguard Situation Report  

SodM State Supervision of Mines 

STASCO Shell Trading & Shipping Company 

USG -MS USG Medical Services 
WGT West Gas Transport pipeline 
 

1.5. Shell HSSE and SP Commitment Policy 
The Shell Health, Safety, Security, Environment and Social Performance (HSSE and SP) 
Control Framework is set of mandatory standards and manuals, which set out the 
requirements for managing HSSE and SP risks. 
 
This framework consists of Shell Mandatory Manuals for Emergency Response and Chemical 
Spill Response. These manuals provide guidance on how to plan and prepare for chemical 
spills and other emergencies that mitigates the consequences and enables normal 
operations to be resumed. 
Guidelines on preparedness and response to oil, liquefied gas and chemical spills for Shell's 
Multi-Business Oil and Chemical Spill Advisory Group recommends that response plans 
should be based on the Tiered preparedness and response structure of the International 
Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) and apply to Shell 
companies and Shell-operated joint ventures. 
Immediate notification, outside the America’s by calling  is required in 
the event of: 

- A spill to water from maritime transportation operations. 
- A spill from an Asset that could result in a Tier 3 response. 

1.6. Other Associated Plans 
 
The spill response plan provides notification procedures to quickly inform management,   
activate response resources and describes the organisational structure of the Emergency 
Response Team to support field units in responding to an oil spill incident. Other response 
plans are available that may be utilised or referred to as appropriate.  
 

Document Purpose 

Shell Group Manual 
Emergency Response 

Compulsory Shell rules in the area of 
Emergency Response that an Operating Unit 

  
NAM Emergency Response Specification Description of the NAM Emergency 

Response Organisation.  

Onshore Contingency Plan (OnCP) 
/ Offshore Contingency Plan (OCP) 

The actions that must be undertaken to support 
the emergency response effort at the incident site. 
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Site emergency response plans 
(onshore) / SBBRP (offshore) 

Description of possible emergency scenarios at 
NAM sites with the actions to be undertaken at the 
incident site. 

Incidentbestrijdingsplan Noordzee Description of North Sea Incident plan  

 

Together with the SB BRPs of the offshore and onshore sites this SRP (Spill Response Plan) 
constitutes the emergency response plan for the NAM offshore and onshore operations. 
The plan describes the actions that must be undertaken by the various roles in the 
emergency response organisation in the event of an emergency. The plan applies to drilling 
activities, production operations, new construction projects and logistics in the Dutch 
Continental Shelf and the territorial waters. The plan also includes the roles of external 
parties like the Coastguard. For the various major pipeline systems, like LOCAL, WGT and 
NOGAT, the managers have formulated emergency response plans entitled 'Emergency 
Pipeline Procedures'. These procedures and other background documentation are available 
in the emergency response room in , among others. 

 
The table below shows how all the NAM plans interact with each other.  
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1.7. Use of the Spill Response Plan (SRP). 
 
The purpose of the plan is to guarantee emergency preparedness through ensuring: 

• People with the appropriate competencies and adequate resources are available. 
• Relevant information is readily accessible. 
• Procedures are in place and have been practised. 
• Emergency exercises are conducted. 
• Control and contain situations that result from an onsite or offsite emergency to 

effectively minimise harmful effects to people (internal and external community), the 
environment, assets and the Group’s reputation. 

• Escalate the response to operate at the most appropriate level of response. 
• Support emergency services with technical information, skills and equipment during 

an emergency situation. 
• Identify learnings to prevent a reoccurrence. 

 
This plan applies to both the production and exploration phase. The risks involving 
exploration and drilling differ from the risks during production, for example due to the use 
of large quantities of drilling fluids (oil-based mud) and the possibility of a blowout, which 
could lead to major environmental and damage incidents. The map below higlights the 
assets that this plan covers. 
 

 
Map outlining NAM’s offshore and onshore assets.  
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2. Action Section 

2.0. Discovery  
The initial actions during a spill are documented in the On- and Offshore Contingency Plans.  
The diagram below describes the notification sequence for an offshore incident as the 
communications begin with the OIM. 
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2.1. Alert Procedure Flowchart 

  
 
 
 
 

Oil Spill 

Spill Observer is responsible for: 

• Reporting to  – CMK 
 

• Local emergency services 
• Ensure operations cease and close 

valves if safe to do so. 
• Providing relevant information on 

Initial Response Call to 
CMK   

Site Security is responsible for: 

• Notifying the NAM Emergency 
Incident Manager (EIM) 
 

Security will undertake 
the notification of various 

personnel  

Activation of Emergency 
Response Plan and determine 

type of incident for subsequent 
activation of sub-plan (Spill 

Response Plan). 

NAM Emergency Incident Manager is 
responsible for: 

• Ensure safety of personnel 
• Obtain full details of incident 
• Confirm assessment of spill 
• Notifying the Emergency services and 

or water  related emergency services 
• Assess the need to escalate to Tier 2 

or 3. 
• EIM will activate the Emergency 

Coordination team 
• Commence response activities and 

clean up 
• Notifying senior management and 

giving updates 
      

Activation of the NAM 
Crisis Team if necessary. 

NAM Crisis Manager; 

• Notify Shareholders 
• Consider escalation to Shell 

Netherlands Crisis team. 
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2.2. Notification Requirements  
OIM Kustwacht Rijkswatersta

at
NAM Emergency 

Incident Manager
Logistiek ECT HSE ECT STASCO Oil Spill Response 

Southampton
Logistics Service 

providers
Comments

Version: 1

Date: 3-2-2011

Legend

Red = Obligated
Bleu = Optional

Additional Comments

Document 
Owner:

Emergency 
Response 

Coordinator NAM

3rd
. A

cti
on STASCO kan ondersteuning bieden op het 

gebied van Maritime expertise, het mobiliseren 
van boten of het inschakelen van ITOPF 
(www.itopf.com)

4th
. A

cti
on

5th
. A

cti
on

6th
. A

cti
on

HSE ECT neemt contact op met STASCO 
(Shell Trading and Shipping Company)

STASCO informeert Oil Spill Response 
Southampton en brengt het contact tot stand 
tussen de OSR Duty Manager en de HSE ECT 
lid. HSE ECT bespreekt de situatie met OSR.

Contact tussen HSE ECT en Rijkswaterstaat 
over de samenwerking en bestrijding van de oil 
spill:
1) Kenmerken van de spill: eigenschappen, 
grootte, etc.
2) Eventuele inzet van OSR: technical advisor, 
modellering, bestrijdingsmiddelen 
3) Uiteindelijk: materialen lijst die naar de spill 
locatie moet vervoerd worden.

HSE ECT vult de benodigde formulieren in voor 
de mobilisatie van OSR (zie Oil Spill Response 
Plan bijlagen). EIM moet mobilisatie formeel 
goedkeuren.
Overleg HSE ECT en Logistiek ECT over waar 
OSR heen kan vliegen. 

Contact ECT Logistiek met luchthaven om 
OSR vliegtuig te ontvangen en douanezaken te 
regelen.  

Het is van belang dat er een goede 
samenwerking is tussen Rijkswaterstaat en 
NAM. Dat kan door b.v. een NAM-
vertegenwoordiging naar het RWS Crisisteam 
te sturen. Ook kan overleg tussen OSR en 
RWS nodig zijn.

Details van OSR Vliegtuig en vereisten in 
tabblad 'Vliegtuig kenmerken'

Oil Spill Response - Emergency Response Organisation

1s
t.A

cti
on OIM informeert bij een incident allereerst de 

kustwacht en daarna de Emergency Incident 
Manager van NAM (conform SBBRP/OCP)

Kustwacht informeert Rijkswaterstaat
NAM EIM mobiliseert het NAM Emergency 
Coordination Team.

10
th.

 A
cti

on
9th

. A
cti

on

Maak gebruik van de Logistieke Call off list

2n
d. 

Ac
tio

n

Optioneel 
Extra boten regelen via   of . 
Transport op het strand in  via 
Productie locatie 

HSE ECT overlegt met Rijkswaterstaat over de 
haven waar OSR materiaal naar toe kan en 
welke schepen beschikbaar zijn. 
Logistiek ECT regelt transport van de 
luchthaven naar de haven. 

7th
. A

cti
on

Logistiek ECT regelt het laden van de schepen 
in overleg met Rijkswaterstaat en OSR

8th
. A

cti
on
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The table below outlines the roles and responsibilities of the authorities and emergency 
contractors that may be notified dependent on the type and scale of incident with their 
contact details. 

Agency Role and involvement 

Coastguard Centre 
 (KWC) 

Alarm number  

 

 

General coordination in the event of an incident at sea. 

Arranges medical flights to transport the USG doctor or transport an 
injured or wounded individual (MEDIVAC) or deceased individual 
(CASIVAC, see appendix) onshore. 

Manages the emergency, express and safety transport at sea. 

Determines the deployment (call-out) of the Search And 
Rescue (SAR) helicopter for aid and rescue purposes. 

Can mobilise rescue boats or other vessels, helicopters and 
aircraft. 

State Supervision of 
Mines (SodM) 
On duty inspector  -

 

Competent authority and supervisory agency for the mining industry, 
which must be informed in the event of an incident at mining sites (see 
Operating Instruction NAM-17.WI.04.01 Incident reporting (internal & 
external) - NL sector) 

Municipalities, e.g. 
 

 

The municipality where people are brought onshore after an offshore 
incident is involved in the assistance and treatment of these people and 
their relatives. This is most likely to be the municipality of .  

Directorate General for 
Public Works and Water 
Management North Sea / 
Wadden Sea (RWS) 
(contacted by the 
Coastguard) 

Responsible for dealing with pollution of the seawater by oil and/or 
chemicals. Has a specialist response organisation for this purpose. In the 
event of a pollution incident RWS will decide on the (im) possibilities for 
control actions and how to handle such actions. RWS North Sea can 
request the Offshore Operator to provide additional (control) equipment. 

Redwave Medical services 
 

Is available 24/7 to provide telephone advice to the nurse or First-Aid 
provider. 

Will arrange for a nurse/doctor and/or medical equipment to be sent to 
the mining installation if required. 

Will request medical flights from the Coastguard. 

Will arrange the transport to and admission of patients in a hospital if 
required. 

Oil Spill Response Limited 
(OSRL) 

 

 

Maintains oil spill response equipment that can be operationalised at 
short notice. Mobilisation of OSRL Southampton via STASCo 

STASCo 
 

24 hour emergency number for requesting support from OSEC 
and the GRSN. 
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2.3. Defining the Tier Classification of a Spill 
 
The International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) has 
created a classification of oil spills. An appropriate response is also provided. The detailed 
description of the three levels has been copied from the IPIECA document, and is shown 
below. 

 
 

2.4. Worst Case Spill 
The worst case discharge for this site would be an incident at AWG1 platform, this could be 
caused by loss of well/formation integrity or LOP or process safety failure resulting in loss of 
control of control of the platform. The worst case volume released would be 100m3 per day 
of condensate for 183 days while a relief well is being drilled. Modelling of the worst case 
discharge can be found in Appendix A.1.2.2.  
 

2.5. Assessing Worst Case Spill and the Potential Need for Escalation 
If an incident occurs in the North Sea, the Dutch Coast Guard Service is responsible for 
coordinating the emergency response. The Directorate-General for Public Works' North Sea 
regional department is also responsible for coordinating the oil pollution response, and 
deploying the required equipment for a tier 2 or above incident but only for an offshore 
incident. For any onshore incident the municipal fire chief would be responsible for 
coordinating the response.  
 Shell has a contract with the tier 3 provider Oil Spill Response Limited (OSRL) in 
Southampton (UK). OSRL is on call to respond to emergencies 365 days 24 hours a day and 
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holds oil-spill equipment that can be mobilised to assist during a spill. STASCo (Shell Trading 
and Shipping Company) can activate OSRL. The contact details are laid down in the OCP. The 
figure below shows a diagram of the response procedure for an offshore response. 

 

 
 
 

2.6. Contact Directory 
 
Spill Notification 
 
In the event of a spill the contact details for statuary notification contacts are as follows 

Company Contact Number Email Notes 
Coastguard  
Alarm number 
General number 

RWS 

Port Authority: 
Den Helder 
 
Seaports Delfzijl 
 
Port of 
Rotterdam 



SR.16. - 17 - Unrestricted 

2.7. Incident Management Team 

Tier 1/2 
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Tier 3 

 
 
Due to the small staff numbers located at , for a tier 3 incident the GRSN would fulfil 
the roles in: Operations, Planning, Logistics and Finance, their roles and responsibilities can 
be found in the incident management handbook. 
  

2.8. Emergency Response Centre (ERC) 

For all onshore and offshore Incidents where the location response team need support 
from the emergency coordination team (ECT) would be mobilised to the Calamity Room, 
which is located on the ground floor  office.  

2.9. Media and Communications 

During any incident there is the potential for media, community and stakeholder attention 
which must be managed sensitively. There is a separate process for handling these 
interactions and creating press statements, which can be found here: 
Mediaprotocol_clearance procedure NAM  

 

 

Incident Commander 
(EIM) 

HSSE Advisor 
(Safety Officer) 

Public Information 
Officer (External 

Relations) 

Liaison Officer  
 

Operations Section 
Chief 

Planning Section 
Chief 

Logistic Section 
Chief 

Finance Section 
Chief 

https://eu002-sp.shell.com/sites/BMS/bms_ui_uio_eu/Draft%20Documents/Mediaprotocol_clearance%20procedure%20NAM.pdf
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Communications 

For an Offshore Incident 

Communication between platform and onshore command  
For the communication between a platform and the shore (CCK and/or ECT) and/or another 
site the following systems are available: 

• Landline telephone with public telephone network: all offshore sites are connected 
to this network.  
Telephone numbers are available from the CCK in  or the CMK in . 

• satellite phone  
• fax  
• e-mail  
• Radio telephony equipment (ship-to-shore radio, VHF). 

The standby boats and the rescue ships are fitted with short-distance VHF-FM radio 
telephony equipment. 

Communication between the platform and helicopter / ship 
The communication between a platform and a helicopter always takes place via FSU. 
Telephone or radio is used for the communication. In the event of an emergency the 
platforms can also communicate directly with the helicopters. A platform and a ship can 
communicate by radio for the purpose of direct emergency response. 

Onshore communication 
Onshore there is communication between the CCK in  and the office in . In 

 this communication will mostly involve the Calamity Room and the ECT. 

The communication between the CCK  and the office in  takes place via: 
• The public telephone network; faxes can also be sent via these telephone connections. 
• satellite phone; 
• Data network; e-mail can be used and faxes can be sent to PCs in PDF format via the 

printers. 
• Emergency Communication Facility (NCV, formerly National Emergency Network). Both 

the CCK in  and the CMK and the ECT in  are connected to this Facility. 
 

For an Onshore Incident 

 
Onshore communication 
Onshore there is communication between ACDC in ,  PCC in  and the office 
in . In  this communication will mostly involve the Calamity Room and the ECT. 

The communication between PCC / ACDC in  and the office in  takes place 
via: 
• The public telephone network; faxes can also be sent via these telephone connections. 
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• satellite phone; 
• Data network; e-mail can be used and faxes can be sent to PCs in PDF format via the 

printers. 
The ACDC room in  is the production control centre for the Land Asset and is located in 
the same building as the Calamity room and thus communications will be using phones or in 
person.  
The PCC room in  is the production control centre for the Groningen asset, 
communication will be using telephone. 
 

2.10. Crisis Communications 
A crisis within NAM is most likely to involve a Location Response Team (LRT), a NAM 
Emergency Coordination Team (ECT) and the NAM Crisis Management Team (CMT). The LRT 
handles the immediate physical response on site. The ECT supports the LRT on operational 
issues, e.g. technical support or relative response support. The NAM Crisis Management 
Team will manage the long term impact of a crisis and as part of this will liaise with the NAM 
Stakeholders. 
In case of a NAM crisis (local crisis), the role of the NAM Crisis Management Team is to:  

• Ensure an effective operational response by the ECT is in place and adequately 
resourced and any additional actions required are underway (e.g. respond to 
community, family or environmental concerns): 

• Develop and implement an overall crisis response strategy and manage NAM’s 
reputation in the Netherlands. 

• Provide advice and support to the ECT where necessary; 
• Ensure timely and consistent communication with all internal and external 

stakeholders. This should include an effective media management strategy, as well as 
engagement with key external stakeholders including Gasterra/Gasunie (if applicable 
to the crisis), the government, NGO’s and the general public; 

• Ensure all those who need to be alerted/aware internally NAM are regularly updated; 
• Develop scenarios in order to be able to anticipate likely issues and/or 

developments, including any wider business continuity and reputation issues; and 
• Continuously monitor the situation and escalate to Country level if necessary. In case 

of doubt, prudent overreaction prevails. 
 
Please refer to NAM’s Crisis Management plan for further information. 
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2.10.1. Escalation process 
 

This section explains how an incident may, in Shell terms, escalate to an emergency of a 
certain magnitude or even to a crisis, and how NAM responds to this. The escalation 
process is indicated below. 

 

 
 

Phase 1 – Incident 
An oil spill needing immediate attention (oil spill) 

 
o Incident that can be handled locally  
o Local Response Team (LRT)-leader informs the Emergency Incident Manager (EIM). 
o EIM decides if incident is to be escalated into an Emergency. 

 
Phase 2 – Emergency 
A local incident needing attention that is not under control and were support from 
the NAM office emergency response organisation is required 

 
o In case an Emergency has been declared, the EIM is responsible for 

managing emergency response. 
o EIM mobilises the Emergency Co-ordination Team (ECT) 
o ECT provides support to LRT  
o EIM informs on-duty NAM Crisis Manager 
o Crisis Manager decides if Emergency is to be escalated into a Crisis. 
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Phase 3 - Crisis 
An incident, that is not under control, affecting business NAM- wide, but is not likely 
to have immediate implications for other Shell businesses in the Netherlands 

 
o In case a Crisis has been declared, then the Crisis Manager is responsible for 

managing the crisis, e.g. the long term impact of a crisis and communication 
with NAM stakeholders. Note that ECT keeps on managing the emergency 
response. 

o Crisis Manager mobilizes the Crisis Management Team (CMT). 
o The crisis is managed in accordance with the NAM Crisis Management Plan. 

Further escalation to a Shell in Netherlands Crisis or a Group Crisis is further explained in the 
NAM Crisis Management Plan. 
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3. Initial Actions, Response Safety and Assessment 

3.0. Initial On-Scene Actions 

 
The initial on-scene actions for both offshore and onshore incident scenarios including a 
leak, potential vessel collision or a well blow out are listed in Appendix 1.5 where there are 
the positions roles and responsibilities and flow chart outlining the communications 
between different parties.  
 

3.1. Initial Incident Management Team (IMT) 

 

ECT member Authorities/ Responsibilities / Tasks 

EIM • Managing and leading remote emergency response coordination. 
• Leading the ECT 
• Ensuring follow-up of initiated emergency response actions 
• Facilitating the flow of information. 
• Arranging additional (internal/external) support, resources 

specialist services and/or advice (e.g. through ECT support 
teams) 

• Managing available resources. 
• Keeping contact with NAM DIR, Asset / Functional Leadership 

and other NAM management as appropriate. 
• Keeping contact with CMT, in case of escalation to phase 3. 
• Providing first notification to involved Contractor Companies. 
• Agreeing with contractor on actions to be taken. 
• If appropriate, adding contractor liaison to ECT. 
• If relevant, requesting for support from Shell from other UIE regions 

via EIM of those countries. 
         Operations 

Liaison 
• Acting as single point of contact between LRT-leader on site and 

ECT (not in case of incidents on sites under Well Engineering 
responsibility) 

• Sharing site specific info and details with ECT members. 
• Sharing ECT info and actions with LRT-leader 
• Maintaining direct contact with PCC/ACDC/CCK 

Logistics 
(onshore & 
offshore) 

• Coordinating transport (land, air, sea). 
• Arranging transportation of people (e.g. Next-of-Kin, etc.) 
• Contacting STASCO in case of vessel incidents with Shell 

(contracted vessels) 
• Mobilising NAM Fire Equipment, in case required, by contacting the 

Fire Truck drivers (Contractor), in cooperation with the NAM Fire 
Brigade Commander 
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*Finance will be requested into the IMT on a as required basis for a tier 2 response. 

Human 
Resources 

• Establishing list of people involved in the emergency, incl. 
identification of employers (NAM/Shell, visitors, contractors, 
subcontractors) 

• Establishing list of contractor involved. 
• Agreeing procedure with police about contacting Next-of-Kin of 

NAM staff 
• Communication with Next-of-Kin 
         

        
   

       

Communications • Focal point for anything related to communication – internal 
and external. 

• Focal point for contact for media/press. 
• Preparing and issue press statements. 
• Ensuring spokesman at site. 
• Ensuring that information is made available (internally/externally) 

to the required extent. 
       

      
 

Security • Generating POB-list of incident site 
• Arranging security support on incident site 

Health, Safety & 
Environment 

• Advising on safety and environmental issues 
• Focal point of contact for SodM and Arbeidsinspectie. 
• Contacting STASCO in case of environmental incident 
• Calling-in support and advice from HSE specialists, like 

Radiation Protection Expert, Shell Health , etcetera. 

Land & Lease 
(Vergunningen 

en 
omgevingsloket) 

• Focal point of contact with a.o. land owners and neighbors of 
NAM sites 

• Focal point of contact with local government agencies 
(District waterboard, local municipalities (onshore only)) 

Wells • Acting as single point of contact between LRT-leader on site and 
ECT in case of incidents on sites under Well Engineering 
responsibility. 

• Providing expertise in the area of drilling, wells, especially in case 
of potential well control issues (e.g. blow-out). 

 
     
  



SR.16. - 25 - Unrestricted 

 

4. Response Strategies 

4.0. Response Safety/Security 

4.0.1. Health Impacts 
As freshly spilt condensate typically evaporates quickly, there will be explosive gas and 
vapour present which may be hazardous to anyone close to the source of the spill. Besides, 
gas condensates often contain a relative high percentage of toxic components. 
 
Toxicity 
The chemical makeup and percentage of toxic components in gas condensate spills may vary, 
but the most toxic components include: 
• BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes) and substituted naphthalenes, 
which are carcinogenic and in particular Benzene is associated with the prevalence of 
leukaemia (Smith, 2010); 
• PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons), which are chronically toxic and carcinogenic. 
The above-mentioned compounds are also the most volatile compounds.  Responders 
therefore need to be aware of the toxicity of the gas condensate and the potential presence 
of hazardous gases, especially benzene. Because of its volatility, the risks of these compounds 
will be limited to the direct surroundings of the blow-out or spill. Besides gas condensate 
spills above the sea surface are expected to have lower risk to the aquatic environment, since 
more of these compounds will evaporate. 
Monitoring of volatile compounds during a gas condensate spill should be mandatory. The 
concentrations of these compounds should not exceed the Maximum Allowable 
Concentration (MAC). If so, a pressure mask should be worn. It is also advisable to work 
upwind to avoid as much as possible contact with toxic fumes. 
 
To avoid impacts to health, the potential exposure of personnel should be assessed, 
monitored and controlled. Each type of product will behave differently when spilled. This 
behaviour is determined by the chemical characteristics of the product plus the receiving 
environment. Weathering of oil will cause the characteristics and behaviour of the oil to 
change over time. To assess the precautions needed to protect responders against the 
changing behaviour of the oil, information about the chemical constituents and 
characteristics must be gathered. This information can be found in the associated Safety Data 
Sheets (SDS).  

NAM_sweet_nat_gas
_condensate_msds.p  

4.0.2. Response Operations 
 
Response operations can also lead to negative impacts to human health. Response activities 
tend to be labour intensive, particularly shoreline clean-up and remediation. Workers can be 
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1.  IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 


1.1 Product Identifier 
 
Material Name :  Natural gas condensates (Sweet) 
 
1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against 
 
Product Use :  Refinery Feedstock.  
 
Uses Advised Against :  This product must not be used in applications other than those 


recommended in Section 1, without first seeking the advice of 
the supplier. This product is not to be used as a solvent or 
cleaning agent; for lighting or brightening fires; as a skin 
cleanser.  


 
1.3 Details of the Supplier of the safety data sheet 
 
Manufacturer/Supplier 
 


:  Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
Postbus 28000 
9400 HH Assen 
Netherlands 


 
Telephone   :  +31 (0)592 369 111   
Fax   :  +31 (0)592 362 200  
Email Contact for 
MSDS  


:  epeREACH@shell.com  


 
1.4 Emergency Telephone Number 
 
 : +31 (0)30-2748888 (Only for doctors in case of 


poisoning/toxication) 
 


1.5 Other Information 
 
 :  This product is exempt from the obligation to register under 


REACH in accordance with Article 2(7)(b). 
 


 


2.  HAZARDS IDENTIFICATION 


2.1 Classification of the substance or mixture 
 


Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP) 







 Natural gas condensates (Sweet) 


Version 1.3 


Effective Date 06.03.2012 


 


Safety Data Sheet  
Regulation 1907/2006/EC  


 


 


2/22 
Print Date 23.04.2012 
 


000000027193 
MSDS_NL  


 


 


 


 


Hazard classes / Hazard categories  Hazard Statement 


Flammable liquids, Category 1 H224 


Skin corrosion/irritation, Category 2 H315 


Carcinogenicity, Category 1B H350 


Germ cell mutagenicity, Category 1B H340 


Aspiration hazard, Category 1 H304 


Specific target organ toxicity - single exposure, 
Category 3; Narcotic effects. 


H336 


Chronic hazards to the aquatic environment, 
Category 2 


H411 


Toxic to reproduction, Category 2 H361 


 


67/548/EEC or 1999/45/EC 


Hazard Characteristics  R-phrase(s)  


Extremely flammable.; Carcinogenic, category 
2.; Mutagenic, category 2.; Toxic to 
Reproduction, category 3.; Irritant.; Harmful.; 
Dangerous for the environment. 


R12; R38; R45; R46; R62; R63; R65; R67; 
R51/53 


 
Classification triggering 
components 


:  Contains petroleum distillates.  
 


 
2.2 Label Elements 
 
Labeling according to Regulation (EC) No 1272/2008 
 
Symbol(s) :  


    


 


  
 
Signal Words  :  Danger  
 
CLP Hazard Statements  :  PHYSICAL HAZARDS: 


H224: Extremely flammable liquid and vapour. 
 


    HEALTH HAZARDS: 
 


    H315: Causes skin irritation. 
 


    H340: May cause genetic defects. 
 


    H350: May cause cancer. 
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    H361: Suspected of damaging fertility or the unborn child. 


 
    H336: May cause drowsiness or dizziness. 


 
    H304: May be fatal if swallowed and enters airways. 


 
    ENVIRONMENTAL HAZARDS: 


 
    H411: Toxic to aquatic life with long lasting effects. 


 
 
CLP Precautionary statements
Prevention  : P201: Obtain special instructions before use. 


P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - 
No smoking. 
P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection. 
 


Response : P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON 
CENTER or doctor/physician. 
 


Storage  : P403+P233: Store in a well-ventilated place. Keep container 
tightly closed. 
  


Disposal : P501: Dispose of contents and container to appropriate waste 
site or reclaimer in accordance with local and national 
regulations. 


 
 
Labeling according to Directive 1999/45/EC / 67/548/EEC 
  
EC Symbols : F+ Extremely flammable. 


T Toxic. 
N Dangerous for the environment. 


 


   


  


  
EC Classification : Extremely flammable. Carcinogenic, category 2. Mutagenic, 


category 2. Toxic to Reproduction, category 3. Irritant. Harmful. 
Dangerous for the environment. 


EC Risk Phrases : R12 Extremely flammable. 
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R38 Irritating to skin. 
R45 May cause cancer. 
R46 May cause heritable genetic damage. 
R62 Possible risk of impaired fertility. 
R63 Possible risk of harm to the unborn child. 
R65 Harmful: may cause lung damage if swallowed. 
R67 Vapours may cause drowsiness and dizziness. 
R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term 
adverse effects in the aquatic environment. 


EC Safety Phrases : S2 Keep out of the reach of children. 
S23 Do not breathe vapour. 
S24/25 Avoid contact with skin and eyes. 
S29 Do not empty into drains. 
S36/37/39 Wear suitable protective clothing, gloves and 
eye/face protection. 
S45 In case of accident or if you feel unwell, seek medical 
advice immediately (show the label where possible). 
S53 Avoid exposure. Obtain special instructions before use. 
S61 Avoid release to the environment. Refer to special 
instructions/Safety data sheets. 
S62 If swallowed, do not induce vomiting: seek medical advice 
immediately and show this container or label. 


 
2.3 Other Hazards 
  
 :  Slightly irritating to respiratory system. Possibility of organ or 


organ system damage from prolonged exposure; see Chapter 
11 for details. Target organ(s): Blood-forming organs.  


  
   Liquid evaporates quickly and can ignite leading to a flash fire, 


or an explosion in a confined space.  
  
   Electrostatic charges may be generated during handling. 


Electrostatic discharge may cause fire.  
  
Health Hazards :  Vapours may cause drowsiness and dizziness. 


Irritating to skin. Moderately irritating to eyes. Harmful: may 
cause lung damage if swallowed. 
May cause heritable genetic damage.  


  
   Possible risk of harm to the unborn child.  
  
   A component or components of this material may cause 


cancer.  
  







 Natural gas condensates (Sweet) 


Version 1.3 


Effective Date 06.03.2012 


 


Safety Data Sheet  
Regulation 1907/2006/EC  


 


 


5/22 
Print Date 23.04.2012 
 


000000027193 
MSDS_NL  


 


 


 


 


   This product contains benzene which may cause leukaemia 
(AML - acute myelogenous leukaemia). May cause MDS 
(Myelodysplastic Syndrome).  


  
   Possibility of organ or organ system damage from prolonged 


exposure; see Chapter 11 for details. Target organ(s): Blood-
forming organs.   


 
Aggravated Medical 
Conditions 


:  Skin.  


  
Safety Hazards :  Extremely flammable. Electrostatic charges may be generated 


during handling. Electrostatic discharge may cause fire. Liquid 
evaporates quickly and can ignite leading to a flash fire, or an 
explosion in a confined space. The vapour is heavier than air, 
spreads along the ground and distant ignition is possible. Will 
float and can be reignited on surface water.  


  
Environmental Hazards :  Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse 


effects in the aquatic environment.  
 


 3.  COMPOSITION/INFORMATION ON INGREDIENTS 


3.1 Substance 
 
CAS No. :  64741-47-5 
 
3.2 Mixtures 
 
Mixture Description :  Streams obtained by processes such as steam and 


hydrocracking and sweetening, and containing mainly 
saturated, olefinic and aromatic hydrocarbons, mainly in the 
range C4 to C12 and boiling in the range ca. -20 to 230°C. 
Product is not a mixture according to regulation 1907/2006/EC.  


 
Hazardous Components 
 
Classification of components according to Regulation (EC) No 1272/2008 
 


Chemical Name CAS No. EINECS REACH Registration 
No.  


Conc. 


 Natural gas 
condensate 


64741-47-5 265-047-3   90,00 -  
100,00% 
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Chemical Name Hazard Class & Category  Hazard Statement 


 Natural gas 
condensate 


Flam. Liq., 1; Asp. Tox., 1; Muta., 1B; 


Carc., 1; Skin Corr., 2; STOT SE, 3; 


Repr., 2; Aquatic Chronic, 2;  


H224; H304; H340; H350; 


H315; H336; H361; H411;  


 
Classification of components according to 67/548/EEC 
 


Chemical Name CAS No. EINECS REACH 
Registration 


No.  


Symbol(s) R-phrase(s) Conc. 


 Natural gas 
condensate 


64741-47-5 265-047-3  F+, T, N 
 


R12; R38; 


R45; R46; 


R51/53; R62; 


R63; R65; 


R67 


 90,00 -  
100,00% 


  
Additional Information  : Contains, iso-Octane, CAS# 26635-64-3  Contains n-Heptane, 


CAS # 142-82-5.  Contains n-Hexane, CAS # 110-54-3.  
Contains Benzene, CAS # 71-43-2.  Contains methyl 
cyclohexane, CAS No 108-87-2.  Contains Toluene, CAS # 
108-88-3.  Contains Pentane, CAS # 109-66-0  Contains 
Cyclohexane, CAS# 110-82-7.  Contains Ethylbenzene, CAS # 
100-41-4.  Contains Xylene (Mixed Isomers), CAS # 1330-20-7.   


  
  Refer to Ch 16 for full text of R- and H- phrases.   


 


 4.  FIRST AID MEASURES 


4.1 Description of First Aid Measures 
 


Inhalation :  Remove to fresh air. If rapid recovery does not occur, transport 
to nearest medical facility for additional treatment.  


Skin Contact :  Contaminated clothing may be a fire hazard and therefore 
should be soaked with water before being removed. Remove 
contaminated clothing. Immediately flush skin with large 
amounts of water for at least 15 minutes, and follow by 
washing with soap and water if available. If redness, swelling, 
pain and/or blisters occur, transport to the nearest medical 
facility for additional treatment.  


Eye Contact :  Flush eye with copious quantities of water for at least 15 
minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. 
Continue rinsing. If persistent irritation occurs, obtain medical 
attention.  


Ingestion :  If swallowed, do not induce vomiting: transport to nearest 
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medical facility for additional treatment. If vomiting occurs 
spontaneously, keep head below hips to prevent aspiration. If 
any of the following delayed signs and symptoms appear within 
the next 6 hours, transport to the nearest medical facility: fever 
greater than 101° F (38.3°C), shortness of breath, chest 
congestion or continued coughing or wheezing.  


4.2 Most important 
symptoms and effects, 
both acute and delayed 


:  Skin irritation signs and symptoms may include a burning 
sensation, redness, swelling, and/or blisters. Eye irritation 
signs and symptoms may include a burning sensation and a 
temporary redness of the eye. If material enters lungs, signs 
and symptoms may include coughing, choking, wheezing, 
difficulty in breathing, chest congestion, shortness of breath, 
and/or fever. The onset of respiratory symptoms may be 
delayed for several hours after exposure. Breathing of high 
vapour concentrations may cause central nervous system 
(CNS) depression resulting in dizziness, light-headedness, 
headache, nausea and loss of coordination. Continued 
inhalation may result in unconsciousness and death. Damage 
to blood-forming organs may be evidenced by: a) fatigue and 
anemia (RBC), b) decreased resistance to infection, and/or 
excessive bruising and bleeding (platelet effect). Auditory 
system effects may include temporary hearing loss and/or 
ringing in the ears. Defatting dermatitis signs and symptoms 
may include a burning sensation and/or a dried/cracked 
appearance.  


4.3 Indication of any 
immediate medical 
attention and special 
treatment needed 


:  Treat symptomatically. 
Potential for chemical pneumonitis. 
Hydrogen sulphide (H2S) - CNS asphyxiant. May cause 
rhinitis, bronchitis and occasionally pulmonary oedema after 
severe exposure. CONSIDER: Oxygen therapy.  Consult a 
Poison Control Center for guidance. 
 


 


 5.  FIRE FIGHTING MEASURES 


Clear fire area of all non-emergency personnel.  
 
5.1 Extinguishing Media :  Foam, water spray or fog. Dry chemical powder, carbon 


dioxide, sand or earth may be used for small fires only.  
Unsuitable Extinguishing 
Media 


:  Do not use water in a jet.  


5.2 Special hazards 
arising from the 
substance or mixture 


:  Hazardous combustion products may include: A complex 
mixture of airborne solid and liquid particulates and gases 
(smoke). Carbon monoxide. Unidentified organic and inorganic 
compounds. The vapour is heavier than air, spreads along the 
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ground and distant ignition is possible. Will float and can be 
reignited on surface water.  


5.3 Advice for firefighters :  Proper protective equipment including breathing apparatus 
must be worn when approaching a fire in a confined space.  


Additional Advice :  If the fire cannot be extinguished the only course of action is to 
evacuate immediately. Keep adjacent containers cool by 
spraying with water. If possible remove containers from the 
danger zone. Contain residual material at affected sites to 
prevent material from entering drains (sewers), ditches, and 
waterways.  


 


6.  ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 


Observe the relevant local and international regulations. Avoid contact with skin, eyes and 
clothing. Evacuate the area of all non-essential personnel. Ventilate contaminated area 
thoroughly. Avoid contact with spilled or released material. Immediately remove all contaminated 
clothing.  For guidance on selection of personal protective equipment see Chapter 8 of this 
Material Safety Data Sheet. For guidance on disposal of spilled material see Chapter 13 of this 
Material Safety Data Sheet. If contamination of sites occurs remediation may require specialist 
advice. Ensure electrical continuity by bonding and grounding (earthing) all equipment. Take 
precautionary measures against static discharges.  
 
6.1 Personal Precautions, 
Protective Equipment and 
Emergency Procedures 


:  Vapour can travel for considerable distances both above and 
below the ground surface. Underground services (drains, 
pipelines, cable ducts) can provide preferential flow paths. Do 
not breathe fumes, vapour. Take measures to minimise the 
effects on groundwater. Contain residual material at affected 
sites to prevent material from entering drains (sewers), ditches, 
and waterways.  


6.2 Environmental 
Precautions 


:  Shut off leaks, if possible without personal risks. Remove all 
possible sources of ignition in the surrounding area. Use 
appropriate containment (of product and fire fighting water) to 
avoid environmental contamination. Prevent from spreading or 
entering drains, ditches or rivers by using sand, earth, or other 
appropriate barriers. Attempt to disperse the vapour or to direct 
its flow to a safe location for example by using fog sprays. 
Take precautionary measures against static discharge. Ensure 
electrical continuity by bonding and grounding (earthing) all 
equipment.  


6.3 Methods and Material 
for Containment and 
Cleaning up 


:  For large liquid spills (> 1 drum), transfer by mechanical means 
such as vacuum truck to a salvage tank for recovery or safe 
disposal. Do not flush away residues with water. Retain as 
contaminated waste. Allow residues to evaporate or soak up 
with an appropriate absorbent material and dispose of safely. 
Remove contaminated soil and dispose of safely.  
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For small liquid spills (< 1 drum), transfer by mechanical means 
to a labelled, sealable container for product recovery or safe 
disposal. Allow residues to evaporate or soak up with an 
appropriate absorbent material and dispose of safely. Remove 
contaminated soil and dispose of safely.  


Additional Advice :  Notify authorities if any exposure to the general public or the 
environment occurs or is likely to occur. Local authorities 
should be advised if significant spillages cannot be contained. 
Maritime spillages should be dealt with using a Shipboard Oil 
Pollution Emergency Plan (SOPEP), as required by MARPOL 
Annex 1 Regulation 26.  


 


7.  HANDLING AND STORAGE 


General Precautions   :  Avoid breathing vapours or contact with material. Only use in 
well ventilated areas. Wash thoroughly after handling. For 
guidance on selection of personal protective equipment see 
Chapter 8 of this Material Safety Data Sheet. Use the 
information in this data sheet as input to a risk assessment of 
local circumstances to help determine appropriate controls for 
safe handling, storage and disposal of this material. Air-dry 
contaminated clothing in a well-ventilated area before 
laundering. Contaminated leather articles including shoes 
cannot be decontaminated and should be destroyed to prevent 
reuse. Properly dispose of any contaminated rags or cleaning 
materials in order to prevent fires. Prevent spillages. For 
comprehensive advice on handling, product transfer, storage 
and tank cleaning refer to the product supplier. Do not use as a 
cleaning solvent or other non-motor fuel uses.  


7.1 Precautions for Safe 
Handling 


:  When using do not eat or drink. Extinguish any naked flames. 
Do not smoke. Remove ignition sources. Avoid sparks. Never 
siphon by mouth. The vapour is heavier than air, spreads along 
the ground and distant ignition is possible. Avoid exposure. 
Use only non-sparking tools.  


7.2 Conditions for safe 
storage, including any 
incompatibilities 


:  Drum and small container storage: Keep containers closed 
when not in use. Drums should be stacked to a maximum of 3 
high. Use properly labelled and closeable containers. 
Packaged product must be kept tightly closed and stored in a 
diked (bunded) well-ventilated area, away from, ignition 
sources and other sources of heat. Take suitable precautions 
when opening sealed containers, as pressure can build up 
during storage. Tank storage: Tanks must be specifically 
designed for use with this product. Bulk storage tanks should 
be diked (bunded). Locate tanks away from heat and other 
sources of ignition. Cleaning, inspection and maintenance of 
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storage tanks is a specialist operation, which requires the 
implementation of strict procedures and precautions.  


7.3 Specific end use(s) :  Not applicable  
Additional Information :  Ensure that all local regulations regarding handling and storage 


facilities are followed.  
Product Transfer :  Electrostatic charges may be generated during pumping. 


Electrostatic discharge may cause fire. Ensure electrical 
continuity by bonding and grounding (earthing) all equipment. 
Restrict line velocity during pumping in order to avoid 
generation of electrostatic discharge (<= 1 m/sec until fill pipe 
submerged to twice its diameter, then <= 7 m/sec). Avoid 
splash filling. Do NOT use compressed air for filling, 
discharging, or handling operations. Wait 2 minutes after tank 
filling (for tanks such as those on road tanker vehicles) before 
opening hatches or manholes. Wait 30 minutes after tank filling 
(for large storage tanks) before opening hatches or manholes.  


Recommended Materials :  For container and container linings, use mild steel or 
aluminium. Aluminium may also be used for applications where 
it does not present an unnecessary fire hazard. Examples of 
suitable materials are: high density polyethylene (HDPE), 
polypropylene (PP), and Viton (FKM), which have been 
specifically tested for compatibility with this product. For 
container linings, use amine-adduct cured epoxy paint. For 
seals and gaskets use: graphite, PTFE, Viton A, Viton B.  


Unsuitable Materials :  Some synthetic materials may be unsuitable for containers or 
container linings depending on the material specification and 
intended use. Examples of materials to avoid are: natural 
rubber (NR), nitrile rubber (NBR), ethylene propylene rubber 
(EPDM), polymethyl methacrylate (PMMA), polystyrene, 
polyvinyl chloride (PVC), polyisobutylene. However, some may 
be suitable for glove materials. 


Container Advice  :  Do not cut, drill, grind, weld or perform similar operations on or 
near containers. Containers, even those that have been 
emptied, can contain explosive vapours.  


 


8.  EXPOSURE CONTROLS/PERSONAL PROTECTION 


If the American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) value is provided on this 
document, it is provided for information only. 


8.1 Control Parameters 


Occupational Exposure Limits 
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Material Source Type ppm mg/m3 Notation 


Heptane MAC (NL) MAC TGG 300 ppm 1.200 
mg/m3 


 


 MAC (NL) MAC-TGG 


15 


400 ppm 1.600 
mg/m3 


 


 ACGIH TWA 400 ppm   


 ACGIH STEL 500 ppm   


 NL OEL TGG  1.200 
mg/m3 


 


 NL OEL TGG 15  1.600 
mg/m3 


 


Octane  
 


MAC (NL) MAC TGG 300 ppm 1.450 
mg/m3 


 


  
 


ACGIH TWA 300 ppm   


Pentane  
 


MAC (NL) MAC TGG 600 ppm 1.800 
mg/m3 


 


  
 


ACGIH TWA 600 ppm   


  
 


NL OEL TGG  1.800 
mg/m3 


 


Benzene  
 


ACGIH TWA 0,5 ppm   


  
 


ACGIH STEL 2,5 ppm   


  
 


ACGIH SKIN_DES   Can be absorbed 


through the skin. 


  
 


SHELL IS TWA 0,5 ppm 1,6 mg/m3  


  
 


SHELL IS STEL 2,5 ppm 8 mg/m3  


  
 


NL OEL TGG  3,25 mg/m3 Section B: List of 


Carcinogens 


  
 


NL OEL SKIN_DES   Can be absorbed 


through the skin. 
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Methyl 
cyclohexane  
 


MAC (NL) MAC TGG 400 ppm 1.600 
mg/m3 


 


  
 


ACGIH TWA 400 ppm   


Cyclohexane  
 


MAC (NL) MAC TGG 250 ppm 875 mg/m3  


  
 


MAC (NL) MAC-TGG 


15 


500 ppm 1.750 
mg/m3 


 


  
 


ACGIH TWA 100 ppm   


  
 


MAC (NL) MAC TGG  700 mg/m3  


  
 


MAC (NL) MAC-TGG 


15 


 1.400 
mg/m3 


 


  
 


NL OEL TGG  700 mg/m3  


  
 


NL OEL TGG 15  1.400 
mg/m3 


 


Toluene ACGIH TWA 20 ppm   


 NL OEL TGG  150 mg/m3  


 NL OEL TGG 15  384 mg/m3  


Xylene ACGIH TWA 100 ppm   


 ACGIH STEL 150 ppm   


 NL OEL TGG  210 mg/m3  


 NL OEL TGG 15  442 mg/m3  


 NL OEL SKIN_DES   Can be absorbed 


through the skin. 


 
 
 
Additional Information :  SHELL IS is the Shell Internal Standard. Skin notation means 


that significant exposure can also occur by absorption of liquid 
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through the skin and of vapour through the eyes or mucous 
membranes.  


 
 


Biological Exposure Index (BEI) 


Material Determinant Sampling Time BEI Reference 


Xylene   Methylhippuric 


acids in 


Creatinine in 


urine 


Sampling time: 
End of shift.  


 1,5 g/g ACGIH BEL 


(2011) 


Toluene   toluene in Urine Sampling time: 
End of shift.  


0,03 mg/l ACGIH BEL 


(2011) 


   toluene in Blood Sampling time: 
Prior to last shift 
of work week.  


0,02 mg/l ACGIH BEL 


(2011) 


   o-Cresol, with 


hydrolysis in 


Creatinine in 


urine 


Sampling time: 
End of shift.  


 0,3 mg/g ACGIH BEL 


(2011) 


 Benzene S-


Phenylmercaptu


ric acid in 


Creatinine in 


urine 


Sampling time: 
End of shift.  


 25 µg/g ACGIH BEL 


(2011) 


  t,t-Muconic acid 


in Creatinine in 


urine 


Sampling time: 
End of shift.  


 500 µg/g ACGIH BEL 


(2011) 


Ethylbenzene   Sum of mandelic 


acid and 


phenylglyoxylic 


acid in 


Creatinine in 


urine 


Sampling time: 
End of shift at 
end of work 
week.  


 0,7 g/g ACGIH BEL 


(2011) 
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   Ethyl benzene in 


End-exhaled air 


Sampling time: 
Not critical.  


 ACGIH BEL 


(2011) 


n-hexane   2,5-Hexanedion, 


without 


hydrolysis in 


Urine 


Sampling time: 
End of shift at 
end of work 
week.  


0,4 mg/l ACGIH BEL 


(2011) 


  
PNEC related information  :  Substance is a hydrocarbon with a complex, unknown or 


variable composition. Conventional methods of deriving 
PNECs are not appropriate and it is not possible to identify a 
single representative PNEC for such substances. 


 
 
8.2 Exposure Controls 
General Information  :  The level of protection and types of controls necessary will vary 


depending upon potential exposure conditions. Select controls 
based on a risk assessment of local circumstances.  
Appropriate measures include: Use sealed systems as far as 
possible. Adequate explosion-proof ventilation to control 
airborne concentrations below the exposure guidelines/limits. 
Local exhaust ventilation is recommended. Eye washes and 
showers for emergency use.  


 
   Do not ingest. If swallowed then seek immediate medical 


assistance.  
 
Occupational Exposure Controls 


Personal Protective 
Equipment 


:  Personal protective equipment (PPE) should meet 
recommended national standards. Check with PPE suppliers.  


Eye Protection :  Chemical splash goggles (chemical monogoggles).  
   Approved to EU Standard EN166.  
Hand Protection :  Personal hygiene is a key element of effective hand care. 


Gloves must only be worn on clean hands. After using gloves, 
hands should be washed and dried thoroughly. Application of a 
non-perfumed moisturizer is recommended. Suitability and 
durability of a glove is dependent on usage, e.g. frequency and 
duration of contact, chemical resistance of glove material, 
glove thickness, dexterity. Always seek advice from glove 
suppliers. Contaminated gloves should be replaced.  


   Select gloves tested to a relevant standard (e.g. Europe 
EN374, US F739). When prolonged or frequent repeated 
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contact occurs, Viton and nitrile gloves may be suitable. 
(Breakthrough time of > 240 minutes.) For incidental 
contact/splash protection Neoprene, PVC gloves may be 
suitable.  


Body protection  :  Chemical resistant gloves/gauntlets, boots, and apron (where 
risk of splashing).  


Respiratory Protection :  If technical measures are not sufficient to keep the 
concentration in the air to an acceptable level to protect the 
workers health, use a full face mask with a suitable filter 
cartridge, for example ABEKHg/P3. Where air-filtering 
respirators are unsuitable (e.g. airborne concentrations are 
high, risk of oxygen deficiency, confined space) use 
appropriate positive pressure breathing apparatus. All 
respiratory protection equipment and use must be in 
accordance with local regulations. Check with respiratory 
protective equipment suppliers.  


Monitoring Methods :  Monitoring of the concentration of substances in the breathing 
zone of workers or in the general workplace may be required to 
confirm compliance with an OEL and adequacy of exposure 
controls. For some substances biological monitoring may also 
be appropriate.  


 
Environmental Exposure Controls  
Environmental exposure 
control measures  


:  Local guidelines on emission limits for volatile substances must 
be observed for the discharge of exhaust air containing vapour.  


 


 9.  PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES 


9.1 Information on basic physical and chemical properties 


Appearance   : Clear to dark brown. Liquid.  
Odour : Mild hydrocarbon.  
pH : Not applicable  
Initial Boiling Point and 
Boiling Range 


: ca. 35 - 350 °C / 95 - 662 °F  


Melting / freezing point : Not applicable  
Flash point : < 0 °C / 32 °F  
Upper / lower Flammability 
or Explosion limits 


: 0,6 - 8,7 %(V)  


Ignition temperature  : > 200 °C / 392 °F  
Auto-ignition temperature : > 200 °C / 392 °F  
Vapour pressure : Data not available  
Specific gravity : < 1  
Density : 0,700 - 0,870 g/cm3 at 15 °C / 59 °F  
Water solubility : Data not available  
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Solubility in other solvents : Data not available  


n-octanol/water partition 
coefficient (log Pow) 


: 1,9 - 6  


Dynamic viscosity : Data not available  
Kinematic viscosity : < 7 cSt at 40 °C / 104 °F  
Vapour density (air=1) : < 4  
Evaporation rate (nBuAc=1)  : > 1  
 


9.2 Other Information 
 
Other Information : Not applicable.  


 


10.  STABILITY AND REACTIVITY 


10.1 Reactivity 
 


: May oxidise in the presence of air. 


10.2 Chemical stability 
 


: Stable under normal conditions of use.  


10.3 Possibility of 
Hazardous Reactions 


:   
May oxidise in the presence of air.   


10.4 Conditions to Avoid : Avoid heat, sparks, open flames and other ignition sources.  
10.5 Incompatible 
Materials 


: Strong oxidising agents.  


10.6 Hazardous 
Decomposition Products 


: Hazardous decomposition products are not expected to form 
during normal storage. Thermal decomposition is highly 
dependent on conditions.  A complex mixture of airborne solids, 
liquids and gases, including carbon monoxide, carbon dioxide 
and other organic compounds will be evolved when this 
material undergoes combustion or thermal or oxidative 
degradation.  


 
 


11.  TOXICOLOGICAL INFORMATION 


11.1 Information on Toxicological effects 


Basis for Assessment : Information given is based on product testing.   
Likely Routes of 
Exposure 


:  Exposure may occur via inhalation, ingestion, skin absorption, 
skin or eye contact, and accidental ingestion.  


Acute Oral Toxicity : Low toxicity: LD50 > 5000 mg/kg , Rat  
  Aspiration into the lungs when swallowed or vomited may 


cause chemical pneumonitis which can be fatal.   
Acute Dermal Toxicity : Low toxicity: LD50 >2000 mg/kg , Rabbit  
Acute Inhalation Toxicity : Low toxicity: LC50 >5 mg/l / 4,00 h, Rat  







 Natural gas condensates (Sweet) 


Version 1.3 


Effective Date 06.03.2012 


 


Safety Data Sheet  
Regulation 1907/2006/EC  


 


 


17/22 
Print Date 23.04.2012 
 


000000027193 
MSDS_NL  


 


 


 


 


Skin Corrosion/Irritation : Irritating to skin.  
Serious Eye 
Damage/Irritation 


: Expected to be slightly irritating.  


Respiratory Irritation : Inhalation of vapours or mists may cause irritation to the 
respiratory system.  


Respiratory or Skin 
Sensitisation 


: Not expected to be a sensitiser.  


Aspiration Hazard : Aspiration into the lungs when swallowed or vomited may 
cause chemical pneumonitis which can be fatal.  
 


Germ Cell Mutagenicity : May cause heritable genetic damage. (Benzene) 
Carcinogenicity : Known human carcinogen. (Benzene) 
  May cause leukaemia (AML - acute myelogenous leukemia). 


(Benzene) 
  Inhalation exposure to mice causes liver tumours, which are 


not considered relevant to humans.  
Reproductive and 
Developmental Toxicity   


: Not expected to impair fertility. Not expected to be a 
developmental toxicant. (Toluene) 


Specific target organ 
toxicity - single exposure 


: High concentrations may cause central nervous system 
depression resulting in headaches, dizziness and nausea; 
continued inhalation may result in unconsciousness and/or 
death.   


Specific target organ 
toxicity - repeated 
exposure 


: May cause damage to organs or organ systems through 
prolonged or repeated exposure. Blood-forming organs: 
repeated exposure affects the bone marrow.  


Additional Information : May cause MDS (Myelodysplastic Syndrome).  
 


12.  ECOLOGICAL INFORMATION 


Basis for Assessment :  Incomplete ecotoxicological data are available for this product. 
The information given below is based partly on a knowledge of 
the components and the ecotoxicology of similar products.  


12.1 Toxicity 
Acute Toxicity : Expected to be toxic: LL/EL/IL50 1-10 mg/l (to aquatic 


organisms) LL/EL50 expressed as the nominal amount of 
product required to prepare aqueous test extract.  


Fish  :  Expected to be toxic: LL/EL/IL50 1-10 mg/l  
Aquatic crustacea  : Expected to be toxic: LL/EL/IL50 1-10 mg/l  
Algae/aquatic plants  :  Expected to be toxic: LL/EL/IL50 1-10 mg/l  
Microorganisms  :  Expected to be harmful: LL/EL/IL50 10-100 mg/l  


Chronic Toxicity  
Fish  :  NOEC/NOEL expected to be > 1.0 - <= 10 mg/l  
Aquatic crustacea  :  NOEC/NOEL expected to be > 1.0 - <= 10 mg/l  


 
12.2 Persistence and :  Expected to be inherently biodegradable. Oxidises rapidly by 
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degradability 
 


photo-chemical reactions in air.  


12.3 Bioaccumulative 
Potential 
 


:  Contains constituents with the potential to bioaccumulate.  


 
12.4 Mobility 
 


: Floats on water. If the product enters soil, one or more 
constituents will or may be mobile and may contaminate 
groundwater.  


 
12.5 Result of PBT and 
vPvB assesment  


: The substance does not fulfill all screening criteria for 
persistence, bioaccumulation and toxicity and hence is not 
considered to be PBT or vPvB. 
 


 
12.6 Other Adverse 
Effects 


: Films formed on water may affect oxygen transfer and damage 
organisms.  


 


13.  DISPOSAL CONSIDERATIONS 


13.1 Waste Treatment Methods 


 
Material Disposal :  Recover or recycle if possible. It is the responsibility of the 


waste generator to determine the toxicity and physical 
properties of the material generated to determine the proper 
waste classification and disposal methods in compliance with 
applicable regulations. Waste arising from a spillage or tank 
cleaning should be disposed of in accordance with prevailing 
regulations, preferably to a recognised collector or contractor. 
The competence of the collector or contractor should be 
established beforehand. Do not dispose into the environment, 
in drains or in water courses. Do not dispose of tank water 
bottoms by allowing them to drain into the ground. This will 
result in soil and groundwater contamination.  


Container Disposal :  Drain container thoroughly. After draining, vent in a safe place 
away from sparks and fire. Residues may cause an explosion 
hazard. Do not, puncture, cut, or weld uncleaned drums. Send 
to drum recoverer or metal reclaimer. Do not pollute the soil, 
water or environment with the waste container.  


Local Legislation :  Disposal should be in accordance with applicable regional, 
national, and local laws and regulations. Local regulations may 
be more stringent than regional or national requirements and 
must be complied with.  


   EU Waste Disposal Code (EWC): 13 07 02 petrol. The number 
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given to waste is associated with the appropriate usage. The 
user must decide if their particular use results in another waste 
code being assigned. Classification of waste is always the 
responsibility of the end user.  


 


14.  TRANSPORT INFORMATION 


Land transport (ADR/RID): 
ADR
14.1 UN number : 1268 
14.2 UN proper shipping 
name 


: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (Petroleum Condensate) 


14.3 Transport hazard 
class(es) 


: 3 


14.4 Packing group : I 
Danger label (primary risk)  : 3  
14.5 Environmental 
hazards 


: Environmentally Hazardous 


 
RID 
14.1 UN number : 1268 
14.2 UN proper shipping 
name 


: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (Petroleum Condensate) 


14.3 Transport hazard 
class(es) 


: 3 


14.4 Packing group : I 
Danger label (primary risk)  : 3  
14.5 Environmental 
hazards 


: Environmentally Hazardous 


 
Inland waterways transport (ADN): 
14.1 UN number : 1268 
14.2 UN proper shipping 
name 


: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S. (Petroleum Condensate) 


14.3 Transport hazard 
class(es) 


: 3 


14.4 Packing group : I 
Danger label (primary risk)  : 3  
Danger label (subsidiary 
risk) 


: N2 
CMR 
F 
   


14.5 Environmental 
hazards 


: Environmentally Hazardous 
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Sea transport (IMDG Code): 
14.1 UN number : UN 1268 
14.2 UN proper shipping 
name 


: PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.  


Technical name : (Petroleum Condensate)  
14.3 Transport hazard 
class(es) 


: 3 


14.4 Packing group : I 
14.5 Marine pollutant : Yes 


 
Air transport (IATA): 
14.1 UN number : 1268 
14.2 UN proper shipping 
name 


: Petroleum distillates, n.o.s.  


14.3 Transport hazard 
class(es) 


: 3 


14.4 Packing group : I 
Additional Information : MARPOL Annex 1 rules apply for bulk shipments by sea.  


 


15.  REGULATORY INFORMATION 


The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this 


material. 


15.1 Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or 
mixture 


Other regulatory Information 
 
Chemical Inventory Status 
 
EINECS : All components 


listed or polymer 
exempt. 


   


 
 
15.2 Chemical Safety 
Assessment 


: A Chemical Safety Assessment was performed for this 
substance.  


 


16.  OTHER INFORMATION 


R-phrase(s)
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R12 Extremely flammable.  
R38 Irritating to skin.  
R45 May cause cancer.  
R46 May cause heritable genetic damage.  
R51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic 


environment.  
R62 Possible risk of impaired fertility.  
R63 Possible risk of harm to the unborn child.  
R65 Harmful: may cause lung damage if swallowed.  
R67 Vapours may cause drowsiness and dizziness.  


 
CLP Hazard Statements
H224  Extremely flammable liquid and vapour.  
H304  May be fatal if swallowed and enters airways.  
H315  Causes skin irritation.  
H336  May cause drowsiness or dizziness.  
H340  May cause genetic defects.  
H350  May cause cancer.  
H361  Suspected of damaging fertility or the unborn child.  
H411  Toxic to aquatic life with long lasting effects.  


 


Identified Uses according to the Use Descriptor System 


 
Recommended 
Restrictions on Use 
(Advice Against) 


:  This product must not be used in applications other than those 
recommended in Section 1, without first seeking the advice of 
the supplier. This product is not to be used as a solvent or 
cleaning agent; for lighting or brightening fires; as a skin 
cleanser.  


 
Additional Information : This document contains important information to ensure the 


safe storage, handling and use of this product. The information 
in this document should be brought to the attention of the 
person in your organisation responsible for advising on safety 
matters.  


Other Information 
 
MSDS Distribution : The information in this document should be made available to 


all who may handle the product.   
MSDS Version Number 
 


: 1.3 
 


MSDS Effective Date : 06.03.2012 
 


MSDS Revisions : A vertical bar (|) in the left margin indicates an amendment 
from the previous version.  
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MSDS Regulation : Regulation 1907/2006/EC 
Disclaimer : This information is based on our current knowledge and is 


intended to describe the product for the purposes of health, 
safety and environmental requirements only. It should not 
therefore be construed as guaranteeing any specific property 
of the product.   





A.Leemberg-Stevens
File Attachment
NAM sweet nat gas condensate msds.pdf
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affected by the physical nature of the clean-up operation and working for more than 20 days 
in a highly polluted area can significantly increase the risk of injury.  
The environment of the response operations can also affect the health and safety of 
responders. Extremes of temperature, humidity and precipitation all place considerable 
strain on human performance.  Exposure of responders to chemical and physical hazards can 
influence the psychological health of those involved. Mental health care should be provided 
or made accessible to the workers.  
Similarly the responders will be exposured to the spilt products and would need to be 
subjected to personal exposure measurement using passive or active samplers with time 
weighted average for BTEX, H2S, and VOC to ensure they are working within safe limits. 
 

4.0.3. Safety and Security Issues 
 
The following security measures may be implemented in an oil spill incident:  

• G4S are the Security Providers for NAM and would be activated through Site Security 
as required. 

• Supply Vessels can be utilised to ensure that spill response operations offshore are 
secure.  

• In case of a shoreline impact, security personnel will be deployed in the incident area 
for crowd control and security management.  

Further information can be found in NAM’s security plan. 

4.0.4.  Health and Safety Management 
 
Safety is the number one priority for all response operations and a response management 
system should penetrate to all levels within the response organization. A dedicated Site 
Safety Officer for each site should be appointed to oversee all health and safety issues across 
the response operations. The Site Safety Officer must consider wider issues such as 
monitoring, maintaining awareness of active and developing situations, assessing hazardous 
and unsafe situations and developing measures to assure personnel safety. Only competent 
personnel, trained and experienced in the issues surrounding spill safety should manage and 
supervise the response.  
A Site Safety and Health Plan (Health Risk Assessment) should be completed for each site 
that has the potential to be impacted/that has already been impacted by oil, to help identify 
the site specific hazards and response requirements. A template for the SSHP can be found 
in the appendices.  
 
Measures to develop a robust safety management system include:  

• An initial site assessment which details hazard identification, risk assessments, 
selection of responders including local labour, provision of controls such as zoning, 
specialized equipment and PPE, assessment of training needs and identification of 
decontamination areas.  
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• Developing and implementing a Site Safety and Health Plan (SSHP). The SSHP should 
contain:  
- Health and safety hazard analysis for each site, task or operation.  
- Risk assessments.  
- Comprehensive operations work plan.  
- Personnel training requirements.  
- Task-specific fitness requirements.  
- PPE selection criteria.  
- Site-specific health surveillance requirements considering local legislation and the 

likelihood of exposure to health hazards.  
- Individual and area air monitoring.  
- Site control measures.  
- Confined space entry procedures (if required).  
- Pre-entry briefings (initial/daily/pre-shift).  
- Pre-operations health and safety conference for all incident participants.  
- Decontamination (OGP-IPIECA, 2012).  

 
The Plan should be regularly reviewed and updated as the response progresses. This is 
achieved through: 

• Planning meetings to identify health and safety concerns with the daily operational 
activities  

• Constant communication of all hazards and mitigation measures to all personnel 
through safety briefings, tool box talks, safety notices etc.  

• Encouraging personnel to exercise emergency authority to prevent or stop unsafe 
acts when immediate action is required  

• Correcting unsafe acts or conditions through the regular lines of authority and 
ensuring that any accidents or exposures during a response are investigated fully  

• Establishing first-aid stations and medical facilities in accordance with the SSHP 
(OGP-IPIECA, 2012). 

 

4.1. Oil Characteristics 
Liquids can be released during a spill. They can be divided into the following three 
categories: 
• Oil: hydraulic oil, motor oil, petroleum. 
• Drilling fluids: oil-based mud, water-based mud. 
• Hydrocarbons: natural gas condensate 
 
It is important to know about the composition and properties of the liquid when dealing 
with a leakage at sea. These properties determine the behaviour of the liquid after the leak, 
and therefore the response during a spill. If an oil spill occurs, it is important to have a clear 



SR.16. - 28 - Unrestricted 

 

understanding of which liquids you will be dealing with. Aspects that affect how the liquid 
behaves include: 
• Product composition: percentages of paraffin, aromas and olefins. 
• The different properties; viscosity, specific gravity, flash point and solidification point. 
• Toxicity 
• Biological accumulation with regard to the marine environment. 
• Extent to which it is harmful to persons if inhaled. 
• Type of oil; is it a light, medium heavy or crude oil? 
 
All the properties and other information on liquids can be found on the WIC cards which are 
available via the EP Europe Chemical Information Portal system. http://pro-steward-
ep.shell.com/PSOnline/Home/Index 
 
In addition to the chemical and physical properties, other aspects also play an important 
role. The expected harmful effects on people and the environment, and dispersion along the 
bottom, the water surface and in the air are also important aspects. The form in which the 
substance appears also plays a role. Will it evaporate quickly, dissolve in water, keep 
floating, sink or float beneath the water's surface? 
 

4.2. Response Option Recommendations   

4.2.1. Introduction 
The purpose of this section is to describe the range of response techniques potentially 
available for oil spill emergencies within the areas of operation. Detailed methodologies are 
not given, however responders should be competent in these strategies through regular 
training and exercises. 
 
The techniques can include: 

• Monitor and Evaluate 
• In-situ burning 
• Inland Response 
• Dispersant Application 
• Protection of Sensitive Resources 
• Containment and Recovery on Water 
• Shoreline Response 

 
Every oil spill incident will be different in terms of the type of oil spilled, volume, and 
location, time of day, and weather and sea conditions. It is therefore essential that the 
Incident Commander (IC) understands the fate and weathering of different oils and also 
understands the available response options. 

4.2.2. Net Environmental Benefit Analysis (NEBA) 
When considering a particular response strategy, the ecological, recreational and 
commercial concerns should be carefully balanced. The balancing process between applying, 
or not applying a particular strategy should aim to keep environmental and socio-economic 
damage to a minimum. This process is described as NEBA.  

http://pro-steward-ep.shell.com/PSOnline/Home/Index
http://pro-steward-ep.shell.com/PSOnline/Home/Index
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4.2.3. Tactical Response Plans  

4.2.3.1. Monitor and Evaluate 
In all oil spills the first response action is to monitor and evaluate the hazards and potential 
consequences of the spill. Monitoring the spill is essential in order to identify hazards, 
predict movement and to assess which areas may be under threat. 
 
In some spill incidents where oil is unlikely to impact the shoreline or the recovery/clean up 
strategies are likely to cause more damage than the oil (i.e. mud flats). Therefore the best 
response option, from a NEBA viewpoint, is often to allow the oil to naturally degrade. 
Ongoing monitoring and surveillance operations are fundamental, as the spill must be 
regularly monitored to ensure natural degradation is still the appropriate option. 
 
A variety of surveillance approaches can be used for this site dependent on the nature of the 
spill and its location, either by vessel, aircraft or satellite.  The coastguard have their own 
planes and helicopters that could be utilised in an incident if not already engaged, if more 
are required NAM could source additional Helicopters to assist. Due to the high evaporation 
rate of condensate, this may be the best strategy as the weathering rates should be high and 
other response strategies could cause more damage to the environment than leaving the 
product to naturally degrade.  

4.2.3.2. Dispersant Operations 
 
Dispersant is not a viable option as a response strategy due to the water depths being too 
shallow. Also the modelling results show that due to the weathering of the condensate, 
dispersants would not be effective strategy. 

4.2.3.3. Insitu Burning (ISB) 
 
Insitu burn for offshore incidents is not a viable response strategy.  
 
For an onshore gas or oil well the response strategy is well ignition, more information on this 
strategy can be found in NAM Wells plan. 

4.2.3.4. Inland Response 
 
Pipeline Incident on land 
In an incident at a pipeline can to limit escalation of the possible contamination make use of 
the SOS emergency service of Visser & Smit Hanab. 
SOS emergency service can be applied to both NAM grounds and outside and can be 
reached via telephone: 
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The contract which NAM and a number of other network managers for this area has 
contracted aims: In keeping collaboration with VSH pipeline services to create an 
organization which will have the task to unforeseen disruptions in the pipeline networks, 
insofar situated in the Netherlands, immediately take action to minimize the adverse effects. 
During an incident the EIM would make contact with SOS emergency service of Visser & Smit 
Hanab. Takes decision following consultations between the ECT team, Government and 
Visser & Smit Hanab to decide the response strategy.  

4.2.3.5. On Water Containment and Recovery  
 
The modelling results for an offshore well blow out scenarnio demonstrates that the 
condensate would reach the shore within a short period of time, so containment could be a 
viable strategy to protect the sensitive shorelines from becoming impacted.  
 
Canals and waterways in the vicinity of land based incidents could be boomed or dammed to 
prevent any further spreading of oil by the local authorities. Vacuum trucks would be used 
to collect the spilled product. The only type of skimmer that be effective for the spilled 
product be weir skimmers.  

 
4.2.3.6. Shoreline Protection and Clean-up  
 
In planning a shoreline response, Shoreline Clean-up Assessments (SCAT), which is a method 
of assessing, recording, and reporting the degree of oiling of the shoreline should be utilised. 
To determine the type of shoreline response that should be implemented. The 
responsibilities of the SCAT Team are to: 
• Identify the sensitive (environmental, economic or cultural). 

-  Setting up of protective/deflective booming to protect any priority sensitivities 
detailed in section 6.4 that the modeeling show will be impacted. 

• Evaluate shoreline oiling conditions. 
- Assess the level of contamination on the shoreline, the condensate is not 

expected to persist due to high evaporation rates of the products.     
• Determine the need for shoreline clean-up 

-  This can include manual recovery, mechanical recovery or high volume low 
pressure flushing which would be a preferred method due to the low persistence 
of the product.  

• Recommend clean-up methods and end points. 
-  This would be a discussion with the local authorities to determine the end point 

and agree on further monitoring programme of the sites. 
• Apply the NEBA concept 

-  For example the use of areas of enhanced natural collection, monitor and 
evaluate due to the modelling results outlined in A1.2.1.  
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4.2.3.7. Wildlife Response  
 
Marine Environment 
Rijswaterstaat have their own wildlife response plans and work with NGO’s for additional 
support.  
University of Utrecht for seals who are in contact with a network of people who would assist 
in an incident. 
 
On Land Environment 
Rijswaterstaat would communicate with the relevant conservation agencies for oiled wildlife 
in the specific areas that have been affected.  
The legal department in the ECT have detailed location specific details including wildlife. 
 
The area that has the potential to be impacted by the spill is likely to have an impact on a 
significant number of waterfowl and migratory birds. National preparedness for oiled 
wildlife incidents falls under the responsibility of Rijkswaterstaat. Care of oiled birds during 
an incident in the Netherlands is delegated to the Netherlands Oiled Bird Foundation (SON) 
as part of the integrated oiled bird response plan. SON is made up of the five coastal 
rehabilitation centres in the Netherlands and one in Belgium. 
Rijkswaterstaat have provided a budget to SON to develop a training manual for training 
groups of volunteers that can be called on to work in a temporary wildlife response centre in 
case of a larger incident. Regular training and exercises are held for volunteers and 
government agencies, keeping a close structural partnership between the government 
agencies and NGOs in the Netherlands. 
The scale of the impact on wildlife does not always correlate with the amount of oil spilled 
as will be highly dependent on the time of year the incident occurs, whether migratory birds 
are present or within the breeding season.  
Support for wildlife response can be contacted through Rijkswaterstaat or Sea Alarm, who 
have a contract with OSRL.  
More information on wildlife response in the Netherlands can be found 
athttps://www.noordzeeloket.nl/images/Samenwerkingsregeling%20afhandeling%20besme
urde%20vogels%20-%20Deel%201%20de%20grondslag_4932.pdf  
https://www.noordzeeloket.nl/images/Samenwerkingsregeling%20afhandeling%20besmeur
de%20vogels%20-
%20Deel%202%20de%20uitwerking%20van%20de%20operationele%20aanpak_4933.pdf 

4.2.3.8. Waste Management 
These two documents outline the waste processes for NAM to ensure that all NAM 
generated waste is disposed of in compliance with legal regulations and group policy and 
standards. The contact details for the liscenced waste contractors is held by the logistics 
duty person is aware of all waste handlers that can be activated in a response. 
 
Offshore liquid waste 

https://www.noordzeeloket.nl/images/Samenwerkingsregeling%20afhandeling%20besmeurde%20vogels%20-%20Deel%201%20de%20grondslag_4932.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/images/Samenwerkingsregeling%20afhandeling%20besmeurde%20vogels%20-%20Deel%201%20de%20grondslag_4932.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/images/Samenwerkingsregeling%20afhandeling%20besmeurde%20vogels%20-%20Deel%202%20de%20uitwerking%20van%20de%20operationele%20aanpak_4933.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/images/Samenwerkingsregeling%20afhandeling%20besmeurde%20vogels%20-%20Deel%202%20de%20uitwerking%20van%20de%20operationele%20aanpak_4933.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/images/Samenwerkingsregeling%20afhandeling%20besmeurde%20vogels%20-%20Deel%202%20de%20uitwerking%20van%20de%20operationele%20aanpak_4933.pdf
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The liquid would be collected by the Rijkswaterstaat vessel ARCA (or other hired vessels) and 
can bring it directly to ATM in Rotterdam were the oil product will be separated  
from the water in large settling tanks.  
 
Harbor / onshore liquid waste 
The liquid waste will be collected by vacuum trucks from contractor Reym, who will 
transport it to ATM for reprocessing. 
 
Solid waste  
Solid waste such as oil contaminated PPE etc will be collected by contractor Van 
Gansewinkel would be transported to ATM for i.e. pyrolysis burning. 
  
NAM have waste contracts with both Reym and Van Gansewinkel. Reym and ATM are part 
of the Shanks group.  
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Purpose

The process risk register describes the major generic risks that threaten (or enable) the realisation of the business process objectives, the ranking of the risks (severity and likelihood) and the related control measures. 



The business process risk register should be developed and regularly reviewed (typically yearly) against the generic business process description found in the Upstream Business Model and current business activities. Relevant factors from all risk domains should be considered when determining what risks need a formalised response (control) in the risk register.



Formal controls in the form of Business Controlling Documents should be stored in the Corporate Management System unless the relevant Process Owner has agreed to an exception.

Scope

This Risk Register is applicable for:

· NAM (incl. ONEgas West UK)

· Processes

· Operations

· Maintenance

· Wells

· Abandonment

Risk Register

		General notes for completion of the Risk Register:

1. Enter Upstream defined Risk Domain and if applicable aspects of the Risk domain.

2. An unforeseen event or a sequence of events which can result in damage.

3. A description of the effect, by subject experts, resulting from identified risk event.

4. An estimate of the effect, by subject experts, ranging from hardly any (0) to very serious (5) (see Risk Assessment Matrix section of the HSSE & SP Management System Manual).

5. An estimate of the probability, by subject experts, ranging from very unlikely (A) to quite frequently (E) (see Risk Assessment Matrix section of the HSSE & SP Management System Manual).

6. A description of the measure to prevent or reduce the incident to ALARP.

7. Document in which the control measure is specified. Give here document type + title + EP document number + URL (optional).
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		Classifying waste materials



		1

		Health, Safety, Environment

Reputation

Legal



		A-Unfamiliarity with composition of waste













B- Composition of waste does not comply with the analysis report

		-Incorrect ‘handling’ and/or temporary storage of materials and not complying with legislation including -Incompatible waste streams

-Contamination of soil, water and/or air

-Exposure to staff

-Incorrect description in consignment documentation

-Waste incorrectly treated and /or disposed of via wrong processor.

		4

		2

		Risk based waste sampling & analysing by accredited staff / contractors

Analysis requirements per waste as stipulated in waste treatment company permit(s)

-Governmental regulations

-Specific instructions:

	-Mercury

	-Benzene

	-Radiation

- 

		-Waste Policy



-Waste Management Contracts





		Storage and transport preparation



		2

		HSE

Reputation

Legal

Asset integrity

		A. Use of incorrect storage-,packaging- and transport equipment



B -Unfamiliarity with waste/transport procedures



C. Use of damaged (Integrity) waste packaging/storage equipment

		-Integrity issues equipment-

-Contamination of soil, water and/or air

-Exposure staff.

-Incorrect description in consignment documentation

-Complaints

-Fines

-Bad reputation (LtO)

		3

		2

		-A good link between analysed container and analyse report- Transport & Storage Instructions

-Waste competence (CBD)



C specific control: Periodically and legally  required check and certification of packing materials

		-Waste Policy and related (local) instructions

CBD-IDP



-Waste Guide



		Selecting Waste treatment companies & Waste transport companies



		3

		HSE/Social performance

Legal

Finance

		A. Transport company not qualified/authorised to handle  waste







B –(Incorrect) selecting of processing plant that is not compliant.







C.Lack of compliant waste treatment options/ routes

		- Non-compliance: fines/LtO issues

A- Use of sub-standard transport equipment potentially leading to incidents/spills



B  -Waste submitted to a plant that is not qualified and/or has not the right permits and/or a bad reputation





		5

		1

		A-Pre-qualification of Transport company incl. Check waste carrier license





B & C-Check contractor waste permits.

-Carry out pre-qualifications

-Audits and reviews

-CP procedures



C. Temporary storage of waste; develop treatment capability (internal or external)

		-Waste Policy

- Requirements as stipulated in HSSE CF WASTE, Transport, Contractor Management



		Transport (Described in 14 Process)



		4

		Reputation

Legal

Finance

HSE

		A-Specification packaging and labelling not correct



B -Correct waste consignment of forms not used.



C-Incorrect loading/stacking



D-Incident during transport

		-Transport is not carried out in accordance with the legal regulations concerning signs leading to fines/LtO issues.



-Incorrect actions in case of an emergency, for instance by the fire brigade/rescue teams

. 

D- Environmental impact (spills, fire, emissions), Safety: casualties, damage.

		4







4





4



4



		2







2





2



2

		-Waste streams guidance for UN numbers on manifest. 

-Instruction “Begeleidingsbrief’ / waste manifesting

-Non-compliance reporting reviews

-Competent contractors and staff

-CDG/CPL regulations

-ADR regulations



		-Waste Policy



- Requirements as stipulated in HSSE CF WASTE, Transport (Road & Marine), Contractor Management





		Waste treatment



		5

		Legal/Finance/Integrity

Reputation

		A -Analysis of the processing plant does not comply with own analysis

B -Incident during treatment of specific hazardous waste

C- Waste to Unapproved / non-compliant Sub contractor (by principal contractor).

		A- treatment company potentially not accepting the supplied load (load returned to Shell): Additional costs for processing / transport 

B-C- LtO issues/ Bad reputation

C- Fines- Claims due to Shell not fulfilling ‘ Duty of Care’ responsibility.

		4

		3

		-At random, keep a reserve sample for contra analysis

-Incident reporting

C-Company audits and/or reviews, pre-qualification process

- Duty of Care audits etc.

		-Waste Policy



Waste Contracts 

Requirements as stipulated in HSSE CF WASTE,, Contractor Management



		Registration of Waste disposal



		6

		Finance/Legal

		-Failure in checking the value of work done

-Incorrect and/or incomplete registering of waste data



		Financial losses

-Not complying with legislation and Group / internal requirements

- incomplete / not correct (key) performance indicators and targets

		2

		2

		Verifications



		-Waste Policy



Waste Contracts
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Objective

To provide the policy and controls for the management of waste for the Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM incl. ONEgas West UK) to ensure that all NAM (incl. ONEgas West UK) generated waste is disposed off in compliance with legal regulations and Group policy and standards and Waste is managed professionally to ensure our “Duty of Care” and “Licence to Operate” commitments.



This document may set requirements supplemental to applicable law. However, nothing herein is intended to replace, amend, supersede or otherwise depart from any applicable law relating to the subject matter of this document. In the event of any conflict or contradiction between the provisions of this HSE document and applicable law as to the implementation and governance of this HSE document, the provisions of applicable law shall prevail.

Scope

This policy relates to:

Organisation:	UIO/T

Process:	All waste generating UPBM processes

Asset:	Waste Expertise 

Risk domains:	HSE

	Finance

	Commercial

	Social Performance

	Legal

	Sustainable Development

	Asset Integrity



NAM (incl. ONEgas West UK) waste is defined as all unavoidable liquid, solids and sludge by-products from exploration, drilling, production and abandonment/decommissioning operations, which must be disposed of.  Excluded gaseous discharge, vented gases and combustion gases

Policy

The policy in NAM (incl. ONEgas West UK) regarding waste is that:



· In NAM (incl. ONEgas West UK) we deal with waste in accordance with local-, EU legislation and Group policy and standards including the Group HSSE & SP Control Framework Waste [1].

· HSE is our number one priority and all work will be conducted in strict accordance with the UIO HSE Policy [2]

· The TA1 UIO (Logistics incl. Waste) is responsible for the development, implementation and maintenance of the Waste controls;

· NAM (incl. ONEgas West UK) will manage their waste in compliance with the Duty of Care, which places a cradle to grave responsibility on all waste producers; as a minimum the waste must be accurately described, stored and transported appropriately, passed to someone else who is licenced to accept the waste and producers should conduct verification of the final disposal point.

· Generated waste will be stored, handled and disposed in such a way that it does not harm environment, people and society in general;

· Hazardous and non-hazardous wastes shall be identified, labelled, segregated and appropriately stored and managed.

· Waste is managed in a responsible way, through application and active stimulation of source reduction, reuse, recycling, recovery, treatment, minimise disposal to landfill. (Improvement on the waste management hierarchy on basis of the ALARP principle);

· NAM (incl. ONEgas West UK) waste contractors and subcontractors are expected to demonstrate their effort towards continuous improvement through developing new technologies of processing methods that have less impact on the environment and/or increasing efficiency;

· Waste generated on non-NAM (incl. ONEgas West UK)locations by third parties working for or on behalf of NAM, will not be processed or handled by NAM (incl. ONEgas West UK) unless specific arrangements are made;

· NAM (incl. ONEgas West UK) Process Holders and Line Supervisors responsible for operations where waste is generated are responsible for implementation and proper execution of this policy and applicable controls and inform staff involved in the disposal process of waste;

· The Waste management department is responsible for establishing cost effective waste contracts, meeting the business demand as well as the legal and Group Policy requirements;

· The Waste coordinators/advisors in the Logistics organisation can be consulted to support all waste related issues e.g. waste classification, transport & storage, waste prevention and minimisation;

· NAM (incl. ONEgas West UK) producers of waste are obliged to use NAM (incl. ONEgas West UK) waste contracts unless separate arrangements have been agreed with and endorsed by TA-1 Logistics (incl. Waste).

· All waste covered by the definition must be reported. Waste data records to be retained for periods defined by local Legal requirements and Group records management system;

· Mixing of waste streams with the purpose of dilution is prohibited unless part of a permitted –treatment process.

· The export of Waste will be in compliance with existing regulation and Waste will not be exported to Generally Embargoed Countries.

· For NL only: The NAM (incl. ONEgas West UK) waste coordinators/advisors or authorized delegated persons are responsible for the authorization of Waste Transfer Notes (Begeleidingsbrief);

· For formal delegation of authorization Waste transfer notes see instruction “Delegatie tekenbevoegdheid begeleidingsformulieren – NL” [3]

Directive

In order to be able to adhere to the policy and to realize the objective the following directives apply regarding the management of the waste expertise and the controls of waste activities.



Directive for the development, maintenance and improvement of Waste controls:

· The basic principles for waste management are specified in the following controlling documents:

· HSSE & SP Control Framework Waste [1]

· Waste Management Policy [4]

· The TA1 for Logistics (incl. Waste) is responsible to update the NAM (incl. ONEgas West UK) waste controls on the bases of applicable changes in legal regulations, Group policy, standards and changing environmental /social circumstances;

· The expertise holder Waste is responsible for alignment of all interfaces with all relevant UPBM processes in co-operation with the process holders.



Directive for the Development and Execution of Waste Contracts

· All waste contracts must comply with the requirements of the Waste Management Policy [4] and relevant controls for Waste management;

· Contracts for disposal of waste have to be developed and managed in accordance with the controls of CP Policy Directive [5]

· NAM (incl. ONEgas West UK)waste contractors and their subcontractors must be able to demonstrate compliance with legislation and applicable NAM (incl. ONEgas West UK) Waste controls and in possession of the required permits;

· Within NAM (incl. ONEgas West UK) the Head of Waste management is contract owner for all waste contracts.



Directive for Greenfield, Brownfield and decommissioning Developments

· Project leaders are obliged to involve the TA1 for Logistics (incl. Waste) to address relevant waste implications.



Directive for the execution of operational Waste Handling

· For the controls concerning dealing with mercury and radioactive waste materials (NORM and sources) reference is made to the following Policies and corresponding controls:

· -Dealing with Mercury Policy [6] 

· -Handling Radiation Policy [7]

· -UK: Radioactive Substances Manual, Corporate NORM Strategy  and local site rules [8];

· Waste activities on licensed Shell sites must work under the Waste Management Licensing Regulations (UK) [9]

· Waste samples & analyses must be in accordance with Policy Provide Laboratory Services [10];

· Waste classification in accordance with European Waste Catalogue Code;

· Waste storage and Waste Transport legal regulations are stipulated in Appendix I;

· Transportation of waste in accordance with UPBM Process Provide Logistics Services;

· Waste consignments must be in compliance with local Waste management legislation.



Directive for the Export of Waste

· The export of Waste will be in compliance with EVOA (EG 1013/2006) regulations.

· The export of Radioactive waste will be in compliance with the EURATOM (93/552/Euratom) regulations

· It is prohibited to export waste to Generally Embargoed Countries.



Directive for the development of Waste Competencies

· Asset leaders are responsible that their staff dealing with waste are familiar with the applicable waste controls;

· Personnel working in the UK on onshore sites responsible for receiving, transferring, sorting, handling or disposing of waste have to have technically competencies in compliance with the Waste Management Industry Training and Advisory Board (WAMITAB) [A] to run the site. In order to receive a Certificate of Technical Competence (COTC) personnel have to be assessed by WAMITAB;

·  TA1 Logistics (incl. Waste) is responsible for defining waste competencies and describing these in Competence Based Development (CBD).



Directive for Waste Prevention/Minimisation

· Stimulation of waste prevention, reuse, recycle and minimise disposal to landfill. Identify opportunities to reuse water for the same or alternative applications, including in other industries, or return unused materials to suppliers e.g. include by back arrangements in procurement contracts.

· Waste Contract Holders to embed continuous improvement clauses/KPI’s into Contracts with waste contractors to stipulate less environmental impact of waste treatment and handling (including improvements on waste hierarchy)

· Develop waste minimisation plans per installation (UK) or cluster locations. Both possible improvement areas for waste volume reduction as well as reduction of environmental impact of waste to be addressed.

·  For Greenfield projects or other significant maintenance or abandonment projects. Waste Management Plans to be developed addressing how waste will be managed incl. prevention and minimisation aspects. Waste Management and Environmental reps. to stimulate, educate and support assets, project staff to minimise waste generation e.g. by carrying out site visits, training awareness session’s.



Directive for Reporting

· All waste produced in NAM (incl. ONEgas West UK) must be fully accounted for and reported including: nature, volume, origin and disposal fate, which will be reported internally and externally annually.

Control Requirements

In order to ensure that the directives are complied with, the following control requirements are in place.



Controls requirement for the directive: Development, Maintenance and improvement of Waste Controls

· Audits incl. SMAT’s and reviews must be part of the yearly integrated (Logistics) Assurance plan.



Control requirement for the Directive: Development and execution of Waste Contracts

· Contractor audits;

· Periodical verifications on waste service deliveries;

· Periodical meetings with contractor;

· Contract management plans for critical contracts.





Control requirement for the Directive: Greenfield, Brownfield and decommissioning Developments

· Pro-active involvement in Greenfield, Brownfield and decommissioning projects.





Control requirement for the Directive: Execution of operational Waste Handling.

· Reporting and follow up of waste related incidents;

· Executing of smat/stop audits.



Control requirement for the Directive: Development of Competencies

· To perform a frequent GAP analysis for each employee working within the waste management department; as part of the CBD/IDP process.

· Verify if waste competencies are addressed properly in development plans of operational staff dealing with waste.



Control requirement for the Directive for Waste Prevention/Minimisation stimulation

· Monitor KPI on waste hierarchy improvements

· Contract management: monitor, stimulate waste treatment improvements e.g. by contract scorecard.

Reporting Requirements

		Report Name

		Frequency

		Document No



		Reporting of Waste Materials (WI)

		Yearly

		EP200701225659



		Shell PMR Specifications

		Quarterly

		HSSE & SP Management System Manual





(Key) Performance Indicators.

KPI’s

· Duty of Care Compliance

· Degree of sorting

· Number higher on the waste hierarchy



PI’s

· Percent weight recycled;

· Percentage non-hazardous waste generated by activities to disposal (%);

· Percentage hazardous waste generated by activities to disposal (%);




Related Controlling Documents

		Ref.

		Title

		Document No.



		[1]

		HSSE & SP Control Framework WASTE

		December, 2009



		[2]

		HSSE & SP Policy UI Europe - Netherlands

		EP201403203152



		[3]

		WI Delegatie van bevoegdheden

		NAM-LOGIST.WI.03.01



		[4]

		Waste Management Policy

		UIE-WASTE.PO.01



		[5]

		CP Europe Policy directive

		NAM-13.ST.01



		[6]

		Dealing with Mercury Policy Directive

		EPE.Mercury.PO.01



		[7]

		Handling Radiation Policy Directive

		ESA Nam Doc no. 199809000061



		[9]

		Waste Management Licensing Regulations UK

		



		[10]

		Policy Provide Laboratory Services

		NAM-25.PO.01





Other References

		Ref.

		Title

		Document No.



		[A]

		WAMITAB certificate of technical competence for waste transfer operations

		










Appendix I

Temporary storage of waste

Applicable controlling documents governmental regulations for storage waste materials are:



		Regulations for Europe

		Country specific

NL

		Country specific

UK



		Onshore

		

		



		Transportation by Road (ADR/VLG) [6]

		PGS 15-1/2 temporary storage [7]

		Packing regulations Dangerous goods and Environmentally Dangerous goods [10]



		

		Wet Milieu Beheer.

		Material Safety Data Sheet (MSDS)



		

		Kernenergiewet vergunning [9]

		



		Offshore

		

		



		International Maritime Dangerous Goods (IMDG) code [18] which is issued by the International Maritime Organisation (IMO)

		Wet Milieu Beheer.

		Material Safety Data Sheet (MSDS)



		Offshore container certification NEN-EN 12079 [11]

		Kernenergiewet vergunning [9]

		Waste offshore guide for UK [14]



		Link external regulations HSE [12]

		Waste guide [13]

		Waste guide







Packaging/Transportation requirements

For packing requirements the following controls are applicable:



		Regulations for Europe

		Country specific

NL

		Country specific

UK



		Onshore

		

		



		Transport regulations Dangerous goods on land by road (ADR/VLG) [6]

		Kernenergiewet  vergunning [11]



		Packing regulations Dangerous goods and Environmentally Dangerous goods [10]



		

		

		Material Safety Data Sheet (MSDS) 








		Regulations for Europe

		Country specific

NL

		Country specific

UK



		Offshore

		

		



		For transport of dangerous goods from offshore installations to onshore the International Maritime Dangerous Goods code, issued by the International Maritime Organisation (IMO), is applicable. [16]

		General Terms/Regels en Voorschriften SNS-Pool [17]

		Periodically packing materials has to be checked and certified.

In the UK Certification has to be in accordance with the requirements of the British Standard no. BS EN 12079 [20]



		

		Marine Manual [18] for the SNS-pool members

		Waste offshore guide [14]



		

		Waste guide [13].

		Waste guide



		

		Periodically packing materials have to be checked and certified.

In the Netherlands the norm for containers is NEN-EN 12079 applicable. [19]

		







Onshore waste streams

		Regulations for Europe

		Country specific

NL

		Country specific

UK



		European waste Code (Eural) [22]



		· Besluit melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen

      -Regeling melden van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffenstoffen

      -Wet milieubeheer hoofdstuk 10 Afvalstoffen [8]

		· Duty of Care regulations [24]



		ADR regulations

		· Besluit inzamelen afvalstoffen

      -Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars

		Special waste regulations [25]



		EVOA [23]

		· Regeling Vervoer Land Gevaarlijke stoffen (VLG)

· Wet vervoer gevaarlijke stoffen

		CPL/CDG








		Regulations for Europe

		Country specific

NL

		Country specific

UK



		OSPAR

		Offshore transport guidelines

-SNS pool Marine manuals [18]

-SNS pool Genaral [17]

		



		MARPOL

		

		



		International Maritime Dangerous Goods code (IMDG) [16]

-International Maritime Organisation (IMO)
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5. Oil Spill Response Resources 

5.0. Tier 1 Capability 
Each site/asset has its own initial response kits that are used for first response before the 
authorities would arrive or for very small spills that can be cleaned up onsite. The kit 
contents include: absorbent booms, absorbent pads/rolls, absorbent granules, spades etc. 

5.1. Tier 2 Capability  
 
For tier 2 and above incidents the authorities would lead the incident and mobilise their 
equipment stockpiles. For offshore responses the coastguard would be in command and for 
onshore responses the Rijkswaterstaat would lead. 
 
More information on the Coastguards equipment is detailed on 
https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/incidentenbestrijding/  
A full list of available resources for Rijkswaterstaat and their locations is detailed on 
https://www.noordzeeloket.nl/images/Capaciteitsnota%202006-2010_1524.pdf   
 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/incidentenbestrijding/
https://www.noordzeeloket.nl/images/Capaciteitsnota%202006-2010_1524.pdf
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Table details the location of the offshore sweeping arm systems and the gross ship volume that they can collect 

onboard. 

5.2. Tier 3 Capability 
 
Shell is a member with Oil Spill Response Limited (OSRL) therefore has immediate access to 
Tier 3 technical advice, resources and expertise 365 days a year on a 24hr basis. OSRL has 
three Tier 3 bases with equipment stockpiles. As a member, Shell has immediate access to 
50% of the available stockpile by type (as per the Service Level Agreement). 
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It is the responsibility of the Incident Commander through STASCo or Duty OSEC Shell to call 
OSRL. It is important that the in country team and OSRL have direct discussions to assess the 
incident and decide upon strategies, equipment and staff.  
 
 
 

Service Service Standard Client Membership Type: 
  

Response 
notification, 
mobilisation, 
service and 
advice 

Notification of a spill should be placed to one of the following locations: 
OSRL BASE Southampton, UK Singapore 
TELEPHONE   
FAX   
EMAIL  

FORMS Complete the OSRL Notification Form and send to the Duty Manager. 
Refer to:: OSRL Notification Form and Mobilisation Form in the 
appendices 

The Duty Manager will speak and advise the Shell nominated authority immediately, 
or call back within 10 minutes. 

 
Nominated 
Contact 

OSRL must receive an official mobilisation authorisation 
from the Shell Nominated Call-Out Authorities. Nominated Authority: 

STASCo Duty Response 
Coordinator and Duty 
OSEC. 

 
Spill response 
equipment 

SLA response equipment is housed in secure facilities in Southampton, Fort 
Lauderdale, Bahrain and Singapore. Response equipment is response ready and 
customs cleared for the country it is leaving for a rapid response. 
Refer to: OSRL Yearbook for a complete list of equipment available, 
www.oilspillresponse.com and refer to the equipment stockpile status report 
http://www.oilspillresponse.com/activate-   us/equipment-stockpile-status-report 
As per the SLA, Shell can mobilise up to 50% of the global stockpile by type. If there is 
more than one spill Shell can mobilise 50% of what remains. 

Dispersant 
stockpile 

If there was an incident, the spiller is entitled to 50% of the dispersant located in 
Southampton, Singapore, Fort Lauderdale and Bahrain. OSRL may be able to obtain 
further dispersant through the Global Response Network (GRN) and other 

    
World-wide 
transportation 
of equipment 

Aircraft Type Location Dispersant Capacity 
Boeing 727 Doncaster 15,000 litres 

IAR Hercules Singapore 13,000 litres 
Global aerial dispersant coverage provided by aerial platforms and application 
systems: Aerial dispersant coverage is mobilised within a four hour notice period. 
Logistics support including: 
24 hours a day access to global network of cargo and passenger charter services 
through a dedicated broker with specially negotiated payment terms. 

Oil spill 
trajectory and 
tracking 
 

Trajectory and stochastic services for surface or subsurface oil spills on request and 
backtrack services for surface oil spills using commercial modelling software: 
Shell has access to the Satellite imagery services which can be provided on request. 

 
Response 
Personnel 

OSRL will provide the following response personnel on a first come, first served basis 
and a total of 18 response staff can be deployed at any point in time: 
1 x Senior oil spill response manager 1 x Oil spill response manager 
15 x Spill response specialists / responders 1 x Logistics Service branch coordinator 

http://www.oilspillresponse.com/
http://www.oilspillresponse.com/activate-us/equipment-stockpile-status-report
http://www.oilspillresponse.com/activate-us/equipment-stockpile-status-report
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A Technical Advisor can be dispatched to offer support if the Operator has an oil spill 
incident or the potential for an incident to occur. This is provided free of charge for the 
initial assessment period of up to 48 hours. If a full response team is then mobilised, the 
technical advisor will form part of the team headcount. 

 
 

5.2.1. Logistical Support Requirements for Tier 3 
 
It is expected that Shell would have a logistics network and relationships with providers in 
the areas of customs clearance, storage and transportation as part of their business in the 
area and are well placed to handle these arrangements. The flowchart blow demonstrates 
the tasks involved in moving equipment from OSRLs base to the scene of the incident and 
then to deploy the resources to mitigate the effects of the incident. The responsibilities of 
OSRL are in blue and the responsibilities of the Operator/Shell are in orange. 
 

 
 
The following list is an example of arrangements that the Operator would have to make in 
the event of an OSRL mobilisation. The list is not exhaustive and the OSRL Duty Manager will 
give a clearer picture of requirements in a mobilisation:  
 
• Customs Clearance for OSRL equipment. 
• Emergency visa and immigration clearance for OSRL personnel. 
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• Logistical support for movement of equipment and personnel from airport to location of 
response or staging areas.  

• Provision of security support for responders if required.  
• Sourcing vessels of opportunity to use for deployments.  
• Sourcing mechanical equipment for shoreline clean up.  
• Sourcing of labour pool to support OSRL responders.  
• Provision of adequate waste storage and final disposal.  
• Accommodation and catering for OSRL responders and local labour.  
• Government approval to carry out response activities, i.e. dispersant spraying. This 

includes permission to operate in neighbouring countries.  
 
During a large scale incident additional equipment and personnel may be required to sustain 
the response effort. There will be a requirement to ensure the customs and immigration 
process is speedy so as not to delay the response. NAM has access to a freight forwarding 
company to assist with the movement and storage of the equipment. 
The Logistics Team/department has the ability to assist the custom clearance for spill 
equipment and immigration for personnel.  
Facilitator in this process is NAM Logistics planning cell, 24/7 contact details are: 

Phone:  
E-mail:  
 

5.3. Additional Industry Resources 

5.3.1. Global Response Support Network (GRSN) 
The Global Response Support Network (GRSN) is a network of Shell staff, employed in a wide 
range of positions within Shells’ global and local businesses, who have received specific 
training related to incident and emergency management and who may be called upon to 
support any Business which is responding to Tier 3 incident or emergency. 
  
The GRSN for administrative reasons consists of 3 regional teams although deployed teams 
may be drawn from members across the entire network. The GRSN can call on a resources 
from a pool of up to 2000 personnel globally.  
For businesses in the Europe, Middle East, Africa Team (EMEAT) or Asia, Russia, Australasia 
Team (ARAT) regions should activate GRSN through the 24-hour STASCo Casualty response. 
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6. REFERENCE INFORMATION 

6.0. Oil Spill Risk Assessment 

6.0.1. Risk Assessment Methodology 

 
Step 1 Oil Spill 

Scenarios 

All operation processes and actions are reviewed to identify potential 
sources and events that could lead to an oil spill. The potential scenario, oil 
type and volume are recorded in the Risk Assessment Matrix (RAM). 

Step 2 Likelihood 
and Consequence 

The likelihood and consequence of all oil spill scenarios identified are 
semi quantitatively measured using industry best practise. Only the 
likely consequence of the scenario on the environment is considered. 
The environmental consequence and likelihood definitions. 

• The likelihood of each scenario is based on historical data 
sources and considering oil spill mitigation measures already in 
place. 

• The consequence for each scenario has been predicted based 
on the way the oil will behave when spilled. This information 
has been gathered from environmental and socioeconomic 
information of the area and the oil spill modelling results. 

The potential oil spill scenarios and assigned likelihood and 
consequence values are recorded in the Risk Register. 

Step 3 Oil Spill 
Scenario Impacts 

The potential impact of the scenarios outlined in the Risk Register have 
been assessed by: 

• Oil spill modelling of the potential worst case scenarios 
identified in Step 2. 

• Reviewing the environmental and socioeconomic information 
to identify impacts from an oil spill. 

Step 4 Tiered 
Response 

The tiered response approach and response technique suitable for 
each scenario were determined. Influencing factors include: oil type, 
spill volume, climate, proximity to sensitive resources and response 
capability. 

Step 5 Risk 
Assessment Matrix 

The risk profile is completed using the RAM. The RAM highlights the 
scenarios which are deemed low, medium or high risk. 

 
 

6.0.2. Risk Assessment Reference 
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Risk Assessment Matrix 

Consequence Increasing Likelihood 

 
 
Severity 

 
 
Environment 

A B C D E 

 
Never heard 

of in the 
industry 

 
Heard of in the 

industry 

Happened in 
organisation / more 

than once per year in 
industry 

Happened at the 
location / more than 

once per year in 
organisation 

Happened more 
than once a year 
at the location 

 

1 
 

Slight impact      

2 
 

Minor local impact      

3 
Moderate regional 

impact 
     

4 
Major national 

impact 
     

 

5 
Extensive 

international 
impact 

     

 

Risk Severity Levels 

Key: Low Medium High 
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Oil Spill Risk Scenarios 

Scenario Initial Risk Response Strategies and 
Tiered Resources # Source Event Worst Case 

Discharge 
Impact L C Risk 

 
 
 

1 

 
 
 

Platform 

 
 

Blowout at AWG1, caused by loss 
of well/formation integrity 

 

 
100m3 per day 

condensate release; 183 
days release worst case 
total volume 18,300m3 

 

 
Release of 

condensate and 
gas into the 

water/air 

 
 
 

B 

 
 
 

5 

 
 
 

High 

All available Tier 1 resources:  
 
Tier 2: Aerial Surveillance and 
Monitor 
 
 Tier 3: Relief well/well control 
equipment to be mobilised 

 
 
 

2 

 
 
 

Platform 

 
 

LOPC or process safety failure 
resulting in loss of control of 

platform 
 

 
100m3 per day 

183 days release worst 
cast total volume 

18,300m3 

 
Release of 

condensate and 
gas into the 

water/air 

 
 
 

B 

 
 
 

5 

 
 
 

High 

All available Tier 1 resources:  
 
Tier 2: Aerial Surveillance and 
Monitor 
 
 Tier 3:  Platform control equipment 
to be mobilised. 

 
 
  
 3 

 
 
 

Pipeline 

Damage from anchor being 
dragged over the condensate 

pipeline. Most likely location of 
spill is close to where the shipping 

channel crosses the pipeline. 
Location used for modelling 53o 21’ 

33”N, 003o 31’ 34” 

 
Longest pipeline is to the 
K7 platform which is 84 
km long.   Worst case 

volume from a rupture is 
210 m3  

 
Release of condensate 

and gas into the 
water/air 

 

 
 

  C 

 
 

  3 

 
 

Medium 

All available Tier 1 resources:  
 
Tier 2: Aerial Surveillance and 
Monitor 
 
 Tier 3:  

 
 
 

4 

 
 
 

Hose 

During offshore bunkering 
operations where the hose breaks 

or there is over filling 

Dependent on pump 
capacity but approx. 

10m3 per hr, max allowed 
flow is 30 m3 per hour 

 

 
Release of diesel into 

the water 

 
 
 

C 

 
 
 

1 

 
 

Low 

All available Tier 1 resources: onsite 
absorbent boom 
 
Tier 2: Coastguard 
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5 

 
 

Barge 

Spill at Den Helder during cargo 
transfer operations 

Loss of complete cargo   

2,000m3 

Spill of condensate 
onto the barge and 

into the canal 
Resulting in threat to 
the public/responders 
and the environment 

 
 
 

B 

 
 
 

2 

 
 

Low 

All available Tier 1 resources: onsite 
absorbents 
 
Tier 2: Rijkswaterstaat 
 

 
 

6 

 
Storage 

Tank 
Delfzijl 

Spill of Condensate from onshore 
tank failure 

Complete loss of largest 
storage tank  

7,000m3 

Loss of condensate 
into the bund 

Resulting in threat to 
the public/responders 
and the environment 

 
 
 

B 

 
 
 

2 

 
 

Low 

All available Tier 1 resources: 
recovery of product from bund  
 
Tier 2: Rijkswaterstaat 
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6.1. Spill Response Strategies – Reference Information 

6.1.1. Net Environmental Benefit Analysis (NEBA) 
 
Stage 1: Compile and Evaluate Data 
The information collected during this stage informs all subsequent considerations. Obtaining 
high quality data reduces assumptions and provides greater confidence in the selection and 
optimization of response options. The data will include information on oil properties, oil spill 
trajectory modelling and sensitivity data. 
 
During this phase of the analysis, an identification of potential response options takes place. 
This begins with evaluating all potentially applicable response options and shortlisting those 
for further consideration in later stages of the process. Factors that need to be considered 
during this evaluation and shortlisting process include:  
 

• Effectiveness—which response tools and techniques will achieve the desired results.  
• Feasibility—which response tools and techniques are viable and safe given the 

expected climatic and operational conditions. 
• Regulations—which tools and techniques are permitted within the regulatory 

framework. 
 

Stage 2: Predict Outcomes 
In this stage, planners and responders assess potential outcomes by using the information 
compiled in Stage 1 to review potential spill trajectories, and the environmental resources 
that may be affected, in a spill scenario where no response activities are applied. 
Consideration is then given to how different combinations of response options may change 
these impacts, in order to enable trade-offs to be characterized and balanced in the next 
stage of the process. 
 
Each NEBA includes an evaluation of the potential effect of a ‘baseline’ spill scenario where 
no response actions are taken. This baseline provides a basis for comparison of the benefits 
and drawbacks of different combinations of response options. This baseline scenario covers 
the timescale needed for the oil to weather and attenuate naturally. It identifies potential 
environmental effects at a general level, but does not attempt to quantify potential damage 
to environmental resources. 
 
Once the baseline is established for a given spill scenario or incident, the effects of response 
options can be characterized and evaluated. There is no single methodology or mechanism 
for doing this, and the involvement of varied experts and stakeholders is important to 
ensure a common understanding of the effectiveness, feasibility and limitations of response 
options. 
 
Stage 3: Balance of Trade-offs 
 
NEBA Stage 3 requires a range of stakeholders to reach consensus on the relative priority of 
environmental sensitivities, and to understand, balance and accept the trade-offs inherent in 
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the available response techniques. This common understanding informs the final stage of 
the process, in which the optimum response strategy is selected to achieve the greatest 
overall net environmental benefit. 
 
Discussions around balancing trade-offs necessarily require compromise among parties. For 
this reason, the identification and involvement of key stakeholders and the transparent 
presentation of facts (including assumptions and uncertainties) are important in order to 
enable these complex discussions to take place. 
 
In all oil spills the first response action is to monitor and evaluate the hazards and potential 
consequences of the spill. Monitoring the spill is essential in order to identify hazards, 
predict movement and to assess which areas may be under threat. 
 

In some spill incidents where oil is unlikely to impact the shoreline or the recovery/clean up 
strategies are likely to cause more damage than the oil (i.e. saltmarshes). Therefore the best 
response option, from a NEBA viewpoint, is often to allow the oil to naturally degrade. 
Ongoing monitoring and surveillance operations are fundamental, as the spill must be 
regularly monitored to ensure natural degradation is still the appropriate option. 
 
The majority of the chemicals do not have any appearance when they are released into the 
marine environment so visual analysis will be difficult, however some maybe visible 
dependent on conditions. The option is to monitor by vessel or aircraft if safe to do so. Due 
to the nature of the products it will be important to understand where the product has 
moved to and without visual this will need to be done through water sampling. Samples 
taken will need to be handled with care and stored in the appropriate manner to avoid 
contamination leading to misrepresentation of sample findings. 

6.1.2. Surveillance Techniques 
Overall, the aim of ‘surveillance’ is to detect, monitor, characterize and preferably quantify 
spilled oil that may be present in a range of settings (on-water, in-water and onshore). This is 
of critical importance in enabling the incident command to effectively determine the scale 
and nature of the oil spill scenario, make decisions on where and how to respond, control 
various response operations and, over time, confirm whether or not the response is 
effective. 
 
A variety of surveillance approaches and individual ‘tools’ can be used to deliver the 
information needed—from sky to seabed—and to support the ongoing response. These 
include: 

• Satellites (using optical, infrared and radar techniques). 
• Aerial platforms such as aircraft and helicopters (using techniques including optical, 

infrared and radar, photography and video and human eye). 
• Unmanned aerial vehicles (using optical, infrared and radar techniques).  
• Vessels (using techniques including optical, infrared and radar, photography and 

video and human eye). 
• Onshore observers.  



SR.16. - 44 - Unrestricted 

 

 

Aerial observation is typically the visual observation and interpretation of an oil spill, carried 
out from an aircraft by a human observer. A trained observer can recognize and capture 
many features and details of spilled oil on water and along coastlines. Photography and 
video may be used by the observer to record the location, nature and appearance of the oil. 
 
Secondly, aerial observation is used in the event of an incident to assist with, and maximize 
the effectiveness of response operations at sea. The aims of the observation missions are to: 

•  locate all the slicks;  
• accurately describe the slicks; and  
• map the pollution; 

 
In order to:  

• monitor the pollution;  
• adjust drift models;  
• guide response operations each day; 
• prepare the response operations for the following days.  

 
When the size of the oil slick is known and details of the slick have been documented (i.e. 
photographs/GPS locations) the Bonn Agreement Oil Appearance Colour (BAOAC) Code can 
be used to estimate oil volume. When using this colour method to estimate spill size, bear in 
mind that the slick is likely to be variable in thickness and that there may be a certain 
amount of human error in the determination of spill area. 

Bonn Agreement Appearance Colour Code 

Colour Code / Appearance Example Layer Thickness / Description (µm) Litres (L) / 
km2 

 

1. Sheen (silvery/grey) 

Appearance is due to the 
thickness. 

 

 

0.04 to 0.30 

Very thin films of oil which reflect the 
incoming light slightly better than the 
surrounding water. 

40–300 

2. Rainbow 

Rainbow oil appearance is 
independent of oil type. 

 

0.30 to 5.0 

Oil films with thicknesses near the 
wavelength of different coloured light 
exhibit the most distinct rainbow effect. 

300–5,000 

 3. Metallic 

The appearance of the oil in 
this class is oil type 
dependent. 

 

5.0 to 50 

Metallic will appear as a homogeneous 
colour that can be blue, brown, purple or 
another colour. 

 

5000–
50,000 
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4. Discontinuous True Colour 

The broken nature of the 
colour is due to thinner areas 
within the slick. 

 

50 to 200 

For oil slicks thicker than 50 µm, the true 
colour will gradually dominate the colour 
that is observed. 

50,000–
200,000 

5. Continuous True Colour 

Homogenous colour can be 
observed with no 
discontinuity as described in 
Code 4.  

> 200 

The true colour of the specific oil is the 
dominant effect in this category. This 
category is strongly oil type dependent. 

 

> 200,000 

 
Care should be taken in the allocation of coverage to appearance, particularly the 
appearances that relate to higher thicknesses (discontinuous true colour and continuous 
true colour). It is generally considered that 90% of the oil volume will be contained within 
10% of the oiled area (normally the leading edge up the wind side of the slick). 

6.1.3. Containment and Recovery on Water 
Containment and Recovery on water involves the controlled encounter and collection of the 
spill from the water’s surface. Floating barriers or booms are used to corral and concentrate 
the spilled water surface into a suitable surface thickness, to allow its mechanical removal 
using a recovery device such as skimmers, which pumps the oil from the water surface into 
temporary storage. 

 
The ‘U’ Configuration for Containment and Recovery 

 
At-sea containment and recovery is often considered a primary or preferred response option 
due to the perceived neutral net impact of its operation on the environment. However, as 
with all response options, the overall effectiveness of containment and recovery can be 
limited by a combination of operational, environmental and logistical constraints, as 
indicated below:  

• Operational constraints: equipment mobilization and deployment time; encounter 
rate; skimmer suitability and efficiency; competence of responders; maintenance and 
condition of equipment, and logistical support. 

• Weather-related constraints: suitable weather and sea state conditions for safe 
operations which are within the limitations of the deployed equipment. 
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• Logistical constraints: availability of suitably equipped vessels, aerial surveillance 
support, transit times, adequate facilities for the storage and disposal of oil/water 
mixtures, vessel and operator logistics, the supply of food, water and consumables 
and the management of waste. 

• Safety and health constraints: failure to consider the increased potential for injuries 
to responders from equipment deployment and operation, and the health effects 
from exposure to the oil. 

• Environmental considerations: increased carbon footprint from the fuel burned by 
vessels, recovery equipment and aircraft engaged in equipment spotting. Impacts 
from the handling, transportation and treatment/disposal of waste.  

•  
Experience has shown that the efficiency of at-sea containment and recovery operations can 
vary widely depending on the above constraints, and recovery is usually limited to between 
5% and 20% of the initial spilled volume. The effectiveness of this technique should be 
considered when selecting from among the available response options during the NEBA 
process. The technique should where possible be incorporated alongside other available 
response options in an effort to build the most appropriate, multi-faceted response strategy. 
 

6.2. Fate and Effects of Marine Oil Spills 
Gas condensate is a complex mixture of hydrocarbons, containing the following components 
(i.e. El Paso, 2011): 
• Hydrogen sulphide (H2S) 
• Thiols, traditionally also called mercaptans (denoted as RSH, where R is an organic 

group such as methyl, ethyl, etc.) 
• Carbon dioxide (CO2) 
• Straight-chain alkanes having from 2 to 12 carbon atoms (denoted as C2 to C12) 
• Cyclohexane and other naphthenes 
• Monoaromatics (benzene, toluene, xylenes, and ethylbenzene) 

 
The figure below shows the composition of a typical gas condensate and a typical crude oil. 
It is obvious from this figure that the proportion of volatile components (C<13 alkanes and 
monoaromatics) in gas condensates is larger than in crude oil. This may have significant 
consequences for the environmental fate of the gas condensate. 
 
 

Gas condensate Oil 
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Figure describes the differences in mass composition between a typical gas condensate and 

typical North Sea oil. Blue is the portion of C13-C29 alkanes, purple the portion of C<12 

alkanes, yellow the portion of monoaromatics. 

The environmental concentration of gas condensate depends on the physical, biological and 
chemical changes the gas condensate will undergo during its presence in the environment 
and these processes act on the individual constituent hydrocarbons to widely varying 
degrees. Thus, the relative concentrations of the constituent hydrocarbons change over time 
after a spill, reflecting differential susceptibilities to various fate processes. These processes 
that ultimately lead to a removal of the condensates from the environment is referred to as 
weathering. There are a number of weathering processes and each of the processes has its 
characteristic timescale and rate, see the below figure for a general overview. The most 
important processes for a hydrocarbon spill response are drift, spreading, evaporation, 
physical dispersion and emulsification. 
 

6.2.1. Oil Movement 
There are a number of weathering processes and each of the processes has its characteristic 
timescale and rate, see the below figure for a general overview. The most important 
processes for a hydrocarbon spill response are drift, spreading, evaporation, physical 
dispersion and emulsification. 
Please note that the timescales indicated in figure below refer to crude oil. Timescales for 
gas condensates are expected to be much shorter. 
 

 
A schematic representation of the fate of a crude oil spill showing changes in the relative importance of 
weathering processes with time – the width of each band indicates the importance of the process (ITOPF, 
2002a).The overall band width displays the concentration in the water column. Due to weathering, this 
width decreases in time. 
 
Most of the weathering processes, such as evaporation, dispersion, dissolution and 
sedimentation, lead to the disappearance of gas condensate from the environment, whereas 
others, particularly the formation of emulsions and the accompanying increase in viscosity, 
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determine its persistence. Ultimately, the marine environment assimilates non-evaporated 
spilled gas condensates through the long-term process of biodegradation and 
sedimentation. 
• Dispersion on the surface water level is influenced by speed and direction of the 

prevailing currents. Stronger winter currents (e.g. in winter) cause bigger dispersion. 
Besides, close to the shore, tides will also play a role. Light, low viscosity oils such as 
diesel and condensate will tend to disperse more easily in windy conditions. 

• Drifting is lateral transport of the spill at the water surface due to the driving force of 
winds and currents, and is the primary concern for response. Observations of actual oil 
spills and controlled experiments indicate that the wind drift can range from 1 to 6% of 
the wind speed. Most models therefore use an average of 3% (Fingas, 2011). 
Hydrocarbons typically move at 100% of the current speed. 

• Spreading is the expansion of oil on the sea surface due to positive buoyancy, surface 
tension and diffusion. Generally, the lower the viscosity of the hydrocarbon spills the 
faster the spreading. Condensate will therefore spread rapidly so the slick is no thicker 
than 0.0003mm within an hour. At this stage, it may be visible as a rainbow or silver 
coloured sheen, but surface water conditions and light conditions may make it almost 
impossible to spot (Taranaki Regional Council, 2008). 

• Evaporation is a physical process resulting in mass transfer of hydrocarbons dispersed 
or dissolved at the sea surface to its gaseous state in the atmosphere. The rate of 
evaporation increases as wind speed increases. Hydrocarbons with a lower specific 
gravity and lower viscosity, such as diesel and condensate, evaporate quickly. Virtually 
all components of C12 and below evaporate within 12 hours. For condensate, this 
fraction of compounds may be over 98% (DNV, 2011). Since the most toxic 
components (e.g. benzene, toluene and xylene) are among these more volatile 
fractions, spilled gas condensate quickly loses its toxicity in the water column often 
with a few hours. Evaporation is also accelerated by high wind speed, turbulence, and 
air, sea and oil temperature. 

• Emulsification, i.e. formation of ‘water in oil’ emulsions, can occur with some 
hydrocarbons resulting in increased volume and viscosity. The resulting emulsion is 
sometimes called a ‘mousse’. Hydrocarbons with high asphaltene content are likely to 
form emulsions, and emulsions will form more quickly as wind speed and waves 
increase. Testing results have shown that gas condensates form water in oil emulsions 
(Taranaki Regional Council, 2008). 

• As hydrocarbon components move, they may encounter suspended sediments or 
organic material in the water column. When oily material exceeds the specific gravity 
of seawater it will submerge and may sink to the sea floor. The submerged 
hydrocarbon components may settle, or could form tar balls, which may be 
transported by underwater currents. However, as gas condensates have a low specific 
gravity, the chance of submerging and settling will be very small, and probably will 
only take place in intertidal zones during low tide. 

• When hydrocarbon spills reach the shoreline they will strand and are subject to 
transformation depending on the shoreline material, wave action and tides. 
Depending on the size of the spill, shoreline clean-up may not be necessary as beached 
condensate will continue to evaporate once stranded and will be washed away 
naturally by tide and waves. 
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• Dissolution is a physical-chemical process resulting in mass transfer of hydrocarbons 
from slick or droplets into its dissolved form in the water column. 

• Dispersion of gaseous components into the atmosphere is in part controlled by 
atmospheric turbulence that is influenced by solar radiation, wind speeds, 
precipitation and temperatures. 

Any residual will eventually be removed by biodegradation and photo-oxidation processes. 
• Biodegradation is a slow biological-chemical process, which transforms 

hydrocarbons through the action of microbial populations and/or the ingestion or 
retention by macro- organism. The full extent of hydrocarbon degradation by 
micro-organisms is not entirely catalogued, A greater understanding of the relative 
rates of microbial biodegradation of the individual hydrocarbons commonly found 
in spilled hydrocarbons is needed  to assess the extent to which biodegradative 
processes act upon the spill. 

• Photo-oxidation of petroleum hydrocarbons occurs through interaction with 
sunlight. This is a very minor and slow process. 

 
The speed and relative importance of the different weathering processes and hence the fate 
of spilled condensate depends in principal on four aspects: 

• the quantity and the chemical composition of the gas condensate; 
• the prevailing weather and sea conditions on site at the time of the spill. 
• the way the condensate enters the environment; 

• is it caused by a subsea blow-out, a subsea release from a pipeline failure 
or an above –sea surface blow-out. 

• Is the spill instantaneous or continuous? 
• the location of the spill or blow-out also plays a role. Spills from platforms closer to 

shore are more likely to strand than platforms at open sea. 
 

6.2.2. Behaviour of Oil on Shorelines 
During low tide, gas condensate can accumulate in de mudflat. However, most gas 
condensate may evaporate or disappear with high tide again. When ending up in de mud 
flat, leaching of compounds will be small, but bioturbation by marine organisms may cause 
an accumulation within the sediment. Modelling studies showed that approximately 12% of 
the condensate would be taken up by the sediment between tidal inundations. The 
remaining condensate would be released by the sediment during high tide and would form 
an easily dispersible sheen. 
Should condensate become stranded on beaches, it would tend to penetrate porous 
sediments and be washed away by waves and tidal currents. It would continue to evaporate 
and, over longer time scale of one to two months, any residual would be readily degraded by 
naturally occurring microbes. Shoreline clean-up should, therefore, not be required. 
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6.2.3. Meteorological Conditions 

6.2.3.1. Wind 
 
Applied Science, Inc obtained wind data from the European Centre for Medium-Range 
Weather Forecasts (ECMWF) Reanalysis Product for a 10 year period (2001 to 2010). The 
ECMWF provides the ERA-Interim reanalysis product that includes wind hind cast data on a 
global scale. The data are generated using an atmospheric model with data assimilation and 
distributed on a grid with 0.75° horizontal resolution and a three-hour time step interval 
(ECMWF, 2009). ERA-Interim covers the period of January 1st, 1979 to present time. Gridded 
data products include a large variety of 3-hourly surface parameters, describing weather as 
well as ocean-wave and land-surface conditions, and 6-hourly upper-air parameters covering 
the troposphere and stratosphere (Dee et al., 2011). For this region of interest, the spatial 
horizontal resolution is about 80 km, and the temporal resolution is 3h. 
The following figure present the spatial distribution of the annual ECMWF wind roses for the 
area of interest, the annual wind roses for the data records at the ECMWF grid point closest 
to each of the spill sites and the monthly averaged and 95th percentile wind speeds at those 
locations. All wind figures are presented in meteorological convention (i.e. direction the 
wind is coming from). 
The analysis of the wind dataset found that winds are directionally variable though more 
frequent from the south-west sector at both locations. Further, the offshore location winds 
are stronger, with monthly average wind speeds ranging from 5 to 10 m/s whereas the 
coastal monthly average wind speeds are about 5 m/s. 

 
Spatial variability of annual ECWMF wind field represented by rose diagrams; wind speeds in 
m/s, using meteorological convention (i.e., direction wind is coming from). 
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6.2.3.2. Sea Temperature 

 
The table above outlines the mean temperature off the coast of the Netherlands. 

6.2.4. Oceanography 

6.2.4.1. Current and tidal movement 
In order to reproduce the complex circulation in the area of interest for the modelling, 
two different hydrodynamic datasets have been combined.  General circulation has been 
obtained from the outputs of the UK Met Office FOAM regional model and the tidal 
circulation has been calculated using RPS ASA hydrodynamic model HYDROMAP. 
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Annual surface current roses near the pipeline/offshore location corresponding to the FOAM 
current dataset (top) and the combined FOAM and HYDROMAP/Tides dataset (bottom). Current 
speeds in cm/s, using oceanographic convention (i.e., direction current is going to). 

 

 
Annual surface current roses near the platform/coastal location corresponding to the FOAM 

current dataset (top) and the combined FOAM and HYDROMAP/Tides dataset (bottom). Current 
speeds in cm/s, using oceanographic convention (i.e. direction current is going to). 

 

6.3. Sensitive Area Mapping and Prioritisation 
 
Environmental sensitivity mapping and describing the Emergency Response activities at the 
Dutch North see has been undertaken by Ministry of Infrastructure and Environment. The 
map clearly shows that the Wadden islands specifically Ameland Island, which the modelling 
details will be first impacted that they are in an area of high conservation and response 
operations would need to be prioritised in those areas first.  
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More detail is located in the Capaciteitsnota Document and Natuurgebieden document and 
website, which go into more sensitivity information around the Netherlands.  

                                 
http://www.rwsnatura2000.nl/default.aspx  

 
The National Coordination Committee on the Environment (LCM) uses ecological 
vulnerability maps in its 24/7 advice for Rijkswaterstaat Sea and Delta. These maps are used 
in the decision whether or not to deploy dispersants. The maps use monitoring data of 
seabirds and fish (abundance of fish eggs and larvae and presence of spawning grounds) and 

http://www.rwsnatura2000.nl/default.aspx
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Ter inleiding


Ter inleiding 


De Noordzee, de Waddenzee en de Zeeuwse stromen 


zijn ecologisch waardevolle gebieden. Door hun ligging 


aan een dichtbevolkt deel van Europa dienen ze ook 


grote economische belangen. Dat uit zich onder meer in 


een intensief en omvangrijk vervoer van goederen over 


zee. Een deel daarvan bestaat uit milieubedreigende 


stoffen in bulk, in vloeistofcontainers of verpakt. Dit 


vervoer is aan strenge regels gebonden. Ondanks alle 


preventieve maatregelen kunnen zich toch incidenten 


voordoen, waarbij milieubedreigende stoffen in het 


water terechtkomen. De vrijgekomen stoffen moeten 


zo snel en volledig mogelijk worden opgeruimd om 


ecologische of economische schade te voorkomen of te 


beperken. Rijkswaterstaat, die het Nederlands deel van 


de Noordzee, de Waddenzee en de Zeeuwse stromen 


beheert, is hiervoor verantwoordelijk. Deze activiteiten 


vinden grotendeels in Kustwachtverband plaats.


Deze Capaciteitsnota 2006-2010 beschrijft en onder-


bouwt in onderlinge samenhang de uitgangspunten, de 


strategie en het benodigde materieel voor een adequate 


bestrijding van milieubedreigende stoffen op zee, kusten 


en oevers.


De nota is totstandgekomen in overleg met andere 


overheden, belangengroeperingen en marktpar-


tijen. Hij vervangt de vorige Capaciteitsnota voor de 


Noordzee uit 1990 en de Capaciteitsnota voor de 


Waddenzee uit 1989 en beschrijft voor het eerst de 


aanpak voor de Zeeuwse delta. De nieuwe nota stelt 


de veiligheid van mensen en de bescherming van 


 kwetsbare gebieden centraal. 


Rijkswaterstaat wil op verantwoorde wijze voorbereid 


zijn op het beperken van de gevolgen van incidenten 


met milieuverontreinigende stoffen. Dat laat onverlet 


dat de Nederlandse overheid nationaal en internatio-


naal blijft ijveren voor maatregelen die de uitstroom of 


het verlies van milieuverontreinigende stoffen kunnen 


 voorkomen. 


Het bestrijden van milieubedreigende stoffen is 


 specialistisch werk. Het is geen deel van de dage-


lijkse routine van politici, bestuurders en belangen-


groeperingen die wél over de beschreven maatregelen 


moeten kunnen oordelen. Daarom is ervoor gekozen 


in de Capaciteitsnota 2006-2010 naast kerngegevens 


ook voldoende relevante achtergrondinformatie op 


te nemen waarmee mogelijke vragen bij de lezer 


 onmiddellijk kunnen worden beantwoord. 
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Leeswijzer 


Deze nota heeft drie informatieniveaus. De belang-


rijkste feiten, cijfers en conclusies voor het beleid 


staan in de samenvatting. De informatie die minimaal 


nodig is om de onderbouwing van de samenvatting 


te kunnen volgen, of om over de inhoud van de nota 


te kunnen discussiëren, is gevat in samenvattingen 


per hoofdstuk. Deze teksten sluiten op elkaar aan en 


vormen tezamen één doorlopend verhaal dat u in kort 


bestek door de materie heen leidt. De overige tekst, 


inclusief illustraties en tabellen, heeft een naslagfunctie 


voor lezers die over bepaalde aspecten álle relevante 


informatie willen raadplegen.


Teksten in groen worden apart toegelicht, hetzij in de 


kantlijn, hetzij in de eigen paragraaf.


Speciale aandacht is gewenst voor de juiste interpre-


tatie van onderstaande begrippen die nauw aan elkaar 


zijn verwant, maar die bij verwarring kunnen leiden tot 


misvatting van de inhoud van de nota.


Bestrijdingsmaterieel bestaat uit bestrijdingsmid-


delen (veegarmen, schermen e.d.) en vervoermiddelen 


(schepen, hulpschepen e.d.).


Bestrijdingscapaciteit is het totaal aan bestrijdings-


materieel dat voor een bepaald bestrijdingsgebied 


beschikbaar is. Dit totaal wordt uitgedrukt in het 


aantal kubieke meters uitgestroomde verontreinigende 


stof dat binnen een gestelde tijd effectief met het 


materieel kan worden opgeruimd. 


Een ander begrip dat om een nadere omschrijving 


vraagt, is EEZ (Exclusieve Economische Zone). Dit is 


het gehele gebied vanaf de kustlijn tot aan de grenzen 


van het Nederlands Continentaal Plat, de territoriale 


wateren dus inbegrepen. 


In deze nota zijn nautische afstanden en snelheden 


uitgedrukt in zeemijlen respectievelijk zeemijlen per 


uur. Een zeemijl is circa 1.85 kilometer.


Leesw
ijzer







6 Om kwetsbare zee- en deltagebieden te beschermen


Verankering beleidsdoel
Het beleid om milieubedreigende stoffen te 


bestrijden die kunnen vrijkomen bij incidenten op 


zee, is – zowel mondiaal als bilateraal – vastgelegd 


in meerdere internationale verdragen. Deze werken 


door in nationale wetgeving. Daarnaast regelen zo’n 


acht nationale wetten de verantwoordelijkheid van 


Rijkswaterstaat voor het voorkomen en/of beperken 


van negatieve effecten van een milieubedreigende 


verontreiniging. Nieuw is het Integraal Beheerplan 


Noordzee waarin het beleid over dit thema voor de 


Noordzee als beleidslijn is uitgewerkt.


Operationeel doel
Zowel het nationale beleid (Nota bestrijding milieu-


bedreigende stoffen) als internationale afspraken, 


stellen Rijkswaterstaat voor de taak voldoende mate-


rieel inzetbaar te hebben voor een snelle en afdoende 


reactie op incidenten op zee en in de deltawateren, 


waarbij milieubedreigende stoffen vrijkomen. 


Drijvende en gezonken vloeistoffen en objecten zijn 


in principe goed te verwijderen. Dit geldt ook voor 


aangespoelde vloeistoffen en objecten op de zandige 


kusten. Voor verdampende, snel oplossende en 


zwevende stoffen zijn geen bestrijdingstechnieken 


beschikbaar. De Capaciteitsnota 2006-2010 behan-


delt vooral de bestrijding van drijvende stoffen. In de 


praktijk gaat het meestal om ruwe olie en oliepro-


ducten die als lading in tankers worden vervoerd. 


Kwetsbare gebieden
De veiligheid van mensen staat bij de bestrijding van 


milieubedreigende stoffen voorop. Daarna genieten 


 Kernpunten


• Op zee en in de delta komen – vooral als gevolg van incidenten – milieu-
bedreigende stoffen vrij. Rijkswaterstaat bestrijdt deze stoffen waar mogelijk aan 
de bron. Veiligheid van mensen staat dan voorop, gevolgd door de bescherming 
van kwetsbare gebieden. Stoffen die zich toch verspreiden kunnen kwetsbare 
gebieden bereiken. Daarom probeert Rijkswaterstaat de stof snel en volledig op te 
ruimen zolang hij nog op het water drijft. De beschikbare bestrijdingscapaciteit is 
daarop gericht. Desondanks kunnen het gedrag van de stof, de weersgesteldheid 
en de kenmerken van het gebied van het incident ertoe leiden dat kustgebieden 
besmeurd raken. 


• De omvang van de capaciteit en de beschikbaarheid voor het bestrijden van 
omvangrijke, reëel geachte incidenten in het zeegebied (vanaf 60 km uit de kust) 
van Nederland schiet in het peiljaar �005 tekort. De beschikbare bestrijdingsca-
paciteit om bij incidenten in de Nederlandse kustzone vrijkomende milieubedrei-
gende stoffen binnen een genormeerd tijdsbestek te kunnen opruimen, is op orde.


• De bestrijdingscapaciteit voor het opruimen van uitstromende milieubedreigende 
stoffen in het Waddengebied is krap. Gezien de grote natuurwaarden in dit gebied zijn 
extra middelen nodig voor het vergroten van de capaciteit voor snelle interventie en 
zekerheidsstelling. 


• De bestrijdingscapaciteit om adequaat te kunnen reageren op milieubedreigende 
gevolgen van incidenten op de Westerschelde is onvoldoende. In de Oosterschelde 
is extra capaciteit voor snelle interventie noodzakelijk.


• Een substantieel deel van het nu beschikbare bestrijdingsmaterieel is gedateerd en 
aan vervanging toe.


Managementsamenvatting
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Hoek van Holland. Daarna volgen – in afnemende 


mate – de vaarroutes richting Westerschelde en 


IJmuiden. De kans op uitstroom is het kleinst op de 


zee boven het waddengebied.


In de Waddenzee zijn bij Den Helder, Den Oever, 


tussen Harlingen en Terschelling en in het Eems-


Dollardgebied verhoogde kansen op aanvaringen. 


In de Oosterschelde is dat bij de Kop van Tholen, 


terwijl in de Westerschelde de omgeving van het 


Sloegebied en de bocht bij Hansweert verhoogde 


risicoplaatsen zijn.


Op basis van de maatgevende incidenten en de 


bedreiging van de in de omgeving gelegen kwets-


bare gebieden zijn maatgevende scenario’s opge-


steld. Zo’n scenario geeft de tijd aan waarin de 


uitgestroomde hoeveelheid olie van een maatgevend 


incident moet zijn opgeruimd. De volgende tabel 


geeft per gebied een overzicht van het omvangrijkste 


maatgevende scenario.


de zeer kwetsbare gebieden de hoogste prioriteit. 


Deze zijn leidend bij het invullen van de bestrijdings-


capaciteit die nodig is voor de bescherming tegen 


verontreiniging.


Kwetsbare gebieden zijn alle gebieden die ecolo-


gisch of economisch waardevol zijn en gevoelig voor 


milieubedreigende stoffen. Door middel van een 


omgevingsbeoordeling zijn deze gebieden in kaart 


gebracht. Bij ecologisch waardevolle gebieden is met 


name gelet op natuurwaarde, gevoeligheid voor 


vreemde stoffen en hersteltijd na verontreiniging. 


De kwetsbaarheid van economisch waardevolle 


gebieden en locaties is gerelateerd aan economi-


sche waarde, gevoeligheid van de productie voor de 


eigenschappen van bedreigende stoffen en hersteltijd 


na verontreiniging.


Rijkswaterstaat heeft het totale te beschermen 


gebied ingedeeld in: de Noordzee (zeegebied, 


Zeeuwse kust, Hollandse kust en waddenkust), de 


Waddenzee (vanaf de Noordzee, westelijk deel, 


oostelijk deel, Eems-Dollard) en de Zeeuwse stromen 


(Westerschelde-west, Westerschelde-oost en 


Oosterschelde). 


Incidenten en hun gevolgen
Incidenten met als gevolg de uitstroom van 


milieubedreigende stoffen kunnen zich voor-


doen in de scheepvaart, bij offshore-installaties, 


transportleidingen op de zeebodem, havenacti-


viteiten, vliegtuigongelukken en landinstallaties. 


Scheepvaartincidenten veroorzaken de meeste 


milieubedreigende verontreinigingen, zowel in soort 


en aantal, als qua omvang. 


Berekeningen tonen aan dat op de Noordzee de kans 


op aanzienlijke verontreinigingen door olie tweemaal 


zo groot is als de kans op grote verontreinigingen 


door chemicaliën. Het vrijkomend volume bij een 


chemicaliënincident is ongeveer een kwart van de 


hoeveelheid olie die uitstroomt bij een incident 


met een olietanker. Bij kleine verontreiniging (tot 


100 m3) gaat het vooral om scheepsbrandstof, ofwel 


 bunkerolie.


Aan de basis van het model voor de capaciteitsbere-


kening liggen de zogeheten maatgevende incidenten. 


Dit zijn gebiedsgebonden reële incidenten met een 


olietanker, waarbij in het ernstigste geval één tot 


twee zijtanks geheel of gedeeltelijk leegstromen. Op 


de Noordzee is de kans op uitstroom van ladingolie 


het grootst in de Eurogeul en in de havenmond van 


Sam
envatting


gebied maatgevend incident opruimtijd in dagen


Noordzee 15.000 m3 3


Waddenzee 3.000 m3 2


Zeeuwse Delta 5.000 m3 2


Bestrijdingsstrategie
Bij een incident op zee of in de delta, waarbij 


milieubedreigende stoffen vrijkomen, is de eerste 


vraag altijd of mensen gevaar lopen. Dat kunnen 


de bestrijders zijn of opvarenden van betrokken 


schepen, maar ook de bevolking van een gebied 


binnen de invloedsfeer van het incident. Is er gevaar, 


dan worden daartegen eerst de nodige maatregelen 


genomen.


De bestrijdingsstrategie gaat uit van bestrijding aan 


de bron en opruimen op het water. Hiervoor is snelle 


signalering geboden. Ook de beoordeling van de 


bestrijdenswaardigheid van de uitgestroomde stof 


moet in korte tijd gebeuren.


Deze strategie vraagt om een getrapte aanpak: 


snelle interventie, opschaling en zekerheidstelling. 


Met materieel voor snelle interventie kunnen kleine 


verontreinigingen of lange (olie)sporen direct worden 


verwijderd. Een grotere vlek kan met snelle-inter-


ventiematerieel zoveel mogelijk ter plekke worden 


geconcentreerd, terwijl de voorbereidingen worden 


getroffen voor opschaling met extra materieel. 


De capaciteit voor opschaling wordt vooral geleverd 


door schepen van marktpartijen die zijn uitgerust 


Maatgevend scenario
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met bestrijdingsmiddelen van Rijkswaterstaat. Omdat 


gecontracteerde schepen niet worden verplicht 


constant in het gebied te blijven, moet in sommige 


gebieden extra capaciteit op kosteneffectieve wijze in 


reserve worden gehouden. Dan is sprake van zeker-


heidstelling. 


Bestrijdingstechniek
Mechanisch opruimen van een milieubedreigende 


stof is uitgangspunt. In situaties waarin mechanische 


bestrijding van olie geen of te weinig resultaat 


biedt, kan op de diepere delen van de Noordzee 


worden overgegaan op bestrijding met behulp van 


detergenten. Dit zijn zeepachtige stoffen die aan de 


oppervlakte het afbraakproces van olie versnellen, 


het kleefeffect opheffen en de olie in de waterkolom 


verspreiden. Deze vorm van chemische bestrijding 


kan van pas komen om ecologisch kwetsbare 


gebieden te beschermen. 


Aanvullend op de twee genoemde technieken 


kunnen bedreigde gebieden tijdelijk worden geïso-


leerd door middel van mobiele schermen of keringen 


van zand (bijvoorbeeld bij een inlaatgebied van een 


duinvallei). Algehele afsluiting is alleen een optie 


wanneer dat uit ecologisch of economisch oogpunt 


verantwoord is, ofwel: wanneer het middel niet erger 


is dan de kwaal. Die afweging moet bijvoorbeeld 


worden gemaakt bij de Slufter en bij het sluiten van 


de Oosterscheldekering of de Maeslantkering.


Bestrijdingscapaciteit 
De bestrijdingscapaciteit is opgebouwd overeen-


komstig de ordening in de bestrijdingsstrategie. Voor 


snelle interventie op de Noordzee is het oliebestrij-


dingsvaartuig Arca paraat. Opschaling gebeurt met 


op afroep beschikbare sleephopperzuigers die in de 


drie kustregio’s operationeel zijn. Uit praktijkgege-


vens is voor het Noordzeegebied een zekerheidstel-


ling van 25 procent berekend. 


Rijkswaterstaat streeft in het zeegebied verder dan 


60 km uit de kust naar een bestrijdingscapaciteit 


die voldoende is om 15.000 m3 uitgestroomde olie 


binnen drie dagen op te ruimen. De huidige bestrij-


dingscapaciteit, bestaande uit alle schepen voor de 


afzonderlijke gebieden tezamen, moet met 2.000 m3 


bruto scheepsvolume worden uitgebreid om aan dit 


maatgevend scenario te kunnen voldoen, terwijl voor 


de zekerheidstelling nog eens 4.200 m3 uitbreiding 


van het bruto scheepsvolume noodzakelijk is. De 


kosten van deze uitbreiding zijn geraamd op 500 k€.


Rijkswaterstaat hoeft in principe geen investering 


te doen voor de aanschaf van detergenten. Voor 


de eventuele toepassing van deze middelen op 


de Noordzee wordt met de Britse Maritime and 


Coastguard Agency (MCA) een afroepcontract 


gesloten.


De capaciteit voor het bestrijden van milieube-


dreigende stoffen in de afzonderlijke gebieden: 


Zeeuwse, Hollandse en Waddenkust voldoet aan de 


maatgevende scenario’s die voor deze gebieden zijn 


opgesteld. Voor de Zeeuwse kust is de capaciteits-


norm 5.000 m3 in twee dagen, terwijl er capaciteit 


beschikbaar is om in die tijd zo’n 6.900 m3 op te 


ruimen. Voor de Hollandse kust is een capaciteit van 


ongeveer 8.600 m3 in twee dagen aanwezig, terwijl 


er 7.500 m3 nodig is. Voor de Waddenkust wordt in 


de noodzakelijke bestrijdingscapaciteit van 2.500 m3 


in twee dagen ruim voorzien door een beschikbaar 


capaciteit van circa 4.300 m3. 


In de Waddenzee streeft Rijkswaterstaat naar 


voldoende bestrijdingscapaciteit om binnen twee 


dagen 2.500 m3 milieubedreigende stof op te 


kunnen ruimen, die bij een incident op de Noordzee 


vrijkomt en de Waddenzee instroomt. Voor 


 incidenten in het gebied Waddenzee-oost is de 


bestrijdingscapaciteit 3.000 m3, eveneens in twee 


dagen; in het gebied Waddenzee-west 380 m3, op 


te ruimen in één dag en in het Eems-Dollardgebied 


760 m3, eveneens in één dag.


Uitgaande van de maatgevende scenario’s is voor 


de Waddenzee geen uitbreiding nodig van het 


scheepsvolume. Verspreid over het hele gebied zijn 


zes veegarmsystemen beschikbaar die bij incidenten 


worden aangebracht op in te huren sleephopper-


zuigers. Gezien de grote kwetsbaarheid van het 


gebied ligt hier echter een zwaar accent op de snel-


heid waarmee na een incident de verspreiding van 


milieubedreigende stoffen kan worden gestopt of 


vertraagd. Voor deze snelle interventie zijn extra 


bestrijdingsmiddelen nodig. In het oostelijk deel 


van de Waddenzee zijn bovendien extra middelen 


nodig om de zekerheidstelling op orde te brengen. 


De kosten voor deze maatregelen zijn geraamd 


op 330 k€. 


Ook voor de Zeeuwse delta is extra capaciteit nodig.


Uitgaande van het maatgevende scenario voor 


het westelijk deel van de Westerschelde streeft 


Rijkswaterstaat naar een bestrijdingscapaciteit 


waarmee binnen twee dagen 5.000 m3 kan worden 
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opgeruimd. Om de huidige capaciteit op dat niveau 


te brengen moet ze met 4.000 m3 bruto scheeps-


volume worden uitgebreid. In het oostelijk deel van 


de Westerschelde streeft Rijkswaterstaat naar het 


opruimen van 1.520 m3 uitgestroomde olie in twee 


dagen. Deze bestrijdingscapaciteit is aanwezig. Dat 


geldt ook voor de Oosterschelde, waar 380 m3 


olie in één dag moet kunnen worden opgeruimd. 


Evenals in de Waddenzee zijn ook in de Ooster- en 


Westerschelde extra bestrijdingsmiddelen nodig 


voor snelle interventie en zekerheidstelling. Al deze 


maatregelen moeten er voor zorgen dat aan de zeer 


kwetsbare, ecologisch waardevolle gebieden en aan 


kwetsbare economische functies zoals de scheepvaart 


op de Westerschelde en de mosselkwekerijen in de 


Oosterschelde, geen ernstige schade wordt toege-


bracht. De kosten voor deze maatregelen bedragen 


790 k€.


Organisatie en personele invulling
Het op orde hebben van de benodigde bestrijdings-


capaciteit alleen is niet voldoende. De organisatie 


om de vaartuigen en bestrijdingsmiddelen opera-


tioneel te houden en op beslissende momenten 


snel te kunnen mobiliseren, moet eveneens op haar 


taken zijn toegerust. Dat vraagt deskundigheid bij 


de samenwerkende diensten van Rijkswaterstaat 


en bij de gecontracteerde marktpartijen. Uitgaande 


van ervaringen uit de afgelopen jaren bestaat het 


vertrouwen dat zowel de organisatie als de deskun-


digheid van in te zetten personeel voldoet. Wel is er 


zorg over de continuering van de personele bezetting 


en expertise. Er zijn op dit punt geen extra investe-


ringen nodig wanneer rekening wordt gehouden met 


de voortzetting van het op innovatie, prestatiever-


hoging en kwaliteitsverbetering gericht programma 


Octopus. Dit kost jaarlijks zo’n 800 k€.


Kosten en baten
Uitvoering van de Capaciteitsnota 2006-2010 vraagt 


een investering van 1.620 k€. Daaronder vallen 


nog niet de vernieuwingskosten voor het materieel 


dat in de periode 2006-2010 aan vervanging toe 


is. Deze kosten worden geraamd op 550 k€ per 


jaar in de komende tien jaar. De meerkosten aan 


afroepcontracten voor het extra materieel bedraagt 


210 k€. Tegenover de totale kosten staan echter 


baten, voornamelijk in de vorm van vermeden 


schade aan ecologische en economische waarden. 


Ecologische waarden kunnen niet of nauwelijks 


in een rekenmodel worden verwerkt. Ook de 


verwachte vermeden schade aan economische 


waarden is slechts gedeeltelijk in kaart te brengen. 


In alle gevallen geldt dat de kosten en baten in deze 


materie zich niet tot elkaar verhouden volgens een 


geleidelijk verlopende schaal, waarop bijvoorbeeld 


een beetje minder kosten resulteert in een beetje 


minder resultaat. Een olievlek wordt óf tijdig opge-


veegd óf hij bereikt kwetsbare gebieden en locaties. 


Dat omslagpunt bepaalt of het operationele doel 


wel of niet wordt gehaald en of tegenover de kosten 


überhaupt baten staan. De systematiek in deze nota 


gaat uit van een berekend optimum voor dat omslag-


punt. Omwille van een nadere politieke afweging is 


echter ook een plus- en een minvariant opgenomen. 


Verhoging van het beschermingsniveau met één stap 


vraagt om een verhoging van investeringskosten 


met 2.250 k€ en verhoging van de jaarlijkse lasten 


van afroepcontracten met 220 k€. Verlaging van 


het beschermingsniveau met één stap geeft een 


vermindering van de noodzakelijke investeringen met 


760 k€ en een vermindering van de extra jaarlijkse 


lasten van afroepcontracten met 75 k€.


De operationele kosten van het bestrijden van een 


incident worden op de vervuiler verhaald. 


 


Sam
envatting
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Effectieve Nederlandse inzet bij internationale bestrijdingsoperatie


Op 13 november 2002 kwam de tanker ’Prestige’ ter hoogte van Kaap Finisterre 


(Noordwestkust van Spanje) tijdens zwaar weer in de problemen. Het schip verloor een 


deel van zijn stuurboordzijde waardoor een paar duizend ton olie uit de tanks lekte.


De Prestige werd door bergingsbedrijf Smit op sleeptouw genomen en in opdracht van 


de Spaanse autoriteiten in westelijke richting de oceaan op gesleept. Zes dagen later 


en ruim tweehonderd mijl verder uit de kust brak de tanker in twee delen en zonk. Het 


wrak rust op de zeebodem op bijna vier kilometer diepte. 


Tijdens het breken en ook daarna verloor het schip nog meer olie. De totale hoeveel-


heid uitgestroomde olie wordt geschat op 60.000 ton. De olie is van een zeer zware 


soort (IFO 600). De schadelijkheid voor het milieu wordt nog vergroot doordat deze 


soort nauwelijks verdampt en slechts langzaam verweert. Een groot deel van de olie is 


op de kust gekomen.


Met de inzet van de bestrijdingsschepen Rijndelta en Arca door Rijkswaterstaat is een 


grote en internationaal zeer aansprekende bijdrage geleverd aan de bestrijding van de 


gevolgen van de ramp. In totaal is 12.530 ton olie door beide Nederlandse schepen 


uit zee verwijderd. In opdracht van de Spaanse overheid is de olie die in het wrak 


resteerde, verwijderd.







�� Om kwetsbare zee- en deltagebieden te beschermen


Sam
envatting


Samenvatting
De taak om milieubedreigende stoffen die na 


 incidenten in de rijkswateren terechtkomen op te 


ruimen berust bij Rijkswaterstaat. De bestrijding 


gebeurt op basis van beleid dat is vastgelegd in een 


reeks nationale wetten, waarvan de wet Bestrijding 


Ongevallen Noordzee en de Waterstaatswet 1900 


(herzien in 2002) de belangrijkste zijn. Ook internati-


onaal beleid, vastgelegd in internationale verdragen, 


verplicht Nederland tot het bestrijden van milieube-


dreigende stoffen die na incidenten in het mariene 


milieu uitstromen. 


De Capaciteitsnota 2006-2010 heeft tot doel aan 


te geven hoe Rijkswaterstaat is voorbereid op deze 


taak. Voor de Waddenzee is dit voor het laatst 


beschreven in 1989 en voor de Noordzee in 1990. 


Voor de Zeeuwse Delta is de aanpak niet eerder 


samenhangend beschreven. Inmiddels hebben zich 


ontwikkelingen voorgedaan die een nieuwe nota 


noodzakelijk maken, zoals wijzigingen in de intensi-


teit van het scheepvaartverkeer en de omvang van 


schepen die milieugevaarlijke stoffen vervoeren. 


Een andere ontwikkeling betreft gewijzigd beleid 


om de bestrijdingscapaciteit niet langer te bepalen 


vanuit één maatgevend scenario, maar om meer uit 


te gaan van de noodzaak om kwetsbare gebieden 


te beschermen. Ook de ervaringen die zijn opge-


daan met grote scheepsrampen zoals met de ‘Sea 


Empress’ voor de kust van Engeland, de ‘Erika’ in 


Frans kustwater en de ‘Prestige’ in Spaanse wateren, 


spelen een rol. Tot slot kan worden genoemd dat de 


chemische bestrijdingsmiddelen voor olie zodanig zijn 


verbeterd, dat toepassing daarvan onder strikte voor-


waarden een optie is.


De aanpak van de bestrijding van milieubedreigende 


stoffen moet mee-evolueren met de ontwikke-


lingen in de scheepvaart, de kwetsbaarheid van te 


beschermen waardevolle gebieden en de stand der 


techniek. Doelstellingen voor de verbetering van de 


bestrijdingsaanpak op de Noordzee zijn geformuleerd 


in de in 2000 verschenen Nota bestrijding milieu-


bedreigende stoffen Noordzee 2000-2010 (BMS).


� Aanleiding voor deze nota


� A
anleiding voor deze nota
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�.� Internationaal beleid


Nederland is krachtens vele internationale verdragen verplicht tot bestrij-
ding van milieubedreigende stoffen die in het mariene milieu terechtkomen. 
Daarbij is samenwerking tussen de verschillende landen op het gebied van 
kennisontwikkeling en technische ondersteuning van belang. 
De belangrijkste internationale verdragen zijn:
• Oil Prepareness Respons and Coorporation (OPRC, 1990) over bestrijding en 


samenwerking bij olieverontreinigingen;
• Marine Pollution (MARPOL, 1973) over voorkoming van verontreiniging 


van de zee door olie van schepen, later uitgebreid met chemicaliën;
• Verdrag van Bonn (1983), verdrag van de Noordzeestaten over samenwer-


king bij de opsporing en bestrijding (mechanisch en door middel van inzet 
van detergenten) van verontreinigingen op zee. Binnen het verdrag van 
Bonn is de Operationele, Wetenschappelijke en Technische Werkgroep 
(OTSOPA) actief, een denktank waarvan de aangesloten landen de activi-
teiten financieren;


• DENGERNETH, samenwerkingsverdrag tussen Nederland, Denemarken 
en Duitsland over de bestrijding van olieverontreinigingen in gebieden van 
gemeenschappelijk belang.


Ook de EU is van belang voor de bestrijding van milieubedreigende stoffen. 
In EU-verband kunnen worden genoemd:
• Het Management Committee on Marine Pollution (MCMP) van de Europese 


Unie. De commissie gee financiële ondersteuning voor congressen, trai-
ningen en cursussen. Verder voert het EU-brede projecten uit en kan het 
lidstaten verzoeken te assisteren bij incidenten, zoals bij de Prestige is 
gebeurd.


• De European Maritime Safety Agency (EMSA) is in 2002 door de Europese 
Commissie ingesteld naar aanleiding van de ramp met de Erika in 1999. 
EMSA ondersteunt activiteiten zoals het opzetten van bestrijdingsplannen 
en helpt landen financieel bij het verkrijgen van bestrijdingscapaciteit in 
gebieden waar in 2004 nog onvoldoende capaciteit aanwezig was. Dit betre 
twee gebieden langs de Atlantische kust, een gebied in de Middellandse zee 
en een gebied in de Oostzee.


�.� Nationaal beleid


Rijkswaterstaat is als water- en bodembeheerder verantwoordelijk voor het 
voorkomen dan wel beperken van de negatieve effecten van een milieubedrei-
gende verontreiniging. Deze verantwoordelijkheid is gebaseerd op:
• de Waterstaatswet 1900;
• de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken (WbR);
• de Wet verontreiniging zeewater (Wvz);
• de Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo);
• de Wet bodembescherming (Wb);
• de Wet bestrijding ongevallen Noordzee (BoN);
• de Wet voorkoming verontreinigingen door schepen (Wvvs);
• de Wet rampen en zware ongevallen (Wrzo).


Verdrag van Bonn
Op basis van het Verdrag van Bonn werken 
de Noordzeelanden samen bij het bestrij-
den van olieverontreinigingen. Zo kan 
Nederland aan Duitsland verzoeken op de 
Noordzee, Waddenzee en Eems-Dollard 
Duitse bestrijdingsschepen in te zetten die 
permanent met veegarmen zijn uitgerust. 
Dit is een aanvulling op de Nederlandse 
capaciteit met een totaal van 8.325 m3. 
België heeft geen veegarmsystemen, 
maar heeft de bouw van een bestrijdings-
schip gepland voor medio 2007. Groot-
Brittannië beschikt over bestrijdingscapa-
citeit in de vorm van detergenten waar-
mee in 48 uur 14.000 m3 olie kan worden 
bestreden. 
Denemarken beschikt over een beperkt 
aantal schepen voor oliebestrijding met 
een opslagruimte van maximaal 300 m3 
per schip.


DENGERNETH 
Dit verdrag staat de landen Denemarken, 
Duitsland en Nederland toe zonder toe-
stemming in elkaars aangrenzende gebied 
te gaan ruimen.
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• De Nota Ruimte gee richtlijnen voor de ruimtelijke indeling van 
Nederland, waaronder de Waddenzee en Zeeuwse Delta. Hierin is voor het 
eerst een samenhangend ruimtelijk beleid voor de Noordzee beschreven. 


• In 2005 is het Integraal Beheerplan Noordzee opgeleverd, waarin beleidslijnen 
zijn uitgewerkt voor de thema’s gezonde zee, veilige zee en rendabele zee.


�.3 Niet-gouvernementele activiteiten


Naast overheden zijn niet-gouvernementele organisaties actief. 
• Tankereigenaren hebben in 1968 de International Tanker Owners Pollution 


Federation ltd (ITOPF) opgericht. ITOPF adviseert en assisteert hen indien 
zich incidenten met hun schepen voordoen, onder andere op juridisch 
gebied en bij de bestrijding van verontreinigingen. Daarnaast draagt ITOPF 
veel kennis over aan bestrijdingsorganisaties.


• Twee organisaties houden regelmatig internationale congressen over bestrij-
ding van verontreinigingen op zee: de International Oilspill Conference 
(IOSC) en de Interspill-organisatie. De IOSC organiseert eens in de drie 
jaar vooral in Noord-Amerika congressen; Interspill doet hetzelfde in 
Europa, ook eens in de drie jaar. Het bedrijfsleven, overheden (waaronder 
Rijkswaterstaat) en wetenschappelijke instituten leveren bijdragen.


• Olieproducerende en olievervoerende organisaties zijn verplicht eigen 
bestrijdingsmateriaal in te kunnen zetten rond hun installaties. Diverse 
commerciële bedrijven en allianties zijn daarop ingesprongen. Zij kunnen 
snel materiaal en personeel transporteren. De grootste commerciële olie-
bestrijdingsorganisatie is de Oil Spill Responce ltd (OSRL). De OSRL hee 
over de hele wereld verspreid, onder andere aan de oostkust van Engeland, 
bestrijdingsmateriaal opgeslagen.


• In 2005 hee een aantal Nederlandse bedrijven en organisaties zich 
verenigd in de Spill Response Group Holland. Doel van deze vereniging is 
om internationaal samen op te trekken en nieuwe technieken te ontwik-
kelen. 


�.4 Samenhang met andere nota’s


Rijkswaterstaat beschreef de bestrijdingsaanpak voor de Waddenzee in 1988 
(CUBVO-nota 35) en voor de Noordzee in het Capaciteitsplan uit 1990. 
De bestrijdingsaanpak van Rijkswaterstaat is in lijn met andere beleidsnota’s 
op het gebied van incidenten op zee en in de delta. Zo zijn momenteel van 
kracht: het Rampenplan voor de Noordzee 2006; het Coördinatieplan voor de 
rampenbestrijding op de Waddenzee en het Calamiteitenplan Rijkswaterstaat 
Zeeland. Deze plannen zijn uitgewerkt in diverse bestrijdingsplannen en -
scenario’s welke tijdens acties worden gehanteerd.


In 1987 hebben Rijkswaterstaat Noordzee en de regionale diensten van 
Rijkswaterstaat van kustprovincies op basis van de Coördinatieregeling 
Bestrijding Kustverontreiniging (CBK) een gezamenlijke aanpak uitge-
werkt. De CBK treedt in werking als een verontreiniging 5 m3 of meer 
aan homogene olie bevat en de kusten, platen, oevers of dijken in de kust-
gebieden, Waddenzee en Zeeuwse delta tre. Bij minder volume verzoekt 
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Rijkswaterstaat de betreffende gemeente voor opruiming te zorgen. Contacten 
met de gemeenten verlopen via de regionale diensten van Rijkswaterstaat.
Een andere specifieke situatie is de bestrijding van verontreinigende stoffen in 
havens.
Hoe Rijkswaterstaat verschillende aspecten van de bestrijding van 
milieuincidenten uitwerkt, staat in de wijzer van de Werkgroep Olie- en 
Chemicaliënbestrijding (WOCB). De WOCB-wijzer gee aanwijzingen en 
richtlijnen voor bestrijding van verschillende verontreinigingen in verschil-
lende gebieden en omstandigheden in Nederland. 


�.5 Nieuwe inzichten, innovatieve ontwikkelingen


�.5.� Onderzoek en ervaringen
Veranderingen in de intensiteit van het scheepvaartverkeer en de omvang 
van schepen met milieubedreigende ladingen hebben invloed op de risico’s. 
Daarnaast is de aanpak van milieubedreigende stoffen in zout water voortdu-
rend in ontwikkeling.
• In de in 2000 verschenen Nota bestrijding milieubedreigende stoffen 


Noordzee 2000-2010 (BMS) zijn doelstellingen geformuleerd voor verbete-
ring van de bestrijdingsaanpak voor de Noordzee. De uitvoering gebeurt 
in het programma Octopus van Rijkswaterstaat. De totstandkoming van 
de Capaciteitsnota 2006-2010 is een project binnen Octopus. In de bestrij-
dingsscenario’s wordt uitgegaan van maatgevende incidenten. In 1990 is 
voor het laatst een analyse gemaakt van het al in 1978 benoemde maat-
gevende incident voor de Noordzee. De Nota BMS neemt verschillende 
aannames in deze berekening onder de loep. Op basis van dat commentaar 
is in de onderhavige Capaciteitsnota 2006-2010 met veel punten anders 
omgegaan, zoals de relatie tussen uitstroomhoeveelheden en op te ruimen 
hoeveelheden, en de bestrijdingscapaciteit.


• Voor het bepalen van de bestrijdingscapaciteit is niet langer één maatge-
vend scenario bepalend, maar meer de noodzaak kwetsbare gebieden te 
beschermen.


• Rijkswaterstaat hee geholpen om de olieschade te beperken bij grote 
scheepsrampen, zoals met de Sea Empress (Engeland,1996), Erika 
(Frankrijk, 1999) en Prestige (Spanje, 2002). De ervaringen die hiermee én 
met de bijna-ramp met de Pelican I in de Westerschelde (2003) zijn opge-
daan, leiden tot aanvullingen op de bestaande aanpak. 


• Sinds de rampen met de olietankers Erika in Frankrijk en Prestige in Spanje 
hee de European Maritime Safety Agency (EMSA) tot taak de EU-landen 
door middel van een actieplan aan te sporen zich voor te bereiden op het 
bestrijden van olieverontreinigingen op zee en hen daarbij te ondersteunen. 
Een nieuwe capaciteitsnota gee in dat verband een actueel beeld van de 
Nederlandse situatie.


• De middelen waarmee verontreinigingen kunnen worden aangepakt zijn 
zodanig verbeterd, dat de uitgangspunten voor de bestrijding kunnen 
worden aangepast. Zo is het toepassen van chemische bestrijdingsmiddelen 
voor olie onder strikte voorwaarden een optie.


• Voor de Ooster- en Westerschelde waren eerder geen maatgevende scena-
rio’s opgesteld. De aanwezige bestrijdingsmiddelen van Rijkswaterstaat en 
marktpartijen tezamen waren berekend op verontreinigingen van beperkte 


WOCB
Deze werkgroep heeft tot doel de kennis 
en kunde van de uitvoeringsorganisaties 
van Rijkswaterstaat te bundelen en op 
peil te houden. Naast de WOCB-wijzer is 
er een catalogus met een overzicht van al 
het beschikbare materieel bij overheid en 
bedrijfsleven.


De multifunctionele 


onderwaterrobot van RWS 
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omvang. In deze capaciteitsnota 2006-2010 is de bestrijdingscapaciteit voor 
de Zeeuwse Delta dus voor het eerst onderbouwd beschreven. 


�.5.� Ontwikkelingen vanuit de nota Bestrijding 
 milieubedreigende stoffen Noordzee �000-�0�0 (BMS)
Het verschijnen van de Capaciteitsnota 2006-2010 leent zich voor een korte 
evaluatie van de belangrijkste doelen van het programma Octopus. 
• Het voorbereid zijn op grote, complexe of langdurige incidenten. 
 Diverse analyses van grote incidenten zijn uitgevoerd. Uitwerking in draai-


boeken, voorbereiding van contracten, invoering van het impactmodel en 
een grootschalige oefening zijn in de komende periode noodzakelijk.


• Bestrijding van veel voorkomende, kleinere verontreinigingen.
 Door inzet van de parate verzamelsystemen en nog geplande investeringen 


in door de markt ontwikkelde systemen, kunnen deze verontreinigingen 
intensiever worden aangepakt. Voor gebruik op open zee is verbetering van 
dit soort systemen nodig.


• Innovatie van bestrijdingstechnieken voor zee en kust.
 Onderzoeken zijn uitgevoerd en aanzetten gegeven, maar echte innovaties 


blijken moeilijk tot stand te komen en vereisen hoge budgetten. Dit lukt 
alleen door internationale samenwerking. Het accent voor Rijkswaterstaat 
ligt op het verbeteren van bestaande systemen, zoals verhoging van de 
inzetbaarheid van het veegarmsysteem.


• Verbetering van de opsporing en beoordeling van milieubedreigende stoffen.
 In Europees verband werkt Rijkswaterstaat mee aan een 24-uurswaar-


nemingsbeeld van de EEZ, onder andere door de inzet van twee vlieg-
tuigen in combinatie met satellietwaarnemingen en grondradarsystemen. 
Nederland hee het voortouw genomen in de ontwikkeling en uitvoering 
van een nieuw beoordelingssysteeem voor oliewaarneming vanuit vlieg-
tuigen. De opsporing en beoordeling van chemicaliën moet nog verder 
worden ontwikkeld. 


• Een adequate bescherming van kwetsbare gebieden.
 Een eerste reeks onderzoeken naar de ecologisch en economisch waarde-


volle gebieden en hun kwetsbaarheid voor milieubedreigende stoffen is 
voltooid. De resultaten moeten nader worden uitgewerkt. 


• Versterking van de bestrijdingssamenwerking, zowel nationaal als 
 internationaal.


 De samenwerking met de marktpartijen is zowel nationaal als internatio-
naal versterkt. Nederland houdt periodiek oefeningen met de omringende 
landen en met regionale partners. Intensivering van beide activiteiten 
blij nodig.


Kustwachtvliegtuig Nederland 
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Bij uitzondering ligt de verontreinigingsbron op het land


Op dinsdag 27 juli 1999, om 14.10 uur, scheurde op het terrein van DSM Gist Brocades 


te Delft een met melasse gevulde opslagtank. Door dit incident beschadigde ook het 


leidingnet van het tankenpark. Twee tanks stroomde geheel leeg en één tank gedeeltelijk. 


De totale uitstroom van 3.500 m3 melasse kwam terecht in het riool en in een koelwa-


terpersleiding die rechtstreeks op de Noordzee uitmondt. Lozing van melasse op zee via 


deze leiding is voorkomen. De melasse belandde via het rioolstelsel uiteindelijk bij de 


rioolwaterzuiverinsinrichting Houtrust. Het zuiveringsproces raakte zo van slag dat explo-


siegevaar dreigde. De enige mogelijkheid om dat gevaar te weren was rechtstreekse lozing 


op zee van de melasse en het ongezuiverd afvalwater. Rijkswaterstaat verleende hiervoor 


een ontheffing. Als gevolg van de lozing bereikte de zwemwaterkwaliteit voor kust van 


Zuid-Holland een kritisch punt. Ten tijde van het incident was het uitzonderlijk warm en 


beleefde het strandtoerisme aan de Noordzeekust een topdrukte. 
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Sam
envatting


Samenvatting
Het risico van milieubedreigende stoffen in het 


mariene milieu wordt bepaald door de kans op 


incidenten waarbij dergelijke stoffen vrijkomen en 


de gevolgen die de stoffen kunnen hebben voor 


ecologisch en economisch waardevolle gebieden. 


De omvang van het risico heeft een rechtstreeks 


verband met het reëel te verwachten volume van de 


vrijkomende stoffen, de chemische en fysische eigen-


schappen van de stoffen, de schadelijke uitwerking 


ervan, de aard van de verspreiding en de kwetsbaar-


heid van de bedreigde gebieden. 


Gevaar en bedreiging kunnen worden veroorzaakt 


door brand- of explosie, acute giftigheid, corrosieve 


werking, uitwendig kleven, zuurstofbinding, chro-


nische giftigheid en bioaccumulatie. De uitwerking 


van deze eigenschappen (en ook de mogelijkheid tot 


bestrijding) hangt in belangrijke mate af van de wijze 


waarop een vrijkomende stof zich in het mariene 


milieu verspreidt. Aan de hand van de gevaarsas-


pecten en de verschijningsvorm van een stof is het 


gedragsprofiel van die stof vast te stellen. Dit helpt 


om bij een incident te bepalen of een stof direct of in 


potentie milieubedreigend is.


Rijkswaterstaat maakt onderscheid tussen stoffen 


die verdampen, oplossen, drijven, zweven of zinken. 


Daarnaast is er nog de categorie verpakte stoffen.


Chronische bronnen van verontreiniging vallen 


buiten het bestek van deze nota. Incidentele veront-


reinigingen met milieubedreigende stoffen kunnen 


afkomstig zijn van de scheepvaart, offshore instal-


laties, transportleidingen onder water, havenactivi-


teiten, vliegtuigongelukken en landinstallaties. De 


kans op verontreiniging vanuit de scheepvaartsector 


is het grootst, met name als gevolg van scheepson-


gevallen. De kans op een ernstig scheepsincident 


neemt toe met het aantal scheepsbewegingen, de 


groei van het ladingvolume en de complexiteit van 


de verkeerssituatie. Tal van (internationale) maat-


regelen hebben in de afgelopen decennia geleid 


tot vermindering van het aantal scheepsincidenten. 


Daartegenover staan de trendmatige groei van het 


volume aan vervoer met tankers en bulkschepen, 


de toename van kustverkeer en een uitbreiding van 


olietransport via de diepwaterscheepvaartroutes 


in het noordelijk deel van de EEZ. De kans op inci-


denten en een inschatting van de mogelijke volumes 


aan vrijkomende milieubedreigende stoffen zijn 


voor de verschillende gebieden nader uitgewerkt in 


 hoofdstuk 3.


De eerste zorg bij een incident gaat uit naar de 


veiligheid van de bemanning, bestrijders en burgers. 


Daarna geldt een gelijkwaardige zorg voor het 


voorkomen van schade aan ecologisch waardevolle 


gebieden én gebieden of objecten waar economische 


belangen in het geding zijn. 


Rijkswaterstaat heeft de noodzakelijke bestrijdingsca-


paciteit afgestemd op de meest kwetsbare gebieden, 


ofwel de gebieden met bijzondere economische en 


ecologische waarden. Daarbij is tevens rekening 


gehouden met de dynamiek van stroom en golfslag. 


Laagdynamische gebieden zijn vanwege de langere 


verblijftijd van de verontreiniging gevoeliger.


Ecologisch zeer kwestbare kustgebieden zijn: de sluf-


ters Het Zwin in Zeeuws Vlaanderen, de Kwade 


Hoek op Goeree en de slufter op Texel; de groene 


stranden, zoals op Terschelling; beginnende duinval-


leien zoals de Kerf bij Schoorl en het Kennermermeer 


bij IJmuiden; bijzondere stranden die aansluiten op 


lokale natuurbeschermingsgebieden. Ecologisch zeer 


kwetsbaar zijn ook de Oosterschelde, delen van 


de Westerschelde en de Waddenzee. De overige 


gebieden van de kust en op de Noordzee zijn kwets-


baar of minder kwetsbaar. 


De economische gevoeligheid voor bedreigende 


stoffen is per sector vastgesteld in termen van kwets-


baarheid. Zeer kwetsbaar zijn: industrieën die voor 


hun processen of koeling afhankelijk zijn van schoon 


zeewater, de scheepvaart in havens, sluizencom-


plexen en aanloopgebieden en op de Westerschelde, 


de schelpdiervisserij, de mossel- en oesterkwekerijen 


en tot slot toerisme en recreatie.


De overige gebieden en locaties zijn kwetsbaar of 


minder kwetsbaar.


� Het risico van milieubedreigende stoffen


� H
et risico van m


ilieubedreigende stoffen
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�.� Mogelijke oorzaken van verontreinigingen


Verontreinigingen die het mariene milieu bedreigen zijn chronisch of inci-
denteel. Incidentele verontreinigingen kunnen aomstig zijn van scheepvaart, 
offshore-installaties, transportleidingen onder water, havenactiviteiten, vlieg-
tuigongelukken en landinstallaties. 
Het mariene milieu wordt chronisch verontreinigd door stoffen die via 
rivieren worden aangevoerd, verontreinigingen die op natuurlijke wijze vanuit 
de ondergrond in het water terechtkomen en stoffen die via atmosferische 
depositie in het water belanden. Bestrijding van chronische verontreiniging is 
geen onderwerp van deze nota. 


�.�.� Olietransport met schepen 
 uitgangspunt bestrijdingscapaciteit
Statistisch gezien veroorzaken scheepvaartincidenten de meeste milieubedrei-
gende verontreinigingen, zowel in soort, aantal als in omvang. 
Bij het onderzoek naar mogelijke verontreinigingen door de scheepvaart 
wordt onderscheid gemaakt tussen incidenten die het gevolg zijn van onge-
vallen en incidenten die het gevolg zijn van storingen of illegaal handelen. 
Het beleid om beide soorten van incidenten te voorkomen, hee in de loop 
der jaren tot preventieve maatregelen geleid, zoals:
• strenge eisen aan het vervoer;
• handhaving van wet- en regelgeving door waarnemingen boven en aan 


boord van schepen;
• inrichting van havenontvangstinstallaties (HOI’s);
• begeleiding van schepen in verkeersstelsels en aanloopgebieden


Tankers die milieubedreigende stoffen in bulktanks vervoeren vormen 
de grootste risicobron. Voor de beoordeling van dat risico zijn de in bulk 
vervoerde stoffen verdeeld in olie en chemicaliën. In de praktijk blijkt dat bij 
de berekening van de noodzakelijke bestrijdingscapaciteit op de eerste plaats 
rekening moet worden gehouden met drijvende oliesoorten of drijvende 
chemicaliën. 


Doordat de zeeschepen in omvang toenemen, neemt ook het volume van de 
eigen brandstoanks toe en dus de gevolgen van uitstroom bij een incident. 
Mogelijke uitstroom van brandstofolie is in de risicobeoordeling meege-
nomen.


Chemicaliën worden ook wel vervoerd in vloeistofcontainers of verpakt als 
stukgoed, bijvoorbeeld in vaten of in standaard containers. De bestrijdings-
organisatie is ook op incidenten van dit type voorbereid.


�.� Risicobeoordeling


Alle veiligheidsmaatregelen ten spijt zullen zich toch incidenten blijven voor-
doen waarbij een hoeveelheid milieubedreigende stof, in bulk vervoerd, in 
het water kan stromen. In de Exclusieve Economische Zone (EEZ) zijn aanva-
ringen tussen twee schepen en strandingen of aandrijvingen van schepen op 
harde objecten (dammen en platforms) belangrijke oorzaken van incidenten. 


Atmosferische depositie 
Neerslag van in de lucht zwevende deel-
tjes van (verontreinigende) stoffen. De 
atmosfeer is niet de bron van die stoffen, 
maar slechts het vervoermiddel.


Brand aan boord tanker
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Risico


Om te bepalen met welke omvang van het bestrijdingsmaterieel 
Rijkswaterstaat zich op welke gebeurtenissen moet voorbereiden, is een risico-
beoordeling uitgevoerd voor olie, chemicaliën en bunkerolie. Daarbij is de 
gebruikelijke definitie risico = kans x effect gehanteerd. Anders dan voor over-
stromingsrisico’s of risico’s die de menselijke gezondheid raken, gelden voor 
milieurisico’s geen algemeen vastgestelde overschrijdingswaarden. 


Kans


Voor de Noordzee is in 2003 met behulp van een statistisch model een bere-
kening gemaakt van de kans op incidenten met bulktankers en het moge-
lijke volume aan stoffen dat daarbij zou kunnen uitstromen. Basis van deze 
brekening waren de gegevens van het scheepvaartverkeer in 2000. Voor de 
Waddenzee en de Oosterschelde was dit in verband met de relatief geringe 
omvang van het verkeer niet zinvol. Een in 2002 voor de Westerschelde uitge-
voerde berekening van het risico van ammoniaktransport bood onvoldoende 
inzicht in de kans op incidenten met vervoer van milieubedreigende stoffen. 
Voor deze drie gebieden is daarom in 2005 een risicoinschatting gemaakt.


Effect


De relatie tussen de omvang van de uitgestroomde milieubedreigende stof en 
de omvang van het optredend effect in het ecologisch en economisch milieu is 
bijzonder specifiek. Daarom wordt in de Capaciteitsnota 2006-2010 als effect 
aangehouden de grootte van het oppervlak aan verontreinigd gebied en de 
tijdsduur waarin de milieubedreigende stof in dat gebied aanwezig is. 


�.�.� Olieverontreiniging door offshore-installaties
Het aantal vaste offshore-installaties in de Nederlandse EEZ is in de periode 
tussen 1992 en 2001 toegenomen van 55 naar 80. Het aantal olieplatforms is 
in die periode gelijk gebleven, namelijk zes. Productieproblemen veroorzaken 
lozingen van koolwaterstoffen in zee met een totaalvolume van tussen de 200 
en 300 m3 per jaar. Het overgrote deel daarvan is in de meeste gevallen binnen 
zes uur verdwenen. Alle vervuilende stoffen uit het afval- en scheidingsproces 
worden sinds 1991 opgevangen, naar de wal afgevoerd en daar verwerkt. In 
de periode 1992 en 2001 hebben zich twee ongevallen voorgedaan met een 
gastransportleiding op de zeebodem. Transportleidingen sluiten bij drukverlies 
automatisch, waardoor verontreiniging tot een minimum beperkt kan blijven. 


�.�.� Overige bronnen van olieverontreinigingen
Incidenteel kunnen schepen vervuiling veroorzaken door smeerolieverlies 
rond de schroefas. Aangezien smeerolie kostbaar is, zal de scheepseigenaar 
snel willen repareren. 
Verontreiniging van zeewater door incidenten waarvan de bron op het 
land ligt, komt nauwelijks voor. Maatregelen op het land en in zeehavens 
zijn dermate afdoende gebleken, dat met het risico van zo’n bron in de 
Capaciteitsnota 2006-2010 geen rekening behoe te worden gehouden. 


Indien een vliegtuig in het beheergebied neerstort, zal vrijkomende brandstof 
snel in het water oplossen en verdampen. Mogelijke gevolgen van milieu-
bedreigende stoffen in het wrak worden apart beoordeeld. 


Nederlandse Exclusieve Economische 


Zone (EEZ) (blauwe gebied)







�0 Om kwetsbare zee- en deltagebieden te beschermen


�.3 Stofbeoordeling bij milieuverontreinigingen


Indien bij een incident een stof in het mariene milieu uitstroomt, wordt de 
afweging gemaakt of bestrijding noodzakelijk en mogelijk is. De afspraken 
die zijn vastgelegd in het algemeen milieubeleid en scheepvaartmilieubeleid 
vormen de belangrijkste grond om te beoordelen welke stoffen als milieube-
dreigend moeten worden beschouwd. 
Het gevaar voor mensen (bestrijders of burgers) gaat vóór de milieubedreiging.
Factoren die bepalen of er sprake is van een in potentie bedreigende stof 
(internationaal aangegeven als Hazardous and Noxius Substances, HNS) zijn:
• de chemische en fysische eigenschappen van die stof: zijn ze giig, explosief, 


kleverig, bioaccumulerend of sterk zuurstoindend? 
• de te verwachten schadelijke uitwerking ervan, ofwel de gevaarsaspecten 


voor mens en milieu; 
• de aard van de verspreiding over de compartimenten (bodem, waterkolom, 


wateroppervlak en luchtruim), kortweg de verschijningsvorm genoemd. 
Daarbij gaat het om de vraag of een stof verdampt, in water oplost, blij 
drijven dan wel zinkt of onder water gaat zweven.


�.3.� Gedragsprofiel
De combinatie van eigenschappen, gevaarsaspecten en verschijningsvorm 
bepaalt het gedragsprofiel van een stof. Aan de hand van het gedragsprofiel 
is ten tijde van een incident snel te bepalen of een stof direct of in potentie 
milieubedreigend is. Bij de afweging wordt bovendien nagegaan of een 
bepaalde hoeveelheid vrijgekomen stof in een specifiek gebied strijdig is met 
het algemene milieubeleid. Die strijdigheid is vastgelegd in de volgende docu-
menten: 
Zwarte lijst, van stoffen waarvan de verontreinigende werking moet worden 
voorkomen.
Grijze lijst, van stoffen waarvan de verontreinigende werking moet worden 
verminderd.
Noordzee Actie Plan, waarin voor een aantal stoffen reductie-percentages zijn 
afgesproken.
Tot slot zijn er stoffen die om reden van hinder of overlast uit het milieu 
verwijderd worden. Paraffine is daarvan een voorbeeld.


�.4 Schadelijk voor mensen


Bij incidenten op zee of in havens kunnen stoffen vrijkomen die gevaarlijk 
kunnen zijn voor zowel bestrijders als burgers. De eerste zorg is dan ook 
de risico’s goed in te schatten. Dat gebeurt aan de hand van informatie over 
de vervoerde stof, metingen ter plaatse en actuele modelberekeningen. Het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat hee voor de hoofdtransportassen weg, 
spoor en water risicoprofielen opgesteld van gevaren die mensen bedreigen. 
Incidenten met gevaarlijke stoffen vallen hier ook onder. De informatie is 
via het internet toegankelijk voor burgers. 
Gaan incidenten op het water gepaard met vrijkomende gevaarlijke stoffen 
die zich door de lucht verspreiden, dan is de aanpak in handen van het minis-
terie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Specialisten van 
bergers en brandweer leiden de bestrijding van dit type incidenten. 


Website
www.verkeerenwaterstaat.nl
zie onder: verkeerenvervoer/veiligheid/
externeveiligheid


Oliespoor
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�.5 Schade aan ecologische waarden


�.5.� Globale gebiedstyperingen zee en delta
Het gebied dat moet worden beschermd tegen verontreiniging door gevaar-
lijke of bedreigende stoffen, hee enkele kenmerken die zowel invloed hebben 
op de kans op een incident als op de aard en omvang van de schade.
Het Nederlands deel van de Noordzee is een overgangsgebied tussen land en 
het diepere deel van de Noordzee. De open verbindingen met de Waddenzee 
en de Zeeuwse stromen zijn de levensaders voor vele waardevolle gebieden 
met een rijke flora en fauna. Diezelfde dichtbevolkte gebieden worden ook 
intensief gebruikt voor economische doeleinden. 


De Noordzee is een grote watermassa waar wind en getij vrij spel hebben. 
De langzaam aflopende, glooiende bodem ligt in de diepste delen van de EEZ 
niet meer dan 50 meter onder de zeespiegel. Te harde wind of te hoge golven 
maken dat, statistisch gezien, gedurende eenderde deel van de tijd met de 
huidige middelen geen bestrijding mogelijk is. 


De Waddenzee is een groot getijdenbekken dat door meerdere stroomgaten 
met de Noordzee is verbonden. Wind, stroming en bodemligging bepalen 
per deelgebied de bestrijdingsmogelijkheden. De getijstromen houden een 
geulensysteem in stand. De hoofdgeulen zijn gemiddeld 20 meter diep en 
bereiken op enkele plaatsen een diepte van 30 meter. Bij laagwater vallen 
platen en kwelders droog.


De Westerschelde is de meanderende benedenrivier van de rivier de Schelde 
ten westen van Antwerpen. Bij harde wind doen zich in de monding 
Noordzeecondities voor. De stroomgeulen zijn op meerdere plaatsen zo’n 
30 meter diep, met een maximum van 50 meter bij Vlissingen. Bij laagwater 
vallen platen droog.


De Oosterschelde is een groot getijdenbekken. De verbinding met de zee is 
gedeeltelijk door een kering afgesloten. Op drie plaatsen laten afsluitbare 
delen van de kering tezamen 60 procent van het oorspronkelijke tij door. De 
zuidelijke geul hee een maximale diepte van 45 meter, de noordelijke geul is 
gemiddeld 30 meter diep, maar duikt bij Zierikzee naar de 53 meter, waarna 
hij richting Volkerak geleidelijk weer oploopt tot 30 meter diepte. Het gebied 
ten zuiden van olen is ondiep, op de geulen na die een diepte van 15 meter 
bereiken. Het Oosterscheldebekken is aan landzijde afgesloten. Het gebied 
hee uitgestrekte, bij laagwater droogvallende platen.


�.5.� Ecologische waarden
Om de bijzondere ecologische waarden in beeld te brengen die gevoelig 
zijn voor incidenten met milieubedreigende stoffen, zijn twee onder-
zoeken uitgevoerd naar kwetsbaarheid van zee en delta. Voor het Integraal 
Beheerplan Noordzee (IBN) is een impactanalyse uitgevoerd voor negen 
gebieden op de Noordzee. De volgende gebieden zijn al aangewezen als 
Vogelrichtlijngebied, respectievelijk aangemeld als Habitatrichtlijngebied: 
de Deltawateren met de Voordelta en de Kustzee ten noorden van Petten en 
de Waddenzee. De VHR-gebieden vallen onder de Natuurbeschermingswet 
1998, welke bijdraagt aan het Europese netwerk Natura 2000. Daarnaast 


Invloed van wind en getij
Wind en stromingen hebben grote invloed 
op de verspreiding van verontreinigingen 
in zee, estuaria en kustwateren. Soms 
werken ze samen, soms tegengesteld. 
Onder de invloed van de wind verspreidt 
een olievlek zich met een snelheid van 
ongeveer 2 tot 3 procent van de wind-
snelheid. Dat betekent dat de vlek zich 
bij een matige windkracht van 4 Bft – dat 
is tussen de 20 en 28 km per uur – per 
etmaal tussen de 10 en 20 kilometer kan 
verplaatsen.
Het stromingspatroon wordt veroorzaakt 
door het getij en is grillig. Aanhoudende 
harde tot stormachtige wind uit één rich-
ting kan de stroming sterk beïnvloeden.
In het Marsdiep en het Nauw van Bath 
worden stroomsnelheden gemeten tot 4 
mijl per uur. In de overige wateren ligt het 
maximum op 2 mijl per uur. 
Omdat eb en vloed elkaar niet precies 
opheffen loopt er langs de kust een rest-
stroom met een snelheid van ongeveer 
1,6 mijl  per dag naar het noorden.


Satellietfoto Waddenzee
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zijn de Doggersbank, Friese Front, Klaverbank en de Kustzee aangemerkt 
als Gebieden met Bijzondere Ecologische Waarden. Deze gebieden zullen 
in de nabije toekomst respectievelijk aangewezen of aangemeld worden als 
Vogel- en/of Habitatrichtlijngebied. Waardevolle gebieden bevatten een (soms 
bijzonder) rijke flora en fauna. Ze zijn daarom ook van groot belang als rust-, 
foerageer- en doortrekgebied voor vogels. Bovendien zijn het ‘kraamkamers’ 
voor vele in, op of nabij de Noordzee voorkomende diersoorten. De meeste 
van de genoemde gebieden vallen dan ook onder de Europese Vogel- en/of 
Habitatrichtlijn. 
Rijkswaterstaat werkt aan kaarten met gedetailleerde, seizoensgebonden infor-
matie over verschillende diersoorten en habitats. Deze kunnen bij incidenten 
worden geraadpleegd. Bij een incident zal de bestrijdingsorganisatie zonodig 
worden versterkt met de expertise van ecologen. 


�.5.3 Schadefactoren en kwetsbaarheid
Belangrijke factoren die bepalend zijn voor aard en omvang van de 
eco logische schade bij een incident in een waardevol gebied, zijn:
• de natuurwaarden van de in de verschillende lagen (lucht, wateroppervlakte, 


waterkolom en bodem) aanwezige organismen;
• de algemene gevoeligheid van de organismen voor de eigenschappen van de 


bedreigende stof, zoals die tot uiting komen in het gedragsprofiel;
• de hersteltijd die het ecosysteem nodig hee nadat de verontreiniging is 


verwijderd. 
Bij het voor de Capaciteitsnota 2006-2010 uitgevoerde onderzoek zijn rela-
tieve scores aan deze factoren toegekend. De totaalscores bepalen de inde-
ling van de gebieden in een van de klassen: zeer kwetsbaar, kwetsbaar, minder 
kwetsbaar en niet kwetsbaar. Deze scores komen voor de gebieden uit het IBN 
overeen met de daar uitgevoerde impactanalyse.


De werkelijke aard en omvang van ecologische schade is vooraf lastig te 
voorspellen. Zo is het effect van klevende stoffen in een gebied waarin regel-
matig vogels foerageren aankelijk van hun feitelijke aanwezigheid en hun 
reactie op de verontreiniging. Dat varieert per seizoen. Het effect van giige, 
oplossende stoffen in een ecosysteem is nog moeilijker te kwantificeren. Wel 
kunnen uitspraken worden gedaan over de mogelijke, uiterste effecten, zoals 
het afsterven van bodemdieren bij te hoge concentraties. 
In de Capaciteitsnota 2006-2010 wordt als mogelijk effect ook rekening 
gehouden met de kans op de totale verontreiniging van een kwetsbaar gebied.
Naast de directe effecten van incidenteel geloosde stoffen op organismen, 
kunnen er indirecte, langetermijneffecten optreden. Zo kan het ecosysteem in 
een kwetsbaar gebied door een incident voor vele jaren worden verstoord. 


�.5.4 Stromingsdynamiek als typering
De algemene gevoeligheid van gebieden voor milieubedreigende stoffen is 
deels af te leiden van de stromingsdynamiek die er heerst. De volgende type-
ring van gebieden wordt aangehouden.
Laagdynamisch: de waterbeweging is minimaal. Er is nauwelijks doorvoer. Het 
gebied is gevoelig voor drijvende, zwevende, oplossende en zinkende milieu-
bedreigende stoffen.
Dynamisch: het water stroomt normaal door. Het gebied is minder gevoelig 
voor drijvende, oplossende, zwevende en zinkende milieubedreigende stoffen.


gebied kwetsbaarheid


Waddenzee zeer kwetsbaar


Oosterschelde zeer kwetsbaar


hotspots op kust/in Westerschelde zeer kwetsbaar


Friese Front kwetsbaar


Waddenkust kwetsbaar


Kust N+Z Holland kwetsbaar


Deltakust/Voordelta kwetsbaar


Vlakte v d Raan kwetsbaar


Westerschelde kwetsbaar


Doggersbank minder kwetsbaar


Klaverbank minder kwetsbaar


Centr. Oestergronden minder kwetsbaar


Paraffine op het strand







�3 Om kwetsbare zee- en deltagebieden te beschermen


Hoogdynamisch: er is veel doorvoer en in het water zijn veel opwervelende 
stromingen die zorgen voor een goede menging. Het gebied is minder 
gevoelig voor drijvende, zwevende en oplossende milieubedreigende stoffen.


�.5.5 Gebieden van de kust 
De sluers Het Zwin in Zeeuws Vlaanderen, De Kwade Hoek op Goeree en de 
Sluer op Texel zijn gebieden met een bijzonder rijke flora en fauna. Ze zijn 
op de waterbodem laagdynamisch en zeer kwetsbaar.
Groene stranden, zoals op Terschelling, zijn gebieden waar zoet water omhoog 
kwelt en rietgroei mogelijk is. Ze zijn laagdynamisch en zeer kwetsbaar. 
(Beginnende) duinvalleien zoals De Kerf bij Schoorl en het Kennermermeer bij 
IJmuiden, waar een aantal keren per jaar het zeewater in doordringt, zijn laag-
dynamisch en zeer kwetsbaar.
Bijzondere stukken strand, die aansluiten op lokale beschermde strand- en 
duingebieden zoals op Schouwen, zijn waardevol en zeer kwetsbaar. 
Overige stukken strand zijn vooral bij de vloedlijn foerageergebied voor vogels,  
waaronder verschillende soorten strandlopers. Deze gebieden zijn dynamisch 
en minder kwetsbaar.


�.5.6 Kustzone, Waddenzee en Zeeuwse delta
De Oosterschelde is grotendeels onder de Natuurbeschermingswet gebracht en 
valt onder de Vogel- en Habitatrichtlijnen. De geulen zijn dynamisch, maar de 
ondiepe oevers en platen zijn laagdynamisch en zeer kwetsbaar.
De Waddenzee is in oktober 2002 uitgeroepen tot Particular Sensitive Sea Area 
(PSSA) waar de Vogel- en Habitatrichtlijnen van kracht zijn. De geulen zijn-
dynamisch, de droogvallende platen laagdynamisch en zeer kwetsbaar.
De Waddenkust boven de Waddeneilanden is Europees Vogel- en 
Habitatrichtlijngebied en loopt zeewaarts tot aan de -20 m dieptelijn. De bran-
dingzone is hoogdynamisch, het overige gebied dynamisch en kwetsbaar.
De Hollandse kust valt ongeveer samen met het gebied tussen de laagwaterlijn 
en de -20 m lijn. De brekerzone is hoogdynamisch, de overige delen van het 
gebied zijn dynamisch en kwetsbaar.
De Voordelta is het zeegebied voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden 
tot aan de NAP  -20 m lijn. Het is Vogel- en Habitatrichtlijngebied. Dit gebied 
is wisselend hoogdynamisch, dynamisch en laagdynamisch, en geldt als 
 kwetsbaar.
De Westerschelde is Vogel- en Habitatrichtlijngebied. De geulen zijn dyna-
misch, de oevers laagdynamisch en kwetsbaar, het Verdronken land van 
Saeinge is zeer kwetsbaar. 


�.5.7 Gebieden van de Noordzee
In het Structuurschema Groene Ruimte zijn vijf gebieden genoemd die ook 
in het kader van de Conventie van Oslo en Parijs (OSPAR) en de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen als waardevol zijn aangemerkt. Daarvan liggen er vier op 
zee.
Het Friese front, een zeer slibrijk sedimentatiegebied op zo’n 30 meter diepte, 
waar centraal-Noordzeewater en Kanaalwater samenkomen. Er worden zeld-
zame en langlevende bodemdieren aangetroffen. In gedeelten van het jaar 
komen er grote aantallen vogels voor. Het is een laag-dynamisch gebied en 
kwetsbaar.
De Doggersbank is een dynamische ondiepte waar minder dan 20 meter water 
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staat. Dit gebied is minder kwetsbaar voor milieuverontreinigingen.
De Oestergronden is een zachtgolvende vlakte tussen de 40 meter en 50 meter 
diep, waar verspreid zeldzame en langlevende soorten voorkomen en vaak 
vogels foerageren. Het gebied is laagdynamisch, maar wordt toch als minder 
kwetsbaar voor milieuverontreinigingen gekwalificeerd.
De Klaverbank is een grindvlakte op minder dan 30 meter diepte, afgewisseld 
met grof zand en keileem, aan de zuidkant begrensd door een 50 tot 70 meter 
diepe geul. Hier worden veel bijzondere bodemsoorten, zoals dodemansduim 
en kalkwieren, en ook haaien en roggen, gesignaleerd. Het is een dynamisch 
gebied met kortlevende pionierssoorten en daardoor minder kwetsbaar voor 
milieuverontreinigingen.


�.6 Schade aan economische waarden


De Noordzee, Waddenzee en Zeeuwse delta herbergen grote economische 
waarden van velerlei aard. Ter voorbereiding van de Capaciteitsnota 2006-
2010 is hiernaar een verkennend onderzoek uitgevoerd. De resultaten worden 
indicatief gebruikt. Rijkswaterstaat werkt aan kaarten met gedetailleerde, 
seizoensgebonden informatie die bij incidenten kunnen worden geraadpleegd. 
Bij een incident zal de bestrijdingsorganisatie bovendien deskundigen van de 
betrokken economische sectoren, bijvoorbeeld de visserij, raadplegen. 


In Nederland zijn alleen al in de EEZ zo’n 2600 bedrijven actief. Daarvan zijn 
er vele in meer of mindere mate kwetsbaar voor verontreiniging door milieu-
bedreigende stoffen. 


�.6.� Schadefactoren en indeling kwetsbaarheid
De aard en omvang van de economische schade bij een incident wordt in 
belangrijke mate bepaald door de volgende factoren:
• de economische waarde van het deel van het bedrijfsproces dat is gerelateerd 


aan het mariene milieu;
• het effect van een verontreiniging op de productie (direct) en het effect bij 


afnemende of toeleverende bedrijven (indirect);
• de hersteltijd, ofwel de tijd die nodig is om het productieproces weer op 


gang te brengen nadat de verontreiniging is verwijderd.
De schadegevoeligheid is gerelateerd aan de verwachte verandering van de netto 
toegevoegde waarde, omdat deze het verlies aan inkomen weerspiegelt. Als 
installaties buiten gebruik raken, is ook de veiligheid in het geding, bijvoorbeeld 
wanneer een hoogovenproductieproces niet meer kan worden gekoeld.
Een goed geografisch inzicht in de economisch waardevolle gebieden 
vraagt om kennis van de locaties waar de belangen van bedrijven liggen. 
De Capaciteitsnota 2006-2010 kijkt naar ruimtelijke gebieden (b.v. visserij, 
scheepvaartroutes, kabels en leidingen e.d). en puntlocaties (b.v. offshore-plat-
forms, sluizen, inlaat- en lozingspunten). 
Sommige bedrijven zijn seizoensgebonden, andere activiteiten zijn niet zo 
aankelijk of werken zelfs volcontinue. 


Het is niet mogelijk gebleken een kwantitatief overzicht te maken van alle 
factoren die voor de verschillende gebruiksfuncties in deze gebieden en voor 
de betreffende bedrijfslocaties gelden. Wel is een kwalitatieve verkenning 
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uitgevoerd in het onderzoek per bedrijfstak. Qua omvang van mogelijke 
financiële schade (direct en indirect) is de economische gevoeligheid verdeeld 
in: zeer kwetsbaar, kwetsbaar, minder kwetsbaar en niet kwetsbaar.
Omdat schoonmaak- en herstelkosten moeilijk zijn in te schatten, zijn deze 
factoren niet meegerekend.
De Capaciteitsnota 2006-2010 rekent tot de effecten ook de kans op totale 
verontreiniging van een kwetsbaar gebied. Daarbij weegt mee of in de periode 
van verontreiniging een alternatief voor het verontreinigd gebied beschikbaar 
is. Zo kan een strandtenthouder zijn zaak niet tijdelijk verplaatsen, terwijl 
zeezand wel op andere plaatsen kan worden gewonnen. 


De werkelijke aard en omvang van schade is vooraf lastig te voorspellen. Zo is 
het effect van een strandverontreiniging op de inkomsten van de strandtent-
houders aankelijk van het seizoen, het weer en het aantal getroffen gebieden 
of locaties. Het effect van milieubedreigende, oplossende stoffen voor de 
visserij is nog moeilijker te kwantificeren. Wel kunnen uitspraken worden 
gedaan over de mogelijke effecten van ‘het uiterste geval’, zoals het ongeschikt 
voor menselijke consumptie verklaren van producten uit een getroffen visse-
rijgebied. 


�.6.� Industrie
De industrie die voor zijn normale processen schoon zeewater nodig hee, 
zal door milieubedreigende verontreinigingen, met name door olie, ernstig 
worden gehinderd. Vooral elektriciteitscentrales langs de kust en Corus bij 
IJmuiden hebben grote hoeveelheden koelwater nodig. Staking van de koel-
waterinname kan leiden tot vermindering van de productie of zelfs totale 
stilstand. Deze activiteiten vallen daarom in de categorie zeer kwetsbaar. 


�.6.3 Scheepvaart
Verontreiniging voor een haveningang kan leiden tot stagnatie in de verkeers-
regulering of zelfs het tijdelijk stremmen van de scheepvaart. De belangrijkste 
economische activiteiten in die haven vallen dan stil. Daar komt bij dat 
vervuilde schepen pas weer inzetbaar zijn nadat ze zijn schoongemaakt. De 
scheepvaart in havens en aanloopgebieden en op de Westerschelde is daarom 
aangemerkt als zeer kwetsbaar.


�.6.4 Strandtoerisme en waterrecreatie
Een groot deel van de openluchtrecreatie in Nederland speelt zich af op, in 
of aan het water. Nederlanders besteden gemiddeld circa 25 procent van hun 
budget voor recreatie aan kustrecreatie. Aankelijk van het seizoen, de mate 
van verontreiniging van de stranden en de opruimtijd, kan binnen korte tijd 
grote schade ontstaan als recreanten en toeristen de Nederlandse stranden 
mijden. Strandtenthouders hebben vaste locaties, kunnen niet flexibel 
uitwijken naar een alternatieve plek en zijn daardoor zeer kwetsbaar. Schade 
aan jachthavens beperkt zich tot voornamelijk schoonmaakkosten. 
De waterrecreatievaart, die na een incident gedurende een bepaalde tijd niet 
in verontreinigd gebied mag varen, wordt als minder kwetsbaar beschouwd.
 
�.6.5 Visserij
De visserij, inclusief toeleveranciers en afnemers, kan op verschillende 
manieren door milieubedreigende verontreinigingen worden geschaad: 


De havenmond van IJmuiden
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visstere, aantasting van het beschikbare voedsel voor vissen en mogelijk slui-
ting van visgronden voor bepaalde tijd.
Vissen of schelpdieren waarvan verwacht wordt dat ze enigszins bevuild zijn, 
of uit een ‘besmet’ gebied komen, kunnen alleen nog voor lagere prijzen of 
helemaal niet meer worden verkocht. Kopers wenden zich dan tijdelijk of blij-
vend tot andere bronnen. Ook wanneer een vispopulatie niet wordt bedreigd, 
kan bijvoorbeeld een olieverontreiniging het schip en het vistuig besmeuren. 
Om dat te vermijden moeten de vissers de visgronden verlaten en dat bete-
kent verlies aan inkomen. 
De mossel- en oestervisserij, die aan vaste percelen is gebonden en ook de 
visserij met fuiken langs oevers zijn zeer kwetsbaar. De overige visvangst is, 
vanwege een grote ruimtelijke spreiding, als kwetsbaar aangemerkt. 


�.6.6 Zand-, schelp- en grindwinning
Als milieubedreigende stoffen naar de bodem zinken in een gebied met 
winbare hoeveelheden zand, schelpen of grind, verliest zo’n gebied tijdelijk 
zijn waarde voor deze sector. Als voor zo’n gebied al een winconcessie is uitge-
geven, betekent dat een directe schadepost. De exploitatie kan immers pas 
worden uitgevoerd of hervat wanneer het gebied is schoongemaakt, als dat al 
mogelijk is. Vanwege de grote ruimtelijke spreiding ontbreekt het de winbe-
drijven niet aan uitwijkmogelijkheden. Daarom is deze activiteit kwetsbaar.


�.6.7 Objecten
Grote sluizencomplexen voor de scheepvaart, zoals die van IJmuiden en 
Terneuzen, zijn economisch zeer kwetsbaar omdat de kans bestaat dat ze 
gesloten moeten blijven om de verspreiding van verontreinigingen naar 
achterliggende gebieden te voorkomen. Voor uitwateringssluizen geldt dit 
risico niet.
Mijnbouwplatforms ondervinden nauwelijks hinder van het passeren van 
verontreinigende stoffen. 
Windmolens die geïsoleerd in het water staan, kunnen blijven draaien terwijl 
in de omgeving een verontreiniging wordt opgeruimd. Het schoonmaken van 
de molens verhindert evenmin de elektriciteitsproductie, maar brengt wel 
kosten met zich mee. 
Vaarwegmarkeringen in zee voor de beroeps- en pleziervaart zijn talrijk in 
gebieden met veel ondiepten, zoals de Waddenzee. De schoonmaakkosten 
na een verontreiniging zijn hoog, maar de boeien en andere bakens blijven 
wel functioneren. Datzelfde geldt voor zeeweringen, havenhoofden en kunst-
werken: de schoonmaakkosten zijn hoog, maar ze blijven wel doen wat ze 
moeten doen. Deze objecten zijn daarom minder kwetsbaar. 
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Snel optreden voorkomt milieuramp op Westerschelde


In de nacht van 20 juli 2003 vond ter hoogte van het Nauw van Bath in de 


Westerschelde een ernstige aanvaring plaats tussen het uit zijn koers geraakte 


containerschip ‘Pelican 1’ en het containerschip ‘Maersk Bahrein’. 


De Pelican 1 verloor olie die een bedreiging vormde voor het Verdronken land van 


Saeftinghe. Rijkswaterstaat wist de olie grotendeels op het water op te ruimen en 


voorkwam daarmee de vervuiling van dit zeer kwetsbare gebied. 


Omdat het schip zinkende was, hebben sleepboten het tegen de oever geduwd. 


De schade aan de romp was echter zo groot dat het instromende water niet kon 


worden weggepompt. De berger besloot een bok in te zetten waarmee het achter-


schip werd gestabiliseerd. Het zwaar beschadigde schip werd daarna door de combi-


natie van sleepboten en bok naar de Sloehaven gevaren.
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Sam
envatting


3 Bedreigingen


Samenvatting
De grootste bron van de incidentele uitstroom van 


milieuverontreinigende stoffen op zee is de scheep-


vaart. Verontreinigingen als gevolg van scheepson-


gevallen kunnen de grootste omvang hebben. Voor 


elk zeegebied en de wateren die daarmee een open 


verbinding hebben, bestaat een rechtstreeks verband 


tussen aard en omvang van het scheepvaartverkeer 


en de kans op incidenten.


Van en naar Nederlandse zeehavens werd in het jaar 


2000 bijna 200 megaton aan olie en chemicaliën 


vervoerd. Binnenvaartschepen vervoerden op de 


Waddenzee (inclusief Eems-Dollard) 0,7 megaton en 


op de beide Scheldes totaal 2 megaton.


Het aantal ongevallen met schepen waarbij een 


milieubedreigende stof vrijkomt, bedraagt op de 


Noordzee gemiddeld drie per jaar. Op de Ooster- 


en Westerschelde is dat een enkel ongeval per jaar. 


Op de Waddenzee komt zelden zo’n ongeluk voor. 


De meeste kans op incidenten die gepaard gaan met 


uitstroom van milieuverontreinigende stoffen betreft 


het transport van olie met tankers. 


De Nederlandse zoute wateren zijn voor het bestrij-


dingsbeleid ingedeeld in vier Noordzeegebieden, 


twee Waddenzeegebieden plus de Eems-Dollard, 


twee gebieden in de Westerschelde en tot slot de 


Oosterschelde. Per zee- en deltagebied is een analyse 


gemaakt van de facetten die de kans bepalen op een 


incident en de mogelijke omvang van het volume 


uitstromende milieubedreigende stoffen. 


Op basis daarvan zijn per gebied maatgevende inci-


denten vastgesteld waarop Rijkswaterstaat de nood-


zakelijke bestrijdingscapaciteit afstemt. 


Het maatgevend incident op de Noordzee (verder 


dan 60 km uit de kust) is een ongeluk met een olie-


tanker waarbij 15.000 m3 olie in zee stroomt. In het 


gebied voor de Zeeuwse kust gaat het maatgevend 


incident gepaard met de uitstroom van 5.000 m3 


olie, voor de Hollandse kust met 7.500 m3 en voor 


de waddenkust met 2.500 m3. 


Als maatgevende incidenten op de Waddenzee geldt 


in het oostelijk deel een uitstroom van 3.000 m3, 


in het westelijk deel 380 m3 en in het Eems-


Dollardgebied 760 m3. 


Voor de Oosterschelde is bij de Kop van Tholen een 


maatgevend incident vastgesteld met een uitstroom 


van 380 m3, in de Westerschelde bij Hansweert 


1.520 m3 en ter hoogte van de Sloehaven 5.000 m3.


De gesignaleerde hoeveelheden aan verontrei-


nigingen als gevolg van productieproblemen op 


schepen en olieplatforms of door illegale lozingen, 


blijft de laatste jaren stabiel. In de EEZ bedraagt de 


totale verontreiniging zo’n 400 m3 (van schepen en 


platforms tezamen), op de Wester- en Oosterschelde 


is dat circa 10 m3. Op de Waddenzee komen slechts 


zeer geringe hoeveelheden per jaar voor. 


3 B
edreigingen
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3.� Voorkomen heeft hoogste prioriteit


In het nautisch beheer van de Noordzee en de Delta gaat de eerste zorg uit 
naar het voorkomen van scheepsincidenten. Daarvoor is in de loop der jaren 
een instrumentarium ontwikkeld van beleidsmatige, juridische en technische 
middelen om de navigatie, de ordening van het scheepvaartverkeer en het 
toelaten van schepen op de vaarwegen in goede banen te leiden. Permanent is 
de aandacht gevestigd op verdere verbetering van de veiligheid.
Sinds 1990 zijn bijvoorbeeld de volgende aanpassingen doorgevoerd en maat-
regelen genomen:
• technische aanpassingen aan boord van schepen (verbeterde plaatsbepaling, 


communicatie, satellietnavigatie);
• verbetering van de vaarwegmarkering (radarketens) en de vaarwegen zelf 


(baggeren, opruimen obstakels, enz.);
• verlegging van de scheepvaartroute boven de Waddeneilanden naar dieper 


water voor olie- en chemicaliëntankers groter dan 10.000 ton; 
• vanaf 2005 de versnelde invoering van dubbelwandige olietankers met als 


doel vanaf 2010 geen enkelwandige schepen meer in Europese wateren toe 
te staan. 


Mede door dit soort maatregelen is op zee en in de delta het aantal onge-
lukken in de afgelopen decennia gestadig afgenomen, soms met wel 6 procent 
per jaar. Sinds 1998 blij het aantal ongevallen met vrachtschepen op de 
gehele Noordzee en de aansluitende estuaria stabiel rond de vijig per jaar.


3.�.� Maatgevend incident 
In de volgende paragrafen zijn per bestrijdingsgebied de aard van de scheep-
vaart, de trendmatige ontwikkelingen, de kansen op ongevallen en maatge-
vende incidenten in beeld gebracht. Een maatgevend incident is een gebieds-
gebonden reëel geacht incident waarbij een berekende maximum hoeveelheid 
milieubedreigende stof vrijkomt.
Voor het bepalen van de bestrijdingscapaciteit is de kans op een incident met 
uitstroom van drijvende milieubedreigende vloeistoffen doorslaggevend. 
De grootste kans op een incident met dat type vloeistof doet zich voor bij het 
vervoer van ruwe olie en olieproducten. Maatgevende incidenten worden dan 
ook benoemd in relatie tot het vervoer van ladingolie. 
 
Die inschatting is gebaseerd op de aard en omvang van het scheepvaartverkeer 
in relatie tot zijn omgeving en is dus gebiedsgebonden. Het verkeer bestaat 
uit tankers die olie in bulk vervoeren en de overige scheepvaart. Naast in 
bulk vervoerde stoffen kan bij een incident ook brandstofolie uitstromen uit 
de bunkertanks van een schip. Individuele bunkertanks hebben een kleiner 
volume dan bulktanks. Bulktanks met ladingolie bepalen dus de omvang van 
de maximale uitstroom.


Voor het bepalen van het volume van de tanks is gekeken naar het type tanker 
dat bij een aanvaring op zo’n risicopunt of hotspot betrokken kan zijn. Het 
incident kan eenzijdig zijn of het gevolg zijn van een aanvaring met een ander 
schip. In dat laatste geval wordt uitgegaan van uitstroom uit één schip, wat in 
bijna alle gevallen ook de feitelijke situatie is. Tankers zijn opgedeeld in aparte 
tanks. De inschatting gaat uit van de hoeveelheid olie die maximaal uit één of 
twee zijtanks kan stromen. Dit komt in de praktijk het meest voor.


Gestrand containerschip 


Westerschelde
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Incidenten met een grotere uitstroom vallen in de categorie worst case. Dat 
geldt ook voor de situatie dat zich tegelijkertijd een tweede incident voordoet 
met de omvang van een maatgevend incident of groter.
 


3.� Noordzee 


3.�.� Scheepsbewegingen
De Noordzee is een van de drukst bevaren zeeën ter wereld. Bijna driekwart 
van de schepen vaart in het zuidelijk deel. In de EEZ vinden per dag gemid-
deld 340 scheepsbewegingen plaats. De hel daarvan betre personen- of 
goederenvervoer op vaste routes tussen (inter)nationale zeehavens. Daartoe 
behoren ook de schepen die gevaarlijke en milieubedreigende stoffen in bulk 
vervoeren.


Ontwikkelingen


Trends en andere ontwikkelingen in het scheepvaartverkeer hebben invloed 
op de kans op incidenten en de omvang van de gevolgen. Over de periode 
1990 – 2000 vallen de volgende ontwikkelingen op:
• Aantal en grootte van container- en bulkschepen zijn toegenomen.
• De groeiende omvang van schepen hee geleid tot toename van de hoeveel 


heid bunkerolie tot een totaal van 8.000 m3, verdeeld over afzonderlijke 
tanks. Hierdoor is bij een incident de omvang van een mogelijke stookolie-
verontreiniging toegenomen.


Voor de komende jaren dienen de volgende ontwikkelingen zich aan:
• Binnen de EU wordt het vervoer over zee door kustvaartschepen sterk 


aangemoedigd als alternatief voor het wegtransport. 
• Het vervoer van Russische olie door de Nederlandse EEZ richting Kanaal 


is sterk toegenomen. Het aandeel van de aanvoer van Russische ruwe olie 
naar Rotterdam nam in de periode 2000 – 2003 toe van 9 procent naar 
21 procent, ten koste van aanvoer uit het Midden-Oosten. 


• In de komende jaren zal waarschijnlijk worden begonnen met de bouw van 
grootschalige windmolenparken. De windmolenparken op zich brengen 
kans mee op aanvaring en aandrijving door tankers. Instelling van obsta-
kelvrije zones langs de scheepvaartroutes, de zogenaamde clearways, 
verkleinen die kansen. 


• De omschakeling op dubbelwandige tankers voor het vervoer van olie moet 
in opdracht van de EU uiterlijk in 2010 zijn afgerond. Een internationaal 
vastgesteld risicoprofiel van dit soort schepen was voor de huidige risico-
beoordeling niet beschikbaar.
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3.�.� Ongevallen op de Noordzee


Ongevallen met bulklading


In de periode 1990-2004 hebben zich in de Nederlandse EEZ 57 geregistreerde 
ongevallen voorgedaan waarbij milieubedreigende stoffen uit bulk of bunker in zee 
zijn gestroomd. In bijna alle gevallen ging het om minerale olie. Het totale volume 
bedroeg 95 m3. 


Storingen en illegale lozingen


Inventarisatie van dit type verontreinigingen op basis van ongeveer 1100 inspectie-
uren per jaar van het kustwachtvliegtuig gee over de periode 1992-2001 in de 
EEZ het volgende beeld.
• Het totale gesignaleerde volume is gehalveerd van jaarlijks gemiddeld 400 m3 


naar gemiddeld 200 m3. 
• Het aantal bekeurde schepen is in die periode teruggelopen van zo’n 80 naar 40 


stuks op jaarbasis. Dit is naar schatting 10 procent van de feitelijke veroorzakers. 
• In 85 procent van de gevallen zijn de lozingen aomstig uit slobtanks en 


hebben een volume van gemiddeld 1,2 m3.
• In 14 procent van de gevallen bestaat de verontreiniging uit tankwasolie met een 


gemiddeld volume van 1,3 m3. 
Een analyse van de situatie in de EEZ gee aan dat ongeveer 10 procent van het 
werkelijk aantal verontreinigingen wordt gesignaleerd. Op grond van dit gegeven 
moet de werkelijk geloosde hoeveelheid olie in EEZ-gebied op 2.000 m3 per jaar 
worden geschat.


3.�.3 Ongevalskansen op de Noordzee
De kansen op ongevallen op de Noordzee met schepen die milieubedreigende 
stoffen in bulk vervoeren, en de daarbij uitstromende volumes zijn berekend met 
het SAMSON-model. Daarbij is uitgegaan van het verkeersbeeld uit 2000, samen-
gesteld uit:
• scheepstellingen vanuit de lucht die een overzicht geven van aantallen en 


soorten schepen (routegebonden en niet-routegebonden) in de EEZ;
• onderzoek van ladingbrieven van elk schip met bulklading dat een Nederlandse 


haven aandeed;
• gegevens van Lloyds Maritime Information Services over individuele scheeps-


reizen van routegebonden schepen.
Omdat de havens van Antwerpen en Emden uit concurrentieoverwegingen de 
gegevens uit de ladingbrieven niet vrijgeven, moest het vervoer van milieubedrei-
gende stoffen van en naar deze havens worden geschat. Dit hee geleid tot onder-
schatting van de kansen door het rekenmodel. Bij de berekening van de bestrij-
dingscapaciteit is dit gecorrigeerd.


De kansenkaart van incidenten in de vier zeegebieden laat het volgende zien: 
• De kans op uitstroom van ladingolie is het grootst in het aanloopgebied voor de 


havenmond van Hoek van Holland. 
• De kans op uitstroom van chemicaliën is het grootst voor Hoek van Holland, 


gevolgd door de kust van Walcheren.
• De kans op uitstroom van bunkerolie is voor Hoek van Holland het grootst.
De berekeningen geven aan dat de kans op aanzienlijke verontreinigingen door 
olie het grootst is. De kans op verontreinigingen door chemicaliën is twee keer zo 
klein. Het vrijkomend volume bij een chemicaliënincident is ongeveer een kwart 


Gesignaleerde verontreinigingen 


�99�-�00�


Geografische weergave van de kans 


op incidenten met olie-uitstroom, 


op basis van de SAMSON resul-


taten. De  kleur geeft de statistisch 


bepaalde frequentie maal het volume 


van de incidenten ter plaatse aan.


     Scheepvaartroute
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van de uitstroom bij een incident met een olietanker. De kans op kleine veront-
reinigen (tot 100 m3) betre vooral bunkerolie. 


3.�.4 Maatgevende incidenten met ladingolie
De gekozen maatgevende incidenten hebben betrekking op de ongevalskansen 
in de EEZ en het aangrenzende gebied. Bij de berekening van de mogelijke 
uitstroomvolumes is uitgegaan van de indeling van tankers. 
Tot 30 meter diepstekende olietankers op de Noordzee zijn opgebouwd uit meer-
dere centertanks van elk maximaal 30.000 m3 inhoud en zijtanks van elk maxi-
maal 15.000 m3. Zij kunnen niet maximaal geladen naar Europoort. Olietankers 
met een diepgang tot 20 meter hebben zijtanks van maximaal 5.000 m3 en center-
tanks van 10.000 m3. In de ondiepwaterroute boven de Waddeneilanden mogen 
tankers maximaal geladen zijn met 10.000 m3 olie. 
Op basis van reële incidenten zijn voor de verschillende gebieden van de Noordzee 
maatgevende incidenten vastgesteld en de kans bepaald dat ze zich voordoen.


Zeegebied


Als maatgevende incident voor de EEZ buiten de 60 km uit de kust geldt een 
aanvaring met een olietanker waarbij 15.000 m3 olie uitstroomt (100 procent van 
één zijtank of 50 procent van een centertank van diepstekende olietankers). De 
kans op zo’n incident is eens in de zeventig jaar. De hotspots liggen in de diepwa-
terroute op meer dan 60 km uit de kust.


Zeeuwse kust


Als maatgevend incident voor de Zeeuwse kust geldt een aanvaring met een 
olietanker waarbij 5.000 m3 olie uitstroomt (100 procent van één side tank of 50 
procent van een centertank van een minder diep stekende olietanker). De kans 
op dit incident is eens in de tweehonderd jaar. De hotspot ligt in de vaargeul op 
de grens met België. 


Hollandse kust


Als maatgevend incident voor de Hollandse kust geldt een aanvaring met een olie-
tanker waarbij 7.500 m3 olie uitstroomt (één zijtank van een 75 procent geladen, 
diepstekende olietanker). De kans hierop bedraagt eens in de vijig jaar. De 
hotspot ligt in de aanloopgeul naar Europoort, voor Hoek van Holland.


Waddenkust


Als maatgevend incident boven de wadden geldt een aanvaring met een olie-
tanker waarbij 2.500 m3 olie uitstroomt (50 procent van één zijtank van een 
maximaal 10.000 m3 vervoerende, ondiepstekende olietanker). De kans hierop 
bedraagt eens in de 650 jaar. De hotspot is het kruispunt van de Noord-Zuid en 
Oost-Westroute van de ondiepwaterroute. 


3.3 Waddenzee


3.3.� Scheepsbewegingen
De (beroeps)scheepvaart maakt op de Waddenzee en Eems-Dollard gebruik van 
natuurlijk gevormde geulen.
De belangrijkste routes zijn:
• De vaarwegen vanaf de Noordzee naar Den Helder, het IJsselmeer, Harlingen 


en Lauwersoog


Maatgevende incidenten 
in omringende landen
Groot-Brittanië heeft een maatgevend 
incident vastgesteld voor het bestrijden 
van olie met detergenten: een uitstroom 
van 14.000 m3 olie, die zich eens in de 
veertig jaar kan voordoen.
Duitsland heeft geen maatgevende inci-
denten vastgesteld. Wel heeft het vele 
schepen in eigendom die in staat moe-
ten worden geacht 15.000 m3 olie in drie 
dagen mechanisch te bestrijden.
België heeft officieel geen bestrijdingsca-
paciteit en gaat uit van materieel dat door 
bergers beschikbaar kan worden gesteld. 
Wel werkt België aan de voorbereidin-
gen voor de bouw van een multifunctio-
neel bestrijdingsschip en is bestrijding met 
detergenten toegestaan.


Olie op Spaanse kust
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• De veerbootroutes van en naar de waddeneilanden (voor een deel samen-
vallend met de hierboven genoemde vaarwegen)


• De vaarwegen van de Noordzee naar de Eemshaven, Delfzijl en Emden.
Voor schepen met gevaarlijke en milieubedreigende lading geldt een toela-
tingsbeleid en een meldplicht. Per jaar vaart circa tweehonderd maal een 
schip met gevaarlijke lading op de route Den Helder – Den Oever; tussen 
Den Helder en het Schulpengat is dat ongeveer zeventig maal en op de route 
Harlingen– Kornwerderzand circa tachtig maal.


Uit onderzoek van de gegevens uit WATIS (Waddenzee Traffic Information 
System) voor het jaar 2000 blijkt dat op de Waddenzee in de categorie gevaar-
lijke en milieubedreigende stoffen vooral gasolie en vloeibaar gas wordt 
vervoerd met binnenvaarttankers. De grootste concentratie van deze schepen 
bevindt zich in de vaarwegen tussen Den Helder en Harlingen (vaak komen 
ze vanaf het IJsselmeer) en in het Eems-Dollardgebied. Incidenteel varen 
op de route naar Harlingen ook schepen met chemicaliën. De bunkers voor 
scheepsbrandstof mogen maximaal 100 m3 inhoud hebben en zijn veelal 
voorzien van een dubbele bodem.
In de Oostelijke Waddenzee en het Eems-Dollardgebied is naar de Eemshaven, 
Delfzijl en Emden in 2000 totaal 1,4 megaton aan milieubedreigende stoffen 
vervoerd. Zeevaart en binnenvaart hadden daarin een gelijk aandeel van 
ongeveer 0,7 megaton. In het zeevaartsegment is sprake van slechts enkele 
reizen met grote hoeveelheden ladingolie. 
Voor de binnenvaart is Delfzijl de belangrijkste haven. Ruwweg een kwart van 
het vervoer gaat naar de Eemshaven, de rest hee een bestemming stroom-
opwaarts aan de Eems. Bij een mogelijk ongeval is de uitstroomhoeveelheid 
beperkt, aangezien de schepen van maximaal 1.900 m3 een wettelijk bepaalde 
maximaal tankinhoud hebben van 380 m3.


Ontwikkelingen


Over de periode 1995 – 2003 zijn in de Waddenzee geen ontwikkelingen 
gesignaleerd die van belang zijn voor de risicobeoordeling. Alleen de recreatie-
vaart is toegenomen (en zal naar verwachting verder toenemen). Ook worden 
soms foutvarende tankers waargenomen.


3.3.� Ongevallen


Ongevallen met bulklading


In de Waddenzee en Eems-Dollard hebben zich in de periode 1990-2004 geen 
ongevallen voorgedaan waarbij milieubedreigende stoffen vrijkwamen.


Storingen en illegale lozingen


Het laatst verschenen overzicht van verontreinigingen dateert uit 2001. Daarin 
zijn over het gehele gebied en zijn havens 46 verontreinigingen gemeld van 
niet meer dan enkele liters. 


3.3.� Analyse van de mogelijke ongevallen
De Waddenzee kan vanuit twee richtingen als gevolg van een scheepsongeval 
worden verontreinigd:
• instroom onder invloed van wind en getijden van milieubedreigende stoffen 


na een incident op de Noordzee;


Uit recente gegevens verkregen door 
luchtsurveillance blijkt dat een toenemend 
aantal geladen tankers onterecht gebruik 
maakt van de route op 12 mijl uit de kust 
van de wadden. Een ongeluk in deze 
regio kan tot aanzienlijke besmeuring van 
de kust leiden. Tegen deze overtredingen 
wordt handhavend opgetreden.
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• verontreinigingen als gevolg van een scheepsincident op de Waddenzee of 
in het Eems-Dollardgebied.


De ongevallen op de Waddenzee zelf zijn in deze nota benaderd aan de hand 
van risicopunten zoals kruisende vaarwegen en harde objecten die kans geven 
op aanvaring en stranding. Voor de inschatting van mogelijke uitstroomhoe-
veelheden is als uitgangspunt een binnenvaarttanker gekozen met een laad-
vermogen van 1.500 m3, opgebouwd uit tanks van maximaal 380 m3 inhoud. 


3.3.3 Maatgevende incidenten met ladingolie
Vanaf de Noordzee


Als maatgevend incident op de Noordzee boven de Wadden geldt een gebeur-
tenis waarbij 2.500 m3 olie vrijkomt. Als deze hoeveelheid niet op zee wordt 
opgeruimd, kan een deel ervan door wind en getijden de Waddenzee binnen-
dringen. 


Waddenzee


Als maatgevend incident in het westelijk deel van de Waddenzee geldt een 
uitstroom door aanvaring met een tanker waarbij maximaal 380 m3 olie 
uitstroomt (100 procent van één tank van een binnenvaartschip). In de 
Oostelijke Waddenzee geldt als maatgevend incident een aanvaring van een 
olietanker waarbij maximaal 3.000 m3 uitstroomt (100 procent van één tank 
van een zeeschip). 


Eems-Dollard


Als maatgevend incident in het Eems-Dollardgebied geldt een aanvaring met 
een olietanker waarbij maximaal 760 m3 olie uitstroomt (100 procent van 
twee tanks van een binnenvaartschip).


3.4 Ooster- en Westerschelde


3.4.� Scheepsbewegingen
De Westerschelde is één van de drukst bevaren estuaria van de wereld. 
Jaarlijks varen meer dan 200.000 zeeschepen en binnenvaartschepen de 
stroom op of af. Elke dag zijn er wel schepen bij met een maximale diep-
gang die volgens de getijomstandigheden in het vaarwater zijn toegestaan. 
De grootste schepen (met een diepgang tot maximaal 15,5 meter), kunnen 
alleen de top van het hoogwater benutten en varen daarom relatief snel in de 
smalle geul. Deze schepen hebben soms een lengte van wel 350 meter en een 
maximale beladingscapaciteit tot 120.000 ton bulk. De bunkercapaciteit kan 
hierbij oplopen tot circa 5.000 ton.
Zeeschepen vervoerden in 2003 circa 63 megaton aan gevaarlijke en milieu-
bedreigende stoffen over de Westerschelde: 40 megaton aardolie en aardolie-
producten en 23 megaton meststoffen en chemicaliën. Binnenvaartschepen 
vervoerden in 2002 in totaal 2 megaton aan gevaarlijke en milieubedreigende 
stoffen van Rotterdam naar de zeehavens aan de Westerschelde.
Op de Oosterschelde worden gevaarlijke en milieubedreigende stoffen 
uitsluitend door binnenvaartschepen vervoerd. Het verkeer is vooral Noord-
Zuid gericht tussen het benedenrivierengebied en de zeehavens aan de 
Westerschelde.


Risicopunten in de Waddenzee
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Ontwikkelingen


Het is te verwachten dat na uitvoering van de geplande geulverdieping de 
nautische veiligheid op de Westerschelde verandert. Het aantal scheepsbewe-
gingen zal toenemen en nog grotere schepen zullen van de vaarweg gebruik-
maken.
Uit de ongevalsanalyse voor de Westerschelde blijkt dat het aantal aanvaringen 
in de eerste jaren na 1979, mede door regiospecifieke maatregelen, sterk is 
gedaald. Vanaf 1995 tot en met 2002 is het aantal vrijwel gelijk gebleven. 
De aard en omvang van het verkeer op de Oosterschelde verandert nauwelijks.


3.4.� Ongevallen


Ongevallen met lading


Jaarlijks worden op de Westerschelde veel incidentele verontreinigingen gesig-
naleerd. Deze zijn het gevolg van (soms zware) ongevallen tussen schepen 
onderling of met obstakels, waarbij diverse milieubedreigende stoffen in het 
water zijn terechtgekomen.


Storingen en illegale lozingen


In de provincie Zeeland zijn in 2001 53 milieubedreigende verontreinigingen 
gemeld met een totaal volume van 10 m3 aan verontreinigingen. In 43 procent 
van de gevallen was de veroorzaker niet bekend. Wel staat vast dat deze 
verontreinigingen het gevolg zijn van storingen en van bewust illegaal lozen 
van oliehoudend bilgewater en ladingresten (residu en sludge).


3.4.3 Analyse van de mogelijke ongevallen
De risico’s en gevaren op de Westerschelde en de aanliggende hoofdtranspor-
tassen (Kanaal van Gent naar Terneuzen en de Schelde-Rijnverbinding) en in 
mindere mate op de Oosterschelde, worden vooral bepaald door het transport 
van gevaarlijke stoffen. De ongevalsanalyse is uitgevoerd op basis van:
• het totale aantal scheepvaartbewegingen en het aantal scheepsbewegingen 


met gevaarlijke lading;
• de incidentengeschiedenis van de afgelopen jaren;
• de verkeerssituatie op locaties met een verhoogd ongevalsrisico of een hoge 


ongevalsfrequentie. 
Deze punten bepalen ook het risicoprofiel dat de noodzaak van voorbereiding 
op de ongevallen- en rampenbestrijding in beeld brengt.


De locaties en situaties met een verhoogd ongevalsrisico zijn kruisingen, split-
singen en ontmoetingspunten van zee- en binnenvaartschepen.
In de Westerschelde liggen dergelijke risicopunten in de bocht van Hansweert, 
voor de Sloehaven en in het Nauw van Bath. Met name de vervlechting en 
ontvlechting van binnenvaartschepen en zeeschepen maken Hansweert tot 
het meest risicovolle punt van de beide Scheldes.
In de Oosterschelde is de Kop van olen een risicopunt.


Gevaarlijke situaties kunnen zich ook voordoen als schepen uit het roer lopen, 
danwel dwarsvallen als gevolg van omhooglopen op ondieptes in combinatie 
met hoge stroomsnelheden. Alleen bij zware ongevallen is er kans op het lek 
raken van een of meerdere ladingtanks of bunkers. 


Risicopunten Zeeuwse delta
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3.4.4 Maatgevende incidenten met ladingolie


Oosterschelde


Als maatgevend incident bij het risicopunt bij de Kop van olen geldt een 
uitstroom door aanvaring met een olietanker waarbij maximaal 380 m3 
uitstroomt (100 procent van één tank van een binnenvaartschip).


Westerschelde


Op de Westerschelde kunnen, door aanvaring met een zeeschip, twee lading-
tanks van een binnenvaartschip van ieder maximaal 760 m3, dus totaal 
1.520 m3 leegstromen. Een incident met een zeeschip kan leiden tot het leeg-
stromen van een ladingtank van maximaal 5.000 m3. Als maatgevend inci-
dent bij het risicopunt Hansweert geldt een aanvaring met het grootste type 
binnenvaarttanker waarbij maximaal 1.520 m3 uitstroomt (100 procent van 
twee tanks).
Als maatgevend incident bij het risicopunt bij de Sloehaven geldt een een 
aanvaring met een tanker waarbij maximaal 5.000 m3 uitstroomt (50 procent 
van een zijtank van een zeeschip).


maatgevend scenario


risicopunten/hotspots maatgevend incident       op te ruimen in


Noordzee


Zeeuwse kust aanloopgeul Westerschelde 5.000 m3 2 dagen


Hollandse kust aanloopgeul Europoort 7.500 m3 2 dagen


Waddenkust NZ-OW kruising ondiep-waterroute 2.500 m3 2 dagen


zeegebied kruispunten diepwaterroute, min. 60 km uit kust 15.000 m3 3 dagen


Waddenzee


vanaf de Noordzee NZ-OW kruising ondiep-waterroute 2.500 m3 2 dagen


westelijk deel Den Helder, Den Oever, Harlingen 380 m3 1 dag


oostelijk deel onder Borkum 3.000 m3 2 dagen


Eems-Dollard tussen Delfzijl en Emden 760 m3 1 dag


Zeeuwse delta


Oosterschelde-oost Kop van Tholen 380 m3 1 dag


Westerschelde-oost Hansweert 1.520 m3 2 dagen


Westerschelde-west Sloegebied 5.000 m3 2 dagen


3.5 Geen maatgevende incidenten met chemicaliën


Voor incidenten met chemicaliëntankers zijn geen maatgevende incidenten 
vastgesteld. Weliswaar doen zich wereldwijd ook met bulkvervoer van chemi-
caliën incidenten voor, maar de meest voorkomende chemische stoffen zijn 
snelle verdampers en oplossers in water en daarvoor zijn geen bestrijdings-
technieken beschikbaar. Wereldwijd bestaat bovendien nog onvoldoende 
inzicht in de mogelijkheid om chemische stoffen effectief op te ruimen met 
oliebestrijdingsmateriaal.
Juist vanwege dit gebrek aan bestrijdingsmiddelen stelt de International 
Maritime Organisation (IMO) van de Verenigde Naties dan ook strenge eisen 
aan het vervoer van chemicaliën. 


Totaaloverzicht maatgevende 


 scenario’s met ladingolie 


Gifvaten op het strand
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Verpakte chemicaliën opgeruimd op het strand


In de nacht van 8 op 9 december 1993 verloor het Franse m.s. ‘Sherbro’ in stormachtig 


weer, ter hoogte van Cherbourg 88 containers van haar deklading waaronder vier geladen 


met het landbouwgif ‘APRON plus 50 DS’. De inhoud van drie APRONcontainers spoelde 


vrijwel volledig aan op de Franse kust nabij Cherbourg. De vierde APRONcontainer 


stroomde door het Nauw van Calais, raakte open en verloor circa 180.000 zakjes APRON. 


Op 19 januari spoelden de eerste honderden zakjes aan nabij IJmuiden.


Door inzet van Rijkswaterstaat, hoogheemraadschappen, waterschappen, kustgemeenten, 


brandweer, politiekorpsen en opruimploegen van lokale aannemers zijn in de periode van 


19 januari tot 1 februari circa 130.000 zakjes APRON van het strand verwijderd en afge-


voerd naar de fabrikant van APRON. Op Duitse kusten spoelden ongeveer 15.000 zakjes 


aan, zo’n 35.000 zakjes worden vermist. 
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Sam
envatting


Samenvatting
De voorgaande twee hoofdstukken beschreven de 


risicofactoren en de kansen op incidenten en daarbij 


vrijkomende volumes aan gevaarlijke en/of milieu-


bedreigende stoffen. Kennis en inzicht in deze zaken 


alléén zijn nog niet toereikend voor het bepalen van 


de nodige bestrijdingscapaciteit. Daarvoor is ook een 


onderbouwde strategie nodig voor de aanpak van de 


bestrijding met een afwegingskader om te kunnen 


besluiten of een verontreiniging bestrijdenswaardig is.


De bestrijdingsstrategie voor uitstromende stoffen 


heeft als uitgangspunten: een gebiedsgerichte bena-


dering, oriëntatie op drijvende verontreinigingen 


(met name olie) en samenwerking met marktpartijen. 


Dit laatste is noodzakelijk om in alle te beschermen 


gebieden optimaal over het benodigde materieel te 


kunnen beschikken.


De feitelijke strategie kent drie fasen:


1 veiligstellen van mensenlevens en voorkomen van 


uitstroom van gevaarlijke of milieubedreigende 


stoffen;


2 concentreren en opruimen van vrijkomende stoffen 


bij de bron;


3 grootschalig bestrijden wanneer de stof zich toch 


verspreidt en de kust kan bedreigen. 


Mechanische verwijdering op het water is de eerste 


optie. Daartoe streeft Rijkswaterstaat naar een opti-


male mix van eigen schepen en bestrijdingsmiddelen 


(zoals veegarmen en schermen) en van marktpartijen 


te betrekken schepen. Afzonderlijke bestrijdings-


scenario’s per regio dienen de afstemming van het 


benodigde bestrijdingsmaterieel op de maatgevende 


incidenten voor het betreffende gebied te waar-


borgen. 


Bestrijding van olie met detergenten kan op de 


Noordzee worden toegepast voor het beperken van 


schade aan ecologisch waardevolle gebieden.


In sommige gevallen, bijvoorbeeld bij storm, is niet 


méér mogelijk dan het volgen en monitoren van de 


verontreiniging. 


Bestrijden van voor de mens gevaarlijke of milieu-


bedreigende stoffen in het mariene milieu is altijd 


maatwerk. Alle factoren die in het spel zijn, zowel 


aan de kant van de bedreiging als aan de kant van 


het bedreigde gebied, zijn variabel. Zodra zich een 


incident voordoet waarbij milieubedreigende stoffen 


uitstromen start de bestrijdingsorganisatie van 


Rijkswaterstaat een afweging aan de hand van de 


volgende hoofdvragen: 


• is de betreffende stof gevaarlijk voor mensen en/of 


bedreigend voor ecologische en/of economische 


waarden?


• wat is het gedragsprofiel van de stof, om welk 


volume gaat het, wat zijn de omgevingscondi-


ties en welke bestrijdingsmiddelen zijn nodig en 


beschikbaar?


• welke gebieden worden bedreigd, hoe kwetsbaar 


zijn ze en wat zijn de feitelijk bedreigde ecologische 


en economische waarden op dit moment? 


Dit afwegingskader leidt tot een besluit over de 


bestrijdenswaardigheid van de betreffende verontrei-


niging en een keuze van de toe te passen technieken.


Omgevingsfactoren die een rol spelen hebben vooral 


van doen met de condities van wind en golven en 


met stroomsnelheden in het getroffen zeegebied. 


In de regel is boven windkracht 6 en een golfhoogte 


van 2 meter geen bestrijding mogelijk. Hierdoor 


kunnen verontreinigende stoffen aanspoelen.


Omgevingscondities op kusten en droogvallende 


platen zijn leidend bij de keuze van bestrijdingstech-


nieken. De vruchtbare sedimentlaag op platen wordt 


ontzien; spoelen de getijden de verontreiniging niet 


weg, dan rest uitsluitend handwerk. Rijkswaterstaat 


heeft langs de hele Nederlandse kust containers 


gestationeerd met materiaal voor het schoonmaken 


van stranden, dijken en droogvallende platen. 


Groter materieel, zoals shovels en strandreinigers, 


wordt ingehuurd. Hebben deze verontreinigingen 


een beperkte omvang, dan neemt de betreffende 


gemeente het voortouw.


  


Voor de aanpak van het probleem van vogels 


die slachtoffer zijn van olieverontreiniging zal 


Rijkswaterstaat in samenwerking met marktpartijen 


een draaiboek opstellen.


4 Passende maatregelen 


4 Passende m
aatregelen 
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4.�   Hoofdlijnen bestrijdingsstrategie


4.�.� Uitgangspunten
De strategie voor het bestrijden van gevaarlijke en milieubedreigende stoffen in 
het mariene milieu gaat uit van een gebiedsgerichte benadering. De risico’s en de 
te beschermen ecologische en economische waarden zijn per bestrijdingsgebied 
in kaart gebracht. De bestrijdingsstrategie is daarop afgestemd.
Een ander uitgangspunt is dat het zwaartepunt van de bestrijding ligt bij drij-
vende vloeistoffen. Deze vormen immers het grootste risico vanwege de kans op 
incidenten met routegebonden schepen, waarbij grote hoeveelheden lading- of 
bunkerolie kunnen vrijkomen. Het is dan zaak de verontreiniging op het water 
te bestrijden voordat deze het land bereikt. Omdat ondanks dit streven kusten 
en oevers toch besmeurd kunnen raken, zijn ook bestrijdingsmiddelen nodig 
om aangespoelde olie te kunnen opruimen.
Een derde uitgangpunt is de bestrijdingsaanpak op basis van samenwerking 
met marktpartijen. Noch voor het rijk, noch voor het bedrijfsleven is het 
rendabel om op voldoende schaalgrootte te investeren in bestrijdingsma-
terieel. Rijkswaterstaat kiest daarom voor een optimale samenwerking met 
Nederlandse marktpartijen door een mix van eigen investeringen in bestrij-
dingsmiddelen zoals veegarmen en schermen, en de inzet van marktpartijen 
die schepen beschikbaar houden waarop de bestrijdingsmiddelen kunnen 
worden aangebracht. 


4.�.� Afwegingskader bij bestrijding
Zodra een verontreiniging van het mariene milieu wordt gesignaleerd treedt 
de bestrijdingsorganisatie van Rijkswaterstaat volgens een vaste procedure zo 
snel en doelmatig mogelijk op. De eerste stap is een afweging van alle ter zake 
doende feiten en omstandigheden. Het resultaat van die afweging is het besluit 
om de verontreiniging wel of niet te bestrijden en zo ja, volgens welke aanpak.
Het afwegingskader hee de volgende hoofdlijnen. 
• Globale analyse van de aard van de bedreiging: is er sprake van gevaar voor 


mensen of van een bedreiging van het milieu of de economie, of een combi-
natie hiervan?


• Beoordeling van diverse condities, zoals het gedragsprofiel van de stof(fen), 
de verwachte uitstroomhoeveelheden, het weer en de zeegang, het mogelijke 
verspreidingsgebied, mogelijkheden en beperkingen van de verschillende 
bestrijdingsmiddelen en de beschikbaarheid van die middelen.


• Toetsing aan gegevens over de kwetsbare ecologische en economische 
gebieden en actuele status van de waarden die worden bedreigd (bijvoor-
beeld de feitelijke aanwezigheid van de fauna in de periode van het incident). 
Deze toets is onder meer gebaseerd op seizoensgebonden beschrijvingen. 
Indien prioritering nodig is, wordt gebruikgemaakt van de in hoofdstuk 2 
beschreven classificatie van kwetsbare gebieden. 


4.�.3 Bestrijdenswaardigheid van stoffen
Alle vervoerde oliën en chemicaliën (zowel in bulk als verpakt) moeten verge-
zeld gaan van datasheets met de belangrijke kenmerkende eigenschappen van 
de betreffende stof. Bij een incident moet de vervoerder deze gegevens terstond 
opgeven aan de Nederlandse autoriteiten die met de bestrijding zijn belast. De 
milieutechnisch adviseur van de bestrijdingsorganisatie van Rijkswaterstaat 
bepaalt het gedragsprofiel van de stof (zie paragraaf 2.3). Vervolgens worden 


Oliekerend scherm
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met behulp van diverse modellen de gebieden die mogelijke schade kunnen 
ondervinden in kaart gebracht. Omgevingsfactoren, zoals weersomstandig-
heden, bronlocatie, areeksnelheid en situering ten opzichte van kwetsbare 
gebieden spelen daarin mee. Op grond van de verwachte schade wordt advies 
uitgebracht over de noodzaak tot bestrijden van de stof. 
Mede op dit advies baseert Rijkswaterstaat de bestrijdingsaanpak. In de 
gemeentelijk ingedeelde gebieden gebeurt dit in nauw overleg met de brand-
weer die belast is met de aanpak van gevaarlijke stoffen. Voor de aanpak van 
radioactieve stoffen is het ministerie van VROM verantwoordelijk.`


4.�.4 Drie fasen 
De bestrijdingsstrategie richt zich achtereenvolgens op: 
• Voorkomen van uitstroming
 Voorkomen of afstoppen van de uitstroom van gevaarlijke of milieubedrei-


gende stoffen hee de hoogste prioriteit. De scheepsbemanning en de te hulp 
geroepen bergers moeten op het schip alles doen wat daartoe mogelijk is. 
Dat gebeurt in samenspraak met (desnoods in opdracht van) Rijkswaterstaat. 
Contracten met bergers op basis van Lloyds Open Form maken deze snelle 
actie mogelijk.


• Concentreren van de stof bij de bron
 Als toch stoffen uit het schip stromen wordt alles in het werk gesteld om de 


verontreiniging rond de bron te concentreren en te verwijderen. Dit levert 
de minste schade op voor het milieu. Bestrijdingsmateriaal dat voldoet aan 
specifieke eisen, moet daarom zo snel mogelijk op de locatie aanwezig zijn. 


• Bestrijden van zich verspreidende drijvende vloeistoffen
 Lukt het niet de verontreiniging rond de bron te concentreren, dan verspreidt 


de verontreiniging zich door wind en stroming over een steeds groter 
wordend gebied. De schade aan het milieu kan daardoor steeds verder 
toenemen, met name door de stijgende kans op aanspoelen op de kust. 
De bestrijdingsactie vereist daardoor in deze fase al snel vele opruimings-
eenheden. 


4.� Van strategie naar aanpak


De drie fasen van de bestrijdingstrategie vereisen elk de inzet van specifiek 
bestrijdingsmaterieel. 


Fase �: voorkomen van uitstroming
Meldingen van ongevallen komen gewoonlijk bij het Kustwachtcentrum of een 
meldpost binnen. Op het schip in kwestie tracht de bemanning of de berger 
intussen het uitstromen van vloeistof te voorkomen en de inhoud van bescha-
digde tanks over te pompen in vervangende tanks. Wanneer in dit stadium al 
kans bestaat dat er toch vloeistof uit het schip zal stromen, zet de bestrijdings-
organisatie van Rijkswaterstaat alvast de nodige stappen om snel in actie te 
kunnen komen wanneer fase 2 ingaat. 
Rijkswaterstaat hee op zee en in de delta eigen schepen die op werkdagen 
binnen één uur inzetbaar zijn met bestrijdingsmateriaal aan boord. In het 
weekend kan deze tijd oplopen tot vier uur. Aangekomen bij de verontreiniging 
kan hiermee een snelle bestrijding van start gaan.


Invloed van weersomstandigheden 
op bestrijding
Wind en golven stellen grenzen aan de 
mogelijkheid om olie op zee op te ruimem.
Veegarmsystemen, drijvend op het water 
en voortgetrokken door een schip met 
opslagruimte, zijn inzetbaar tot een wind-
kracht van 6 Bft en/of een golfhoogte van 
2,00 - 2,50 meter en een vaar- of stroom-
snelheid van 2 mijl per uur.
Oliekerende schermen en geleidende 
schermen met een verzamelsysteem zijn 
bruikbaar tot een golfhoogte van maxi-
maal 1,80 meter. Een scherm kan worden 
ingezet tot een vaar- of stroomsnelheid 
van max. 2 mijl per uur en een verzamel-
systeem tot wel 5 mijl per uur.
Behandeling van olieverontreinigingen 
met detergenten is mogelijk bij een wind-
kracht tussen de 2 en 7 Beaufort.
Op grond van de gemiddelde weers-
omstandigheden op de Noordzee moet 
per jaar rekening worden gehouden met 
120 dagen waarop geen bestrijdingsacti-
viteiten mogelijk zijn. Deze ‘onwerkbare 
dagen’ zijn niet gelijk over de seizoenen 
verdeeld.
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Fase �: concentreren bij de bron
Omwille van de veiligheid moet met metingen de giigheid, brandbaarheid 
en het explosiegevaar van een stof worden vastgesteld. Aandeling van giige 
en/of explosieve stoffen gebeurt door gespecialiseerd personeel.
Vloeistof die uitstroomt moet bij de bron geconcentreerd blijven. Het mate-
rieel dat daarvoor nodig is, behoort tot de categorie eerstelijnsschepen, die 
zijn uitgerust met veegarmen en opslagruimte hebben om de opgepompte 
vloeistof te bergen. Dit soort schepen is al inzetbaar wanneer de uitge-
stroomde vloeistof – kort na het incident – nog een laag vlampunt hee.
Als na een aantal uren de uitgestroomde stof een vlampunt hee hoger dan 
61o C kunnen tweedelijns schepen worden ingezet om de vloeistof ter plaatse 
op te ruimen. Deze schepen zijn uitgerust met één of twee veegarmen en 
voorzien van opslagruimte voor opgepompte vloeistof. 


Fase 3: inzet van alle middelen 
Indien meer bestrijdingseenheden nodig zijn moet de bestrijdingsactie worden 
opgeschaald. De schepen daarvoor betrekt Rijkswaterstaat van de markt. 
Tijdens werkdagen zijn ze binnen vier uur inzetbaar, in het weekend binnen 
acht uur. Sommige schepen hebben al veegarmen aan boord, andere worden 
uitgerust met veegarmen en andere middelen die Rijkswaterstaat op verschil-
lende plaatsen in depot hee. Hulpschepen met kerende schermen kunnen de 
effectiviteit van de veegarmen aanzienlijk vergroten.
Begeleiding vanuit de lucht met het kustwachtvliegtuig is essentieel om 
bestrijdingsschepen adequaat naar dikke lagen in de vervuilingen te kunnen 
sturen. In deze derde fase wordt hetzelfde materieel gebruikt dat al eerder in 
actie was, maar nu is verdere opschaling geboden om verdere verspreiding 
te voorkomen. Wordt de bedreiging van kwetsbare gebieden te groot, dan 
kunnen in ondiepe wateren hulpschepen in actie komen voor het mechanisch 
oplossen van de vloeistof in het water om aanspoelen te voorkomen. Waar 
de lokale omstandigheden dat mogelijk maken, kunnen kwetsbare gebieden 
tijdelijk worden afgeschermd totdat de verontreiniging is opgeruimd of verder 
getrokken.
Een andere optie is het opbrengen van detergenten met sproeivliegtuigen 
zolang de verontreiniging nog op de Noordzee drij.


Op stranden aangespoelde verontreinigingen worden machinaal (met strand-
reinigers, shovels, hijskranen) of handmatig met hark en schep opgeveegd, 
verzameld en afgevoerd. Kleine deeltjes olie die na het schoonmaken op 
de stranden zijn achtergebleven, kunnen mechanisch worden ondergespit 
waarna biodegradatie optreedt. 
Op droogvallende, met sediment bedekte platen en banken moet bij verwij-
dering van olieverontreiniging de vruchtbare sedimentlaag worden ontzien. 
Grootschalig machinaal verwijderen wordt dan vermeden. Een nieuwe vloed 
kan grote delen weer schoonspoelen. Gebeurt dit niet, dan blij alleen hand-
matig schoonmaken over.
Besmeurde vegetatie wordt afgesneden of verbrand, waarna vanuit de onder-
grond nieuwe scheuten een kans krijgen. 
Objecten en dieren kunnen worden schoongemaakt met schoonmaakmid-
delen op zeepbasis. Ze worden onder hoge druk of met de hand opgebracht. 
Voor dieren zijn speciale reinigingssystemen ontwikkeld.


Resultaten van bestrijdingsacties
In de periode 1990-2004 was Rijkswa-
terstaat in de EEZ, de Waddenzee en 
de Ooster- en Westerschelde betrokken 
bij 72 bestrijdingsacties wegens uitge-
stroomde in bulk vervoerde milieubedrei-
gende stoffen of olie uit brandstoftanks. 
Daarbij is minimaal 200 m3 verontreini-
ging opgeruimd.
Bij internationale acties heeft Rijkswa-
terstaat zijn grootste successen geboekt. 
Op verzoek van de Belgische, Engelse, 
Spaanse en Franse autoriteiten is in de 
periode 1992 – 2004 bij vijf uitgevoerde 
acties in totaal bijna 16.000 m3 aan olie-
verontreinigingen uit het water gehaald.


gebied


aantal 
acties


totaal 
geruim


de 
vloeistof


Noordzee en Westerschelde 8 200 m3


Noordzee en Westerschelde 15 onbekend


Noordzee en Westerschelde 11 niets


Waddenzee 3 niets


kust 35 1.500 m3


internationaal 5 16.000 m3


strandcontainers RWS


Bestrijdingsmaterieel voor reinigen van 
stranden en droogvallende platen.
Rijkswaterstaat huurt de benodigde capa-
citeit aan shovels en ander materieel voor 
het schoonmaken van stranden, platen 
en kwelders, per geval in bij lokale aan-
nemers voor grond-, weg- en water-
bouw. Raamovereenkomsten met gespe-
cialiseerde strandreinigingsbedrijven en 
containerbedrijven zorgen voor een snelle 
inzet bij incidenten. 
Voor het handmatig verwijderen van ver-
ontreinigingen zijn op 13 punten langs 
de kust containers met handgereedschap 
voor 50 tot 100 personen gestationeerd. 
De inzet van ingehuurde aannemers, 
gemeenteambtenaren (bijvoorbeeld reini-
gingspersoneel) en uitzendkrachten onder 
leiding van de kustdienst van Rijkswater-
staat, zorgt voor een snelle en veilige uit-
voering van de schoonmaakactie. 


Resultaat bestrijdingsacties periode �990-�004
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4.�.� Omgaan met olieslachtoffers
Bepaalde geloosde stoffen in het zeemilieu maken slachtoffers onder de mariene 
fauna. Vooral vogels zijn zeer gevoelig voor de kleefeigenschappen en toxiciteit 
van drijvende stoffen. In bepaalde seizoenen en in kwetsbare gebieden kan zelfs 
een relatief kleine olielozing een grote hoeveelheid olieslachtoffers maken.
Het hele proces van het verzamelen, het transport, de documentatie en 
analyse, de eventuele euthanasie of opvang, revalidatie en vrijlating van 
levende dieren moet gecoördineerd verlopen volgens tevoren vastge-
stelde richtlijnen en ontheffingen. Hiervoor bestaat nog geen draaiboek. 
Rijkswaterstaat zal met medewerking van het ministerie van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het voortouw nemen om in overleg met de 
betrokken maatschappelijke organisaties en gemeentes zo’n draaiboek voor 
dierslachtoffers bij milieu-incidenten op het water op te stellen. Een dergelijk 
draaiboek kan aan de gemeentelijke rampenplannen worden toegevoegd. In 
de uitvoeringsregelingen van zowel gemeenten als Rijkswaterstaat dient een 
onderlinge verwijzing naar het draaiboek te worden opgenomen.
 
4.�.� Bestrijdingstechnieken
Als uit de afwegingsprocedure blijkt dat bestrijding noodzakelijk en mogelijk 
is, bepaalt Rijkswaterstaat welke technieken geschikt en beschikbaar zijn. 
Een beknopt overzicht van de verschillende technieken.
Mechanisch opruimen betekent het machinaal of handmatig verwijderen van 
de stof uit het milieu (zee, kust en oever). Dit is de meest doelmatige en minst 
milieubelastende techniek en daarom de eerste optie. Milieubedreigende 
stoffen die in bunker of bulk nog aan boord zijn van een gezonken schip, 
worden mechanisch verwijderd.
Tijdelijk afsluiten van bedreigde gebieden met mechanische middelen (zoals 
schermen) of keringen (bijvoorbeeld van zand bij een inlaatgebied van een 
duinvallei). Afsluiten moet ecologisch en economisch verantwoord zijn. Bij de 
Oosterscheldekering of de Maeslantkering vergt dat een aparte afweging.
Toevoegen van ad- en absorptiemiddelen aan drijvende stoffen in havenbek-
kens om zo de stof alsnog uit het water te kunnen verwijderen. Nadeel van 
deze techniek is de toename van het te ruimen volume.
Chemisch bestrijden van olie met detergenten (aan de oppervlakte actieve, 
zeepachtige stoffen) op zee. Deze techniek versnelt het araakproces en he 
het kleefeffect op. In Nederland is deze techniek in te zetten ter bescher-
ming van kwetsbare ecologische gebieden op de Noordzee als mechanische 
verwijdering te laat komt of niet mogelijk is. De afweging van voor- en 
nadelen voor het milieu bovendien een duidelijk positief resultaat gee. 
Schoonmaakmiddelen worden uitsluitend gebruikt om objecten, vegetatie en 
dieren schoon te maken.
Versneld biologisch areken van aangespoelde olie op stranden is in 
Nederland vanwege de te lage temperaturen en onvoldoende vochtigheid van 
het zand een nauwelijks bruikbare methode. 
Volgen van de verontreiniging terwijl deze wordt meegevoerd met wind en 
stroom. Soms (bijvoorbeeld bij storm) is dit de enige mogelijkheid. ‘Volgen’ 
houdt in dat de positie en de aard van de verontreiniging permanent worden-
geregistreerd, terwijl aan alle betrokkenen regelmatig waarschuwingen 
worden gegeven. Aankelijk van de aard en omvang van de verontreiniging 
kan door natuurlijke processen het effect van de vrijgekomen verontreiniging 
beperkt blijven.


Gebruik detergenten
Belangrijke overwegingen om detergen-
ten (zeepachtige stof) in te zetten zijn:
•  bescherming van kwetsbare gebieden;
•  het is niet altijd mogelijk om olie  met 


mechanische middelen tijdig op te rui-
men, voordat deze schade kan toebre-
nen aan grote aantallen vogels die op 
de Noordzee aanwezig zijn; 


•  de huidige derde generatie detergen-
ten is minder toxisch dan de olie zelf.


Door een juiste toepassing kunnen deter-
genten de olie in de bovenste waterla-
gen snel oplossen, zonder dat water- en 
zeeorganismen levensbedreigend worden 
blootgesteld. Voorwaarden zijn: voldoend 
diep water (zeewaarts vanaf ongeveer de 
NAP -20m dieptelijn), goede weerscondi-
ties kan, een geschikte oliesoort. Zo kan 
worden voorkomen dat olie in zeer kwets-
bare gebieden langs de kust, de Wadden-
zee of de Zeeuwse delta terechtkomt .


Veel landen die aan de Noordzee grenzen, 
passen detergenten toe. Voor het Neder-
lanse zeegebied stelt Rijkswaterstaat in 
overleg met belangengroepen het afwe-
gingskader op. Bij ieder gebruik zal Rijks-
waterstaat de effecten ter plaatse meten. 
De resultaten kunnen leiden tot bijstelling 
van het afwegingskader.


Vogelwasinstallatie
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4.3 Uitstroom en opruimvolume van vloeistoffen


Het is tijdens de bestrijdingsactie van belang het op te ruimen volume regel-
matig opnieuw te schatten. Een bepaald volume uitgestroomde vloeistof blij 
op het zeeoppervlak niet onveranderd. De stof kan – aankelijk van de soort 
en de omgevingssituatie – verdampen of oplossen en zo geheel van het zeeop-
pervlak verdwijnen, of water opnemen en in volume toenemen tot twee of 
zelfs maximaal vier maal de oorspronkelijke omvang. In alle gevallen veran-
dert het volume. 
Aangespoelde olie kan zowel in volume als in gewicht toenemen door 
menging met zand en vuil. Ook dit is aankelijk van de situatie. Naast het 
schadeaspect is het dus ook voor de bestrijdingsactie van belang dat een 
verontreiniging vóór het aanspoelen wordt opgeruimd.


4.4 Verpakte milieubedreigende stoffen


Verpakte milieubedreigende stoffen zijn opgeslagen in vloeistofcontainers of 
in kleinere eenheden verpakt in vloeibare, vaste of pastavorm in stukgoedcon-
tainers geplaatst. Zolang de stof in de verpakking blij, is er tijd voor berging. 
Is de verpakking bij het incident of daarna beschadigd, dan stroomt de inhoud 
in het zeemilieu en moet worden bezien of en hoe bestrijding mogelijk is.
Gezonken verpakte stoffen die met de eigen sonarapparatuur van RWS of 
met ingehuurd materiaal zijn gelokaliseerd, kunnen worden opgetakeld. Zo’n 
actie moet deskundig en omzichtig worden uitgevoerd om te voorkomen dat 
verpakkingen of containers openscheuren waardoor de stoffen alsnog in zee 
belanden. Aangespoelde verpakte milieubedreigende stoffen kunnen, met 
grote voorzichtigheid, worden verzameld en afgevoerd.
 


4.5 De bestrijdingsorganisatie


4.5.� Verantwoordelijkheden
Op de Noordzee en in de monding van de Westerschelde ten westen van 
Vlissingen staan de operationele acties voor het bestrijden van milieubedrei-
gende stoffen door bergers en Rijkswaterstaat onder eindverantwoordelijkheid 
van de directeur Kustwacht. Deze wordt bij complexe incidenten bestuurlijk 
aangestuurd door het Interdepartementaal Beleidsteam Noordzee (IBTN). 
Op de Waddenzee, de Ooster- en Westerschelde, in de kustzone en op de 
oevers valt de aandeling van milieuincidenten onder verantwoordelijkheid 
van Rijkswaterstaat. Wanneer het incident de omvang hee van een ramp of 
zwaar ongeval is de burgemeester of coördinerend burgemeester, danwel de 
commissaris van de koningin bevoegd aanwijzingen te geven die specifiek 
gericht zijn op de openbare orde en/of veiligheid. 
Te allen tijde zal Rijkswaterstaat bij een milieuincident belanghebbende 
instanties (bestuurders, beheerders en gebruikers) waarschuwen en infor-
meren. Op de rijkswateren en wanneer verontreinigingen vanaf rijkswateren 
zijn aangespoeld, bepaalt Rijkswaterstaat de bestrijdingsaanpak en coördi-
neert de activiteiten in overleg met de regionale autoriteiten.


Afvoer en verwerking van 
verzamelde stoffen
Verontreinigende stoffen die uit het 
mariene milieu zijn verwijderd moeten 
worden afgevoerd en verwerkt. De eerste 
stap daarvoor is scheiding van de stof in 
kwestie en de overige stoffen zoals water, 
zand of vuil. De te verwerken hoeveel-
heid wordt hierdoor aanzienlijk kleiner. 
De kosten van het vervoer en de uitein-
delijke verwerking in vuilverbrandings-
ovens of de verwerking tot andere pro-
ducten dalen navenant. Voor scheiding 
van een olie/zandmengsel zijn machines 
ontwikkeld. Vuilverwerking is kostbaar. 
Het loont dan ook om een strand te reini-
gen voordat een vloeistof aanspoelt.


Natuurlijke processen van 


vloeistoffen, zoals olie
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4.5.� Omvang van en eisen aan in te zetten personeel
Alle regionale diensten van Rijkswaterstaat hebben een crisisorganisatie 
voor incidenten op rijkswegen en rijkswateren. Onderdeel daarvan zijn de 
24-uursposten. Een beperkt aantal medewerkers is voltijds belast met de voor-
bereiding, bestrijding en aandeling van incidenten. Het merendeel van het 
overige RWS-personeel dat na een incident voor bestrijding nodig is, wordt 
gemobiliseerd uit het reguliere werk. Zo nodig wordt extra personeel inge-
huurd. Inzet van marktpartijen verloopt via jaarlijkse afroepcontracten of 
incidentele overeenkomsten.
Op jaarbasis komt de benodigde personeelscapaciteit voor de bestrijding van 
milieubedreigende stoffen op zee en in de delta op ongeveer achttien volledige 
arbeidsplaatsen.
Voor alle incidenten die tot nu toe in het beheergebied zijn opgetreden 
of waarbij Nederland internationaal assistentie verleende, was voldoende 
deskundig personeel beschikbaar; zowel van Rijkswaterstaat zelf als van inge-
huurde aannemers. 
De bestrijdingsorganisatie van Rijkswaterstaat kan ten tijde van een incident 
overheidsonderdelen en onderzoeksinstituten is op velerlei gebied raadplegen. 
Wél is aandacht geboden voor verlies aan kennis bij vertrek van deskundigen. 
Ook de coördinatie van nationale en internationale onderzoeksprojecten op 
dit vakgebied is een aandachtspunt.


Strandreiniger


Oliebestrijdingsschip ms. Arca
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Verontreiniging voorkomen door tijdig bergen van olie uit wrak


Op 25 januari 2003 is het Nederlandse ro-ro schip ‘Assi Eurolink’ op de Noordzee in 


aanvaring gekomen met het Zweedse ro-ro schip ‘Seawheel Rhine’. De Assi EuroLink is 


gezonken. Het schip vervoerde geen lading. De aanvaring vond plaats in de zogenaamde 


Friesland junction, ongeveer 77 kilometer Noord West van Terschelling.


Rijkswaterstaat wilde de Assi Eurolink zo spoedig mogelijk bergen omdat het wrak de 


scheepvaart hinderde. De aanbesteding mislukte echter. Daarop besloot Rijkswaterstaat 


het wrak dieper in de zeebodem te laten zakken, waardoor het gevaar voor de scheeps-


vaart zou zijn geweken. Randvoorwaarde daarbij was dat het wrak milieutechnisch geen 


problemen zou opleveren. Na inspectie door duikers is de olie uit de bereikbare tanks en 


leidingsystemen verwijderd. Met behulp van baggermaterieel is het wrak vervolgens naar 


de gewenste diepte afgezonken. 
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Sam
envatting


Samenvatting
De berekening van de noodzakelijke bestrijdings-


capaciteit is complex. Uitgaande van de maatge-


vende incidenten in elke bestrijdingsregio, bepalen 


met name de gebiedsomstandigheden en de in het 


gebied te beschermen waarden binnen welke tijd 


de verontreinigende stoffen uit het mariene milieu 


moeten zijn verwijderd. Deze tijdfactor geeft samen 


met het maatgevend incident het maatgevend 


scenario. 


Met behulp van rekenmodellen, waarin factoren als 


mobilisatietijd en vaarafstanden van schepen zijn 


ingevoerd, is vervolgens het noodzakelijke bruto-


volume vastgesteld aan schepen met opslagruimte 


en hun bestrijdingsmiddelen. De achterliggende 


berekeningen zijn niet in de nota opgenomen, wel 


de uitkomsten over het materieel dat nodig is om de 


benodigde capaciteit te halen.


De bestrijdingscapaciteit die Rijkswaterstaat beschik-


baar heeft, is gericht op vooral drijvende verontrei-


nigingen. Bij de berekening van de totaal benodigde 


bestrijdingscapaciteit is uitgegaan van de trits: 


snelle interventie, opschaling en zekerheidstelling. 


Zekerheidstelling betekent een zeker percentage aan 


te contracteren capaciteit om erop voorbereid te zijn 


dat niet alle van de markt te betrekken schepen op 


het moment van het incident ook werkelijk in het 


gebied aanwezig zijn. 


Het materieel voor de Noordzee bestaat naast een 


eigen oliebestrijdingsvaartuig, voornamelijk uit sleep-


hopperzuigers. Deze zijn over drie gebieden verspreid 


en op afroep beschikbaar. Bij de bestrijding op zee 


en in de delta speelt ook het kustwachtvliegtuig een 


belangrijke rol. Voor inspectie en handhaving komt 


in de komende jaren een tweede kustwachtvliegtuig 


beschikbaar. 


Voor bestrijding op de Waddenzee zijn zes veegarm-


systemen verspreid over de kust en eilanden gesta-


tioneerd; bij een incident worden de benodigde in 


het gebied aanwezige sleephopperzuigers ingehuurd, 


terwijl ook een eigen bestrijdingsvaartuig inzetbaar is. 


Bestrijding op de Ooster- en Westerschelde gebeurt 


met eigen en op afroep beschikbare bestrijdings-


schepen. 


De omvang van de capaciteit en de beschikbaarheid 


voor het bestrijden van omvangrijke, reëel geachte 


incidenten in het zeegebied (vanaf 60 kilometer uit 


de kust) van Nederland schiet in 2005 tekort, terwijl 


voor zekerheidstelling nog extra materieel nodig is. 


De beschikbare bestrijdingscapaciteit om bij inci-


denten in de Nederlandse kustzone vrijkomende 


milieubedreigende stoffen binnen een genormeerd 


tijdsbestek te kunnen opruimen, is op orde. Dat geldt 


ook voor de snelle interventie.


De bestrijdingscapaciteit voor het opruimen van 


uitstromende milieubedreigende stoffen in het 


Waddengebied is krap. Gezien de grote natuur-


waarden in dit gebied schieten de middelen te kort 


voor snelle interventie en zekerheidsstelling. 


De bestrijdingscapaciteit om adequaat te kunnen 


reageren op milieubedreigende gevolgen van inci-


denten op de Westerschelde is onvoldoende. In 


de Oosterschelde en Westerschelde is meer capa-


citeit voor snelle interventie noodzakelijk en in de 


Westerschelde ook voor zekerheidstelling.


Ingeval van grotere incidenten dan alleen de maat-


gevende scenario’s wordt al het beschikbare mate-


rieel uit aangrenzende bestrijdingsregio’s ingezet 


en bieden buurlanden hulp op grond van interna-


tionale verdragen. Voor het eventueel aanbrengen 


van detergenten op uitgestroomde olie op volle zee 


wordt een afroepcontract met de Britse overheidsor-


ganisatie Maritime and Coastguard Agency (MCA) 


gesloten.


5 Noodzakelijke bestrijdingscapaciteit


5 N
oodzakelijke bestrijdingscapaciteit
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5.� Berekening van de nodige bestrijdingscapaciteit


Rijkswaterstaat hee een gebiedsgerichte benadering voor de bestrijding van 
gevaarlijke of milieubedreigende stoffen in het mariene milieu. In hoofd-
stuk 3 zijn voor de verschillende gebieden in de zee en de delta maatgevende 
incidenten beschreven. De daarin gegeven volumes voor de uitstroom van 
milieubedreigende stoffen, geven een indicatie van het risico waartegen de 
betreffende gebieden moeten worden beschermd.
Rijkswaterstaat hee aan de hand van de maatgevende incidenten en rekening 
houdend met gebiedskenmerken en gemiddelde omgevingscondities, voor elk 
zee- en deltagebied berekend binnen welke tijd een verontreiniging met de 
omvang van het maatgevend incident moet zijn opgeruimd. Dit zijn de zoge-
naamde maatgevende scenario’s. Uitgaande van deze scenario’s is aan de hand 
van rekenmodellen de werkelijk benodigde bestrijdingscapaciteit bepaald.
In deze modellen zijn tal van variabelen verwerkt, zoals afstanden tussen inci-
dentlocaties en havens, mobilisatietijd en scheepsconfiguratie. De rekenmo-
dellen zelf zijn niet in deze nota opgenomen, de eindresultaten uiteraard wel. 
Ze komen hieronder per afzonderlijk gebied aan bod. 


5.�.� Opbouw van de bestrijdingscapaciteit
Rijkswaterstaat hee als uitgangspunt dat de bestrijdingscapaciteit die in de 
regio aanwezig is minimaal overeenkomt met de bestrijdingscapaciteit die 
volgens het maatgevend scenario voor de betreffende regio is vereist. Wanneer 
het incident uitgroeit tot bovenregionale omvang of wanneer om andere reden 
assistentie nodig is, kan vanuit andere regio’s worden bijgesprongen met mate-
rieel dat voldoet aan de regionale omstandigheden. Op deze wijze kunnen in 
principe ook grotere incidenten of meerdere maatgevende incidenten tegelijk 
worden bestreden.
Als het incident ook een buurland bedreigt, of te omvangrijk is voor uitslui-
tend nationale bestrijding, wordt om buitenlandse assistentie gevraagd. Voor 
mobilisatie kan echter veel tijd nodig zijn.


De totale bestrijdingscapaciteit is opgebouwd uit de volgende eenheden:
• eenheden voor snelle interventie, in staat om kleinere verontreinigingen 


aan te pakken en bij grotere incidenten snel aanwezig te zijn om, rekening 
houdend met het vlampunt, te starten met bestrijding aan de bron;


• eenheden voor opschaling, in te zetten als de verontreiniging te groot is 
voor de snelle interventie-eenheid;


• eenheden voor zekerheidstelling, in te calculeren op basis van historische 
gegevens waaruit blijkt dat de geplande opschalingscapaciteit niet altijd 
aanwezig is. Dit kan regionaal oplopen tot een tekort van 25 procent. 


5.�.� Maatgevende scenario’s en 
 bestrijdingscapaciteit per gebied
Voor de gebiedsgewijze uitwerking van de maatgevende scenario’s 
is gebruik gemaakt van modelsimulaties in de besproken gebieden. Voor drij-
vende vloeistoffen is daarbij een verplaatsingssnelheid op open water aange-
houden van 2,5 procent van de overheersende windsnelheid van 4 B (5,5 tot 
7,9 meter per seconde) uit zuidwestelijke richting.
Indien keuzes gemaakt moeten worden bij de inzet van bestrijdingsmiddelen 
gee de kwetsbaarheidsklasse een basis om prioriteiten te stellen. Daarbij 


Skimmeropstelling


Verzamelsysteem


Scheepsgebonden veegarmen ms. Arca
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wordt in principe geen onderscheid gemaakt tussen de te beschermen ecolo-
gische en economische waarden. Moeten op dit punt strategische keuzes 
worden gemaakt, dan gebeurt dat binnen de context van het afwegingskader 
onder eindverantwoordelijkheid van het Beleidsteam.


maatgevend scenario


maatgevend 
incident in m3 


opruim-
tijd in 
dagen


huidige bruto 
scheepsvolume 
in m3


bestrijdings-
capaciteit in 
� dag in m3


bestrijdings-
capaciteit in 
� dagen in m3


bestrijdings-
capaciteit in 
3 dagen in m3


bestijdings-
capaciteit in 
4 dagen in m3


Noordzee


Zeeuwse kust 5.000 2 3.500 6.912


Hollandse kust 7.500 2 11.000 8.640


Waddenkust 2.500 2 2.200 4.320


zeegebied 15.000 3 14.700 12.600 15.456


Waddenzee


vanaf de Noordzee 2.500 2 5.000 3.600


westelijk deel 400 1 5.000 720


oostelijk deel 3.000 2 3.000 3.600


Eems-Dollard 760 1 1.000 720


Zeeuwse delta


Oosterschelde, oost 380 1 100 360


Westerschelde, oost 1.520 2 700 1.440


Westerschelde, west 5.000 2 3.200 2.160 3.240 4.320


onvoldoende capaciteit voldoende capaciteit


5.� Maatgevende scenario’s voor de Noordzee


De Noordzee is voor de bestrijding van milieubedreigende stoffen verdeeld 
in vier regio’s. Een zone vanaf de kustlijn tot 60 km in zee is opgedeeld in de 
gebieden: Zeeuwse kust, Hollandse kust en Waddenkust. Het vierde gebied 
beslaat de rest van de EEZ.
In 2005 bedraagt het totale (grotendeels via afroepcontracten) beschik-
bare bruto scheepsvolume voor de Noordzee 14.700 m3. Het ms Arca van 
Rijkswaterstaat is in alle regio’s binnen één uur inzetbaar voor snelle inter-
ventie en eerstelijnsbestrijding. Vanuit de standplaats Scheveningen ligt 
Walcheren op vier uur en Den Helder op vijf uur varen. De overige bestrij-
dingscapaciteit is regionaal in meerjarige afroepcontracten vastgelegd. 
Op werkdagen geldt een mobilisatietijd van vier uur en in het weekend van 
acht uur. Zes van de zeven gecontracteerde bestrijdingsschepen hebben 
permanent een of twee veegarmen aan boord; bij het zevende schip moet de 
veegarm worden aangevlet.
Hulpschepen kunnen snel de verspreid langs de kust gestationeerde 1.600 
meter aan schermen en een verzamelsysteem mobiliseren. Het bestrijdings-
vaartuig Arca hee permanent 200 meter aan schermen aan boord. 


Bestrijdingscapaciteit van het huidige materieel (�005) in opeenvolgende dagen
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5.�.� Uitwerking per regio


Regio zeegebied


Incidenten in het zeegebied (meer dan 60 km uit de kust) met de omvang van 
het maatgevend incident van 15.000 m3 uitgestroomde olie kunnen vooral 
optreden op kruispunten van vaarroutes met het verkeersstelsel voor diepste-
kende schepen dat over en langs de EEZ loopt. Met name het kruispunt 70 km 
uit de kust voor Europoort is risicovol. 
Dit type incident bedreigt de kwetsbare gebieden Friese front, kustzone, zand- 
en grindwingebieden en belangrijke delen van verkeersstelsels en daarnaast 
de minder kwetsbare Oestergronden, Doggersbank en Klaverbank. Ook de 
minder kwetsbare platforms, toekomstige windmolenparken, en delen van 
verkeersstelsels kunnen worden getroffen.
Bij de overheersende windrichting, windkracht en getijstromen liggen binnen 
een straal van 16 tot 32 km vanaf de plaats van het incident gebieden en 
objecten die in twee dagen kunnen worden verontreinigd. Om verontreini-
gingen en gevolgen voor zeer kwetsbare gebieden tegen te gaan, is het maat-
gevend scenario erop gericht binnen drie dagen 15.000 m3 aan uitgestroomde 
olie uit het milieu te verwijderen, terwijl snelle interventie verspreiding naar 
de kust moet voorkomen. 
De beschikbare capaciteit in 2005 is hiervoor niet toereikend.


Regio Zeeuwse kust


Incidenten in de regio Zeeuwse kust met de omvang van het maatgevend 
incident van 5.000 m3 uitgestroomde olie kunnen vooral in de zuidelijke vaar-
route naar de Westerschelde optreden. Dit type incident bedreigt kwetsbare 
gebieden als de Voordelta, het Zwin, en zeer kwetsbare gebieden als de sluf-
ters, het duingebied van Schouwen, toeristische stranden en de Ooster- en 
Westerschelde. 
Sommige van deze gebieden kunnen bij de overheersende windrichting, 
windkracht en getijstromen binnen één dag worden verontreinigd. Het 
maatgevend scenario is erop gericht binnen twee dagen 5.000 m3 aan uitge-
stroomde olie uit het milieu te verwijderen; de eerste dag met snelle inter-
ventie en opschaling vooral om verspreiding tegen te gaan, op beide dagen om 
de reeds verspreide olie op te ruimen. 
In de regio is hiervoor in 2005 voldoende capaciteit beschikbaar.


Regio Hollandse kust


Incidenten in de regio Hollandse kust met de omvang van het maatgevend 
incident van 7.500 m3 uitgestroomde olie kunnen vooral voorkomen in 
de vaarroute naar Hoek van Holland. Dit type incident bedreigt kwetsbare 
gebieden als de Voordelta en de kust, en zeer kwetsbare gebieden als de 
aanlooproutes en havens, het natuurgebied Kwade Hoek, het duingebied 
Callantsoog en toeristische stranden.
Sommige van deze gebieden kunnen bij de overheersende windrichting, 
windkracht en getijstromen binnen één dag worden verontreinigd. Het 
maatgevend scenario is erop gericht binnen twee dagen 7.500 m3 aan uitge-
stroomde olie uit het milieu te verwijderen; de eerste dag met snelle inter-
ventie en opschaling vooral om verspreiding tegen te gaan, op beide dagen om 
de reeds verspreide olie op te ruimen.
In 2005 is de beschikbare capaciteit in de regio toereikend. 


Maatgevende scenario’s voor de 


Noordzee (aantal te ruimen m3 olie 


en aantal opruimdagen)


5.000/�


�5.000/3


�.500/�


7.500/�
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Regio Waddenkust


Incidenten in de regio Waddenkust met de omvang van het maatgevend 
incident van 2.500 m3 uitgestroomde olie kunnen zich vooral voordoen in de 
ondiepwaterroute boven de waddeneilanden. Dit type incident bedreigt de 
kwetsbare gebieden Friese front en de kustzone, en zeer kwetsbare gebieden 
zoals diverse groene stranden, toeristische stranden, aanlooproutes naar 
havens en de achterliggende Waddenzee. 
Hoewel de kans op dit maatgevend incident zeer klein is, vraagt met name de 
Waddenzee om extra bescherming. Daarom moet tóch met een incident van 
enige omvang rekening worden gehouden. Als een milieubedreigende stof 
vanwege ruw weer niet op zee kan worden bestreden, zal bij aanlandige wind 
een deel van de verontreiniging aanspoelen op de stranden van de wadden-
eilanden. Een ander deel zal de Waddenzee binnenstromen.
Een deel van de bedreigde gebieden kan bij de overheersende windrichting, 
windkracht en getijstromen binnen één dag worden verontreinigd. Het 
maatgevend scenario is erop gericht om met snelle interventie en opscha-
ling binnen twee dagen 2.500 m3 aan uitgestroomde olie te verwijderen. Op 
de eerste dag wordt verspreiding tegengegaan, op beide dagen om de reeds 
verspreide olie opgeruimd.
In 2005 is de beschikbare capaciteit in de regio hiervoor toereikend.


5.�.� Noodzakelijke uitbreiding bestrijdingscapaciteit


Snelle interventie


Voor de Noordzee is het ms Arca de snelle interventie-eenheid. Dit schip is 
uitgerust met veegarmsystemen en aangevuld met een verzamelsysteem voor 
snelle interventie. Voor de komende periode is het nodig een verzamelsysteem 
aan te schaffen dat onder zwaardere condities kan werken.
 


Opschaling


De bestrijdingscapaciteit voor het zeegebied schiet tekort. Uitbreiding met 
2.000 m3 bruto scheepsvolume is noodzakelijk om aan het maatgevend 
scenario te voldoen. Het is mogelijk gebleken deze uitbreiding te realiseren 
door vanaf 2006 een zeezandwinschip onder afroepcontract te brengen. Het 
zal permanent met een veegarm aan boord worden uitgerust. De veegarm is 
in 2005 aangescha.


Zekerheidstelling


Registratie en analyse over de periode 2000 – 2004 hee uitgewezen dat de 
onder contract staande bestrijdingsschepen gemiddeld 25 procent van de 
tijd om diverse redenen niet beschikbaar was. Om de benodigde capaciteit 
zeker te stellen moet de totale bestrijdingscapaciteit met 25 procent worden 
vermeerderd. Hiervoor zijn de volgende keuzes gemaakt.
Een deel van de behoee kan worden gedekt door een grote baggermaat-
schappij, waarmee Rijkswaterstaat in het verleden al een contract had en 
waarvoor Rijkswaterstaat de veegarmen nog ter beschikking hee. Per 2006 
zal een nieuwe  afroepovereenkomst ingaan. 
Voor het overige deel van de zekerheidstelling worden in 2006 een mobiel 
veegarmsysteem plus extra benodigdheden aangescha. Stationering van dit 
systeem in IJmuiden of Den Helder anticipeert op mogelijk verhoogd risico 
als gevolg van de bouw van windmolenparken en de toename van olieaanvoer 


Mobiel veegarmsysteem
Een veegarm die op de plaats van het 
incident aan een willekeurig schip kan 
worden verbonden. Een veegarm heeft 
eigen drijflichamen en is door middel van 
tuikabels met het schip verbonden. Een 
apart aggregaat (op het schip) voorziet de 
pomp en het vuilopvangrek van de veeg-
arm van energie. Via slangen wordt de 
olie van de veegarm in de opslagruimte 
van het schip gepompt.


Afroepovereenkomst 
Overeenkomst met een bedrijf voor het 
op verzoek van Rijkswaterstaat inzetten 
van een schip ten behoeve van het bestrij-
den van een milieubedreigende stof. In de 
overeenkomst worden onder meer gere-
geld: de uitrusting van het schip, het aan-
tal oefendagen en uitrustingstesten per 
jaar en de vergoeding bij inzet op afroep. 
De prijs voor feitelijke beschikbaar voor de 
betreffende  Nederlandse bestrijdingsge-
bieden wordt vastgesteld op weekbasis.
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vanuit Rusland. Onderzocht wordt of de uitrusting van een zeegaande ponton 
met een mobiel veegarmsysteem voldoende zekerheid biedt. Zoniet, dan kan 
het mobiele veegarmsysteem in geval van een incident aan een dan beschik-
bare sleephopperzuiger worden gekoppeld.


5.�.3 Grootschalige incidenten
Incidenten kunnen uitgroeien boven het maatgevend incident voor het zeege-
bied, bijvoorbeeld door een lastige oliesoort die sneller water opneemt dan de 
tijd die nodig is voor het opruimen, of doordat het uitgestroomd volume het 
maatgevend incident overstijgt.
In die gevallen zal zonodig aan buurlanden assistentie worden gevraagd. De 
Duitse overheid hee in eigen beheer zo’n 7.000 m3 aan bestrijdingscapaci-
teit beschikbaar. Daarnaast kunnen schepen en mogelijk pontons worden 
uitgerust met veegarmsystemen uit regio’s die niet worden bedreigd. Ook de 
veegarmsystemen uit de zekerheidstelling zijn inzetbaar. Met deze uitbreiding 
kan Rijkswaterstaat een extra bestrijdingscapaciteit genereren van 5.000 tot 
18.000 m3 in drie dagen. 


5.�.4 Inzet van detergenten
Het Nederlandse beleid gaat uit van mechanische en handmatige bestrijding. 
Mocht zich toch een situatie voordoen waarin tot het gebruik van detergenten 
op de Noordzee wordt besloten, dan kan Rijkswaterstaat via het Verdrag van 
Bonn de Engelse Maritime and Coastguard Agency (MCA) in te schakelen. 
De operationele uitvoering is in handen van de door MCA gecontracteerde 
bedrijven. Zij beschikken over parate vliegtuigen met sproeivoorziening die 
binnen acht uur de EEZ kunnen bestrijken. De te gebruiken detergenten 
dienen ook in Nederland toegestaan te zijn. Omdat de houdbaarheidsperiode 
van detergenten relatief kort is, het in bezit hebben van eigen voorraden voor 
Rijkswaterstaat niet lonend. 


5.3 Maatgevende scenario’s voor de Waddenzee


De Waddenzee is voor de bestrijding van milieubedreigende stoffen verdeeld 
in drie regio’s: Waddenzee-west, Waddenzee-oost en het Eems-Dollardgebied. 
In deze regio’s zijn in totaal zes veegarmsystemen gestationeerd die aangevlet 
kunnen worden op de in de gebieden aanwezige sleephopperzuigers. 
Registratie van deze schepen over 2004 toont aan dat steeds minimaal 
5.000 m3 aan bruto scheepsvolume met deze veegarmsystemen kan worden 
ingezet. Hulpschepen met schermen, skimmers en kleine opvangtanks tot 
40 m3 kunnen in de drie bestrijdingsgebieden direct uitvaren.
De Waddenzee wordt ook bedreigd door incidenten die zich op de Noordzee 
kunnen voordoen en die met ditzelfde materieel bestreden dienen te worden.


5.3.� Uitwerking per regio


Regio Waddenzee-west


Incidenten met de omvang van het voor deze regio maatgevend incident 
van 380 m3 uitgestroomde olie kunnen zich vooral voordoen in de vaar-
routes Den Helder-Den Oever, Harlingen-Kornwerderzand en Harlingen-
West Terschelling.


Ponton voor oliebestrijding


Sproeivliegtuig
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Dit type incident bedreigt onmiddellijk de zeer kwetsbare Waddenzee en kan 
grote ecologische schade aanrichten. Kort na het incident kunnen droogval-
lende platen vervuild raken en onder invloed van wind en getij kan de veront-
reiniging binnen enkele uren de kusten en hun kwelders bereiken.
Op Terschelling, in Den Helder en in Harlingen zijn in totaal vier veegarmsy-
stemen opgeslagen die door hulpschepen naar sleephopperzuigers ter plaatse 
van het incident worden gebracht.
Om schade tot een minimum te beperken moet het uitgestroomde volume 
binnen één dag worden opgeruimd. 
De in 2005 in de regio aanwezige bestrijdingscapaciteit is hiervoor voldoende. 
Wel ontbreekt het in het westelijk waddengebied aan een verzamelsysteem 
voor snelle interventie.


Regio Wadden-oost


Incidenten in deze regio met de omvang van het maatgevend incident van 
3.000 m3 uitgestroomde olie kunnen zich voordoen in de vaarroute van de 
Noordzee naar de Eems. Het aantal scheepsbewegingen dat dit incident kan 
veroorzaken ligt onder de tien per jaar. 
Mocht zich echter zo’n ongeluk voordoen, dan bedreigt het direct de zeer 
kwetsbare Waddenzee met kans op zeer grote ecologische schade. De scheep-
vaart kan ernstig worden gehinderd. Binnen 12 uur verspreidt de veront-
reiniging zich onder invloed van wind en getij over een groot gebied. Het 
opruimen van zo’n grote hoeveelheid vergt dan ook meerdere bestrijdingseen-
heden. 
In Lauwersoog en Delfzijl zijn veegarmsystemen opgeslagen die door 
hulpschepen naar sleephopperzuigers ter plaatse van het incident worden 
gebracht. 
In het kader van het DENGERNETH-verdrag zal Duitsland direct bestrij-
dingsschepen beschikbaar stellen. Hun thuishaven is Wilhelmshaven, zo’n vier 
uur varen vanaf de Eems.
Ook kan binnen twee tot vier uur over de weg een veegarmsysteem vanaf 
Harlingen naar Delfzijl worden getransporteerd. Het maatgevend scenario 
gee voor het opruimen van de totale hoeveelheid uitgestroomde stoffen twee 
dagen de tijd.
De eerste dag dient voor het opruimen van de meeste olie, terwijl de tweede 
nodig zal zijn om verspreid voorkomende vlekken op te ruimen.
Rekening houdend met inzet van Duitsland is de bestrijdingscapaciteit in 
2005 hiervoor voldoende. Wel ontbreekt het in het oostelijk waddengebied 
aan een verzamelsysteem voor snelle interventie.


Regio Eems-Dollard


Incidenten uit deze regio met de omvang van het maatgevend incident van 
760 m3 uitgestroomde olie kunnen zich voordoen in de vaarroute tussen de 
Eemshaven, Delfzijl en het Duitse Emden. De verspreiding zal op de Eems 
aanzienlijk zijn en in de Dollard beperkt blijven. De verontreiniging moet in 
één dag worden opgeruimd.
In Delfzijl is een veegarmsysteem opgeslagen dat door hulpschepen naar 
sleephopperzuigers ter plaatse van het incident wordt gebracht. In het kader 
van het DENGERNETH-verdrag zal Duitsland direct bestrijdingsschepen 
beschikbaar stellen.
De bestrijdingscapaciteit in 2005 is voldoende.


Maatgevende scenario’s voor de 


Waddenzee en Eems-Dollard  (aantal 


te ruimen m3 olie en aantal opruim-


dagen)


3.000/�


760/��.500/�


400/�
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Verontreinigingen vanaf de Noordzee


Olieverontreiniging als gevolg van incidenten op de Noordzee kan – als zij 
niet afdoende kan worden opgeruimd – onder bepaalde wind- en getijcondi-
ties de Waddenzee binnendringen. Bij overheersende windrichting bestaat de 
grootste kans op instroming via het Marsdiep. Rekening wordt gehouden met 
een instroom van 2.500 m3 olie. Aangezien de bron waarschijnlijk op ruime 
afstand van de Waddenzee zal liggen, is een goede voorbereiding mogelijk. 
Er zullen bovendien enkele getijcyclussen overheen gaan voordat de veront-
reiniging de Waddenzee is ingestroomd. Grote hoeveelheden olie zullen 
daarbij op de Noordzeestranden aanspoelen.
De verspreiding vanuit het westen naar het oostelijke deel van de Wadden 
duurt maximaal vijf dagen, vanuit het noorden naar de Fries-Groningse kust 
één tot twee dagen.
Volgens het maatgevend scenario voor dit type bedreiging moet 2.500 m3 olie 
binnen twee dagen zijn opgeruimd.
Rond het westelijk deel zijn vier veegarmen gestationeerd die de bedreiging 
uit de verschillende zeegaten zullen pareren. Op de eerste dag zullen de 
grootste hoeveelheden geruimd worden. In de dagen daarna zullen verspreid 
voorkomen vlekken met olie worden opgeruimd. De bestrijdingscapaciteit 
is er op gericht voor vier getijgeulen elk een veegarmsysteem beschikbaar te 
hebben om aan te vletten aan in het gebied werkzame sleephopperzuigers.
De bestrijdingscapaciteit in 2005 is hiervoor voldoende.


5.3.� Noodzakelijke uitbreiding bestrijdingscapaciteit


Snelle interventie


Om de capaciteit voor snelle interventie te vergroten zal in de periode 2005-
2006 zowel in het oostelijk als het westelijk deel van de Waddenzee een verza-
melsysteem worden gestationeerd. 
 


Opschaling


Hiervoor zijn geen extra maatregelen nodig.


Zekerheidstelling


Als zekerheidstelling voor de regio Waddenzee-oost zal in de Eemshaven in 
2006 een veegarmsysteem worden gestationeerd. Dit ter afdekking van het 
risico dat bestrijdingsschepen uit Duitsland onvoldoende hulp kunnen bieden 
doordat ze prioriteit moeten geven aan de verspreiding van de milieubedrei-
gende stof in eigen gebied. Met het extra veegarmsysteem kan een sleephop-
perzuiger worden uitgerust.
 
5.3.3 Grootschalige incidenten
Als incidenten uitgroeien boven het maatgevend incident kunnen schepen 
met opslagcapaciteit, en pontons die op de Waddenzee kunnen werken, 
worden uitgerust met veegarmsystemen uit regio’s die niet worden bedreigd. 
Ook kan assistentie gevraagd worden aan de Duitse overheid die in eigen 
beheer zo’n 1.000 m3 aan bestrijdingscapaciteit voor de Waddenzee bezit. 
Uitbreiding op deze manier kan tot 5.000 m3 oplopen.
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5.4 Maatgevende scenario’s voor de Ooster- en Westerschelde


De Westerschelde is voor de bestrijding van gevaarlijke en milieubedreigende 
stoffen in twee regio’s verdeeld: Westerschelde-oost en Westerschelde-west. In 
2005 bedraagt het totale via afroepcontracten beschikbare bruto scheepsvo-
lume 3.200 m3. De schepen zijn op werkdagen in vier uur en in het weekeind 
in acht uur inzetbaar. Hulpschepen kunnen ten tijde van een incident in totaal 
1.200 meter scherm inzetten.
De Oosterschelde is één bestrijdingsregio. In 2005 bedraagt het beschikbare 
brutoscheepsvolume 100 m3. Hulpschepen kunnen 1.400 meter scherm 
inzetten.


5.4.� Uitwerking per regio


Regio Westerschelde-west


Incidenten in de regio Westerschelde-west met de omvang van het maat-
gevend incident van 5.000 m3 uitgestroomde olie kunnen vooral voorkomen 
bij de Sloehaven. Dit type incident bedreigt direct de vanwege flora en fauna 
kwetsbare gebieden en de gebieden die zeer kwetsbaar zijn vanwege de 
scheepvaart en de havens.
Bij een zuidwestenwind en onder invloed van het opkomend tij kan de olie 
binnen zes uur al zo’n 12 kilometer hebben afgelegd. Daarna neemt het getij 
de olie weer gedeeltelijk mee terug. Binnen enkele uren kunnen de noordelijke 
oevers worden verontreinigd. Om verdere verontreiniging van het gebied of 
de kwetsbare Voordelta te voorkomen, is het maatgevend scenario gericht op 
het verwijderen van 5.000 m3 uitgestroomde olie binnen twee dagen. Daarbij 
zal op de eerste dag met voorrang de olie buiten de stroomgeulen worden 
verwijderd en de tweede dag de overgebleven olie in de stroomgeulen. 
De beschikbare bestrijdingscapaciteit in 2005 is niet toereikend voor snelle 
interventie, opschaling en zekerheidstelling. 


Regio Westerschelde-oost


Incidenten in de regio Westerschelde-oost met een omvang van het maat-
gevend incident van 1.520 m3 uitstromende olie kunnen zich vooral 
voordoen nabij Hansweert, het ontmoetingspunt van zeeschepen van en 
naar Antwerpen en binnenvaartschepen uit of naar het kanaal door Zuid-
Beveland. Dit type incident bedreigt direct zeer kwetsbare gebieden zoals het 
Verdronken land van Saeinge, maar ook de scheepvaart en de havens. 
Bij een zuidwestenwind en onder invloed van opkomend tij kan de olie zich 
binnen zes uur al zo’n 12 kilometer over het gebied hebben verspreid. Daarna 
neemt het getij de olie weer gedeeltelijk terug. In het maatgevend scenario 
gaat de eerste zorg uit naar de bescherming van het Verdronken land van 
Saeinge waarna de overige verspreid voorkomende olie in twee dagen uit het 
milieu wordt verwijderd.
De beschikbare bestrijdingscapaciteit in 2005 is daarvoor toereikend, maar 
het ontbreekt de regio wel aan bestrijdingsmiddelen voor snelle interventie. 


Oosterschelde


Incidenten in de regio Oosterschelde met een omvang van het maatgevend 
incident van 380 m3 uitstromende olie uit een binnenvaarttanker kunnen zich 
vooral voordoen voor de kust van olen. Dit type incident bedreigt direct de 


Maatgevende scenario’s voor de 


Zeeuwse delta  (aantal te ruimen m3 


olie en aantal opruimdagen)


400/�


5.000/�
�.500/�


Oliebestrijdingsvaartuig Sepia
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vanwege zijn ecologische waarden zeer kwetsbare Oosterschelde en de even-
eens zeer kwetsbare gebieden waar mosselkwekers actief zijn.
Bij een zuidwestenwind en onder invloed van opkomend tij zal de olie binnen 
zes uur al 12 kilometer over het gebied verspreid worden, overwegend rich-
ting St. Philipsland. Daarna neemt het getij de olie weer gedeeltelijk terug. 
Het maatgevend scenario gee één dag de tijd om de verontreiniging op te 
ruimen. De eerste zorg gaat daarbij uit naar bescherming van de vele mossel-
percelen in het gebied. 
De beschikbare bestrijdingscapaciteit in 2005 is daarvoor toereikend, maar de 
middelen voor snelle interventie schieten tekort.


5.4.� Noodzakelijke uitbreiding bestrijdingscapaciteit


Snelle interventie


Voor zowel de Oosterschelde als de Westerschelde zullen in 2005 en 2006 in 
totaal twee verzamelsystemen voor snelle interventie worden aangescha. 


Opschaling


Voor het maatgevend scenario bij het Sloegebied is de huidige bestrijdingsca-
paciteit in de regio niet voldoende.
Om de capaciteit op orde te krijgen is een uitbreiding van 4.000 m3 aan bruto 
scheepsvolume nodig.
Daartoe worden de volgende maatregelen getroffen. 
De diepte van het vaarwater en de vaarafstand van vier uur vanuit 
Scheveningen naar dit gebied, maken het mogelijk dat het bestrijdingsschip 
Arca voortaan deelneemt in dit scenario. Dit hee tot gevolg dat de stand-
plaats van het ms Arca niet noordelijker mag zijn dan Scheveningen.
Tevens zal in 2006 een veegarm tot compleet veegarmsysteem worden omge-
bouwd en in Terneuzen worden gestationeerd. Bij een incident wordt hiermee 
een aanwezige sleephopperzuiger uitgerust. 
Omdat in dit gebied het tijdvenster voor effectief optreden zeer klein is, stree 
Rijkswaterstaat naar de inzet van een snel interventievaartuig van de markt 
onder afroepcontract. Zo’n schip is gepland in 2007 en draagt met extra 
uitrusting ook bij aan het maatgevend scenario.


Zekerheidstelling 


Voor de zekerheidstelling in de regio Westerschelde-west dient dezelfde 
zeezandwinner met een bruto scheepsvolume van 2.000 m3 die vanaf 2006 is 
gecontracteerd voor opschaling op het zeegebied. De standplaats van dit schip 
is Breskens.
Het veegarmsysteem in Terneuzen kan voor beide maatgevende scenario’s in 
de Westerschelde worden ingezet.
Het in 2006 aan te schaffen verzamelsysteem draagt in de Westerschelde-oost 
bij aan de zekerheidstelling.
Als zekerheidstelling voor de regio Oosterschelde zal in 2006 een veegarmsy-
steem worden gestationeerd in Wemeldinge. Hiermee kan bij een grootschalig 
incident een ponton van Rijkswaterstaat worden uitgerust. Het in 2005 aan 
te schaffen verzamelsysteem draagt in de Oosterschelde bij aan de zekerheid-
stelling.
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5.4.3 Grootschalige incidenten
Incidenten die uitgroeien boven het maatgevend incident kunnen tot gevolg 
hebben dat in de Oosterschelde olie zich over grote gebieden verspreidt 
richting Oosterscheldekering, Volkerak en Markiezaatsdam. Aanvulling van 
opslagruimte door mosselschepen biedt een oplossing indien de olie vanuit 
verzamelsystemen wordt opgepompt. Op deze wijze kan de bestrijdingscapa-
citeit met zo’n 1.500 m3 worden uitgebreid. Gezien de beperkte bestrijdings-
ruimte bij laagwater zullen niettemin grote hoeveelheden olie aanspoelen.
In de regio Westerschelde-west kunnen vanuit de regio Hollandse kust 
schepen te hulp komen met een gezamenlijke capaciteit tot 7.000 m3. In de 
Westerschelde-oost is extra bestrijdingscapaciteit uit de regio Westerschelde-
west inzetbaar, oplopend tot 3.500 m3. Gezien de beperkte bestrijdingsruimte 
dient rekening te worden gehouden met het aanspoelen van grote hoeveel-
heden olie op de oevers en platen.


�005 �006 �007


regio’s Noordzee


1 sleephopperzuiger uitrusten voor zeegebied


1 mobiel veegarmsysteem


1 verzamelsysteem


regio’s Waddenzee


1 veegarmsysteem Eems


1 verzamelsysteem Oost 


1 verzamelsysteem West 


regio’s Ooster- en Westerschelde


1 upgrade tot veegarmsysteem Oosterschelde


1 verzamelsysteem Oosterschelde


1 verzamelsysteem Westerschelde


1 upgrade tot veegarmsysteem Westerschelde


uitrusting interventieschip Westerschelde


In de bijlage van deze nota is een overzicht opgenomen van alle veegarm-
systemen, hun locaties, bruto opslagruimte en de reden van inzet.


5.4.4 Tweede kustwachtvliegtuig
Om de bestrijdingswaardigheid van een verontreiniging te kunnen beoor-
delen is meestal verificatie van de melding nodig door een gekwalificeerde 
waarnemer. Het kustwachtvliegtuig is hiervoor met het juiste personeel en de 
juiste apparatuur uitgerust. Voor de verifiëring van verontreinigingen die niet 
al tijdens handhavingsvluchten zijn gesignaleerd, is het kustwachtvliegtuig 
binnen één uur inzetbaar. Gedurende de bestrijdingsoperatie dirigeert het 
vliegtuig bestrijdingsschepen naar dikke lagen in de vervuilingen. Deze taken 
stellen een hoge eis aan de beschikbaarheid van het kustwachtvliegtuig. Om 
hieraan tegemoet te komen zullen in de komende jaren twee kustwachtvlieg-
tuigen voor deze taken beschikbaar zijn.


Overzicht alle extra maatregelen


= t.b.v. snelle interventie


= t.b.v. opschaling


= t.b.v. zekerheidstelling


Olie in verschillende diktes
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Groot incident buiten eigen gebied verontreinigt Nederlandse zee en kust 


Op 14 december 2002 zonk in het Nauw van Calais het m.s. ‘Tricolor’ na een aanva-


ring met het m.s. ‘Kariba’. Op 16 december en 2 januari voeren respectievelijk het m.s 


‘Nicola’ en het m.s. ‘Vicky’ op het wrak van de Tricolor. Op 22 januari kwam de Belgische 


sleepboot ‘Alphonse Letzer’, tijdens het positioneren van materieel om olie uit het wrak 


te bergen, in aanvaring met de Tricolor. Als gevolg hiervan stroomde ongeveer 200 m3 


stookolie uit de Tricolor. Het bergingsbedrijf Smit verzocht Rijkswaterstaat oliebestrijdings-


capaciteit beschikbaar te stellen. Hierop is het m.s. ‘Zirfaea’ ingezet. Een vlek van ongeveer 


5 m3 werd opgeruimd. Het kustwachtvliegtuig trof verder geen bestrijdingswaardige 


vlekken aan.


Enkele dagen later spoelde de rest van de olie aan op de stranden van België, Zeeland 


en Zuid- en Noord-Holland. Meer dan duizend dode vogels spoelden aan, vooral op 


de Belgische kust. Honderden vogels werden opgevangen en schoongemaakt. Het 


aanspoelen van olie was voor Rijkswaterstaat aanleiding om de Coördinatie regeling 


Bestrijding Kustverontreinigingen (CBK) in werking te laten treden, zodat het opruimen 


gestructureerd werd aangepakt. Totaal is in enkele weken zo’n 2200 ton mengsel van olie, 


zand en vuil van de stranden verwijderd.
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Sam
envatting


Samenvatting


De kosten van de in vorige hoofdstukken onder-


bouwde uitbreiding van de bestrijdingscapaciteit 


worden nadrukkelijk gepresenteerd in samenhang 


met de totale kosten van de bestrijdingsorganisatie. 


Daarbij horen ook de kosten van de verdere ontwik-


keling van bestrijdingstechnieken en afwegingska-


ders, die in het tienjarig verbeterprogramma Octopus 


worden uitgewerkt. 


In 2005 bedragen de vaste kosten voor de bestrij-


dingsorganisatie die milieubedreigende incidenten 


op zee, delta en hun kusten en oevers afhandelt, 


4.970 k€ (inclusief Octopus).


De kosten voor de extra maatregelen als gevolg 


van de invulling van de maatgevende scenario’s, 


zekerheidstelling en snelle interventie belopen in 


2006 1.975 k€, in 2007 1.615 k€ en verder 350 k€ 


per jaar.


Ter vervanging van verouderd bestrijdingsmateriaal 


is een inhaalslag noodzakelijk. De komende periode 


is hiervoor jaarlijks 550 k€ begroot. De extra kosten 


van Octopus bedragen gemiddeld 300 k€ per jaar.


Als de opruimprestaties moeten worden verhoogd, 


vergt een reële uitbreiding bovenop de maatgevende 


scenario’s over alle regio’s zo’n 2.550 k€ aan extra 


investeringen en jaarlijks zo’n 220 k€ aan extra 


kosten voor afroepovereenkomsten.


Indien de keuze valt op de optie ‘minder olie 


opruimen in dezelfde tijd’, bespaart dat 760 k€ aan 


investeringen en jaarlijks 75 k€ aan kosten voor 


afroepovereenkomsten.


6 Financiën en planning


6 Financiën en planning
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6.� Financiën
De kosten die zijn gemoeid met de in hoofdstuk 5 beschreven noodzakelijke 
uitbreiding van de bestrijdingscapaciteit zijn bovenop de bestaande begroting 
gebudgetteerd. Er is immers geen sprake van keuze tussen de bestaande situ-
atie en een gewenste situatie tegen een bepaalde prijs. De bestrijdingsorgani-
satie, inclusief alle benodigde materieel en middelen vormt één samenhan-
gend geheel, dat volgens een onderbouwde strategie voor zijn taken gesteld 
staat. De keuze voor meer of minder inspanning kan niet willekeurig worden 
geprojecteerd op afzonderlijke onderdelen van de bestrijdingsorganisatie. In 
de onderstaande financiële paragrafen is de noodzakelijke opwaardering van 
de bestrijdingscapaciteit daarom integraal verwerkt. De – politiek te beant-
woorden – vraag of minder of juist meer inspanning moet worden geleverd, 
hee zijn uitwerking op de gehele organisatie. Een indicatie van de financiële 
effecten daarvan is gegeven in paragraaf 6.4.


6.�.� Jaarlijkse kosten
De jaarlijkse financiële kosten van Rijkswaterstaat voor mensen en middelen 
ter bestrijding van milieubedreigende stoffen in zee en delta, zijn te verdelen 
in vaste en variabele kosten. 
De vaste kosten zijn de kosten om de organisatie paraat te houden.
De variabele kosten zijn de kosten die Rijkswaterstaat maakt bij de bestrijding 
van incidenten. 


De vaste kosten bestaan uit:
• personele kosten;
• inzet van externen;
• vervangingskosten;
• investeringskosten;
• ontwikkelingskosten.


Deze paragraaf vermeldt de vaste kosten voor 2005 en gee een toelichting op 
variabele kosten. De begroting voor de periode 2006-2010 staat in een aparte 
paragraaf.


6.�.� Vaste kosten in �005 voor de parate organisatie
Voor het jaar 2005 hee Rijkswaterstaat de volgende kosten vastgelegd. 
De personele omvang bedraagt 18 e. Dit zijn medewerkers die geheel of 
gedeeltelijk in de directe uitvoering werkzaam zijn. De personele kosten 
hiervan bedragen 1.800 k€. 
De kosten voor de inzet van externen in het kader van beheer, onderhoud, 
afroepcontracten, oefeningen en advisering bij incidenten bedragen 2.170 k€. 
Dit is inclusief huur van externe opslagplaatsen en de resturen van de inzet 
van het bestrijdingsvaartuig Arca.
De vervangingskosten van basismateriaal, veegarm-, skimmer- en scherm-
systemen bedragen 150 k€.
De investeringskosten in basismateriaal bedragen 250 k€.
De ontwikkelingskosten in het kader van programma Octopus bedragen 
600 k€, bestaande uit personeelskosten en opdrachten aan externen.


Kosten van olie opruimen 
op zee en op het strand
Over het algemeen zijn de operationele 
kosten van het ruimen op zee lager dan 
die van ruimen op het land. Uit de kos-
tenregistratie van de afgelopen jaren blijkt 
dat specifieke omstandigheden soms 
grote invloed hebben. Dat is goed te zien 
aan de hand van twee praktijksituaties die 
binnen een jaar speelden met de gezon-
ken Tricolor. 


Op 14 december 2002 had de Tricolor, 
geladen met personenauto’s, in het Nauw 
van Calais een aanvaring. Het schip zonk. 
Tijdens de bergingswerkzaamheden in 
2003 kwamen grote hoeveelheden stook-
olie vrij. 
Op de kusten van Zeeland en Zuid-Hol-
land kwam tussen de 175 en 225 m3 
stookolie aan. Dat leidde tot een totaal-
mengsel van zo’n 2200 ton aan olie, 
zand en vuil, dat in enkele weken van de 
Nederlandse stranden werd verwijderd. 
In september 2003 signaleerde het Neder-
landse kustwachtvliegtuig dat een grote 
olievlek afkomstig uit de Tricolor richting 
Nederland dreef. De bestrijdingssche-
pen van Rijkswaterstaat wisten de 50 tot 
70 m3 nog drijvende olie binnen enkele 
uren uit zee te verwijderen. 
Omgerekend naar het opruimen van het 
aantal m3 olie bleken de gemaakte kosten 
in de twee situaties zo goed als overeen 
te komen nl. 9 k€ per m3 olie. Dat was 
niet te voorzien, want in dit voorbeeld 
vielen de kosten voor bestrijding op zee 
hoog uit. Dit werd veroorzaakt door ver-
stoppingen in het leidingsysteem van het 
oliebestrijdingsschip Arca.
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6.�.3 Variabele kosten bij incidenten


Het verhalen van variabele kosten


De kosten die Rijkswaterstaat en zijn aannemers maken bij een incident, 
zoals de berging van een wrak of bestrijding van verontreinigingen, worden 
verhaald op de veroorzaker. Bij grotere incidenten is de veroorzaker vrijwel 
altijd bekend. Het verhalen van de schade op de veroorzaker verloopt volgens 
wettelijke afspraken, totstandgekomen via de Internationale Maritieme 
Organisatie (IMO). Investeringskosten vallen hier buiten. 
Verhaald kunnen worden:
• preventieve maatregelen om uitstroom te voorkomen;
• beheer- en opruimingsmaatregelen, zowel op zee als land;
• schade of verlies aan eigendommen;
• economisch verlies volgens aantoonbare derving van inkomsten;
• herinrichting/herstelkosten van getroffen gebieden.


De kosten betreffen de werkelijk gemaakte kosten. Voor onderbouwing van de 
claim bij de bestrijding van milieubedreigende stoffen neemt Rijkswaterstaat 
monsters van de verontreiniging in het veld en aan boord van het vervuilende 
schip dan wel de vervuilingslocatie. Door deze in laboratoria te laten analy-
seren, is de schuldvraag aantoonbaar te beantwoorden. 


6.� Financiële planning �006-�0�0


in k€ (incl BTW, excl inflatie) �006 �007 �008 �009 �0�0


personele kosten (18 fte) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800


uitbestedingen


kosten b&o, oefeningen, e.d. 1.970 1.970 1.970 1.970 1.970


 extra maatregelen 150 150 150 150 150


afroepovereenkomsten 200 200 200 200 200


 extra maatregelen 200 200 200 200 200


investeringen     extra maatregelen 990 630 0 0 0


vervangingskosten (�0 jr) bestaande middelen 550 550 550 550 550


ontwikkeling (Octopus):


personeel (2 -->1,5 fte) 200 200 150 150 150


uitbestedingen 370 425 195 195 175


  extra maatregelen 280 125 355 355 375


totalen


totaal, personeel: 2.000 2.000 1.950 1.950 1.950


totaal, uitbesteding 2.540 2.595 2.365 2.365 2.345


totaal, extra maatregelen (excl vervangingsk.) 1.620 1.105 705 705 725


6.�.� Vervangingskosten
Rijkswaterstaat bereidt zich voor om vanaf 2006 als agentschap op te treden. 
Op het financiële terrein zijn er diverse wijzigingen. Zo zullen vanaf 2006 
de vervangingskosten moeten worden begroot, geënt op de economische en 
technische levensduur van het materiaal. Omdat Rijkswaterstaat op het gebied 
van de bestrijding van milieubedreigende stoffen op het water veel materiaal 
hee dat nog stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, is een vervan-


Financiële planning (inclusief BTW 


en exclusief inflatiecorrectie) voor de 


periode �006-�0�0. Het betreffen de 


vaste kosten volgens paragraaf 6.�.�. 


Apart vermeld zijn de kosten voor de 


extra maatregelen die genoemd zijn 


in hoofdstuk 5.
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gingsplan noodzakelijk. Het te vervangen basismateriaal bestaat uit veeg-
armsytemen, schermsystemen en skimmersystemen, inclusief hun externe 
stroomvoorzieningseenheden, opslagcontainers en hulpmaterialen. Op basis 
van het prijsniveau 2005 bedraagt de vervangingswaarde 5.500 k€, technisch 
in tien tot vijien jaar af te schrijven.


6.3 Alternatieven: extra bescherming, minder bescherming


De tot dusver beschreven onderbouwing voor extra maatregelen om de maat-
gevende scenario’s te kunnen realiseren vormen een voorkeursvariant. 


6.3.� Méér olie opruimen in de gestelde dagen
Als méér olie in dezelfde tijd dient te worden opgeruimd, zijn extra maatre-
gelen nodig bovenop de hiervoor genoemde maatregelen. Het vergroten van de 
opruimproductie verhoogt de bescherming van de kwetsbare gebieden tegen 
incidenten waarbij méér olie uitstroomt dan bij het maatgevend incident. 
Voor de Noordzee gaat Rijkswaterstaat vooralsnog uit van uitbreiding met 
pontons en mobiele veegarmsystemen in iedere kustregio. De extra kosten, 
bovenop de maatregelen voor de maatgevende scenario’s, om gemiddeld 
25 procent meer olie op te ruimen, bedragen 1.050 k€ aan investeringen jaar-
lijks 150 k€ voor afroepovereenkomsten.


Voor verhoging van de opruimcapaciteit voor de Waddenzee als twee opruim-
dagen beschikbaar zijn, is uitbreiding met twee veegarmsystemen een goede 
oplossing, uitgaande van voldoende beschikbaarheid van schepen met beun-
inhoud, (bagger-, zandwin-, schelpwin- en mosselschepen).
Voor de regio’s Waddenzee-west en Eems-Dollard waar één opruimdag 
uitgangspunt is, is uitbreiding met een verzamelsysteem met extra dompel-
pomp de beste oplossing.
De extra kosten, bovenop de maatregelen voor de maatgevende scenario’s, om 
gemiddeld 22 procent meer olie op te ruimen, bedragen k€ 700 aan investe-
ringskosten en jaarlijks k€ 30 voor afroepovereenkomsten.


Ook voor de Oosterschelde is uitbreiding met een verzamelsysteem met extra 
skimmer een goede oplossing. Voor de Westerschelde is stationering van twee 
mobiele veegarmsystemen een goede oplossing, uitgaande van voldoende 
schepen met beuninhoud (bagger- en zandschepen).
De extra kosten, bovenop de maatregelen voor de maatgevende scenario’s, om 
gemiddeld 22 procent meer olie op te ruimen, bedragen k€ 500 aan investe-
ringskosten en jaarlijks k€ 40 voor afroepovereenkomsten.


In totaal vergen de extra maatregelen naar schatting k€ 2.250 aan investe-
ringen en naar schatting k€ 220 op jaarbasis aan afroepovereenkomsten, 
bovenop de extra kosten van de voorkeursvariant.


6.3.� Minder olie opruimen in de gestelde dagen
Minder olie opruimen in de tijd die is vastgelegd in de maatgevende 
 scenario’s, verhoogt het risico in de kwetsbare gebieden. Want dit zal ertoe 
leiden dat uitstroom van olie bij een reëel ongeval tot in de kwetsbare 
gebieden kan doordringen. Daardoor kan ecologische schade ontstaan in 


Olie in beun baggerschip
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de kwetsbare gebieden waarvan het herstel vele jaren zal duren. Vooral de 
havens, de visserij- en de recreatiesector zullen te maken krijgen met econo-
mische schade.


Dit betekent minder investeren dan op basis van de maatgevende scenario’s. 
Investeringen in snelle interventie zijn noodzakelijk om bescherming tegen de 
meest voorkomende kleine verontreinigingen zeker te stellen. In deze variant 
wordt daarom alleen minder geïnvesteerd in de maatregelen voor opschaling- 
en zekerheidstelling voor de Noordzee (zeegebied), Waddenzee-oost en de 
regio Westerschelde-west. 


Voor de Noordzee in de regio zeegebied zal met het huidig materieel de 
productie zo’n 2.000 m3 lager liggen dan het maatgevend scenario. Dat is 
zo’n 15 procent minder opbrengst. Besparingen op de maatregelen van het 
maatgevend scenario worden dan verkregen door af te zien van de uitbreiding 
met 2.000 m3 bruto scheepsvolume en verlaging van de zekerheidstelling met 
500 m3. 
Indien daarbij een ponton als zekerheidstelling wordt losgelaten, levert dit 
alternatief een vermindering van de nodige investeringen op met naar schat-
ting 460 k€. Voor afroepcontracten hoe op jaarbasis naar schatting 50 k€ 
minder te worden uitgetrokken.


In de Waddenzee-oost wordt als zekerheidstelling één veegarmsysteem opge-
voerd, waarbij wordt uitgegaan van het mogelijk niet verschijnen van Duitse 
hulp. Indien deze zekerheidstelling achterwege wordt gelaten, levert dat 
vermindering van de investeringen met 150 k€.


Voor de Westerschelde regio west maakt vermindering van de op te ruimen 
hoeveelheid olie met zo’n 30 procent naar zo’n 3.600 m3 in twee dagen, de 
completering van een veegarmsysteem overbodig. Het toevoegen van de inzet 
van het ms Arca is dan voor deze regio voldoende. Dit leidt tot verlaging van 
de investeringen met naar schatting 150 k€ en een vermindering van de jaar-
lijkse lasten van afroepcontracten met 25 k€.


De totale besparing van dit scenario op de voorkeursvariant is op basis van 
investeringen naar schatting maximaal 760 k€ en naar schatting voor afroep-
overeenkomsten jaarlijks 75 k€.


 voorkeur: maatgevende scenario’s  altern.: meer olie ruimen altern.: minder olie ruimen


kosten in k€ kosten in k€ kosten in k€


maatgevend 
incident 
in m3


opruim-
tijd in 
dagen


aan 
extra 
investe-
ringen


aan 
extra 
afroep 
per jaar


verhoging 
maat-
gevend 
incident


boven 
op extra 
investe-
ringen


aan 
afroep 
per jaar


verlaging 
maat-
gevend 
incident


minder 
op extra 
investe-
ringen


aan 
afroep 
per jaar


Noordzee max. 15.000  3 500 80 +25% 1050 150 -15% 460 50


Waddenzee max.  3.000 2 330 80 +22% 700 30 0 150 0


Zeeland max.  5.000 2 790 50 +22% 500 40 -30% 150 25


k€ 1.620 k€ 210 +k€ 2.250 +k€ 220 -k€ 760 -k€ 75


Geraamde kosten over de periode �006-�0�0 van de drie varianten
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Bij dreigende verontreiniging onmiddellijk optreden


Op 21 december 2003 verloor het m.s. ‘Andinet’ op de Noordzee drie containers met 


vaten Arsenic Pentoxide. Het schadelijk effect van die gevaarlijke stof was toen nog 


niet precies bekend. Ook was nog niet duidelijk of er vaten lek waren geraakt en of een 


hoeveelheid van de stof in het milieu was gekomen. De containers werden gelokaliseerd 


en geborgen, waarbij is vastgesteld dat een – vermoedelijk kleine – hoeveelheid uit de 


containers is gelekt.


Op 30 december werd bekend dat naast de containers nog 63 losse vaten werden 


vermist. Rijkswaterstaat heeft daarop in samenwerking met de Koninklijke Marine naar de 


vaten gezocht. Tevens is een vindersloon in het vooruitzicht gesteld. De vaten zijn nooit 


gevonden. Toen na onderzoek bleek dat het schadelijke effect van de stof beperkt zou zijn 


is in 2004 het zoeken naar de vaten stopgezet.
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Giftige gassen bij scheepsbrand bedreigen redders en bevolking 


Op 28 december 2001 bracht een westerstorm die over de Noordzee raasde het 


m.s. ‘Sloman Travaller’ in moeilijkheden. Het schip was onderweg van het Engelse 


Felixstowe naar Bremen. Door onbekende oorzaak ontstond brand in één van 


de ruimen, dat allerlei chemische stoffen bevatte, waaronder aceton en tolueen. 


De zestienkoppige bemanning werd met een reddingshelikopter van het brandende 


schip gehaald. De rook die bij de brand vrijkwam, was in de beginfase alleen gevaarlijk 


voor de bergers en de blussers. Zij werkten met speciale pakken en filterapparatuur. 


Op het strand van Terschelling was een soort chloorlucht te ruiken. De bewoners 


van Vlieland en Terschelling kregen het advies binnen te blijven en ramen en deuren 


gesloten te houden. Op beide eilanden zijn echter geen schadelijke stoffen gemeten.
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locatie tbv RWS pwp schip pw RWS arm verv.plan bruto m3 reden opm


huidig


RWS-NN Den Helder Wadden 2 2 2 1500 maatg scen 1 voor Zeezand expres


Terschelling Wadden 1 1 1 1000 maatg scen


Harlingen Wadden 1 1 1 1000 maatg scen


Lauwersoog Wadden 1 1 1 1000 maatg scen


Delfzijl Wadden 1 1 1 1000 maatg scen


RWS-NZ Den Helder Waker 1 1 1 200 maatg scen


Scheveningen Arca 2 2 2 1000 maatg scen


Rotterdam Hein 2 0 0 3500 maatg scen veegarmen niet RWS


Rotterdam RijnDelta 2 0 2 0 3500 maatg scen niet vervangen


Pernis Cornelia 2 0 2 0 6000 zekerheid


Pernis Geopotes 2 0 2 0 6000 zekerheid


Pernis HAM 316 0 0 0 6000 zekerheid veegarmen Geopotes


Pernis Zirfaea 1 1 1 200 maatg scen


Breskens Interballast 1 1 1 2500 maatg scen


IJmuiden Mellina 1 1 1 3000 maatg scen


RWS-ZL Sepia 2 2 2 100 maatg scen


DN31 2 0 0 600 maatg scen


Terneuzen W.schelde 1 1 1000 maatg scen


Wemeldinge O.schelde 1 1 500 zekerheid


extra vanwege Cap.nota


RWS-NN Eemshaven Wadden 1 0 750 zekerheid


RWS-NZ Breskens Rio 1 1 0 2000 maatg scen


IJmuiden ponton 1 1 0 2000 zekerheid


Den Helder Zeezandexp 1 1 1000 maatg scen gedeeld met dNN


RWS-ZL Terneuzen W.schelde 1 aanschaf pomp+pwp


Wemeldinge O.schelde 1 aanschaf pomp+pwp


totalen �5 �� �4 �6 �4.�00 maatg scen
  


Overzicht veegarmsystemen en bruto-opslagcapaciteit


Toelichting:


RWS pwp = powerpack van Rijkswaterstaat t.b.v. veegarm


schip pw = veegarm maakt gebruik van scheepspowersysteem


RWS arm = veegarm van Rijkswaterstaat


verv.plan = veegarm(systeem) op vervangingslijst


maatg scen = inzet op basis van maatgevend scenario


bruto m3 = bruto scheepsvolume


(Situatie � juli �005)


B
ijlagen
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Naam schip: Datum: Soort schip: Bijzonderheden:


Nederlands deel Noordzee


Arcola 1990 zeeschip gezonken


Nova Cura 1990 zeeschip gezonken


Maersk Yare 1990 ro/ro schip gestrand en weer vlotgetrokken


Interpido 1991 containerschip verlies van 4 containers gevaarlijke stoffen


Lucky 1992 gezonken


Long Lin 1992 Zeeschip Bij aanvaring zwaar beschadigd door de Bulkcarrier Muskox


Meritas 1992 Bulkcarrier Door mist in aanvaring gekomen met de Amer Fuji


Amer Fuji 1992 Zeeschip Door mist in aanvaring gekomen met de Meritas


British Trent 1993 olietanker brand


May Britt Terkol 1993 chemicaliëntanker brand


Anna Jenny 1994 zeeschip gezonken


Larissa 1994 zeeschip gezonken


Etatma 1994 zeeschip gezonken


Marine Trader 1994 containerschip verliest 20 containers


Linto 1995 Kustvaarder Gezonken in slecht weer na schuiven lading, later geborgen


Z-45 1995 Vissersboot Zeebrugge 45 (Herakles) gezonken


Heinz Suhr 1995 Kustvaarder Gezonken in slecht weer na schuiven lading, later geborgen


Blue Master 1995 bulkcarrier Aan de grond gelopen en weer vlot getrokken


Ark v Noach 1996 vissersschip Gezonken en later geborgen


Mundial/Car Jane 1997 Autoschip/containerschip Aanvaring waarbij olie in zee kwam


Z-201 1997 Vissersschepen Zeebrugge 201 zonk en geborgen


OD-52 1997 vissersschip Gezonken en geborgen


Titan Scan 1998 transportschip pipe rack van 120 ton overboord geslagen en geborgen


Lugo 2000 Vrachtschip Door schuivende lading gezonken en later geborgen


Ramform Viking 2000 onderzoekschip loopt aan de grond en verliest thruster


Cedar Car 2000 ro/ro-schip verlies van 48 zeer luxe auto’s, 47 stuks geborgen


Jeanetta Kristina 2000 vissersschip Deens schip zinkt na aanvaring


Windfjord 2001 kustvaarder gezonken


Sloman travallar 2001 Ro/ro vaartuig Brand aan boord waarbij gassen vrijkwamen


Assi Eurolink 2003 Ro/ro vaartuigen Gezonken na aanvaring met “Seawheel Rhine”.  Schip is verdiept.


Westerschelde


Orjen 1990 Bulkcarrier Enorme schade aan boeg na aanvaring


Cappella 1990 Zandschip Gezonken


Come Back 1991 Binnenvaartschip Gezonken na aanvaring, geladen met kunstmest


Eemshorn 1991 Schelpenzuiger Door instabiliteit gekapseisd en gezonken


Her An 1991 Zeeschip Verlies container met plastic korreltjes na aanvaring


Suzanne 1991 Zeeschip Gezonken na aanvaring met het vrachtschip Nicole 


Buddy Scrap 1992 Binnenvaartschip gezonken tijdens slecht weer


Steven Langeberg 1992 Binnenvaarttanker Door slecht weer en motorpech gestrand


David Gas 1992 Gastanker Na aanvaring met de Atos veroorzaakt  De David Gas olievervuiling 


Maria 1993 Tanker na stranding gaan plooien en lekte stookolie 


Bou 139 1993 Vissersschip Gezonken


Aya 1993 Autocarrier Moest na de aanvaring in droogdok waarna gesloopt


Rianca 1994 Binnenvaartschip Bij oversteken vaarwater overvaren en gezonken


B
ijlagen


Incidenten met (dreiging van) vervuiling periode �990/�004
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Aya 2 1992 Autocarrier Na aanvaring met de binnenvaarttanker de Mercurius is deze vastgelopen


James Duffi 1994 Houten Sleepboot Afgebroken deel, losgeraakt deel wordt geborgen


Wiljetta 1994 Binnenvaartschip Stranding op havendam


Pionier Onegi 1994 Zeeschip Maakte slagzij is gekanteld tegen zandplaat


Dutch Pilot 1997 Chemicalientanker Aanvaring met de RP Bazel


Beaufort 1997 Binnenvaartschip Gestrand; dreiging van 650 ton stookolie


Arenda 1998 Zandschip Gezonken


Petra Maria 1998 Cementtankertje Gekapseisd doordat de lading is gaan schuiven


Al Farahidi 1999 Containerschip Gestrand, bij hoog water vlot getrokken


Flottbek 2000 Chemicalientanker Gestrand, bij hoog water vlot getrokken


Bo/Gy 2001 Zandschip Gekapseisd en gezonken


Ertina 2002 Binnenvaartschip In slecht weer met lading kolen gezonken


Edna 2003 containerschip Na aanvaring 1 container overboord 


Pelican 1 2003 Containerschip Gronding na aanvaring met de Maersk Bahrein


Burcht 2003 Sleepboot Na kapseising gezonken 


Nada 5 2003 Autocarrier Gestrand na aanvaring met Grande Nigeria


Grande Nigeria 2003 Autocarrier Gestrand na aanvaring met Nada 5


Mohawk 2004 Traditioneel zeilschip Gezonken na aanvaring met vissersboot


Arklow Brook 2004 div. schepen Aanvaring in mist tussen vrachtboot Arklow Brow, bulkcarrier SCE Harmony Express en containerschip MSC Nuria


Waddenzee


HD 68 2000 vissersschip gezonken en geborgen


B
ijlagen
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SAMENVATTING 


In dit rapport worden de effecten op het milieu van diepboringen naar aardolie en aardgas buiten 
gevoelige gebieden op de Noordzee geanalyseerd en beoordeeld. Het doel hiervan is te onderbouwen dat 
deze activiteiten buiten gevoelige gebieden niet leiden tot aanzienlijke milieueffecten.  
 
Aanleiding om de milieueffecten van diepboringen buiten gevoelige gebieden te analyseren is het 
aangepaste Besluit mer dat op 1 april 2011 van kracht werd. Dit Besluit mer is in overeenstemming 
gebracht met de EEG richtlijn milieu-effectbeoordeling. Een gevolg van dit Besluit is dat voor alle 
‘diepboringen’ een procedure gevolgd moet worden om te beoordelen of een verplichte 
milieueffectrapportage van toepassing is (m.e.r.-beoordelingsplicht). Waar voorheen een nuance werd 
aangebracht door te specificeren dat het om diepboringen binnen gevoelige gebieden ging, geldt de 
m.e.r.-beoordelingsplicht nu ongeacht waar de beoogde diepboring plaatsvindt. 
 
Door inzicht te verschaffen in 
• de aard en afbakening van gebieden buiten de gevoelige gebieden 
• de werkzaamheden en het gebruik van middelen die een diepboring naar aardgas of aardolie met zich 


meebrengen, en 
• de emissies die met die werkzaamheden gepaard gaan, 
worden in deze analyse de gevolgen voor c.q. de effecten op de verschillende aspecten van het milieu en 
de te beschermen waarden van de natuur beschreven. Voor een kwalitatieve beoordeling van de 
beschreven effecten is gebruik gemaakt van een door het toenmalige ministerie van LNV ontwikkelde 
methodiek dat vervolgens in een beoordeling van milieueffecten van diepboringen in gevoelige gebieden is 
toegepast (Imares, 2011). 
 
Op de Noordzee vinden diepboringen naar aardgas en aardolie sinds de jaren zestig plaats. Op basis van 
de langjarige ervaring en het grote aantal boringen (ruim 1.400) is door de industrie een werkwijze 
ontwikkeld, waarbij het milieu op doeltreffende wijze beschermd wordt. In gezamenlijk overleg tussen 
overheid en industrie is vastgesteld wat de standaard moet zijn voor het verrichten van diepboringen. Deze 
standaardisatie van de werkzaamheden is daarna gereguleerd via een Algemene Maatregel van Bestuur 
ter bescherming van het milieu. Het betreft het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) dat in 
2008 van kracht werd. Tezamen met de overige mijnbouwwetgeving, waarin ook kaders zoals het 
internationale Ospar verdrag en REACh zijn verwerkt, is een robuust wetgeving- en handhavingregime 
ontstaan waarbij de relevante risico’s ten aanzien van het milieu worden beheerst.  
 
Deze analyse betreft diepboringen die buiten gevoelige gebieden in het Nederlandse deel van de 
Noordzee plaatsvinden. Gebieden in de Noordzee die als gevoelig gebied zijn aangemerkt vallen onder de 
Europese Vogelrichtlijn (VR) of de Habitatrichtlijn (HR), of beide (VR en/of HR gebieden). Aanvullend is 
een uitzondering gemaakt voor zones om de VR/HR gebieden heen (in verband met eventuele emissies 
buiten een dergelijk gebied met invloed binnen het beschermde gebied). Voorts is een uitzonderingstrook 
van 5 km langs de kust van Nederland aangehouden.  
 
De milieueffectrapportage is een instrument dat milieugevolgen in beeld brengt van voorgenomen 
activiteiten waarvan aanzienlijke milieugevolgen kunnen worden verwacht en dat de milieuaspecten een 
volwaardige plaats geeft bij de besluitvorming. In deze analyse wordt uitgebreid op de wetgevende kaders 
van die besluiten ingegaan. Ten aanzien van de eventuele milieugevolgen die kunnen ontstaan, richt dit 
document zich op de milieuaspecten zoals die ook in de procedure van een milieu-effectbeoordeling 
worden getoetst. Anders gezegd: dezelfde aspecten die in bijlage 3 van de Europese richtlijn 85/337/EEG 
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worden genoemd, komen hier ook aan de orde. De gevolgen van de volgende emissies en 
verstoringsfactoren zijn behandeld: 
• emissies naar water; 
• emissies naar bodem; 
• emissies naar lucht; 
• geluidemissies (boven- en onderwater); 
• verstoring door licht; 
• de fysieke aanwezigheid van een boorinstallatie. 
Verder is aandacht geschonken aan het gebruik van grondstoffen en is eventuele cumulatie van effecten 
meegenomen. De gegevens, die voor de analyse zijn gebruikt, zijn ontleend aan de 
milieueffectrapportages en milieustudies die voornamelijk gemaakt zijn voor vergunningsaanvragen ten 
aanzien van voorgenomen diepboringen naar aardolie en aardgas. 
 
De gevolgen per milieuaspect zijn afzonderlijk beschreven. De effecten zijn beschreven voor een 
diepboring uitgevoerd door een zogenaamde ‘heavy rig’ met een boorlengte van circa 6 kilometer wat een 
‘worst case’ situatie weergeeft ten opzichte van het milieu. Grotere boorlengtes kunnen in een enkel geval 
voorkomen, maar de effecten daarvan nemen niet noemenswaard toe. 
 
Emissie naar en effecten op water 


De effecten van de lozingen op zee van stoffen (in toegestane concentraties), die op boorplatforms 
worden gebruikt, op de waterkwaliteit en aanwezige flora en fauna soorten zijn door het tijdelijke karakter 
van de lozing en de snelle verdunning gering en niet of nauwelijks meetbaar. Gezien de beperkte omvang 
van de emissies en het relatief beperkte gebied waarin effecten optreden, zijn de milieueffecten klein. 
 
Emissie naar en effecten op bodem 


Lozing van boorgruis met resten Water Basis Boorspoeling vormt zeer lokaal (tot een afstand van circa 25 
m van het lozingspunt) een laagje 'systeemvreemd' materiaal op de zeebodem. Na circa 10 maanden is dit 
laagje als gevolg van verspreidingsprocessen niet of nauwelijks meer detecteerbaar. Van enig effect 
hiervan op de bodemfauna (in een studie 1 jaar na het stoppen van de lozing) was geen sprake. 
 
Emissie naar en effecten op lucht 


De emissies naar de lucht van diepboringen dragen slechts in geringe mate bij aan de totale emissie van 
de olie- en gaswinning in Nederland. Dit geldt voor het broeikaseffect, afbraak van de ozonlaag, verzuring 
en verspreiding. Op de Noordzee komen geen habitats voor waar toename van stikstof tot een 
overbelasting leidt en de emissies zijn zo gering dat ook natuurbeschermingswaarden van habitats op 
nabijgelegen kustgebieden op land niet in gevaar komen.  
 
Geluidemissie en verstoring door geluid 


Tijdens het boren ligt de gestandaardiseerde 60 dB(A) geluidsimmissiecontour binnen 300 m van het 
platform. Tijdens het fakkelen (circa 1 etmaal per put) kan de 60 dB(A) contour tot op circa 400 m van het 
platform liggen. Helikoptervluchten leiden tot hogere geluidsdrukken, maar zijn zeer kortstondig van duur. 
Er zijn, behalve zeer tijdelijke verstoring van vogels, boven water geen significante effecten op het milieu 
te verwachten. 
Het onderwatergeluid van de heiactiviteiten zal enige verstoring veroorzaken voor de zeezoogdieren en 
vissen in de omgeving van het platform. Rekening houdend met ‘soft start’ (met weinig kracht beginnen 
met heien waardoor zeezoogdieren kunnen vluchten), de mobiliteit van de zeezoogdieren en de beperkte 
tijdsduur is zeker geen sprake van een aanzienlijk effect.  
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Lichtemissie en verstoring door licht 


Een boorplatform zal licht emitteren. Met name trekvogels kunnen tijdens bepaalde weersomstandigheden 
gedesoriënteerd raken door de lichtbron en in de omgeving van het boorplatform blijven rondcirkelen. 
Mede omdat standaard mitigerende maatregelen worden getroffen om de lichtuitstraling naar buiten zoveel 
mogelijk te beperken, is het aantal vogels dat nadelig beïnvloed kan worden, gering. 
 
Fysieke aanwezigheid 


Negatieve effecten van het ruimtebeslag blijken zeer gering mede in aanmerking genomen de tijdelijke 
aanwezigheid van de boorinstallatie.  
 
Cumulatie 


Per aspect wordt ingegaan op de cumulatie van effecten die meerdere diepboringen tegelijk of 
diepboringen in combinatie met andere activiteiten op de Noordzee tot gevolg kunnen hebben. In 
algemene termen blijkt dat de gezamenlijke aanwezigheid van circa 10 boorplatforms in de gehele 
Noordzee (circa 57.000 km2) op enig tijdstip niet leidt tot een optelling van effecten waardoor effecten 
aanzienlijk worden. 
 
Voor gebieden in de Noordzee die als gevoelig gebied zijn aangemerkt (beschermd onder de Europese 
Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn) is in 2011 door Imares een beoordeling gemaakt van de effecten van de 
opsporing (diepboringen) en winning van aardolie en aardgas. De beoordeling is gebaseerd op een door 
het ministerie van LNV ontwikkelde methodiek waarbij uitgegaan wordt van zogeheten ‘drukfactoren’. Uit 
de Imares studie komt naar voren dat het onderdeel diepboren in gevoelige gebieden niet tot significante 
milieueffecten leidt. Aansluitend hierop is in deze rapportage eenzelfde beoordelingskader toegepast op 
de milieueffecten.  
 
De beoordeling zelf is gestoeld op basis van bestaand onderzoek, ervaring en achtergrondkennis (expert 
judgment). De classificatie van de verschillende drukfactoren is als volgt: 


• N.v.t. � niet van toepassing voor de betreffende (sub)activiteit 
• Verwaarloosbaar �  kan van toepassing zijn, maar is verwaarloosbaar klein 
• Marginaal �  marginaal, dat wil zeggen lage blootstelling en/of gevoeligheid 


• Beperkt �  merkbaar maar niet ontoelaatbaar groot. Mitigatie gewenst 
• Aanzienlijk � aanzienlijk en moet waar mogelijk gemitigeerd worden 
• Groot � moet sterk gemitigeerd worden of anderszins beperkt. 
 
Onderstaande tabel laat de beoordeling zien van de drukfactoren van een diepboring. Om een indruk te 
geven van de totstandkoming van de uiteindelijke beoordeling en de daarmee samenhangende conclusie, 
is ook de beoordeling van de verschillende fasen van het maken van een diepboring getoond. 
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Tabel 1 Beoordeling van de drukfactoren op het milieu  


 


Activiteiten op hoofdlijnen
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DrukfactorenBoorfase Toelichting


Voorbereiding, (de)mobilisatie materieel
Aanwezigheid, preparatie zee- 
bodem, verlichting, transport


Aanwezigheid en gebruik boorplatform Aanwezigheid van ca. 120 dagen


Heien conductor
Kans op gehoorbeschadiging 
zeezoogdieren


Boring incl. plaatsen casing
Boren, pipe handling, plaatsen en 
cementeren casing


Lozing WBM boorspoeling en gruis
Lozing water based gruis met 
aanhangende spoeling


Lozing hemel-, schrob- en spoelwater
Licht verontreinigd water van de 
dekken


Lozing sanitair afvalwater Behandeld volgens regelgeving


Putstimulatie (soms)
Duur van enkele dagen. Extra 
schip aanwezig


Fakkelen en schoonproduceren
Fakkelen van gas bij testen indien 
nodig ca. 24 uur


Helikopters, bevoorradingsschepen Personeel, materieel, afval, etc


Totaalbeoordeling diepboring
Geen aanzienlijke effecten op 
milieu- of natuurwaarden


Drukfactoren


 
 
Conclusie 


In analogie met de bevindingen die door Imares zijn gedaan voor gevoelige gebieden, is op basis van dit 


rapport ook voor het gebied buiten gevoelige gebieden aangetoond, dat diepboringen naar aardgas of 
aardolie (zoals beschreven in deze analyse) niet leiden tot aanzienlijke gevolgen voor het milieu en / of de 
natuur. Verder borgt de bestaande wet- en regelgeving dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen door 


diepboringen op zee buiten gevoelige gebieden worden voorkomen.  
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ENGLISH SUMMARY 


This report analyses and assesses the environmental effects of drilling a deep well for oil and/or natural 
gas exploration outside sensitive areas of the North Sea. Its purpose is to substantiate the position that 
these activities outside sensitive areas do not result in a significant impact on the environment. 
The reason for analysing the environmental impact of deep well drilling outside sensitive areas in the North 
Sea lies in the amended Environmental Impact Assessment Order (Besluit mer), which came into effect on 
1 April 2011 and brought the Order into line with the European Environmental Impact Assessment 
Directive. As a result of the Order, all deep drilling is now subject to a preliminary screening procedure to 
assess whether the compulsory environmental impact assessment applies (screening obligation). Whereas 
previously the situation was more nuanced and an EIA  was compulsory only for deep drilling in sensitive 
areas, the preliminary screening 
obligation now applies regardless 
of where the deep drilling takes 
place. 
 
By providing an understanding of:  


 
• the nature and definition of non-
sensitive areas 
• the activities and resources that 
are put to use in deep drilling for 
natural gas or oil, and 
• the emissions associated with 
those activities 
this analysis describes the 
consequences and/or impact on 
the various aspects of protected 
environmental and ecological 
areas. To enable a qualitative 
assessment of the effects 
described, use was made of a 
method developed by the former 
Dutch Ministry of Agriculture, 
Nature Conservation and Food 
Quality and subsequently used to 
assess the environmental impact 
of deep drilling in sensitive areas 
(IMARES, 2011). 
 
In the North Sea, deep wells for 
natural gas and oil have been 
drilled since the 1960s. Based on 
long-term experience and the 
large number of wells in existence 
(over 1,400),  the industry has 
been able to develop a method that 
effectively protects the 


Gas fields (green) and oil fields (red), and areas with permits for 


exploration and or production (orange/ yellow). Source: TNO 
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environment. The standard for carrying out deep drilling was established in consultation between the 
authorities and the industry, and this standardisation of practices to protect the environment is regulated by 
an Order in Council (Algemene Maatregel van Bestuur): the Mining and the Environment (General Rules) 
Order (Besluit algemene regels milieu mijnbouw, referred to as “Barmm”), which came into force in 2008. 
In combination with other mining legislation, which also sets out other frameworks such as the OSPAR 
treaty and REACH, a robust compliance regime has been established to control the relevant environmental 
risks. 
 
This analysis relates to deep drilling taking place outside sensitive areas in the Dutch sector of the North 
Sea. The definition of sensitive areas for the purposes of this analysis is in line with its meaning in the EIA 
Order. Areas designated under either or both the European Birds Directive (BD) and the Habitat Directive 
(HD) are therefore excluded from the scope of this report.  In addition, zones around the areas designated 
by the European Birds Directive and the European Habitat Directive (to take account of any emissions 
originating from outside these areas, but having an impact within a protected area) fall outside the scope of 
this report. Finally, a strip of about 5 km wide along the coast of the Netherlands, as well as along the 
borders in the North Sea with neighbouring countries is also excluded. 
 
The environmental impact assessment (EIA) is an instrument that sets out the environmental 
consequences of intended activities that may be expected to have a significant impact on the environment 
and to give the environmental aspects a full place in the decision-making process. This analysis addresses 
extensively the legislative frameworks for the decision-making process. This document focuses on the 
environmental aspects which are also assessed in the preliminary EIA screening procedure. In other 
words, this report discusses the same issues that are listed in Annex 3 to European Directive 85/337/EEC. 
Impacts of the following emissions and impact factors are discussed: 
 


• emissions to water 
• emissions to soil 
• emissions to air 
• noise emissions (above and under water) 
• light impact 
• physical presence of a drilling installation (platform). 
 
Furthermore, the use of raw materials is also dealt 
with and any cumulative effects are also considered. 
The data used to make the analysis were obtained 
from the environmental impact assessments and 
environmental studies primarily produced to 
substantiate permit applications for the intended deep 
drilling activities for oil and natural gas. 
 
The consequences are described separately for each 
environmental aspect. The effects are described for 
deep drilling carried out by a heavy rig (e.g. a Deutag 
T-45) with a bore length of around six kilometres, 
which represents a ‘worst case’ situation for the 
environment. Longer bore lengths may incidentally be 
used, but the resulting effects do not increase 
significantly. 


 


Schematic view of a 


jack-up rig 
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Emissions to water and effects 


The effects of discharges to surface water of substances used on offshore drilling rigs (in permitted 
concentrations) on the water quality and on the locally present flora and fauna are low and hardly 
measurable, due to the temporary nature of the discharge and its rapid dilution. The environmental effects 
are small, given the limited extent of the emissions and the relatively limited area which is affected. 
 
Emissions to soil on the seabed and effects 


Discharge of drill cuttings with residues of drilling mud form a small layer of non-original sediment on the 
seabed (to a distance of approximately 25 m from the discharge point). After about 
10 months, this layer is nearly undetectable as a result of dissipation processes. No effects of this 
deposition on the soil fauna were detected (as observed in a study carried out one year after the 
discharges were stopped). 
 
Emissions to air and effects 


The emissions to air of drilling activities contribute only marginally to total emissions to the air of oil and 
gas production in the Netherlands, i.e., the greenhouse effect, ozone depletion, acidification and 
distribution. In the North Sea, there are no habitats where an increase in nitrogen deposition can lead to 
overloading and the emissions are  limited to such an extent that the natural values of the habitats in any 
neighbouring coastal areas will not be negatively impacted. 
 
Noise emissions and noise impact 


During the drilling phase, the standardised noise emission of 60 dB(A) is not exceeded beyond a radius of 
300 m of the platform. During flaring (approximately a 24-hour period per well), the 60 dB(A) contour may 
extend to approximately 400 m from the platform. Helicopter flights lead to higher noise pressure, but 
these only occur for a limited time. A very limited disturbance to birds is likely to occur, but no significant 
effects on the environment are expected. The underwater sound of the pile-driving activities will cause 
some disturbance to sea mammals and fish in the vicinity of the platform. Taking into account the standard 
of ‘soft start’ (starting the pile-driving with a low force, so that the sea mammals may flee), the mobility of 
the sea mammals and the restricted duration of the activity (one or two days), there is no significant effect. 
 
Light emission and light 


impact 


A drilling platform will emit 
light. In particular, 
migratory birds can 
become disoriented by the 
light source in certain 
weather conditions. 
Standard mitigation 
measures to reduce light 
emissions from the drilling 
rig can be implemented 
and the number of birds 
that may be adversely 
affected is small. 
 
Physical presence 


Negative effects of the use 
of space are very small, 


The drilling structure is visible on the right side of the platform. The drilling 


platform’s presence is temporary. 
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considering the temporary presence of the drilling platform.  
 
Accumulation 


For each environmental aspect, the accumulation of effects of several simultaneous drilling activities, in 
combination with other activities in the North Sea, are taken into account. In general, it seems that the 
combined presence of about 10 drilling platforms in the entire Dutch sector of the North Sea 
(approximately 57,000 km2) does not lead, at any time, to any significant accumulation of adverse effects.  
 
For areas in the North Sea which are classified as sensitive (protected under the European Birds Directive 
or the Habitats Directive), an assessment was made in 2011 by IMARES on the effects of exploration 
(deep wells) and production of oil and natural gas. The assessment was based on a methodology 
developed by the Ministry of Agriculture and which makes use of so-called 'impact factors'. The IMARES 
study showed that  drilling activities in sensitive areas do not have a significant impact on the environment.  
 
In the same vein, this report also uses the impact factors methodology to evaluate environmental effects. 
The assessment itself is based on existing research, experiences and expert judgement. The various 
impact factors are categorised as follows: 


• N.A. � not applicable to the (sub)activity 
• Negligible �  may be relavant, but is neglible 


• Marginal �  marginal, i.e. minor level of exposure and/or sensitivity 
• Low �  noticeable, but not unacceptable. Mitigating measure desirable 
• Considerable � considerable and mitigating measure required where possible 


• High � extensive mitigating measures are required. 
 
 
The table below shows the classification of drilling activities resulting from the analyses of the impact 
factors. In order to demonstrate how the final evaluation and associated conclusion were derived, the 
evaluation of the various phases of making a deep well is also shown. 
 


Activities involved in deep drilling for oil 
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Impact factorsDrilling phase Remarks


Preparation, (de)mobilasition materials
Presence, seabed preparation, 
light, transport


Physical presence and use of site Presence of approx. 120 days


Pile driving conductor
Chance of hearing damage to sea 
mammals


Drilling works
Drilling, pipe handling, placing / 
cementing of casing


Discharge WBM (fluids and grit)
Discharge of water based mud and 
associated fluids


Discharge precipitation, cleaning and rinsing 
water


Slightly contaminated water from 
decks


Discharge sanitary water
Treated in accordance with 
(regulated) standards


Well stimulation (infrequently)
Duration of several days. 
Additional vessel present.


Flaring and clean production
Flaring of gas during, if needed. 
Approx. 24 hours.


Helicopters, supply vessels Personnel, materials, waste, etc.


Overall assessment of deep drilling
No significant effects on the 
environment or ecosystem


Impact factors
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Conclusion 


In accordance with the findings by IMARES on drilling activities in sensitive areas and based on previous 
studies concerning environmental aspects of drilling activities, it has been shown, on the basis of this 
study, that deep drilling  for oil or gas (as described in this analysis) outside sensitive areas does not lead 
to any significant consequences for the environment or the ecosystem. Furthermore, the existing 
legislative and regulatory regime assures the prevention of any detrimental impact on the environment as a 
result of deep drilling activities outside sensitive areas. 
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1 INLEIDING  


1.1 Aanleiding en Doel 


De aanleiding voor het opstellen van deze analyse is een wijziging in het Besluit milieueffectrapportage die 
per 1 april 2011 in werking trad. Het besluit is op verschillende punten gewijzigd om het in 
overeenstemming te brengen met Europese regelgeving. Eén van de wijzigingen betreft het toevoegen 
van de activiteit ‘diepboringen’ aan de categorie van activiteiten die van het bevoegd gezag een 
beoordeling vraagt of een milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen dient te worden. Waar voorheen een 
plicht bestond voor het volgen van een m.e.r.-procedure voor diepboringen in gevoelige gebieden, bepaalt 
het huidige Besluit mer dat een plicht geldt voor een m.e.r.-beoordeling van diepboringen, ongeacht of de 
locatie van de diepboring zich in of buiten gevoelig gebied bevindt. 
 
De milieueffectrapportage is bedoeld om het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de 
besluitvorming over activiteiten met potentieel aanzienlijke of significante gevolgen voor het milieu. 
 


Het doel van deze milieueffectenanalyse is aan te tonen dat diepboringen buiten gevoelige gebieden, die 
in het kader van de keten van opsporing en winning van aardolie en aardgas worden uitgevoerd, met 
zekerheid niet leiden tot aanzienlijke milieueffecten. Deze analyse toont tevens aan dat bestaande wet- en 
regelgeving het milieu- en natuurbeschermingsniveau, bij diepboringen buiten gevoelig gebied, in 
voldoende mate waarborgt. 


 
Onderliggend document geeft de milieueffecten van diepboringen op zee buiten gevoelig gebied weer. 
Een aparte effectenanalyse is opgesteld voor diepboringen buiten gevoelig gebied op land. 
 


1.2 Achtergrond 


Nederland wint jaarlijks 80 miljard kubieke meter aardgas en is daarmee de grootste aardgasproducent 
van Europa (bron: EBN, 2010). Ook wordt jaarlijks 1,5 miljoen m3 aardolie geproduceerd. Momenteel 
wordt uit 245 velden gas geproduceerd en uit drie velden olie. De velden bevinden zich op het vasteland 
(onshore) en in het Nederlandse deel van de Noordzee (offshore). 
 
In aard, omvang en tijd is de activiteit van het verrichten van diepboringen beperkt. De activiteit vindt 
plaats met behulp van een mobiele installatie (boorinstallatie) die tijdelijk (enkele maanden) op een locatie 
staat, een put boort en deze van een gecementeerde, stalen verbuizing voorziet. Indien economisch 
winbaar olie of gas wordt aangetoond, wordt de locatie een productielocatie. Het eigenlijke produceren van 
aardgas of aardolie valt buiten de reikwijdte van deze analyse, omdat daarvoor afzonderlijke categorieën 
in het Besluit mer zijn opgenomen. De boorinstallatie kan na verloop van tijd misschien weer op de locatie 
terugkomen om bijvoorbeeld een tweede put te boren of om een bestaande put te gebruiken om een 
leegrakend veld te stimuleren. 
 
De in de afgelopen decennia opgebouwde kennis en ervaring naar aanleiding van meer dan 1.400 
diepboringen op zee heeft aangetoond, dat door de gebruikte boormethoden, diepboringen naar aardolie 
en -gas buiten gevoelige gebieden met zekerheid niet leiden tot significante gevolgen voor het milieu. Voor 
mijnbouwactiviteiten waarvan op voorhand bekend is dat milieueffecten beperkt zijn (in aard, omvang, tijd), 
zijn wettelijke instrumenten ontwikkeld zoals de mijnbouwmilieuvergunning zonder milieueffectrapportage, 
of meldingen aan het bevoegd gezag van activiteiten waarvoor algemeen geldende regels zijn opgesteld. 
De Nederlandse wet- en regelgeving regelt in het vergunningentraject voor diepboringen naar aardolie en 
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aardgas buiten gevoelige gebieden op die manier een robuuste waarborging dat milieu- en natuurwaarden 
beschermd blijven. 
 
In 2008 is door een gezamenlijke inspanning van de voor mijnbouw en milieu verantwoordelijke ministers 
een Algemene Maatregel van Bestuur met voorschriften tot stand gekomen die specifiek ingaat op 
milieuregels voor diepboringen die buiten gevoelige gebieden plaatsvinden. Deze regeling is het Besluit 
algemene regels milieu mijnbouw, kortweg aangeduid als het Barmm. Daarnaast gelden op de Noordzee 
enkele internationale verdragen ter bescherming van de (Noord)zee en Europese verordeningen en 
richtlijnen. Zo zijn het Ospar verdrag en REACh in Nederlandse wetgeving ingebed en zullen de Vogel- en 
Habitat richtlijnen binnenkort ook voor het gehele Nederlandse deel van de Noordzee gelden. 


1.3 Reikwijdte van de studie 


Startpunt voor de analyse is de (wettelijk) aan te leveren informatie aan bevoegde gezagen voor het 
nemen van hun besluiten ten aanzien van voorgenomen diepboringen naar aardolie en aardgas. De 
informatie in deze analyse is daarom ontleend aan bestaande (milieu)vergunningaanvragen en 
milieueffectstudies. 
 
Deze effectenanalyse sluit aan op de activiteitencategorie zoals bedoeld in het Besluit mer (D17.2 van de 
bijlage bij het Besluit) en richt zich op de volgende activiteit: 
 


Diepboringen op zee buiten gevoelige gebieden, dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan, ten 
behoeve van de winning van aardolie en aardgas. De diepboringen kunnen conform de eisen van het 
Barmm worden uitgevoerd en voldoen aan ‘standard practices’ waarop het Barmm is gebaseerd. De 
effectenanalyse gaat uit van diepboringen met een boorlengte van circa 6 kilometer. 


 
Bij de definitie van het begrip ‘gevoelig gebied’ wordt aangesloten bij de beschrijving van gevoelige 
gebieden zoals weergegeven in de bijlage van het Besluit mer. Deze definitie wordt toegelicht in 
paragraaf 2.1. 
 
In dit onderzoek worden alle milieuaspecten, die binnen het Besluit mer (en daarmee de elementen van 
bijlage 3 van de EEG richtlijn milieu-effectbeoordeling), Barmm, de Natuurbeschermingswet en de Flora- 
en faunawet worden beschreven, beschouwd. 
 
In de beoordeling van de effecten wordt aangesloten bij de systematiek die voor olie- en gasactiviteiten in 
gevoelige gebieden op de Noordzee is ontwikkeld (Imares, 2011). 


1.4 Leeswijzer 


De analyse die in dit rapport wordt gepresenteerd, volgt de volgende indeling. 
 
Hoofdstuk 2 schetst het regelgevende kader dat op diepboringen naar aardgas en aardolie op zee van 
toepassing is. Het belang van dat kader is om meer achtergrond te bieden van de eerder genoemde 
wijziging in het Besluit mer en om aan te geven welke borging bestaat voor de bescherming van de milieu- 
en natuurwaarden van de Noordzee. 
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Hoofdstuk 3 beschrijft de locaties in de Noordzee waar deze analyse op van toepassing is. Tevens wordt 
aangegeven wat onder ‘gevoelige gebieden’ wordt verstaan en waar derhalve géén diepboringen naar 
aardgas of aardolie zouden plaatsvinden zonder voorafgegaan te zijn door een m.e.r.-beoordeling. 
 
Hoofdstuk 4 zet uiteen welke activiteiten en welk materieel betrokken zijn bij het verrichten van een 
diepboring op zee. De langjarige ervaring, die met boren op zee is opgedaan (1.400 boringen op het 
Nederlands Continentaal Plat), heeft geleid tot een aantal mitigerende maatregelen, die tot het pakket 
standaardmaatregelen behoren die de industrie bij diepboringen kan toepassen. Deze maatregelen 
worden in hoofdstuk 4 behandeld. 
 
De effecten die het boren buiten gevoelige gebieden kunnen hebben, worden in hoofdstuk 5 uiteengezet. 
Per milieuaspect (lucht, water, etc.) wordt aangeven welke emissies kunnen worden verwacht en wat die 
emissies betekenen voor het milieu en voor natuurwaarden. 
 
Hoofdstuk 6 geeft een beoordeling van de effecten die in hoofdstuk 5 zijn behandeld en biedt een 
overzicht van de relatieve ernst van de effecten per deelactiviteit. Het beoordelingskader dat toegepast is, 
sluit aan bij een methodiek die door het toenmalige ministerie van LNV is ontwikkeld. Omdat het doel van 
deze analyse is om aan te tonen dat diepboringen naar aardolie of aardgas geen aanzienlijke effecten 
hebben op het mariene milieu, is dit hoofdstuk tevens concluderend. Hoofdstuk 6 is voorzien van wettelijke 
voorschriften per milieucompartiment (zoals eerder in breder verband in hoofdstuk 2 zijn geschetst) die het 
tegengaan van effecten borgen. 
 
Het rapport is voorzien van bijlagen om de leesbaarheid van het hoofdrapport te verbeteren. Een van de 
belangrijke bijlagen is de tabel in bijlage 1. Daar waar hoofdstuk 6 een samenvattende beschrijving per 


milieuaspect geeft, is de tabel in bijlage 1 bedoeld om een overzicht per deelactiviteit te geven. Een 
andere belangrijke bijlage is de kaart die locaties op de Noordzee aangeeft waar volgens deze analyse 
geboord kan worden zonder verdere milieueffectrapportage beoordeling, en de plaatsen waar dat wel zou 
moeten (gevoelige gebieden). Deze kaart is opgenomen als bijlage 2. Bijlage 3 bevat de integrale tekst 
van het Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) en hoofdstuk 9 van de Mijnbouwregeling (Mbr). 
Het beleid ten aanzien van diepboringen op zee wordt in Bijlage 4 beschreven, waarin voorts een 
overzicht is opgenomen van alle (wetgevende) kaders die op diepboringen, ongeacht of ze buiten of in 
gevoelige gebieden plaatsvinden, van toepassing kunnen zijn. 
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2 RELEVANTE WET- EN REGELGEVING 


Wetgeving speelt op twee niveaus een rol in deze analyse. 
1. De aanpassing van het Besluit milieueffectrapportage van 1 april 2011 (Stb 2011-102) vormt de 


aanleiding voor het opstellen van deze analyse. 
2. Bestaande wetgevingskaders vormen, ook zonder de aanpassing van het Besluit mer, een robuust 


regime voor de bescherming van het mariene milieu bij het verrichten van diepboringen naar aardgas 
en aardolie. 


 
In de volgende paragraaf wordt het Besluit mer toegelicht en uitleg gegeven wat de betekenis is van de 
wijziging van het Besluit mer voor het uitvoeren van diepboringen naar aardgas en aardolie op zee. In de 
vervolgparagrafen worden de belangrijkste wet- en regelgeving uitgelicht die een kader vormen voor de 
bescherming van het milieu waar het gaat om diepboringen voor aardolie en aardgas buiten gevoelige 
gebieden.  


2.1 Wijziging Besluit milieueffectrapportage 


Toelichting 


De Wet milieubeheer (Wm) heeft tot doel het milieu te beschermen en een integrale beoordeling te maken 
van de gevolgen die activiteiten en inrichtingen voor het milieu kunnen hebben. Artikel 7.2 van de Wet 
milieubeheer vormt de basis voor activiteiten waarvoor een plicht geldt om de procedure van een 
milieueffectrapportage te doorlopen (een m.e.r.-plicht) of waarvoor een bevoegd gezag eerst een 
beoordeling dient te maken of voor een activiteit een m.e.r. doorlopen wordt (een m.e.r.-
beoordelingsplicht). 
Voor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt dat het bevoegd gezag bij zijn beslissing rekening houdt met de in 
Bijlage III bij de EEG richtlijn milieu-effectbeoordeling aangegeven criteria (artikel 7.17 Wm). Om deze 
analyse aan te laten sluiten bij Bijlage III van de richtlijn, is een verwijzingstabel naar de relevante 
paragrafen in dit rapport samengesteld. De tabel is in hoofdstuk 6 bij de beoordeling van de milieueffecten 
opgenomen.  
 
De activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, zijn aangewezen bij 
Algemene Maatregel van Bestuur. Deze Algemene Maatregel van Bestuur is het Besluit 
milieueffectrapportage (Besluit mer, 1994, laatst gewijzigd augustus 2011). In de bijlage van het Besluit 
mer is aangegeven welke (categorieën van) activiteiten m.e.r.-plichtig zijn (onderdeel C van de bijlage) en 
welke (categorieën van) activiteiten m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn (onderdeel D van de bijlage).  
 
Voorheen was de activiteit ‘Opsporen van aardolie en aardgas’ terug te vinden in categorie C17.1, en de 
activiteit ‘diepboringen’ in categorie D 17. 2. Dit is in onderstaand tekstkader weergegeven. 
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Situatie vóór 1 april 2011 


 
Onderdeel C. Activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan het maken van een 
milieueffectrapportage verplicht is: 
Categorie C 17.1  
De opsporing van aardolie en aardgas, 
In gevallen waarin de activiteit plaatsvindt in een gevoelig gebied als bedoeld onder a, b (tot 3 zeemijl uit 
de kust) of d, van punt 1 van onderdeel A van deze bijlage. 
 
Onderdeel D. Activiteiten en plannen alsmede besluiten, ten aanzien waarvan een m.e.r.-beoordeling van 
toepassing is: 
Categorie D 17.2 
Diepboringen dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan, met uitzondering van diepboringen in het kader 
van: 
a. het onderzoek naar de stabiliteit van de grond, 
b.  archeologisch onderzoek, of 
c.  de opsporing of winning van aardolie, aardgas of zout. 
 


 
 
Sinds april 2011 is categorie C 17.1 vervallen1 en is in onderdeel D van de bijlage categorie 17.2 
opgenomen. Categorie D17.2 betreft de volgende activiteiten:  
 


Situatie ná 1 april 2011 


 
Onderdeel D. Activiteiten, plannen en besluiten ten aanzien waarvan de procedure als bedoeld in de 
artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de Wet milieubeheer toepassing is [beoordelingsprocedure]: 
Categorie D 17.2  
Diepboringen dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan, in het bijzonder: 


a. geothermische boringen, 
b. boringen in verband met de opslag van kernafval, 


c. boringen voor watervoorziening, 
met uitzondering van boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond 
 


 
In bovenstaande beschrijving zijn diepboringen voor het opsporen van aardgas of aardolie niet expliciet 
genoemd. Echter, volgens de memorie van toelichting op het gewijzigde Besluit mer zijn genoemde 
voorbeelden niet limitatief en zijn alle diepboringen sinds 1 april 2011 onderhevig aan een m.e.r-


                                            
1 Deze wijziging was onderdeel van een wijziging van het Besluit mer om de drempelwaarde in onderdeel 
D van de bijlage indicatief te maken conform de uitspraak van het Europese Hof van Justitie en om onder 
meer het Besluit mer te moderniseren (het laten vervallen van ‘koppen’ in onderdeel C en D van de 
bijlage). 
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beoordeling en in geval van wijziging van een kaderstellend plan (zoals een structuurvisie) een plan-m.e.r.-
plicht2. 
 
Betekenis van de wijziging van het Besluit mer voor het opsporen van aardolie en aardgas 


Vóór 1 april 2011 gold volgens Nederlandse regelgeving alleen een m.e.r.-plicht in het geval dat de 
diepboring plaatsvond in bepaalde gevoelige gebieden. Per 1 april 2011 geldt, zoals boven vermeld, dat 
voorafgaand aan ieder voornemen om in de Noordzee een diepboring te verrichten, het bevoegd gezag 
beoordeelt of een milieueffectrapportage nodig is, ongeacht of het in of buiten gevoelig gebied plaatsvindt.  
 
Betekenis ‘Gevoelig gebied’ 


Het onderscheid tussen een diepboring in of buiten een gevoelig gebied is essentieel. Een gevoelig gebied 
vraagt om intensieve aandacht voor het beschermen van de daar aanwezige milieu- en natuurwaarden 
Omdat de huidige wetgeving geen onderscheid maakt waar een diepboring plaatsvindt, geldt voor 
boringen in een gevoelig gebied in ieder geval een m.e.r.-beoordelingsplicht..Aanvullend geldt dat de 
Natuurbeschermingswet erin voorziet dat indien activiteiten in de nabijheid van Natura 2000 gebieden 
zullen plaatsvinden, beoordeeld moet worden of die activiteiten een effect op het beschermde gebied 
kunnen hebben (de zogenaamde ‘externe werking’). Voor diepboringen buiten gevoelig gebied geldt 
momenteel ook een m.e.r.-beoordelingsplicht. 
 


Wat precies onder een gevoelig gebied wordt verstaan, is in onderstaand tekstkader opgesomd. 
 


Definitie ‘Gevoelig gebied’ conform het Besluit mer 


 
In de bijlage van het Besluit mer wordt een begripsbepaling gegeven van gevoelige gebieden. Vervolgens 
wordt, in dezelfde bijlage, voor sommige activiteiten naar die begripsbepaling verwezen. Gevoelige 
gebieden die voor diepboringen waren gedefinieerd (in de nu vervallen categorie C17.1) zijn: 
• ‘Natura 2000’ gebieden (aangewezen onder de Vogel- en Habitat richtlijnen van de EU); 


• Ramsar gebieden en Natuurmonumenten; 
• Kerngebied, begrensd natuurontwikkelingsgebied of begrensde verbindingszone, dat deel uitmaakt 


van de ecologische hoofdstructuur. Het Barmm vult dit aan met de bepaling dat dit tot 3 zeemijl uit de 
kust geldt. 


• Door provincies aangewezen stiltegebieden. Deze categorie is op zee niet van belang 
 
De gevoelige gebieden zijn opgenomen op een kaart (zie Bijlage 2 Gebiedenkaart). 
 


 
Hoewel een m.e.r.-beoordelingsplicht een waardevol instrument is in de bescherming van milieu- en 
natuurwaarden, bestaat voor diepboringen naar aardgas en aardolie buiten gevoelige gebieden ook al een 
compleet regulatoir kader dat de bescherming van alle milieuaspecten tot doel heeft. Dat kader is tot stand 
gekomen als gevolg van de aanpak van de Nederlandse overheid om de vergunningverlening van 
activiteiten die daarvoor in aanmerking komen, te vereenvoudigen en te stroomlijnen. Het verrichten van 
een diepboring buiten een gevoelig gebied is als een dergelijke activiteit aangemerkt. In plaats van het 
doorlopen van een aanvraagprocedure voor elke individuele diepboring, is voor de diepboringen buiten 


                                            
2 Een plan-m.e.r.-plicht zou ontstaan als voor de diepboring(en) een wijziging van bijvoorbeeld een 
structuurvisie wordt opgesteld, dit is echter vooralsnog zeer onwaarschijnlijk voor diepboringen in de 
territoriale zee en de EEZ. 
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gevoelig gebied door de overheid onderkend dat de aanleg van een boorlocatie en de uitvoering van een 
diepboring met milieuregels in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan worden gestuurd.  


2.2 Wet- en regelgevende kaders ter bescherming van de Noordzee 


 
2.2.1 Algemeen 


De beschrijving en relevantie van de van toepassing zijnde regelgeving buiten het Nederlandse territoir 
kan grotendeels worden ontleend aan het herziene Integrale Beheerplan Noordzee (IBN 2015), met 
daarbij inbegrepen de verschillen in de wetgeving tussen vooral de 12 mijlszone en de Exclusieve 
Economische Zone (EEZ). Naast deze zones is ook sprake van een 1 km zone en een 3 mijlszone. De 
1 km zone valt onder de bestuurlijke bevoegdheid van de betreffende provincies en gemeenten. Een 
overzicht is gegeven in Tabel 2. Deze tabel  is aan het IBN 2015 ontleend. 
 
De 3 mijlszone is de voormalige buitengrens van de territoriale zee, zoals gehanteerd in de voormalige 
mijnwetgeving. Deze grens is soms opgenomen als een beperking van het gevoelig gebied (i.c. 
Ecologische Hoofdstructuur) in onderdelen C en D van de bijlagen van het Besluit mer.  
 
Onderstaande paragrafen gaan in op de voor diepboringen meest relevante wettelijke kaders. In bijlagen 3 
en 4 wordt in meer detail op de wetgeving ingegaan: Bijlage 3 bevat de integrale tekst van het Besluit 
algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) en hoofdstuk 9 van de Mijnbouwregeling (Mbr). In het Barmm 
zijn voor diverse milieuaspecten artikelen opgenomen die specifiek op (installaties voor) diepboringen zijn 
gericht. Hoofdstuk 9 van de Mbr richt zich op het gebruik en het lozen van oliehoudende mengsels en 
chemicaliën. Het beleid ten aanzien van diepboringen op zee is/wordt ook vastgelegd in beleidsplannen en 
structuurvisies. De belangrijkste daarvan worden in Bijlage 4 beschreven. Bijlage 4 geeft voorts een 
overzicht van alle (wetgevende) kaders die op diepboringen, ongeacht of ze buiten of in gevoelige 
gebieden plaatsvinden, van toepassing kunnen zijn. 
 
Het bevoegd gezag in het kader van de Mijnbouwwetgeving is het Ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) speelt een belangrijke rol in de advisering ten 
behoeve van de vergunningverlening onder de Mijnbouwwet en is verantwoordelijk voor de inspectie en de 
handhaving van de vergunningsvoorwaarden. Deze hebben behalve op veiligheids-, gezondheids- en 
doelmatige winningaspecten betrekking op milieu en arbeidsregelgeving. 
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Tabel 2 Overzicht relevante wetgeving op zee 


 
 
Naar aanleiding van de aangehaalde wetgeving in voornoemde tabel gelden voor diepboringen op zee 
buiten gevoelige gebieden de volgende, voor natuur en milieu relevante, vergunningen, ontheffingen en 
meldingen: 
 


Tabel 3  Overzicht vergunningen, meldingen en ontheffingen voor het verrichten van een 


diepboring op zee 


 


Wet/AMvB/ministeriële regeling Artikel  Vergunning/ontheffing/instemming 


/melding 


Mijnbouwwet Art 14 t/m 17 Opsporingsvergunning 


Mijnbouwwet Art 40 Mijnbouwmilieuvergunning 


Mijnbouwbesluit 
 


Art 55 Instemming plaatsing mijnbouw-
installatie 


Mijnbouwregeling  
Art 9.23, art 9.2.4 en art 9.2.5 
Art 9.2.7 
Art 9.3.3 


Chemicaliëngebruik /lozing: 
Ontheffing 
Melding 
Registratie chemicaliën 


Barmm Art 8 lid 1 Melding 
Kan tot maatwerkvoorschriften leiden 


Natuurbeschermingswet Art 19 Vergunning 
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(in geval van externe werking) 


Flora- en faunawet Art 75 Ontheffing 


 
Naast de vergunningen en ontheffingen gelden ook diverse rechtstreeks werkende regels voortvloeiend uit 
genoemde toepasselijke regelgeving. 
 


2.2.2  Mijnbouwwet (Mbw), Mijnbouwbesluit (Mbb), Mijnbouwregeling (Mbr) 


Voordat een diepboring überhaupt kan plaatsvinden is op grond van de Mijnbouwwet een 
opsporingsvergunning nodig. De Mijnbouwwet vormt tevens de basis voor de bepalingen ter bescherming 
van het milieu bij het verrichten van een diepboring. Voor een diepboring is een vergunningplicht voorzien 
op grond van artikel 40 van de Mijnbouwwet, tenzij de diepboring valt onder het Besluit algemene regels 
milieu mijnbouw (Barmm, zie onder). 
Op basis van het Mijnbouwbesluit moet voor een diepboring bijvoorbeeld een werkprogramma (boorplan) 
worden opgesteld. De Mijnbouwregeling geeft de nadere regels ten aanzien van een diepboring (aanleg, 
gebruik, reparatie en informatieverstrekking).  
In paragrafen 9.1 en 9.2 van de Mbr worden ondermeer de bepalingen in het internationale verdrag inzake 
de bescherming van het mariene milieu (Ospar verdrag) geïmplementeerd. Een integrale weergave van de 
relevante artikelen van het Mbr is in bijlage 3 opgenomen. 
 


2.2.3  Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm) 


Een integrale weergave van het Barmm met daarin ook de voor een diepboring op zee relevante artikelen 
is in bijlage 3 opgenomen. Het Barmm geeft algemene voorschriften voor het gebruik van een mobiele 
mijnbouwinstallatie (zoals een boorinstallatie) en bindende voorschriften voor specifieke milieuaspecten en 
bepaalt dus voor een belangrijk deel de uitvoering van een diepboring en de bescherming van het milieu 
tijdens de diepboring. Het toepassingsgebied van het Barmm is het gehele gebied dat Tabel 1 bestrijkt 
(dus op land tot en met de EEZ), met uitzondering van gevoelige gebieden. Voor de definitie van ‘Gevoelig 
Gebied’ volgt het Barmm de definitie die in het Besluit mer voor diepboringen werd gegeven in de 
voormalige categorie C17.1 (zie tekstbox in paragraaf 2.1). 
 
Circa twintig artikelen behandelen de volgende onderwerpen: 
• bescherming van de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater;  
• luchtkwaliteit; 
• geluid; 
• verlichting; 
• afvalstoffen en gevaarlijke stoffen; 
• energieverbruik; 
• incidenten. 
 
 







 DHV B.V. 


 
NOGEPA/Milieueffectenanalyse - Zee 2 mei 2012, versie 8 
MD-AF20120222/ISEE - 21 - 
Klant vertrouwelijk      


3 GEBIEDSBESCHRIJVING 


3.1 Afbakening  


De onderhavige milieueffectenanalyse is bedoeld om aan te tonen dat diepboringen naar aardolie en 
aardgas buiten gevoelige gebieden in de Noordzee niet tot aanzienlijke nadelige milieugevolgen leiden. 
Besloten in die omschrijving is dat duidelijk omkaderd moet zijn welke gebieden tot gevoelige gebieden 
gerekend moeten worden en welke niet. 
 
In termen van milieu- of natuurwaarden kan een beoogde locatie voor het uitvoeren van een diepboring op 
de Noordzee voorkomen 
1. in of nabij een gevoelig gebied (paragraaf 3.2); 
2. in een gebied met bijzondere waarden dat niet onder de definitie van een gevoelig gebied valt 


(paragraaf 3.3); 
3. in een gebied zonder bijzondere (milieu- en natuur)waarden (buiten de gevoelige gebieden) 


(paragraaf 3.4 en bijlage 5). 
 
Uitsluiting 


Deze effectenanalyse betreft de gebieden onder 2 en 3. De milieuregels van het Barmm zijn op deze 
gebieden van toepassing. Uitzonderingen op die afbakening die in deze studie worden gemaakt, zijn de 
volgende: 
• De gehele strook tot 3 zeemijl uit de Nederlandse kust wordt als gebied beschouwd waar de 


onderhavige beoordeling van milieueffecten niet zonder meer op van toepassing is. De reden is dat 
langs de Nederlandse kust zowel gevoelige gebieden als gebieden met bijzondere waarden liggen en 
het detailniveau van deze studie een precieze afbakening daarin niet toelaat. De 3-zeemijl zone sluit 
aan bij de afstanden die in het Besluit mer worden gehanteerd. 


• Zones langs de begrenzing van gevoelige gebieden. Per individuele boring in de nabijheid van 
gevoelige gebieden moet bezien worden of er een kans bestaat of een of meerdere natuurwaarden in 
dat gebied aangetast kunnen worden en in welke mate. Het valt buiten de reikwijdte van deze studie 
om dat per gebied en per natuurwaarde of milieuaspect aan te geven. 


 
Verticale begrenzing 


Als verticale begrenzing van het gebied dat door het verrichten van een diepboring nadelig beïnvloed kan 
worden, wordt een diepte van circa 500 meter aangehouden. Dit komt overeen met de grens die op land 
wordt gebruikt bij het kaderen van structuurvisies voor de ondergrond. Hoewel de boring tot grotere 
diepten wordt uitgevoerd, is het bereiken van grotere boorlengtes alleen interessant voor de effecten aan 
of nabij het oppervlak. Hierbij is belangrijk in gedachten te houden dat het gaat om de activiteit van 
diepboringen, niet om winning of opslag. 
 
Onderstaand wordt eerst aangegeven welke gebieden worden verstaan onder de gevoelige gebieden, 
gevolgd door een aanduiding van de gebieden met een bijzondere waarde. Vervolgens wordt kort 
ingegaan op locaties buiten gevoelige gebieden. Een uitgebreide beschrijving daarvan wordt in bijlage 5 
gegeven. Het hoofdstuk sluit met een korte beschrijving van olie- en gasactiviteiten in de Noordzee. 


3.2 Gevoelig gebied 


Van de in het Besluit mer genoemde gevoelige gebieden zijn op de Noordzee alleen de gebieden die 
onder de Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn aangewezen (ook Natura 2000 gebieden genoemd) als gevoelig 
gebied aan te merken (zie tekstkader in paragraaf 2.1). Op het moment van schrijven van deze 
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effectenanalyse, is de Natuurbeschermingswet (nog) niet van kracht op het deel van de Noordzee dat tot 
de Exclusieve Economische Zone wordt gerekend. Evenwel gaat dit document er van uit dat dit op korte 
termijn wel het geval zal zijn en dat het beschermingsregime onverkort op die gebieden van kracht zal zijn. 
Het Barmm geldt buiten gevoelige gebieden en houdt geen rekening met externe werking van de 
activiteiten op deze gevoelige gebieden. Voor diepboringen nabij gevoelige gebieden (Natura 2000) geldt 
de externe werking van de Natuurbeschermingswet. Omdat externe werking op een gevoelig gebied per 
milieuaspect en per locatie kan verschillen, geldt voor deze locaties altijd maatwerk en kan niet gesteld 
worden dat effecten bij voorbaat als niet significant beoordeeld kunnen worden. Een voortoets dan wel een 
passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet zal dit uit moeten wijzen. 
 
Op grond van de herziene IBN 2015 vallen nu of op korte termijn de volgende gebieden als Vogelrichtlijn 
en/of Habitatrichtlijn gebied onder Natura 2000: 
• Noordzeekustzone; 
• Vlakte van de Raan; 
• Voordelta; 
• Doggersbank; 
• Klaverbank; 
• Friese Front. 
 
Deze gebieden zijn op de kaart uit het IBN 2015 in Figuur 1 aangegeven. Drie van deze gebieden liggen 
geheel buiten de 3 mijls-zone (zie uitsluiting in paragraaf 3.1), te weten de Klaverbank, de Doggersbank 
en het Friese Front. Op de kaart in bijlage 2 zijn de gevoelige gebieden aangegeven als gebieden die 
onder de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, of beide vallen. 
 


3.3 Gebieden met bijzondere waarden 


Niet alle gebieden in de Noordzee waar sprake is van bijzondere ecologische waarde, vallen onder de 
definitie van gevoelig gebied die in het Besluit mer wordt gehanteerd. Ofschoon het Barmm en de 
mijnbouwregeling van toepassing zijn op deze gebieden, kunnen andere beschermingsregimes eveneens 
gelden. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan de bescherming van soorten conform de Flora- en 
faunawet, en een toetsingskader dat globaal overeenkomt met dat van een reeds aangewezen Natura 
2000 gebied. 
 
In 2012 beslist het rijk of aanvullende gebieden in aanmerking komen voor specifieke bescherming in het 
kader van Natura 2000 en/of de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM). Als een mogelijk ecologisch 
waardevol gebied niet voor deze specifieke bescherming als Natura 2000 gebied of voor ruimtelijke 
bescherming in het kader van de KRM in aanmerking komt, zal daarmee de beschermde status van dit 
gebied vervallen. 
De volgende gebieden vallen in deze categorie en zijn in Figuur 1 aangeven:  
Centrale Oestergronden, Gasfonteinen, de Bruine banken, de kustzee en de Borkumse Stenen. 
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Figuur 1 Gevoelige gebieden (VR/HR) en waardevolle gebieden (bron: herziene IBN 2015) 
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3.4 Gebiedsbeschrijving buiten gevoelige gebieden Noordzee 


Het areaal buiten de gevoelige gebieden zijn, in deze analyse, die gebieden waarbinnen de activiteiten 
van het diepboren plaatsvinden en waarbinnen de milieueffecten, indien aanwezig, merkbaar zouden 
moeten zijn. Om aan te sluiten bij de effecten die in hoofdstuk 5 per milieuaspect worden beschreven, is 
een beschrijving van de achtergrondwaarden van die aspecten nodig. Deze achtergronden kunnen 
verdeeld worden in abiotische aspecten, te weten water, bodem, lucht, de aanwezigheid van geluid en 
licht, en biotische aspecten. In bijlage 5 wordt een beeld gegeven van de abiotische en biotische aspecten. 
 


3.5 Olie- en gaswinning op de Noordzee  


De Noordzee is conform het internationaal maritiem recht verdeeld over de aangrenzende staten (via 
UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea). 
 


 


Figuur 2 Verdeling Noordzee over aangrenzende landen 


 
 
Voor de olie- en gasindustrie in Nederland zijn gerekend vanaf de laagwaterlijn de volgende maritieme 
zones van belang: 
• 1 kilometerzone: Deze zone valt onder de bestuurlijke bevoegdheid van de aangrenzende provincies 


en gemeenten. Daarbuiten is de rijksoverheid de beheerder. 
• 3-mijlszone3: Voormalige buitengrens van de territoriale zee, die in voormalige mijnwetgeving werd 


gehanteerd. Hier van belang vanwege de in het Besluit mer gestelde grens waarvoor de Ecologische 
Hoofdstructuur geldt. 


• 12-mijlszone: Nederlandse territoriale zee. 


                                            
3  1 zeemijl is 1852 meter 
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• De Exclusieve Economische Zone (EEZ): De EEZ strekt zich in principe uit van de grens van de 
territoriale zee tot 200 mijl uit de kust. Door de nabijheid van andere Noordzeekuststaten is de 
omvang van de EEZ bepaald in het Zeerechtverdrag met de buurstaten. De bodem en ondergrond 
van de EEZ is het Nederlandse deel van het continentaal plat (NCP). Het NCP is ruim 57 000 km2 
groot, ongeveer een tiende deel van de totale oppervlakte van de Noordzee. 


Ten behoeve van de mijnbouwactiviteiten en de licenties voor de opsporing en winning hiervan is het 
Nederlandse deel van de Noordzee onderverdeeld in zogeheten mijnbouwblokken, die in verschillende 
ronden aan de verschillende mijnbouwmaatschappijen zijn verstrekt of nog kunnen worden verstrekt. De 
blokken zijn genummerd met een letter (van noord naar zuid A t/m T) en verder onderverdeeld met een 
cijfer (1 t/m 18). 
 
Op het Nederlands deel van de Noordzee zijn ongeveer 130 productielocaties in bedrijf. Tien daarvan 
produceren olie, sommige olie en gas, maar het overgrote overige deel uitsluitend gas. Enkele platforms 
liggen in de kustzee, de overige in het centrale deel van het NCP. Gas en olie komen doorgaans via 
buisleidingen aan wal, de olie van enkele platforms wordt echter per schip afgevoerd . Inmiddels zijn circa 
1400 diepboringen op de Noordzee verricht.  
 
De blokken, vergunningstatus van de blokken en de olie- en gasvelden zijn in Figuur 3 aangegeven. De 
kaart is ontleend aan het Nederlandse Olie- en gasportaal van TNO. 
 
Rondom mijnbouwlocaties is een veiligheidszone van kracht van 500 meter waarbinnen geen ander 
gebruik is toegestaan. Dit levert een lokale beperking op voor de visserij, de scheepvaart en de 
recreatie(vaart). Bij de locatiekeuze voor een boorplatform moet rekening worden gehouden met de 
scheepvaart en ander gebruik. 
 
Mijnbouwlocaties kunnen ook interactie hebben met windenergie. Transitie naar gebruik van niet-fossiele, 
meer duurzame energiebronnen, is in het kabinetsbeleid onder meer gekoppeld aan de inzet van 
windturbineparken op zee. Binnen aangewezen windenergiegebieden gaat windenergie voor ander 
gebruik, maar sluit ander gebruik niet uit. De aanwezigheid van een windturbinepark kan eventuele 
diepboringsactiviteiten in het gebied bemoeilijken, maar maakt het niet onmogelijk. In reeds verleende 
vergunningen voor windturbineparken is een afstemmingsbepaling voor medegebruik ten behoeve van 
olie- en gaswinning opgenomen. Op grond van artikel 55 lid 6 van het Mijnbouwbesluit kunnen aan een 
mijnbouwinstallatie (platform) en de plaatsing daarvan voorwaarden worden gesteld ten behoeve van de 
afstemming met windenergie. 
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Figuur 3 Olie- en gasvelden in Nederland 
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4 BESCHRIJVING VAN DIEPBORINGEN NAAR AARDOLIE EN AARDGAS 


4.1 Afbakening te beschouwen activiteiten 


Op basis van de doelstellingen van dit onderzoek richt deze effectanalyse zich op de volgende activiteit: 


Diepboringen op zee buiten gevoelige gebieden, dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan, ten 
behoeve van winning van aardolie en aardgas. Uitvoering van de diepboringen vindt plaats met behulp 
van een mobiele installatie en conformeert aan de eisen van de Mijnbouwregeling en het Barmm. De 
mobiele installaties voldoen aan ‘standard practices’ waarop het Barmm is gebaseerd. De analyse geldt 
voor diepboringen met een maximale boorlengte tot circa 6 kilometer4. 


 
Bij de effectanalyse wordt zoveel mogelijk aangesloten op de aspecten die in het Barmm beschreven zijn. 
Het hele proces van de diepboring wordt beschouwd vanaf het gereed maken van de locatie, de boringen 
tot en met het verlaten van de locatie, waaronder: 


• Voorbereiden locatie; 
• Transport en logistiek: mobilisatie, plaatsing en demobilisatie van de boorinstallatie en transporten 


tijdens de boringen; 
• De daadwerkelijke boringen vanaf het plaatsen van de conductor tot en met de afwerking van de put; 
• Eventuele putstimulatie als onderdeel van de diepboring; 
• Testen van de put, waaronder het eventueel affakkelen van bij het testen geproduceerd gas; 
• Beëindiging van de boring, inclusief het tijdelijk of permanent verlaten van de put, dan wel het 


afwerken van de put als productieput.  


4.2 Algemeen 


Het aanboren van het reservoir dient bij voorkeur zo verticaal mogelijk te gebeuren (dat wil zegen vanaf 
een locatie recht boven de ondergrondse doellocatie). Indien dit niet mogelijk of gewenst is, kan een 
reservoir echter ook schuin (gedevieerd) worden aangeboord. Het is dan van belang dat de 
productielocatie in ieder geval binnen een straal van enkele kilometers rond de doellocatie ligt. Als de 
boring succesvol is, wordt een exploratieput vaak gebruikt als productieput. Voor de verdere ontwikkeling 
van een veld kan het gewenst zijn op een later tijdstip, meestal na jaren, extra productieputten te boren. 
Deze putten worden ook met een mobiele installatie geboord die meestal aan de dan bestaande 
winninginstallatie wordt gekoppeld. 
 
Op het Nederlands Continentaal Plat worden boringen over het algemeen uitgevoerd vanaf een 
zelfheffend boorplatform, een zogenaamde jack-up rig. Dit kan ofwel stand-alone of, zoals boven 
beschreven, gekoppeld aan een bestaande winningsinstallatie. De mobiele boorinstallatie wordt gehuurd 
van een gespecialiseerd bedrijf met specialisten om de boorinstallatie te bedienen en te onderhouden. Er 
is echter altijd wel een expert van de operator bij de boringen aanwezig.  
 
Het boren vindt plaats in een continu rooster (24 uur per dag, 7 dagen per week). De tijdsduur van 
boringen is afhankelijk van de diepte, de gesteentes en de grootte van de put. De meeste putten worden 


                                            
4 Bij het beschrijven van de gebruikte boorinstallaties en activiteiten wordt uitgegaan van een diepboring 
met een totale putlengte van circa 6 km (along hole) die tot vier maanden in beslag neemt. Dit vergt de 
inzet van het zwaarste materieel dat voor het doen van diepboringen gebruikelijk is. Langere putten 
kunnen ook plaatsvinden, maar de effecten zijn niet wezenlijk anders dan van boringen tot 6 km en ze 
worden met hetzelfde type zware boorinstallatie geboord. 
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binnen 1 tot 4 maanden voltooid. Voor wat betreft de uitvoering van een put is er enig verschil in de 
constructie tussen putten voor aardgas, aardolie en waterinjectie, maar het principe en de effecten van het 
boren van deze putten zijn in essentie gelijk. In deze studie wordt uitgegaan van een boring die vier 
maanden in beslag neemt. 


4.3 Boorinstallatie 


De boorinstallatie bestaat onder 
andere uit een boortoren waarmee de 
daadwerkelijke booractiviteiten 
plaatsvinden. Daarnaast is het platform 
uitgerust met menginstallaties en 
pompen voor het aanmaken van de 
boorspoeling, scheidingsinstallaties om 
het boorgruis te scheiden van de 
spoeling, dieselaggregaten voor de 
elektriciteitsvoorziening en de 
aandrijving van de boorinstallatie, een 
controlekamer en accommodaties voor 
personeel en opslagfaciliteiten. In 
Figuur 4 is een offshore boorplatform 
schematisch afgebeeld.  


4.4 Voorbereiding, mobilisatie en 
demobilisatie 


Voorafgaand aan de boring wordt de 
zeebodem ter plaatse van de beoogde 
locatie van de mobiele boorinstallatie, 
onderworpen aan een geotechnisch 
onderzoek en wordt de bodem 
gecontroleerd op de eventuele 
aanwezigheid van pijpleidingen, 
kabels, of andere mogelijke obstakels. 
Obstakels die hinder of gevaar kunnen 
opleveren, worden voor de plaatsing van de boorinstallatie verwijderd. Als archeologisch waardevolle 
objecten zoals wrakken worden aangetroffen, wordt eerst nader onderzocht hoe hiermee dient te worden 
omgegaan, zoals beschreven in artikel 8 van het Mijnbouwbesluit. 
 
Als de locatie gereed is, wordt het boorplatform drijvend - met opgetrokken poten - door sleepboten naar 
de boorlocatie gebracht en ter plaatse gefixeerd. Dit gebeurt door de poten op de zeebodem neer te laten 
en vervolgens het boorplatform te belasten door het aan boord nemen van extra ballastwater uit zee, 
zodat de poten zich in de bodem vastdrukken. Als de stabiliteit van de installatie is bewezen, wordt het 
boorplatform tot ongeveer 20 meter boven de waterspiegel opgevijzeld en vervolgens wordt de boorvloer 
naar buiten geschoven. 
 
De demobilisatie gebeurt in de omgekeerde volgorde: De boorvloer wordt naar binnen getrokken, het 
platform wordt gereed gemaakt om te worden afgevoerd en wordt langs de poten weer naar beneden 
gevijzeld en, als het platform weer drijft, worden de poten verder ingetrokken. Vervolgens wordt het 
platform met sleepboten afgevoerd. 


Zeebodem


 
Figuur 4 Offshore boorinstallatie, schematisch 
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4.5 Transport en logistiek 


Voor de aan- en afvoer van personeel en materieel en voor de afvoer van afvalstoffen is een regelmatig 
scheeps- en helikoptertransport van en naar de boorinstallatie vereist. Helikopters worden voornamelijk 
ingezet voor aan- en afvoer van personeel. Bij bepaalde ongunstige weersomstandigheden zoals mist kan 
ook personeel per schip worden vervoerd. Bevoorradingsschepen worden gebruikt voor onder andere de 
aanvoer van hulpstoffen voor de boorspoeling, materialen voor de constructie van de put, brandstof, 
reserveonderdelen, levensmiddelen voor de bemanning en afvoer van afvalstoffen en Oil Based Mud 
(OBM) boorspoeling en -gruis. Bij de overslag van goederen worden de noodzakelijke maatregelen 
getroffen om verontreiniging door morsen te voorkomen. De overslag van materialen en hulpstoffen van 
het bevoorradingsschip naar het platform wordt alleen uitgevoerd bij goede weersomstandigheden om 
risico’s op ongelukken of spills te minimaliseren. Om veiligheidsredenen is gedurende de boorperiode een 
stand-by boot in de nabijheid van het platform aanwezig om bijstand te verlenen in bijzondere situaties. 
Het aantal transporten wordt zoveel mogelijk beperkt door een goede logistieke planning, gebruik van de 
optimale transportmiddelen en door het zoveel mogelijk combineren van transporten. 


4.6 Het boren van de put 


Heien van de conductor 


Ter afscherming van ondiepe bodem- en grondwaterlagen wordt, in voorbereiding op de daadwerkelijke 
booractiviteiten, een ‘conductor’ (oppervlakteverbuizing met een grote diameter) - ongeveer 40 tot 50 
meter de grond in geheid. Bij het heien van de conductor wordt vaak gebruik gemaakt van soft start heien. 
Soms wordt een pinger ingezet om zeezoogdieren op afstand te brengen. Binnen de conductor wordt de 
eigenlijke diepboring uitgevoerd. De conductor dient onder meer om te voorkomen dat grond- of zeewater 
tijdens de booractiviteiten in contact komt met boorspoelingchemicaliën en dient verder voor de stabiliteit 
van het ondiepe boorgat. Het plaatsen van de conductor duurt ongeveer 8 uur. Indien het niet mogelijk 
blijkt de conductor door de eerste grondwaterlagen te slaan, kan nog een beschermings- of tussencasing 
worden geplaatst. Alternatief kan in dergelijke gevallen ook worden geboord met boorspoeling en cement 
met water van drinkwaterkwaliteit, waarbij dan uitsluitend gebruik wordt gemaakt van onschadelijke 
producten zoals bentoniet (een in de natuur gewonnen kleisoort) en en CMC (gemodificeerd zetmeel). 
 
Boren 


Het boren vindt plaats met een boorbeitel die aan de onderkant van een serie boorstangen is bevestigd. 
De serie boorstangen wordt rondgedraaid en de beitel vermaalt het gesteente tot gruis. De serie 
boorstangen bestaat uit een aantal zwaarstangen (zware boorstangen) onderop en, naargelang de diepte, 
daarboven een aantal boorstangen. De aandrijving van de boorstangen bevindt zich in de boortoren, de 
zogenaamde topdrive. Verder bevindt zich in de toren een hijsinstallatie voor de boorstangen en ruimte om 
segmenten van de serie boorstangen tijdelijk neer te zetten. 
Naarmate de boring vordert, moeten telkens nieuwe segmenten aan de serie boorstangen worden 
toegevoegd. Daartoe zijn de individuele boorstangen uitgerust met schroefdraad aan de uiteinden. Met de 
diepte van het gat neemt zodoende de lengte van de serie boorstangen toe. Tijdens het boren wordt 
spoeling, onder andere voor koeling van de beitel, door de boorstangen naar beneden gepompt (zie 
paragraaf 4.7). De spoeling stroomt door de ringvormige ruimte tussen de serie boorstangen en het 
gesteente of de ‘casing’ (verbuizing) omhoog en voert daarbij het boorgruis mee omhoog. Het gebruik van 
boorspoeling vormt ook een eerste barrière voor eventueel uittredend gas. 
 
Verbuizing 


Om te voorkomen dat het boorgat instort, wordt het gat ‘verbuisd’ door stalen bekledingsbuizen (casings) 
in het boorgat vast te cementeren. Zo worden de grondlagen beschermd tegen eventuele 
verontreinigingen van grondwater. Bovenop de eerste casing wordt een ‘wellhead’ geplaatst. De wellhead 
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‘draagt’ de opeenvolgende casings en zorgt voor een gas en waterdichte afsluiting rond de top van de 
casings. Bovenop de wellhead wordt een zogeheten Blow-out Preventer (‘BOP’) geplaatst.  
Deze afsluiter wordt gesloten wanneer gas, olie, water of andere vloeistof de put dreigt uit te stromen. Zo 
wordt de drukbestendigheid van en controle over de put gewaarborgd. De diepte waarop een nieuwe 
buizenserie wordt aangebracht is vooraf bepaald in het boorprogramma, en hangt onder andere af van de 
totale diepte van het gat, de eigenschappen en dikte van de aardlagen en druk van de vloeistoffen in de 
aardlagen. De reeks bekledingsbuizen wordt steeds langer en hun diameter steeds kleiner. Nadat de 
laatste verbuizing is gecementeerd, wordt de put afgewerkt. 
Afhankelijk van de grootte en lengte van een put worden meerdere casingsecties en diameters gebruikt. In 
Figuur 5 (4.10) is een doorsnede te zien van een put, waarin het geneste karakter van de verbuizing 
(smaller wordende buisdiameters met diepte) duidelijk is afgebeeld. 


4.7 Functie en samenstelling van boorspoeling 


Tijdens het boren wordt boorvloeistof (spoeling of mud) door de boorstangen rondgepompt. De spoeling 
transporteert de door de boorbeitel vergruisde bodembestanddelen naar de oppervlakte. De boorspoeling 
is een vitaal onderdeel van een olie- of gasboring, en zorgt naast de afvoer van boorgruis voor de koeling 
en smering van de beitel, het geven van tegendruk aan de formatiedruk, stabilisatie van de boorwand, het 
in suspensie houden van het boorgruis wanneer de boring wordt onderbroken en het voorkomen dat gas 
of vloeistoffen uit de doorboorde lagen het boorgat kunnen binnenstromen. Wanneer de boorspoeling met 
boorgruis uit het boorgat komt, wordt deze door schudzeven ontdaan van boorgruis. De gezeefde 
boorspoeling wordt na behandeling direct opnieuw gebruikt. In hoofdzaak zijn er drie soorten boorspoeling: 
 
• Boorspoeling op waterbasis (WBM, water based mud)  


De hoofdbestanddelen van WBM zijn water, klei, verzwaringsmiddelen en andere hulpstoffen (zie 
Tabel 4). Het boorgruis afkomstig van boringen met WBM en de WBM spoeling wordt in de meeste 
gevallen in zee geloosd. 


• Boorspoeling op oliebasis (OBM, oil based mud)  
OBM kan 60-75% olie bevatten en daarnaast dezelfde componenten als WBM. OBM spoeling en -
gruis worden niet in zee worden geloosd, maar per schip afgevoerd en aan land verwerkt. Voor 
bepaalde gedeeltes van een put kan het gewenst zijn een oliehoudende spoeling te gebruiken. Dit 
betreft met name het doorboren van sommige formaties, bijvoorbeeld zoutlagen, het boren in 
productiezones en voor sterk gedevieerde en horizontale boringen. Redenen voor het gebruik van 
OBM zijn 
1) dat sommige formatielagen kunnen opzwellen of juist oplossen bij gebruik van een waterhoudende 
spoeling en 
2) eisen ten aanzien van de goede smering van beitel en boorstang. 


• Boorspoeling op basis van synthetische olie of esters (XBM)  
In Nederland wordt de boorspoeling op synthetische basis vooralsnog weinig gebruikt en er wordt 
vanuit gegaan dat deze ook niet bij de toekomstige boringen zal worden gebruikt. 


 
De additieven die in deze boorspoelingsystemen kunnen worden gebruikt, zijn in de volgende tabel 
opgenomen. 
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Tabel 4 Overzicht boorspoelingadditieven 


 


Component Bestanddelen  Reden Bijzonderheden 


Verzwarings-
middelen 


Bariet, hematiet en dolomiet 
+ toevoegingen bentoniet, 
lignosulfonaten, polymeren 
en hydroxiden 


Controle van het soortelijk gewicht 
(tegendruk). 


Gebruikt als 
verzwaringsmiddel in 
colloïdale suspensie ter 
compensatie van 
formatiedrukken. 
Dichtheden tot meer dan 
2 kg/l. 


Verdikkings- / 
verdunnings-
middelen 


Bentoniet (meest gebruikte 
kleisoort in boorspoeling), 
bestaat onder andere uit 
Natriummontmoriloniet (60- 
80%). Kiezelaarde, leisteen, 
calciet, mica en veldspaat zijn 
veel voorkomende 
toevoegingen. 


Bentoniet dient om de vereiste 
rheologische (smering) 
eigenschappen te behouden om 
het boorgruis naar de oppervlakte 
te transporteren. 


Bentonietconcentratie 
varieert van 0,001 tot 0,1 
kg/l. 
 


Zouten Lignosulfonaten Voorkomen dat zouthoudende 
lagen in de boorspoeling oplossen 
en voorkomen dat watergevoelige 
kleilagen in de formatie gaan 
zwellen en instabiel worden.  


Lignosulfonaten worden 
gebruikt in concentraties 
van 0,003 tot 0,05 kg/l. 


Polymeren Carboxymethylcellulose 
(stijfsel) 


Wordt toegepast om de 
filtratiesnelheid en viscositeit aan 
te passen ter voorkoming van 
verlies van spoeling in de formatie. 


 


Hydroxiden Natriumhydroxide, caustic 
soda en kaliumhydroxide 


Worden toegepast voor pH 9 - 12 Een hoge pH (een 
basisch mengsel) is nodig 
ter voorkoming van 
corrosie en om 
bacteriegroei te remmen. 


Ontschuimings-
middelen 


Oppervlakte actieve stoffen Ter voorkoming van overmatige 
schuimvorming 


 


Smeermiddelen  Ter verbetering van de 
smeringseigenschappen 


Concentraties van 0,01 
tot 0,1% 


 
In Tabel 5 is een overzicht gegeven van de hoeveelheden afval- en reststoffen die vrijkomen bij het maken 
van een put met een lengte van bijna 6 kilometer. De gegevens zijn ontleend aan een put die door de 
NAM nabij Ameland is geboord (circa 5,5 km.). De put is gedevieerd (schuin) geboord. Bij het boren onder 
een hoek wordt veelal gebruik gemaakt van oil based muds. 
 


Tabel 5 Indicatief overzicht van het boorprogramma en technische gegevens van een gasput 


 
Boorsectie Afvalstoffen/reststoffen Gewicht 


[ton] 


Afvoer / 


verwerking 


Hoofdbestanddelen 


     
17 ½”  Boorgruis waterbasis 610 Lozing op zee Zand en klei(steen),  
 Boorvloeistof waterbasis 750 Lozing op zee Water, zout, klei, bariet, 


verdikkingsmiddel  
12 ¼”  Boorgruis waterbasis 280 Lozing op zee Kalksteen 
 Boorgruis oliebasis 450 Afvoer naar 


land 
Kalksteen, kleisteen, zand, 
zout 


 Boorvloeistof waterbasis 400 Lozing op zee Water, klei, zout 
 Boorvloeistof oliebasis 640 Afvoer naar 


land 
Olie, water, zout, klei, bariet 
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8 ½”  Boorgruis oliebasis 240 Afvoer naar 
land 


Zout, anhydriet, dolomiet, 
kleisteen 


 Boorvloeistof oliebasis 500 Afvoer naar 
land 


Olie, water, zout, klei, bariet 


6”  Boorgruis oliebasis 30 Afvoer naar 
land 


Kleisteen, zand 


 Boorvloeistof oliebasis 60 Afvoer naar 
land 


Olie, water, zout, klei, bariet 


 Boorvloeistof waterbasis 200 Lozing op zee Water, zout 


 


4.8 Putstimulatie 


Putstimulatie wordt meestal pas toegepast als een put al enige tijd in bedrijf is geweest en maakt dan geen 
deel uit van een diepboring. Het wordt hier toch beschreven, omdat putstimulatie in enkele gevallen wordt 
toegepast bij het initieel ontwikkelen van putten met een verwachte lage productiviteit en dan wel 
onderdeel vormt van de diepboring. 
 
De kenmerken van reservoirs met een verwachte lage productiviteit zijn doorgaans een beperkte porositeit 
(een structuur met weinig en / of kleine holtes zoals fijn zand), een lage permeabiliteit (geen goede 
verbinding van de holtes in de gesteentes) en / of een geringe laagdikte. Hierdoor stroomt er relatief 
weinig aardgas naar de put. Door putstimulatie (zuren en / of fraccen) kan de productiviteit van een put 
worden verhoogd (gestimuleerd), zodat ook deze reservoirs economisch rendabel kunnen worden 
geëxploiteerd. 
 
Bij een zuurbehandeling (acidizing) wordt zoutzuur (HCl) met een concentratie van 7 tot 32% via de put in 
de formatie gepompt. Vervolgens laat men de vloeistof (die dan al grotendeels geneutraliseerd is) weer uit 
de put naar boven komen. Afhankelijk van de samenstelling kan de vloeistof na neutralisatie geloosd 
worden of moet als afvalstof worden afgevoerd naar de wal voor verdere verwerking. Aan het zuur kunnen 
corrosie-inhibitor, surfactants (oppervlakteactieve stoffen) en retarders (stoffen die ervoor zorgen dat het 
zuur niet al in de directe omgeving van de put onwerkzaam wordt) worden toegevoegd. Voor het oplossen 
van kleideeltjes, uit onder andere de boorspoeling, die in de formatie zijn doorgedrongen, wordt 
zogenaamde 'mud-acid' gebruikt. 
 
Als zuurbehandeling niet de geschikte techniek is of geen succes heeft gehad, biedt het openbreken van 
de formatie (hydraulic fracturing) een mogelijkheid om de productiviteit te verbeteren. Hierbij wordt 
vloeistof onder hoge druk in de formatie gepompt, met pompen die vergelijkbaar zijn met de pompen die 
voor het cementeren worden gebruikt (zie ‘Verbuizing’ in paragraaf 4.6). De gebruikte vloeistof bestaat 
voor het grootste deel uit water met deeltjes om de gefracte formatie open te houden (speciaal grof zand 
of keramische bolletjes). Afhankelijk van de eisen kunnen aan de fraccing vloeistof bepaalde additieven 
worden toegevoegd, waaronder zuren, surfactants (oppervlakte actieve stoffen), viscositeitsverbeteraars 
en emulgatoren. Voor de stimulatie van de in deze studie beschouwde putten wordt in de regel 80 tot 300 
m3 vloeistof per put gebruikt. De hierboven genoemde chemicaliën maken daar ongeveer 0,5% van uit, 
dus maximaal 1,5 m3. Door de hoge druk wordt de formatie opengebroken, waarna de zandkorrels of 
keramische bolletjes de gebroken formatie openhouden.  
 
De ruimten die op deze wijze ontstaan, verhogen de permeabiliteit, waardoor olie, gas en water 
gemakkelijker naar de put stromen. 
 







 DHV B.V. 


 
NOGEPA/Milieueffectenanalyse - Zee 2 mei 2012, versie 8 
MD-AF20120222/ISEE - 33 - 
Klant vertrouwelijk      


Deze techniek, hydraulic fracturing, is een bewezen – breed toegepaste - putstimulatietechniek die sinds 
1947 wordt toegepast. Met behulp van metingen van de druk in de gesteenten in, boven en onder de 
gasvoerende laag en door vervolgens met conservatieve waarden berekeningen en modellering uit te 
voeren, vergewist men zich ervan dat afsluitende lagen intact blijven. Het gebruik van conservatieve 
waarden heeft een economisch motief: men is niet gebaat bij aantasting van de afsluitende laag indien tot 
productie overgegaan kan worden. De duur van de putstimulatiewerkzaamheden is in de orde van enkele 
dagen. 


4.9 Productietesten 


Als de gas- of oliehoudende formatie is bereikt en gas of olie wordt aangetroffen, worden productietesten 
uitgevoerd. Hierbij worden gegevens over het productievermogen van de put, de reservoirtechnische 
eigenschappen, de samenstelling, de aanwezige en de te winnen hoeveelheid aardgas / aardolie 
verkregen. Bij het testen wordt de put tevens schoongeproduceerd. Hierbij worden de in de put 
achtergebleven resten van de boorspoeling en andere ongerechtigheden verwijderd. Tenslotte wordt de 
put afgewerkt met een X-mas tree5 voorzien van afsluiters. 
 
Een mogelijk onderdeel van het testen is het gedurende een korte periode met een hoge capaciteit gas 
produceren uit de put. Het geproduceerde gas en meegeproduceerde vloeistoffen worden gescheiden in 
de testinstallatie van het boorplatform, waarna het gas wordt afgefakkeld in de fakkelinstallatie van het 
boorplatform. De noodzaak tot en de tijdsduur van het affakkelen worden bepaald door reservoirgegevens 
die moeten worden verkregen voor het inschatten van de haalbaarheid van een eventuele ontwikkeling. Bij 
een exploratieboring zal (door het afwezig zijn van een bestaande infrastructuur) meestal moeten worden 
afgefakkeld, terwijl bij een (extra) productieput het fakkelen soms achterwege kan blijven. In dergelijke 
gevallen kan namelijk in plaats van fakkelen gebruik worden gemaakt van een bestaande productie-
installatie en kan het gas normaal worden geproduceerd. Het testen neemt per put enkele dagen in 
beslag, waarvan gedurende circa één etmaal wordt gefakkeld. Bij olieboringen wordt normaliter niet 
gefakkeld. 
Indien bij het testen echter veel olie wordt geproduceerd, zal dit ook worden afgefakkeld. Bij 
productietesten vinden er geen lozingen plaats naar het oppervlaktewater. 
 


                                            
5 Een samenstel van afsluiters, spoelen en hulpstukken, bedoeld om de put af te sluiten. 
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4.10 Afwerking van de put 


Het aardgas in de formatie staat onder (relatief) 
hoge druk en stelt hoge eisen aan een 
gasdichte en veilige afwerking van de put. 
Bovendien moet de mogelijkheid bestaan om de 
put, bijvoorbeeld bij lekkages of bij 
werkzaamheden, af te sluiten zodat het niet 
mogelijk is dat de lekkage naar de oppervlakte 
komt. Voor dit doel wordt de put voorzien van 
onder- en bovengrondse afsluiters en 
aansluitingen voor het doodpompen van de put 
(killen, het inpompen van grote hoeveelheden 
zware spoeling om tegendruk op de formatie te 
bewerkstelligen). De ondergrondse afsluiter(s) 
is (zijn) minimaal 50 meter onder het zeebed 
gesitueerd. 


4.11 Afvalverwerking 


Operators streven naar optimaal hergebruik en 
maken zo veel mogelijk gebruik van duurzame 
materialen, waardoor het ontstaan van afval 
wordt verminderd. Door scheiding aan de bron 
toe te passen wordt het afval naar soort en 
mate van verontreiniging verpakt, 
getransporteerd, behandeld en verwerkt. 
Zuivering en hergebruik van boorspoeling is 
hiervan een voorbeeld. Al het afval, waaronder 
huishoudelijk afval, gevaarlijk afval, schroot, op 
olie gebaseerde boorvloeistoffen en dergelijke, 
wordt gescheiden ingezameld en naar de wal 
vervoerd voor verdere verwerking door een 
bevoegd bedrijf. Boorspoeling, die wordt 
teruggepompt naar een bevoorradingsschip, 
wordt afhankelijk van de kwaliteit teruggevoerd 
aan de leverancier of ter verwerking aangeboden aan een erkende verwerker. Niet gebruikte chemicaliën 
worden vaak bij een volgende boring ingezet of teruggestuurd naar de leverancier. Procedures voor 
afvalverwerking maken deel uit van de VGWM (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu) management 
systemen van de in Nederland actieve operators. 


4.12 Toegepaste milieumaatregelen bij diepboringen op zee buiten gevoelige 
gebieden op basis van vigerende regelgeving 


Het Barmm en de mijnbouwregeling stellen beide standaardeisen voor beschermende milieumaatregelen. 
Het Barmm geeft het bevoegd gezag bovendien de mogelijkheid aanvullende maatwerkvoorschriften op te 
stellen op het gebied van bijvoorbeeld geluid en affakkelen. De volgende milieumaatregelen kunnen in 
aanvulling op de wettelijke eisen bij boringen worden toegepast: 
• Zoveel mogelijk overdag fakkelen om de aantrekkende werking op vogels te beperken. Hierbij kan, 


indien noodzakelijk, tijdens het fakkelen een vogelwachter aanwezig zijn om bij ontoelaatbare situaties 
de juiste maatregelen te kunnen treffen. 


Figuur 5 Schema afgewerkte put (niet op 


schaal) 
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• Bij de heiwerkzaamheden kan soft start heien worden toegepast, dat wil zeggen langzaam starten met 
heien om zeezoogdieren en vissen de gelegenheid te geven weg te zwemmen voordat op vol 
vermogen wordt geheid. Voorafgaand aan heiwerkzaamheden kan ook een pinger worden gebruikt 
om er voor te zorgen dat bruinvissen, andere zeezoogdieren en vissen wegzwemmen en tijdens het 
heien op voldoende afstand blijven om het ontstaan van gehoorschade te voorkomen.  


• Als bij de zeebodeminspectie voorafgaand aan de platformplaatsing en leidingaanleg archeologisch 
waardevolle objecten worden aangetroffen, conform de wettelijke regels nader onderzoeken hoe 
hiermee wordt omgegaan. 


4.13 Incidenten en calamiteiten 


Bij het realiseren van een diepboring bestaat er een (zeer) kleine kans op incidenten en calamiteiten. In 
deze paragraaf worden de meer gevolgrijke incidenten en calamiteiten beschreven. De milieugevolgen, 
die door deze incidenten kunnen ontstaan, worden per milieuaspect beschreven in hoofdstuk 5. De 
belangrijkste gebeurtenissen die plaats kunnen vinden zijn: 
• blow-out; 
• aanvaring;  
• bijzondere putwerkzaamheden; 
• morsingen. 
 
De eerste twee typen incidenten, blow-out en aanvaring, leiden potentieel tot de grootste effecten en 
worden onderstaand toegelicht. De bij een incident vrijkomende hoeveelheid stoffen is sterk afhankelijk 
van het type incident, de hoeveelheid stoffen die zich op de locatie bevinden en de geïnstalleerde 
beschermende maatregelen. In het kader van het wettelijk verplichte Veiligheids- en 
Gezondheidsdocument wordt voor projecten standaard een risicoanalyse uitgevoerd naar de kansen en 
effecten van incidenten. Of een calamiteit ook daadwerkelijk tot significante milieueffecten leidt, is onder 
meer afhankelijk van de precieze gebeurtenis, de aanwezige maatregelen en het gebied waarin het zich 
voordoet. 
 


4.13.1 Blow-out 


Een blow-out is een ongecontroleerde uitstroming uit een put, waarbij koolwaterstoffen (aardgas en 
condensaat of olie), boorspoeling en/of water uit het reservoir vrijkomen. Het is het zwaarste type incident 
dat tijdens een boring kan optreden. Een blow-out kan optreden wanneer het gashoudende formatie 
gesteente wordt bereikt of als er door ondiepe gasvoerende lagen wordt geboord. Gasvelden hebben een 
hogere druk dan de hydrostatische druk van de vloeistoffenkolom in de put. Deze natuurlijke druk wordt 
gebruikt bij het productieproces. Als de controle over de put wordt verloren, vindt een ongecontroleerde 
uitstroming uit een put plaats, waarbij koolwaterstoffen (aardgas of olie), boorspoeling en / of water uit het 
reservoir vrijkomen. Het risico dat een blow-out tijdens een boring optreedt, is dus slechts gedurende een 
korte tijdsperiode aanwezig. 
De overdruk van oliereservoirs op het NCP is doorgaans laag en bij olievelden zal alleen initieel vrije 
uitstroming kunnen optreden. 
 
Kans op een blow-out 


De kans op het optreden van een blow-out is zeer gering en hangt af van de fase waarin de boring zich 
bevindt. Voor de verschillende fasen tijdens het boren zijn faalfrequenties berekend: het theoretische 
aantal keren dat een blow-out per jaar kan optreden. Deze faalfrequenties worden gebruikt in de 
berekening van kwantitatieve risico analyses op een wijze die door Staatstoezicht op de Mijnen is 
voorgeschreven in de Interim Handleiding Risicoberekeningen Externe Veiligheid van juni 2010. De 
hoogste faalfrequentie vindt plaats tijdens de zogenaamde “completion” van de put en bedraagt 8,05 x 10-4 
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per jaar. Op het NCP heeft tot nu toe één blow-out plaatsgevonden in mei 1983. Dit betrof een blow-out 
van een gasput door corrosie van een onder het zeeniveau gemonteerde component. De blow-out was na 
10 dagen weer onder controle gebracht. 
 
Duur van een blow-out 


Een blow-out duurt voort tot de put weer onder controle is gebracht. Indien de put met de aanwezige 
beveiligingen alsnog weer onder controle wordt gebracht, kan de blow-out beperkt worden van minder dan 
een minuut tot enkele uren. Indien de put moet worden doodgepompt of als (in het uiterste geval) een 
extra put moet worden geboord om de put weer onder controle te brengen kan de blow-out tot enkele 
maanden duren. Overigens zijn in een dergelijk geval de gevolgen voor de omgeving wel groter. Eventueel 
opgetreden verontreinigingen worden dan na afloop van het incident zoveel mogelijk ongedaan gemaakt. 
Tot nu toe is dit in Nederland éénmaal voorgekomen. Uit gegevens die van blow-outs wereldwijd worden 
bijgehouden, blijkt dat de meeste putten binnen één tot enkele dagen weer onder controle worden 
gebracht. 
 


4.13.2 Aanvaringen 


Incidentele milieubelasting kan tevens optreden doordat een schip het boorplatform aanvaart. De kans 
hierop is onder meer afhankelijk van de nabijheid van scheepvaartroutes, terwijl de gevolgen sterk 
afhangen van de omstandigheden zoals de snelheid van de aanvaring, de grootte van het schip en de 
diameter van de leiding. Eventuele gevolgen voor het milieu kunnen daarom variëren van nihil tot zeer 
ernstig (blow-out). Bij aanvaringen zijn verschillende categorieën te onderscheiden. Ten eerste naar het 
doel van het schip: 
• extern, passerende scheepvaart niet gerelateerd aan de installatie, zoals koopvaardij en visserij; 
• veldgerelateerd, zoals bevoorradingsschepen en werkschepen. 
 
Aanvaringen kunnen verder onderverdeeld worden in: 
• aangedreven aanvaringen, ten gevolge van navigatie en manoeuvreerfouten of slecht zicht; 
• drift, ten gevolge motor- of roerstoringen of het breken van een sleeplijn. 
 


4.13.3 Maatregelen  bij calamiteiten 


Ter voorkoming van incidenten en calamiteiten hebben olie- en gasbedrijven die actief zijn op het NCP: 
• Goed uitgeruste Emergency Response Organizations (ERO), inclusief Emergency Response Rooms 


en brandblusmiddelen en procedures om tot de beheersing van blow-outs te komen; 
• Calamiteitenplannen die regelmatig in de praktijk, samen met betrokken overheidsinstanties 


(bijvoorbeeld de kustwacht) worden getest; 
• ‘Emergency response’ contracten met special daartoe toegeruste bedrijven; 
• Via NOGEPA een lidmaatschap bij OCES (Operators Co-operative Emergency Services). OCES is 


een internationale overeenkomst, gericht op, in geval van een calamiteit, wederzijdse support van 
offshore operators, inclusief het beschikbaar stellen van drilling rigs voor het boren van relief wells, 
supply vessels met fire fighting equipment, support vessels, etcetera. 


 
Daarnaast heeft de Nederlandse overheid (kustwacht, RWS) een eigen calamiteitenorganisatie; in de 
‘Capaciteitsnota’ wordt beschreven ‘Hoe Rijkswaterstaat is voorbereid om olie en andere 
milieuverontreinigende stoffen op te ruimen’ en wordt de strategie en het benodigde materieel voor een 
adequate bestrijding van milieubedreigende stoffen op zee, kusten en oevers beschreven en onderbouwd. 
De beschikbare capaciteit is hiervoor toereikend. 
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5 MILIEUEFFECTEN VAN DIEPBORINGEN BUITEN GEVOELIGE GEBIEDEN 


5.1 Afbakening te beschouwen effecten 


In dit onderzoek worden alle milieuaspecten, die binnen het Besluit mer (en daarmee de elementen van 
bijlage 3 van de EEG richtlijn milieu-effectbeoordeling), Barmm, de Natuurbeschermingswet en de Flora- 
en faunawet worden beschreven, beschouwd. Op basis van de doelstellingen van dit onderzoek en het 
relatieve belang van milieueffecten richt deze effectanalyse zich specifiek op de volgende milieuaspecten 
van diepboringen:  
• emissies naar water; 
• emissies naar bodem; 
• emissies naar de lucht; 
• geluidemissies; 
• emissies van licht; 
• fysieke aanwezigheid; 
• cumulatie van effecten. 
 
Het gebruik van grondstoffen wordt niet als apart milieuaspect behandeld, maar wordt wel in de 
beoordeling (hoofdstuk 6) meegenomen.  


5.2 Water 


 
De effecten van de lozingen op zee van op boorplatforms toegestane stoffen en toegestane concentraties 
op de waterkwaliteit en aanwezige soorten zijn door het tijdelijke karakter van de lozing en de snelle 
verdunning gering en in de meeste gevallen niet meetbaar. Met betrekking tot het lozen van boorspoeling 
en boorgruis, kan worden gesteld dat vissen en plankton hiervan niet of nauwelijks effecten zullen 
ondervinden. Gezien de beperkte omvang van de effecten en het relatief kleine omvang van het gebied 
waarin de emissies optreden, zijn de effecten klein. 
 


 
5.2.1 Eigenschappen geloosde stoffen 


De offshore industrie is gebonden aan een streng toelatingsregime van stoffen die tijdens diepboringen 
(en in de verdere keten van winning) worden toegepast. Dit toelatingsregime komt voort uit de uitwerking 
in de wet van en het toezicht op het Ospar verdrag. Het verdrag wordt nader toegelicht in bijlage 4. Een 
operator die op het NCP een diepboring uitvoert, moet een aanvraag indienen voor te gebruiken stoffen. 
Die stoffen moeten voorkomen op een lijst die tot stand is gekomen, nadat aan voorwaarden is voldaan 
van onder andere een zogenaamde ‘pre-screening’ en uitgebreide toxiciteits- en biologische 
afbreekbaarheidstesten. Voor elke bestaande en door leveranciers nieuw aangeboden stof wordt op basis 
van het internationaal geaccepteerde model CHARM bepaald of, en zo ja in welke mate, lozing kan 
plaatsvinden. In sommige gevallen kan CHARM niet worden toegepast (bijvoorbeeld anorganische stoffen 
of stoffen die geen negatief effect op het mariene milieu hebben) en vindt classificatie plaats op basis van 
expertise. De pre-screening en andere voorwaarden voorzien ook in een koppeling met de REACh 
regelgeving (REACh wordt eveneens nader toegelicht in bijlage 4). 
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Het reikt te ver om in detail de gegevens te behandelen die over stoffen bekend moeten zijn en aan welke 
normen zij moeten voldoen alvorens toegelaten te worden. Belangrijk voor het ecologische deel is om te 
vermelden dat per stof uitgebreide informatie benodigd is over de volgende aspecten: 
• persistentie in het milieu; 
• bioaccumulatie; 
• effecten op algen; 
• effecten op schaaldieren; 
• effecten op vissen; 
• effecten op benthos. 
 
Het regime van toelating bevat een stringente borging via traceerbaarheid, reproduceerbaarheid, controle 
en vastlegging van gegevens en communicatie over die gegevens (volgens het Cefas protocol). Dit 
gebeurt overigens in samenwerking met het Verenigd Koninkrijk, dat ook een actieve offshore industrie 
kent. De in het protocol gehanteerde werkwijzen, zoals het Harmonized Offshore Chemical Notification 
Format, dat in 2010 nog is bijgewerkt, zijn al sinds 1979 in ontwikkeling en inmiddels in detail uitgewerkt. 
 
De aanvraag voor chemicaliën wordt ingediend bij SodM. SodM beoordeelt de voorgenomen te gebruiken 
chemicaliën en geeft een chemicaliënvergunning af. 
 
In verband met de beschrijving van effecten van lozingen op water is het van belang te melden dat het 
lozen van (gebruikt) boorvloeistof op basis van olie (Oil Based Muds, of OBM) niet is toegestaan. Dit wordt 
hier expliciet aangehaald in verband met de hoeveelheden (zie Tabel 5). Vrijkomende OBM wordt daarom 
altijd per schip afgevoerd naar de wal voor verdere verwerking. 
 


5.2.2  Milieueffecten van de lozing van boorspoeling op waterbasis en boorgruis  


Het in zee gestorte boorgruis bestaat voor ongeveer tweederde deel uit de vermalen formaties en voor de 
rest uit spoeling (zie ook paragraaf 4.7). Door de lozing ontstaat in zee in de richting van de hoofdstroming 
(meestal van ZW naar NO) een pluim waarbij 3 karakteristieke fasen te onderscheiden zijn: 
1. Een oplosbare fractie met in zeewater oplosbare componenten die door de stroming worden verdund 


(zetmeel, zouten). Een deel van deze fractie zal door natuurlijke processen worden afgebroken. 
2. Een gesuspendeerde deeltjesfractie waarvan een deel zwevend in de waterfase blijft (klei, kalk, 


bariet) en waarvan de rest geleidelijk bezinkt. 
3. Een zware fractie met deeltjes groter dan 1 - 2 mm die vrijwel onmiddellijk bezinkt. 
 
Vertroebeling van de waterkolom 


De afstand waarover het geloosde materiaal zich verspreidt, is afhankelijk van verschillende factoren, 
waaronder de waterdiepte, stroomsnelheid en turbulentie en de diepte van het lozingspunt. Een lozing 
nabij de bodem geeft in verhouding weinig vertroebeling, omdat veel materiaal direct bezinkt. Een lozing 
aan het oppervlak leidt daarentegen tot een grotere verspreiding. Door de vertroebeling vermindert de 
lichtinval, waardoor in principe een verlaging van de primaire voedselproductie kan optreden. Vanwege het 
tijdelijke en plaatselijke karakter van de vertroebeling wordt de primaire productie naar verwachting niet 
meetbaar beïnvloed.  
De meeste vertroebeling van de waterkolom zal optreden in de buurt van het lozingspunt omdat daar de 
concentratie in suspensie gebracht materiaal het grootst is. De concentratie zwevende delen (en dus de 
mate van vertroebeling) neemt snel af met toenemende afstand tot het lozingspunt. Onderzoek (NIOZ 
1993) heeft aangetoond dat het meeste materiaal bezinkt in de directe nabijheid van het lozingspunt, 
waarbij echter bariet nog kon worden aangetoond tot een afstand van 1000 meter.  
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De verspreiding van bariet is een goede indicator, omdat het een substantieel bestanddeel van de 
boorspoeling is dat van nature slechts in lage concentraties in het sediment voorkomt. De vertroebeling 
van de waterkolom als gevolg van het lozen van boorgruis is een tijdelijk en lokaal effect, omdat het alleen 
optreedt tijdens de boorfase. Daarnaast is het beïnvloede gebied beperkt tot de directe omgeving van het 
lozingspunt als gevolg van de sterke verdunning op zee en omdat een groot deel van het geloosde 
materiaal bezinkt en daardoor uit de waterkolom verdwijnt. 
 
Effect op de waterkwaliteit 


Een ander potentieel effect van het lozen van boorgruis (met boorspoeling en overtollige cementspecie) is 
beïnvloeding van de waterkwaliteit. Zo bevatten bijvoorbeeld bariet en bentoniet - beide belangrijke 
bestanddelen van WBM - geringe hoeveelheden zware metalen als kwik, cadmium, koper en zink. Deze 
metalen zijn echter gebonden aan de kleimineralen (zwevende delen) waardoor de uitloging in zout water 
zeer gering is en bovendien treedt direct na de lozing een zeer sterke verdunning op. De concentraties in 
de waterkolom worden hierdoor niet meetbaar beïnvloed. De fractie van de boorspoeling die oplost in het 
water, bestaat uit niet-milieuschadelijke stoffen (zetmeel, zouten) die sterk worden verdund en deels 
worden afgebroken. Hierdoor zullen de effecten van deze oplosbare fractie op de waterkolom eveneens 
niet meetbaar zijn. 
Al in 1992 is in opdracht van NOGEPA (NOGEPA, 1992) een literatuurstudie uitgevoerd naar de giftigheid 
van boorspoeling op waterbasis en de fysische en chemische aspecten van lozing van boorgruis. Hierbij 
zijn de gebruikte generieke spoelingen en toeslagstoffen geïnventariseerd, en is de samenstelling 
vergeleken met de door de overheid ingebrachte stoffenlijsten, die opgesteld zijn in het kader van de 
Parijse Commissie (PARCOM). De conclusie was dat alle basiscomponenten van de generieke 
spoelingsystemen niet schadelijk zijn voor het milieu. Alle boorspoelingen die op de markt geworden 
gebracht, worden uiteraard volgens de systematiek, die in paragraaf 5.2.1 wordt toegelicht getest, 
geregistreerd en, indien zij aantoonbaar niet tot nadelige effecten leiden, toegelaten. 
 


5.2.3 Effecten op biotisch milieu 


Op basis van een inventarisatie van de samenstelling en toxiciteit van generieke boorspoelingen door 
Haskoning (Haskoning, 1995a) is een vergelijking gemaakt met de toxiciteitsclassificaties die worden 
gehanteerd door het US National Institute for Occupational Safety and Health en de Joint Group Experts 
on Scientific Pollution. Hieruit blijkt dat de meeste bestanddelen van boorspoelingen niet-significant toxisch 
zijn voor mariene (en estuariene) organismen. Alleen natrium-, kalium- en calciumhydroxide en alifatische 
sulfonaten worden licht toxisch genoemd. De toxische effecten van deze stoffen hangen samen met de 
afwijkende zuurgraad die zich onder natuurlijke omstandigheden niet voordoet. In de studie wordt 
aangegeven dat generieke boorspoelingen op waterbasis als niet giftig voor het mariene milieu kunnen 
worden gekwalificeerd. Dit geldt eveneens voor de aan de boorspoeling toe te voegen additieven 
walnootdoppen en mica. 
Daarnaast is een overzicht gemaakt (Van Gent, 1988) van de componenten van generieke boorspoelingen 
op waterbasis (WBM), waarbij per component is aangegeven of deze potentieel toxisch is. De stoffen 
bariet, bentoniet, calciumhydroxide en lignosulfaten (indien gebonden aan ijzer of chroom) worden als 
potentieel toxisch gezien. Bariumsulfaat (als bariet) staat vermeld als ‘insignificant toxisch’, met LC50 
waarden van meer dan 10.000 mg/l. Mogelijke effecten die optreden bij blootstelling aan hoge 
concentraties zijn fysische effecten, zoals mechanische beschadiging of verstopping van kwetsbare 
ademhalings- of spijsverteringsorganen door fijn verdeelde barietdeeltjes, waarbij rekening gehouden 
moet worden dat sommige soorten, met name kreeftachtigen, gevoeliger zijn dan andere.  
 
De acute, subletale en chronische toxiciteit van bentoniet wordt als laag beschouwd, omdat de in deze klei 
aanwezige zware metalen namelijk niet biologisch beschikbaar zijn. In laboratoriumstudies zijn acute 
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effecten (96-uurs LC50) op copepoden (Arcartia tonsa) en algen (Skeletonema costatum) waargenomen bij 
concentraties van respectievelijk 590 mg/l en 380-1650 mg/l. De toxiciteit van lignosulfaten wordt 
veroorzaakt, doordat deze grote moleculen kunnen interfereren met receptoren op de celmembraan, 
poriën, transportmechanismen of identificatiereceptoren. 
 
Plankton 


Gezien de geringe toxiciteit en de geringe blootstellingsduur door de dynamiek van het milieu zal de 
invloed hiervan tijdelijk en lokaal zijn. Bovendien treedt vanaf het moment van lozen menging met 
zeewater op, waardoor eventueel toxische componenten snel worden verdund. Effecten zullen hierdoor 
niet of nauwelijks aantoonbaar zijn en zich in ieder geval beperken tot de zeer directe omgeving van het 
lozingpunt en alleen optreden tijdens de beperkte tijd dat spoeling wordt geloosd. 
 
Vissen 


Het zwevend stofgehalte in de waterkolom als gevolg van de lozing van boorgruis en -spoeling kan in 
principe van invloed zijn op vissen door de beschadiging van de kieuwen, het verkleven van kieuwlamellen 
en het verstopt raken van de kieuwholte. De gevoeligheid hiervoor is soort- en leeftijdsafhankelijk. 
Pelagische vissen (vissen in de waterkolom) zijn in het algemeen gevoeliger dan bodemvissen. Bovendien 
zijn juveniele vissen doorgaans gevoeliger zijn dan adulte exemplaren. Bij onderzoek bij 
baggerwerkzaamheden (waarbij het zwevende stof gehalte eveneens toeneemt) is echter nooit 
waarneembare vissterfte gemeld (Baveco, J.M., 1988). Wel is waargenomen dat vissen het troebele 
gebied mijden. Ook in het geval van het storten van boorgruis wordt aangenomen, dat de vissen het 
gebied (tijdelijk) zullen mijden. Boorspoeling bevat enkele licht toxische stoffen. In de literatuur wordt voor 
volwassen vissen een 96-uurs LC50 genoemd van 6000 ppm voor bentoniet (Gent, E. van, 1988). 
Vanwege de sterke verdunning en het feit dat boorgruis slechts tijdelijk en plaatselijk wordt geloosd, zullen 
dergelijke concentraties alleen tijdens de lozing en in de directe omgeving van het lozingspunt voorkomen. 
Significante effecten op vissen worden daarom niet verwacht. 
Verhoogde zwevende stofgehalten kunnen ook van invloed zijn op de ontwikkelingskans van vrij in de 
waterkolom zwevende (pelagische) eieren en embryo’s van vissen. Dit zijn tijdelijke en plaatselijke 
effecten. 
 


5.2.4 Lozing van hemelwater en afvalwater 


Op een boorinstallatie komt afvalwater vrij bestaande uit hemel-, schrob- en spoelwater en huishoudelijk 
water. De dekken van een boorplatform zijn zoveel mogelijk dicht uitgevoerd om ongecontroleerde 
lozingen van hemel-, schrob- en spoelwater te voorkomen. Voor te lozen water geldt artikel 9.1.5 van de 
Mijnbouwregeling. Dit betekent dat het water, dat licht verontreinigd zou kunnen zijn met olie, alvorens te 
worden geloosd, wordt behandeld om aan de wettelijke eis te voldoen. Uitgaande van een oppervlakte van 
de dekken van in totaal circa 2000 m2 en een jaargemiddelde neerslag van 750 mm zal van een 
boorplatform jaarlijks circa 1500 m3 hemelwater worden geloosd dat licht verontreinigd kan zijn. De 
hemelwaterlozingen vinden uiteraard alleen plaats als er neerslag plaatsvindt (gedurende circa 600 uur 
per jaar).  
Gedurende het boren wordt het sanitair afvalwater van naar schatting 50 personen geloosd met een 
gemiddelde lozingshoeveelheid van 90 liter per persoon per dag (Jak & Schobben, 1995). Dit water wordt 
volgens de wettelijke eisen behandeld, alvorens het wordt geloosd. 
Bij een putboring van vier maanden zal op die locatie circa 500 m3 hemelwater en circa 540 m3 sanitair 
afvalwater worden geloosd (op basis van bovenstaande gegevens). 
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5.2.5 Milieueffecten van de lozing van afvalwater 


De verschillende waterstromen worden via opvangsystemen verzameld, behandeld en in de Noordzee 
geloosd. Bij de lozing van hemel-, schrob- en spoelwater kunnen emissies optreden van koolwaterstoffen, 
sporen van boorchemicaliën en schoonmaakmiddelen. De lozing moet voldoen aan de eisen van de wet- 
en regelgeving, onder meer wat betreft het gehalte aan koolwaterstoffen. Gezien de beperkte omvang van 
de geloosde vracht en concentratie, en de sterke verdunning na lozing zijn er nauwelijks enige effecten 
van de lozing van hemel-, schrob- en spoelwater te verwachten. 
 
Huishoudelijk afvalwater van de accommodatie van een boorinstallatie (vrijkomend bij de sanitaire 
voorzieningen, keuken en dergelijke) wordt na zuivering geloosd in zee. Conform het Mijnbouwbesluit 
moeten boorplatforms zijn voorzien van een zuiveringssysteem. Behandeld huishoudelijk afvalwater kan 
nog lage concentraties nutriënten en zuurstofbindende stoffen bevatten en kan bacterieel verontreinigd 
zijn. Theoretisch kan dit leiden tot een lokale verlaging van zuurstofgehalte, een verhoging van de 
nutriëntenconcentratie en tot aanwezigheid van fecale bacteriën in zee, maar de totale vracht is beperkt en 
bij het lozingspunt treedt een snelle menging en verdunning op met het zeewater als gevolg van de 
aanwezige stroming. Verder zal het boorplatform relatief kort aanwezig zijn. 
De effecten van de geloosde waterstromen op de waterkwaliteit en aanwezige soorten worden door het 
tijdelijke karakter van de lozing en de snelle verdunning als gering beschouwd en verwacht wordt dat 
effecten niet meetbaar blijken te zijn. 
 


5.2.6  Milieueffecten van emissies bij incidenten  


Blow-out 


Stoffen die vrij kunnen komen bij een blow-out en een mogelijk effect kunnen hebben op de waterkwaliteit, 
zijn de volgende: 
• aardgascondensaat, een benzineachtige vloeistof bestaande uit lichte koolwaterstoffen met een hoog 


aandeel aan aromaten; 
• olie; 
• formatiewater, bestaande uit het water dat normaal in de gasreservoirs aanwezig is. De samenstelling 


is in grote lijnen gelijk aan het productiewater. Als voorbeeld wordt hier een recent getest veld 
aangehouden, waarin het aandeel aan vloeistoffen (condensaat en water) in gas uit het veld initieel 
ca. 8 m3 water/miljoen Nm3 gas en 3 – 12 m3 condensaat/miljoen Nm3 gas bedraagt. Deze waarden 
kunnen in de loop van de productiefase toenemen. Omdat dit document alleen de boring zelf en de 
realisatie van het platform beschrijft, geven de hier genoemde waarden een goede indicatie; 


• boorspoeling, gebruikt tijdens het boren van een put. Boorspoeling is gebaseerd op water, of olie en 
kan hiernaast andere stoffen bevatten; 


• zand, afkomstig uit het reservoir. 
 
Op platform aanwezige chemicaliën en brandstoffen  


Formatiewater, zand en zout water zijn weinig milieuschadelijk en worden daarom niet verder behandeld.  
Het vrijkomen van condensaat bij een blow-out kan tot milieueffecten leiden. Voor gasblow-outs zijn alleen 
de vrijkomende condensaathoeveelheden berekend door DNV Technica, zowel voor reservoirs met een 
lage (circa 12 m3 condensaat/miljoen Nm3 gas) als hoge condensaatvracht (tot 1200 m3 
condensaat/miljoen Nm3 gas). Gebaseerd op de resultaten van de DNV Technica studie zal een blow-out 
met lage condensaatbelastingen gemiddeld anderhalve dag duren, waarbij 86 ton condensaat zal 
vrijkomen.  
De hoeveelheid condensaat, die na een blow-out in zee terechtkomt, is afhankelijk van de 
omstandigheden van de blow-out, met name of de uitstroming wordt gehinderd door platformstructuren en 
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of de blow-out horizontaal of verticaal uitstroomt. Indien hiermee rekening wordt gehouden, zal van de 
bovengenoemde hoeveelheid condensaat gemiddeld tweederde in zee terechtkomen. 
Het condensaat dat in zee terechtkomt, zal zich verspreiden in een dunne film op het wateroppervlak met 
een uiteindelijke laagdikte van 0,1 – 0,01 mm. De verspreiding wordt beïnvloed door de zwaartekracht, 
wind, zeecondities, verdamping en dispersie. Dit is uit te drukken in een halfwaardetijd voor het verdwijnen 
van een vlek. De halfwaardetijd bedraagt voor condensaat circa 4 uur. De kans dat de olielaag de kust 
bereikt, wordt bepaald door de plaats van vrijkomen, meteorologische condities en de hoeveelheid en 
karakteristieken van de vrijkomende stoffen. Gezien de afstand van de meeste platforms tot de kust is de 
kans dat een vlek de kust bereikt nihil. 
Uitgaande van de bovenstaande laagdikte van 0,1 – 0,01 mm levert iedere ton condensaat die in zee 
terechtkomt een vlek op van 0,01 – 0,1 km2. Deze vlekgrootte zal echter niet worden bereikt, omdat door 
bovenstaande factoren de vlek ook tegelijkertijd zal oplossen. Voor blow-outs met lage 
condensaatvrachten, waarbij condensaat in zee terechtkomt, zal dus een vlek resulteren met een 
oppervlakte in de orde van honderden vierkante meters voor het minimale scenario en voor de andere 
scenario’s een vlek van één tot enkele vierkante kilometers. De vorm van de vlek (lengte en breedte) 
hangt af van de zeestroming en de meteorologische condities (windkracht, windrichting, temperatuur, etc.). 
Indien de blow-out optreedt gedurende het boren van een put, zal naast gas ook de in de put aanwezige 
boorspoeling vrijkomen. De maximale hoeveelheid spoeling die vrij kan komen bedraagt ongeveer 100 m3. 
Dit zal met name tot effecten kunnen leiden als de boring wordt uitgevoerd met boorspoeling op oliebasis. 
 
Indien putstimulatie is toegepast, is bij een blow-out een potentieel effect aanwezig dat een deel van de 
toegepaste chemicaliën mee naar het oppervlak komt. Deze emissie kan maximaal 1,5 m3 bedragen en 
zal bestaan uit chemicaliën die volgens de in paragraaf 5.2.1 voor gebruik op zee zijn toegestaan. De kans 
dat deze emissie plaatsvindt, is nog kleiner dan in paragraaf 0 is onderbouwd. De reden voor de lagere 
blow-out kans is dat reservoirs die vanwege de lage verwachte productiviteit gestimuleerd worden, per 
definitie een veel lagere druk hebben en daarmee een veel geringere kans op een blow-out. 
 


5.2.7  Milieueffecten door emissies bij overige morsingen  


Bij morsingen (spills) kan een aantal milieubelastende vloeistoffen vrijkomen, waaronder diesel, 
mijnbouwhulpstoffen (zoals corrosie-inhibitor en methanol) en boorchemicaliën. Het optreden van een 
incident hoeft niet direct tot een spill te leiden. Op platforms zijn diverse voorzieningen getroffen om de 
gemorste vloeistoffen op te vangen (vloeistofdichte dekken, opvangbakken, etcetera) of de omvang van 
een spill te beperken (waaronder beveiligingen in de overslagsystemen). Tevens is bij veel van dit soort 
operaties personeel aanwezig, dat in staat is de nodige corrigerende maatregelen te nemen. 
 
Het milieurisico bij overslag wordt in belangrijke mate bepaald door overslag van dieselolie naar de 
dieseltanks. Andere chemicaliën, zoals smeerolie, reinigings- en ontvettingsmiddelen, worden 
voornamelijk overgeslagen in emballage, dat wil zeggen in vaten of containers, waarbij het in het overgrote 
deel van de gevallen gaat het om geringe hoeveelheden. Deze stoffen kunnen in geringe mate in het 
milieu terechtkomen vanwege een overslagincident. 
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5.3 Bodem 


 
Lozing van boorgruis met resten boorspoeling vormt in de directe omgeving van het lozingspunt (tot een 
afstand van circa 25 m) tijdelijk een laagje 'systeemvreemd' materiaal op de zeebodem. Na verloop van tijd 
zal deze laag als gevolg van verspreidingsprocessen niet of nauwelijks meer detecteerbaar zijn. Om die 
reden kan verwacht worden dat de effecten op de bodemstructuur en bodemtextuur een zeer beperkte 
omvang en duur zullen hebben. In het gebied met verhoogde sedimentatie en zwevende stofgehalten kan 
enige sterfte van benthos, visseneieren en larven niet worden uitgesloten, maar dit effect is tijdelijk en 
lokaal. 
 


 
De lozing van boorgruis en spoeling kan de fysische en chemische eigenschappen van het sediment 
beïnvloeden, waaronder de korrelgrootteverdeling en de zand - klei - slib verhouding. Tevens kunnen 
chemische veranderingen optreden als gevolg van componenten in de boorspoeling. Hierbij wordt 
opgemerkt dat de boorspoeling samenvattend bestaat uit zouten, natuurlijke mineralen en 
zetmeelproducten, en niet schadelijk zijn voor het zeemilieu. Het boorgruis bestaat voornamelijk uit zand 
en klei van de North Sea Group en uit kalk van Chalk groep. De geloosde grovere fractie zal in eerste 
instantie in de directe nabijheid van het lozingspunt sedimenteren. Afhankelijk van de samenstelling en de 
omstandigheden vindt daarna een verdere verspreiding plaats. Uit specifiek onderzoek (waarbij sprake 
was van relatief hoge stroomsnelheden in de Noordzeekustzone) is bijvoorbeeld gebleken dat WBM 
houdend boorgruis twee maanden na het lozen in een zone tot circa 25 m van het lozingspunt op de 
zeebodem aanwezig was (Daan, R. & M. Mulder, 1993b). Tien maanden later konden geen resten 
boorgruis meer worden aangetoond. Monitoringsonderzoek door de NAM (Osiris, 1998) op de locatie N7 
liet zien dat circa 1 maand na de exploratieboring met behulp van een echo geen hopen boorgruis meer 
aangetoond konden worden. Het betrof hier een lozing van 570 ton boorgruis en 165 ton boorspoeling op 
waterbasis. De boorspoeling was verdund met zeewater (1: 50) geloosd op een diepte van 1 m beneden 
gemiddeld laagwaterniveau. Met een echo konden dunne lagen, al dan niet verspreid over een groot 
oppervlak, niet worden aangetoond. Bij bodemfaunaonderzoek van het NIOZ in 1998 in het kader van 
hetzelfde monitoringsonderzoek, kon evenmin boorgruis in de genomen bodemmonsters worden 
aangetoond. 
 
Benthos (bodemfauna) 


Indien WBM boorgruis in zee wordt gestort, zijn potentieel effecten op de bodemfauna mogelijk. Een groot 
deel van het geloosde boorgruis en boorspoeling (inclusief enige overtollige cementspecie) sedimenteert 
namelijk op de zeebodem. De zwaardere delen (> 1 - 2 mm) komen door hun relatief hoge bezinksnelheid 
in eerste instantie op vrij korte afstand van het lozingspunt terecht. De aanname dat dergelijke lozingen 
echter geen biologische effecten hebben op het milieu is definitief bevestigd door het 
monitoringsonderzoek (voor lange en korte termijn) in het Friese Front. Bij die boringen zijn alle secties, 
die met boorspoeling op waterbasis zijn geboord, onder minimale verdunning in zee geloosd. Deze 
onderzoeken leveren drie conclusies. Ten eerste dat twee maanden na het lozen geen effecten op de 
benthische levensgemeenschappen meer kunnen worden aangetoond Ten tweede dat na één jaar na het 
lozen, op 25 meter van het punt van de lozing, geen effecten op (dezelfde) benthische 
levensgemeenschap kunnen worden aangetoond. En ten derde wijzen de resultaten van deze 
onderzoeken er op dat het lozen van boorgruis, met genoemde samenstelling, geen meetbare effecten 
heeft op de totale samenstelling van de bodemfauna. 
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Verwacht wordt dat op langere termijn geen blijvende effecten zijn waar te nemen, omdat het benthos zich 
herstelt en herkolonisering van het bedekte gebied optreedt. De snelheid van dit herstel is afhankelijk van 
de voorkomende soorten bodemfauna, de dikte van de afgezette laag en mogelijkheid en snelheid van 
rekolonisatie van bodemfauna. Mobiele soorten als zeesterren en wormachtigen kunnen het gebied vanuit 
de omgeving in principe weer relatief snel koloniseren. Voor schelpdieren is dit afhankelijk van de zaadval. 
Ook is de snelheid van herstel afhankelijk van de nieuwe bodemstructuur en samenstelling. Herstel van de 
oorspronkelijke bodemfauna zal het beste plaatsvinden, als de bodem zowel qua structuur als qua kwaliteit 
vergelijkbaar is. 
 
Vissen 


Visseneieren zijn gevoelig voor een verhoogde sedimentatie. Een gehele of gedeeltelijke bedekking van 
demersale eieren met een laagje sediment kan leiden tot een sterke toename van de sterfte van de eieren 
of tot een vertraagde ontwikkeling van de embryo’s als gevolg van een belemmerde gasuitwisseling en het 
optreden van schimmelinfecties. Dit effect is zeer lokaal, aangezien het alleen optreedt in de directe 
nabijheid van het boorplatform. De gebieden die door deze effectenanalyse beschreven worden, zijn geen 
paaigebieden voor vissen.  


5.4 Lucht 


 
De emissies van het boren en puttesten dragen slechts weinig bij aan de totale emissies van de olie- en 
gaswinning in Nederland. De bijdrage aan de industriële en totale Nederlandse emissies naar lucht is 
verwaarloosbaar. Dit geldt voor alle luchtthema’s waaronder broeikaseffect, afbraak van de ozonlaag, 
verzuring en verspreiding. Op de Noordzee komen geen habitats voor met een stikstof overbelasting en de 
emissies zijn zo gering, dat zelfs bij boringen in de kustzone deze niet de instandhoudingsdoelstellingen 
van habitats aan land in gevaar zullen brengen.  
 


 
5.4.1  Emissiebronnen 


Verbrandingsmotoren 


Een boorinstallatie wekt zijn eigen stroom op met behulp van dieselgeneratoren. Op een platform zijn 
generatoren met een totaal vermogen van enkele megawatts opgesteld, maar het verbruik varieert met de 
intensiteit van het boren. Daarnaast is er nog een aantal directe gestookte installaties, waaronder voor 
verwarming en voor de motoren van kranen, enzovoort. Ook de helikopters en gebruikte schepen 
verbruiken energie. Op basis van de energie efficiencyplannen van de mijnbouwmaatschappijen wordt 
onnodig energieverbruik voorkomen. 
 
De voornaamste luchtemissies tijdens de boorfase worden veroorzaakt door de dieselgeneratoren die 
elektriciteit leveren voor de installaties op het boorplatform. De meeste verbruikers op het platform worden 
elektrisch aangedreven, maar soms zijn nog enige kleinere dieselmotoren aanwezig, bijvoorbeeld voor 
luchtcompressoren, kranen, enzovoort. De generatoren draaien 24 uur per dag, maar de belasting van de 
generatoren varieert afhankelijk van de elektriciteitsbehoefte van de booractiviteiten. De rookgassen van 
de dieselmotoren bevatten CO2, NOx, SO2 en onverbrande koolwaterstoffen. 
 
Fakkelen 


Als de boring en putafwerking zijn voltooid, wordt de put schoongeproduceerd en getest. Daartoe wordt 
gedurende een beperkte tijd (ongeveer 22 uur bij nieuwe putten) met een groot debiet gas geproduceerd 
uit de put. Hierbij worden vloeistoffen uit het reservoir meegeproduceerd, die in een gas - vloeistofscheider 
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op het boorplatform worden afgescheiden. Het aardgas uit de afscheider wordt verbrand in de fakkel van 
het boorplatform en de rookgassen van het fakkelen bestaan onder meer uit CO2, NOx, onverbrande 
koolwaterstoffen (CH4 en VOS) en roet. De afgescheiden vloeistoffen worden op hun beurt gescheiden in 
een water- en condensaatfase. De waterfase wordt na verdere behandeling geloosd (alifaten < 30 mg/l), 
het condensaat wordt opgeslagen en ter verwerking afgevoerd. 
 
Transportactiviteiten 


Een boorplatform is 24 uur per dag operationeel en heeft een bemanning van circa 50 personen. Voor de 
bemanning is een complete accommodatie beschikbaar. Voor het transport van bemanning en materieel 
voor het boorproces (tubing, casing, boorspoelingscomponenten), brandstof, afvoer van afval is regelmatig 
transport noodzakelijk. Ter indicatie kan worden uitgegaan dat het volgende aantal verplaatsingen 
noodzakelijk is: 
• Helikopters:  4 bezoeken per week, helibrandstof 
• Bevoorradingsboot: 4 bezoeken per week, diesel 
 
Het aantal transporten wordt zoveel mogelijk beperkt door een goede logistieke planning, gebruik van 
optimale transportmiddelen en door het zoveel mogelijk combineren van transporten (pooling). De 
boottransporten en helikoptervluchten worden indien mogelijk gecombineerd uitgevoerd met reguliere 
transporten in het betreffende gebied, maar anders direct vanaf Den Helder. In de onderstaande 
emissieraming is uitgegaan van een gemiddelde vlucht- en vaarafstand van 50 km. 
In Tabel 6 is een raming gegeven van de emissies naar lucht die samenhangen met het boren van een put 
op het NCP. 
 


Tabel 6 Overzicht van de totale emissies naar de lucht als gevolg van het boren van een put, 


120 dagen 


 


Uitgangspunten voor emissieraming: 


Aantal putten (nieuwe putten respectievelijk re-entry) 1 Dieselverbruik: 


Aantal boordagen per put 93 dagen 13 m3 per boordag 


Totale aanwezigheid (dagen) per put 120 dagen 8 m3 per niet-boordag 


Fakkelen bij puttesten 24 uur per nieuwe put 800.000 Nm3 aardgas/dag 


 


Emissies naar lucht (ton) Duur Brandstofinzet CO2 CH4 VOS NOx SO2 


Boring gerelateerde emissies 


(voornamelijk dieselinzet voor 


elektriciteitsopwekking) 


120 dagen 1.425 m3 diesel 3.626 0 2,9 51,5 4,8 


Emissies gerelateerd aan 


fakkelen 


24 uur 800 kNm3 gas 1.616 5 0,86 28,8 0,0 


Totaal emissies putactiviteiten 120 dagen  5.242 5 3,76 80,3 4,8 


 


Emissies naar lucht (ton) Frequentie Brandstofinzet CO2 CH4 VOS NOx SO2 


Helikoptervluchten  


(50 km) 


4/ week 20,8 m3 41,6 0,0 0,0 0,8 0 


Bevoorradingsboot  


(50 km) 


4/ week 104,0 m3 207,8 0,0 0,1 3,5 0,3 


Totaal emissies logistiek   249,4 0,0 0,1 4,3 0,3 
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De bijdrage aan luchtemissies door aanvullende pompen in geval putstimulatie benodigd is, is zeer klein. 
De pompen zijn alleen in gebruik tijdens de stimuleringswerkzaamheden. Deze duren niet langer dan 
enkele dagen. 
 


5.4.2 Milieueffecten van luchtemissies 


De omvang van de emissies naar de lucht ten gevolge van een gas- of olieboring blijkt beperkt. Ofschoon 
het meetnet van Nederland geen gegevens op zee registreert, kunnen deze emissies nauwelijks meetbaar 
bijdragen aan de achtergrondconcentraties in de omgeving van een boorlocatie. 
 


5.4.3 Milieueffecten van emissies naar de lucht bij incidenten 


In geval van een blow-out zal aardgas, bestaande uit methaan (circa 80 – 90%), ethaan (circa 4%), 
zwaardere koolwaterstoffen, koolstofdioxide en stikstof in de atmosfeer terecht komen. Soms kan het 
geproduceerde gas H2S bevatten. Deze stoffen zullen snel verdund worden, waardoor dit niet voor 
schadelijke milieugevolgen met betrekking tot de luchtkwaliteit zal leiden. 
 
Indien de vrijkomende stoffen bij een blow-out ontbranden, verbrandt een deel van het condensaat voordat 
het in zee terechtkomt.  


5.5 Geluid 


 


Tijdens het boren ligt de gestandaardiseerde 60 dB(A) geluidsimmissiecontour binnen 300 m van het 
platform. Tijdens het fakkelen (circa 1 etmaal per put) kan de 60 dB(A) contour tot op circa 400 m van het 
platform liggen. Helikoptervluchten leiden tot hogere geluidsdrukken, maar zijn zeer kortstondig van duur. 
Er zijn, behalve zeer tijdelijke verstoring van vogels, boven water geen effecten te verwachten. 


Het onderwatergeluid van de heiactiviteiten zal enige verstoring veroorzaken voor de zeezoogdieren en 
vissen in de omgeving van het platform. Rekening houdend met ‘soft start’, de mobiliteit van de 
zeezoogdieren en de beperkte tijdsduur is zeker geen sprake van een aanzienlijk effect, mogelijk wel van 
een tijdelijk negatief effect.  


 


 


5.5.1 Bovenwatergeluid 


Tijdens het boren (24 uur per dag) komt geluid vrij dat bijdraagt aan het geluidsniveau in de omgeving van 
het platform. Hierbij kan een onderscheid worden gemaakt in continu geluid, tonaal geluid in bepaalde 
spectra en piekgeluid. Generatoren, ventilatoren, de booraandrijving, de scheidingsinstallatie, pompen, 
hijskranen en het optakelen van een boorserie zijn activiteiten die (semi)-continu geluid produceren. Artikel 
50 van het Barmm stelt als voorschrift dat geluidemissies tot een minimum moeten worden beperkt. 
 
De geluidsproductie op een boorplatform is maximaal gedurende het boren, het wisselen van de boorkop 
(trippen), het cementeren en het fakkelen. De mediaan van de intensiteit bedraagt 120 dB(A) met zo nu en 
dan pieken tot 130 dB(A) (NAM, 1996). De geluidsemissie varieert sterk en pieken komen alleen 
gedurende korte tijd voor onder specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld trippen of gebruik van de 
kranen). De booractiviteiten zijn de voornaamste bron van continue geluidsemissie. Tijdens het puttesten 
vormt het affakkelen (circa een etmaal) de belangrijkste bron van geluid. Haskoning (1995) vermeldt dat 
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de 60 dB(a) contour van het fakkelen bij een boorplatform (ENSCO 70) beduidend verder weg kan liggen 
dan tijdens booractiviteiten. Andere belangrijke continue geluidsbronnen zijn de generatoren en de 
cementunit. Uitgaande van de vermogens van de verschillende geluidsbronnen zijn de afstanden vanaf 
het boorplatform berekend waar een bepaald geluidsniveau wordt bereikt. Deze zijn vermeld in de 
onderstaande tabel. 
 


Tabel 7 Berekende afstanden (meters) van (gestandaardiseerde) geluidsniveaus tot het jack-


up rig (Haskoning, 1995). 


 


Geluidsniveau Boren Cementeren Trippen Boren + 


kranen 


Fakkelen
6
 


40 dB(A) 1500 1410 1370 1830  


45 dB(A) 980 900 870 1210  


50 dB(A) 620 560 540 780 1060 m 


60 dB(A) 220 200 190 290 410 m 


 
In 1999 zijn geluidsmetingen uitgevoerd op een typisch Noordzee boorplatform. De metingen gaven aan 
dat tijdens trippen en productietests op 300 m afstand van het platform het 60 dB(A) niveau niet werd 
overschreden, wat consistent is met de hierboven berekende afstanden. 
 
Indien putstimulatie moet plaats vinden, zullen tijdelijk (enkele dagen) pompen in gebruik zijn die 
vergelijkbaar zijn met de cementeringspompen. Het gebruik van deze pompen valt echter binnen de 
120 dagen die voor een diepboring als hier beschouwd, wordt aangenomen. 
 


5.5.2 Geluidemissies transportbewegingen 


Tijdens de aanlegfase wordt het boorplatform regelmatig bezocht door helikopters en 
bevoorradingsschepen. De daadwerkelijke gebruikte typen en grootte van helikopters en 
bevoorradingsschepen kan afhankelijk van de behoefte variëren, maar voor een indicatieve bepaling is 
voor schepen uitgegaan van een bronvermogen van 110 - 120 dB(A) en voor helikopters van 132 - 
138 dB(A). Bij helikopters is sprake van een kortstondige bron, bij schepen is sprake van een wat langere 
verstoringsduur. Volgens Haskoning (1996) ligt de 60 dB(A)-contour voor helikopters op 1400 m bij een 
vlieghoogte tussen circa 35 en 180 m. Bij een vlieghoogte van 600 m ligt de contour op 1300 m. Bij de 
berekeningen is rekening gehouden met het dalen naar en opstijgen vanaf het platform. 
 


5.5.3 Onderwatergeluid 


Geluid verplaatst zich in water 4,5 keer sneller dan in lucht: 1530 m/s in water tegen 340 m/s in lucht. Ook 
verschilt de geluidsintensiteit in water en lucht. Geluidsmetingen in lucht en water moeten daarom worden 
gecorrigeerd. Een meting onder water zal ongeveer 62 dB hoger zijn dan een meting in lucht (met een 
zelfde geluidsbron) (Cummings et al, 2004). De voortplanting van geluid onder water is onder andere 
afhankelijk van de waterdiepte en zeebodemsamenstelling. Hiernaast hebben watertemperatuur en 
zoutgehalte een geringe invloed. Voor de Noordzee geldt globaal dat geluid rond de 100 Hz tot op 


                                            
6  Gestandaardiseerde geluidsimmissie tijdens affakkelen op platform ENSCO 70 bij een gasdoorzet 
van 1,.5 miljoen Nm3 per dag waarbij gebruik is gemaakt van dubbele 8’’ fakkelpijpen.  
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tientallen kilometers waarneembaar is, geluiden tussen de 1 en 10 kHz zijn tot op enkele kilometers 
waarneembaar en geluiden boven de 100 kHz tot op maximaal enkele meters (EZ, VROM, 2000). Geluid 
van de activiteiten op het platform en de boorinstallatie dringt hoofdzakelijk door in het water via 
geleidingsstructuren, zoals het platformframe. Geluid van bijvoorbeeld een helikopter wordt grotendeels 
weerkaatst op het water en dringt slechts voor een beperkt deel door in het water (NCE, 2007).  
 
De belangrijkste bron van onderwatergeluid bij diepboringen naar gas en olie is het heien van de 
conductor. Ook de andere activiteiten kunnen leiden tot onderwatergeluid, maar deze hebben een geringer 
vermogen en het bereik hiervan is ook kleiner. Om deze redenen wordt voor wat betreft onderwatergeluid 
gefocust op het heien van de conductor. Onderwatergeluid is niet gereguleerd en de kennis erover is nog 
redelijk beperkt. 
Het heien van een conductor duurt gemiddeld enkele uren bij een frequentie van rond maximaal 50 slagen 
per minuut. De maximale slagkracht van de hamer die voor het heien van de conductors wordt gebruikt is 
circa 90 kJ. Voor heiwerkzaamheden noemt TNO geluidsniveaus op afstanden van minimaal enkele 
honderden meters van zo'n 200 dB re 1 µPa2 m2 (Normalized Peak Level) (TNO-DV, 2009), maar dit geldt 
voor het heien van heipalen, waarbij een aanmerkelijk hogere slagkracht wordt gebruikt (600 kJ voor 
heipalen ten opzichte van 90 kJ voor conductors). De genoemde effectafstanden zijn dus een 
overschatting. Het bij het heien geproduceerde geluid heeft voornamelijk een lage frequentie hoewel ook 
hogere frequenties in het spectrum voorkomen. 
 


5.5.4 Milieueffecten van geluidsemissies 


Boven water 


Uit Tabel 7 blijkt dat bij de onderscheiden situaties tijdens het boren de gestandaardiseerde 60 dB(A) 
geluidsimmissiecontour binnen 300 m van het platform ligt. De waarde van 60 dB(A) wordt als referentie 
gehanteerd, omdat dit wordt gezien als (conservatieve) verstoringdrempel voor vogels. De 60 dB(A) 
contour van sommige piekgeluiden (bijvoorbeeld door het handelen van boorstangen en casings, 
montagewerk en onderhoudswerkzaamheden) kan op grotere afstand van het platform liggen. Tijdens het 
fakkelen voor een exploratieboring (circa 1 etmaal per put) kan de 60 dB(A) contour tot op circa 400 m van 
het platform liggen, afhankelijk van het type fakkel en de gasdoorzet. 
 
Transporten, voornamelijk door helikopters, kunnen tot kortstondige verstoring van vogels leiden.  
 
Onder water 


Effecten op fauna onderwater door geluid zijn momenteel onderwerp van geïntensiveerde studie. Dit heeft 
mede te maken met de aanleg van grote windparken op zee. Door de nu nog beperkte kennis bestaat voor 
onderwatergeluid (nog) geen normering. Geluidgevoelige soorten, zoals de bruinvis, kunnen mogelijk 
hinder ondervinden van onderwatergeluid. In het Imares rapport (2011) wordt aangegeven dat voor 
bruinvissen evenwel geen significante effecten te verwachten zijn door olie- en gasactiviteiten op de 
Noordzee. De zeer kortstondige heiactiviteiten die bij het uitvoeren van een boring plaatsvinden, zijn 
hiervan maar een klein gedeelte. 
 
Gelet op de onzekerheid, wordt uit voorzorg voorafgaand aan het heien van de conductors met een 
zogenaamde pinger geluid van een specifieke toonhoogte en volume geproduceerd dat zeezoogdieren uit 
de omgeving verjaagt. Daarnaast worden de heiwerkzaamheden gestart met relatief weinig kracht (soft 
start) en dus weinig geluid, zodat de nog aanwezige zeezoogdieren en vissen alsnog kunnen 
wegzwemmen. Door de pinger en soft start wordt de kans op gehoorsbeschadigingen bij zeezoogdieren 
en vissen effectief gereduceerd. 
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5.6 Licht 


 


Een boorplatform zal licht emitteren. De verlichting wordt in het algemeen zodanig uitgevoerd dat onnodige 
lichtuitstraling naar buiten toe zoveel mogelijk wordt vermeden. Met name trekvogels kunnen 
gedesoriënteerd raken door de lichtbron en in de omgeving van het boorplatform blijven rondcirkelen. Dit 
kan leiden tot uitputting. Er worden standaard mitigerende maatregelen getroffen om de lichtuitstraling 
naar buiten zoveel mogelijk te beperken. 


 


 


5.6.1 Emissiebronnen licht  


Een boorplatform emitteert licht als gevolg van de werk- en navigatieverlichting. Omdat boren een 24-uurs 
proces is, moet het platform en met name de boorvloer continu verlicht zijn om het werk goed uit te voeren 
en de veiligheid van de bemanning te waarborgen. Daarnaast moet het platform adequaat verlicht zijn ter 
markering van de scheepvaart en luchtverkeer. Navigatieverlichting moet aan iedere zijde van het platform 
aanwezig zijn en verder moet het naambord verlicht zijn. De verlichting wordt in het algemeen zodanig 
uitgevoerd dat onnodige lichtuitstraling naar buiten toe zoveel mogelijk wordt vermeden (onder andere 
door het naar binnen richten en afschermen van de verlichting). Voorts treden lichtemissies op door werk- 
en bevoorradingsschepen. 
 
Het affakkelen van gas bij het testen van een gasproductieput leidt tot een horizontaal gerichte vlam aan 
de zijkant van de installatie. Deze vlam kan bij helder weer tot op zeer grote afstand (tot 10 km) 
waarneembaar zijn, 's nachts is de zichtbaarheid uiteraard sterker dan overdag. Overigens zal de vlam 
(indicatieve afmeting 25 m) behalve licht, ook hitte uitstralen. De mate van verhitting is afhankelijk van de 
weersomstandigheden, waarbij vooral de windsnelheid bepalend is. De hittecontour van 1 kW/m2 
(vergelijkbaar met de straling van de zon op een zomerse dag) voor fakkelen bij een gasexploratieboring 
ligt op ongeveer 100 meter.  
 
Het maximaal aantal diepboringen dat tegelijkertijd plaatsvindt binnen het NCP, bedraagt circa 10. De 
lichtemissies van deze diepboringen valt in het niet bij scheepvaartbewegingen (circa 400.000 per jaar) en 
de visserij.  
 


5.6.2 Milieueffecten van licht 


Vissen 
Als gevolg van activiteiten van de diepboring zijn er veranderingen in de intensiteit, het spectrum, de 
frequentie en de duur van het nachtelijke licht dat het wateroppervlakte penetreert en dat door vissen 
wordt waargenomen. Dit licht is van invloed op bepaalde gedragingen zoals migratie, het zwemmen in 
scholen en foerageren, maar varieert per factor en per soort. Het effect op vissen is echter nog 
onvoldoende onderzocht (Teikari, 2007). Van belang is dat de aanwezigheid van een boorplatform tijdelijk 
is en dat er op de Noordzee op enig tijdstip hooguit een tiental boorplatforms actief is. 
 
Vogels 


Aan het einde van de zomer en het begin van de herfst vliegen miljoenen vogels over de Noordzee om te 
migreren naar andere verblijflocaties. Tijdens de trekperiodes kunnen vogels onder specifieke 
weersomstandigheden (mist, laaghangende bewolking) ’s nachts gedesoriënteerd raken door 
platformverlichting of de fakkel en dan in de omgeving van het boorplatform blijven rondcirkelen. Dit kan 
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leiden tot uitputting. Het gaat hier vooral om trekkende zangvogels, steltlopers, eenden en ganzen (Teikari, 
2007). 


5.7 Fysieke aanwezigheid 


Het boorplatform beslaat een deel van de zeebodem en bezet een bepaalde ruimte in de naburige 
omgeving. Het mobiele boorplatform is echter slechts gedurende de periode van het boren van de putten 
aanwezig en wordt na de boringen weer gedemobiliseerd. Het platform staat op 3 tot 6 poten met een 
totale ‘voetafdruk’ van 500 – 1.000 m2, die de bodem bedekken gedurende de tijd dat het boorplatform 
aanwezig is. Voor mijnbouwinstallaties op de Noordzee geldt dat vissersboten en andere vaartuigen niet 
binnen de veiligheidszone van 500 m van het platform mogen komen. In Figuur 6 is een boorplatform op 
een jack-up rig afgebeeld. 


 


Figuur 6 Boorplatform op de Noordzee  


 


5.7.1 Effect op het abiotische milieu 


De plaatsing van de installatie op de zeebodem inclusief de eventueel benodigde bodemegalisatie kan tot 
een lokale verstoring van het bodemprofiel leiden en kan de structuur en textuur van de bodem lokaal 
aantasten. Hierbij kan bodemsediment worden opgewerveld, waardoor lokaal en kortdurend vertroebeling 
van de waterkolom optreedt. Gezien de omvang en het beperkte gebied worden de effecten als beperkt en 
gering gezien, zeker in verhouding tot andere activiteiten op de Noordzee als trawling en zand- en 
schelpenwinning. 
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5.7.2 Effecten op flora en fauna 


In principe kan de tijdelijke vertroebeling van het water effecten op het fytoplankton hebben, doordat de 
primaire productie afneemt door de verminderde lichtinval. Dit effect is het grootst in ondiep, helder water. 
Vooral in troebele, diepe wateren is de lichtinval nabij het bodemoppervlak al zo gering dat er geen of 
slechts een geringe fytoplanktonontwikkeling (en dus primaire productie) plaatsvindt. Het effect kan 
afhangen van de periode van uitvoering. 's Winters is de primaire productie van nature al laag, zodat het 
eventuele remmende effect absoluut gezien gering is. Gelet op de beperkte omvang en korte duur van de 
verstoring, zullen de totale effecten op het plankton al zeer beperkt zijn en bezien over een wat groter 
gebied is het effect niet meetbaar. 
 
De bodemfauna kan ter plaatse van het platform worden verstoord (begraven of juist opgewoeld). Bij 
begraven zijn de effecten afhankelijk van de dikte van de laag en van het soort organisme dat bedekt 
wordt. De werkzaamheden zijn echter beperkt van omvang en vinden plaats gedurende een korte periode. 
Gezien deze factoren, wordt aangenomen dat de verstoring van de bodemfauna beperkt en tijdelijk is en 
dat de bodemfauna zich door rekolonisatie snel kan herstellen. 
Tijdens de uitvoering van de activiteiten zullen vissen het gebied waar vertroebeling optreedt waarschijnlijk 
tijdelijk mijden. Omdat hier sprake is van een tijdelijke verstoring in een klein gebied, worden geen 
meetbare effecten op de vispopulatie verwacht. 
Rond een mijnbouwinstallatie geldt een veiligheidszone van 500 m waarbinnen geen andere activiteiten 
zijn toegestaan. Visserijactiviteiten, die een bodemwoelende en hierdoor negatieve invloed uitoefenen op 
de bodemfauna, vallen hierdoor weg. Daardoor kan de bodemfauna in dichtheden, soortsamenstelling en 
biomassa toenemen en zou de veiligheidszone als een soort refugium voor vissen kunnen gaan dienen. 
Omdat door andere activiteiten, zoals storten van boorgruis en spoeling ook negatieve effecten op de 
bodemfauna kunnen optreden, is niet op voorhand aan te geven wat het netto-effect van de aanwezigheid 
van de mijnbouwinstallatie is. 


5.8 Cumulatie van effecten 


 
Per aspect wordt ingegaan op de cumulatie van effecten die meerdere diepboringen tegelijk of 
diepboringen in combinatie met andere activiteiten op de Noordzee tot gevolg kunnen hebben. In 
algemene termen blijkt dat de gezamenlijke aanwezigheid van circa 10 boorplatforms in de gehele 
Noordzee (circa 57.000 km2) op enig tijdstip niet leidt tot een optelling van effecten waardoor effecten 
aanzienlijk worden. 
 


 
Gesteld kan worden dat bij diepboringen weinig cumulatieve effecten optreden, omdat er in de nabije 
omgeving van het platform (minimaal 500 meter) weinig andere activiteiten mogen plaatsvinden (artikel 43 
Mijnbouwwet: veiligheidszone van 500 meter rondom mijnbouwinstallatie). Voorts is de realisatie van het 
boorplatform en het uitvoeren van de diepboring een tijdelijke activiteit (4 maanden), waardoor enige 
cumulatie van effecten zeer tijdelijk van aard is. 
 
Cumulatie van effecten door meerdere boorinstallaties op de Noordzee tegelijk, kan niet optreden: er zijn 
hooguit 10platforms tegelijkertijd aanwezig, verdeeld over een oppervlak van enkele tienduizenden 
vierkante kilometers. 
 
In deze effectenbeoordeling wordt de cumulatie van effecten van de volgende activiteiten die kunnen 
plaatsvinden in de nabijheid van het boorplatform beschreven: 
• scheepvaartroutes & visserij; 
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• windmolenparken. 
 
Scheepvaartroutes en visserij zijn met name relevant voor lucht-, geluid- en lichtemissies. Nabijgelegen 
boorplatforms kunnen cumulatieve effecten veroorzaken door extra uitstraling van licht, wat extra 
verstorend werkt voor vogels. Hiernaast spelen zaken als (onderwater)geluid een rol.  
Windmolenparken veroorzaken vooral op het gebied van geluid en fysieke aanwezigheid cumulatieve 
effecten met een boorplatform. 
In bijlage 2 wordt aangegeven waar de verschillende gebruiksfuncties (windmolenparken en 
scheepvaartroutes) zich bevinden.  
Onderstaand wordt per milieuaspect beknopt beschreven welke cumulatieve effecten kunnen plaatsvinden 
en hoe hiermee wordt omgegaan. 
 


Lozing van boorspoeling en –gruis 


Vanaf het platform worden boorspoeling en boorgruis geloosd op zee. De effecten van lozingen van 
boorspoeling en boorgruis hebben een zeer lokaal karakter. Gezien de locale effecten die optreden bij het 
lozen van boorspoeling en –gruis is er geen sprake van cumulatie van effecten.  
 
Afvalwater 


Afvalwater bestaat uit het sanitaire afvalwater van de personen die het platform bemannen, en uit het 
eventueel licht verontreinigde hemelwater dat van het platform komt. (Zie voor een uitgebreide 
omschrijving paragraaf 5.2.5.) Het gezuiverde afvalwater voldoet aan de wettelijke normen voor wat betreft 
de hoeveelheid toegestane verontreiniging. Indien het boorplatform is gelegen in de nabijheid van een 
scheepvaartroute, is het mogelijk dat eventueel kleine vervuilingen optreden vanwege de langsvarende 
schepen. De cumulatieve gevolgen hiervan zijn echter zeer beperkt, omdat het afvalwater dat geloosd 
wordt vanaf het platform slechts lage concentraties verontreinigingen bevat.  
 
Emissies naar de lucht 


De emissies naar de lucht zijn beschreven in paragraaf 5.4.2. Indien het boorplatform wordt gerealiseerd in 
de nabijheid van een scheepvaartroute, dan zullen de concentraties van NOx, PM10 en SO2 theoretisch 
iets hoger liggen dan wanneer geen schepen in de buurt zijn. De totale bijdrage valt door de 
kortstondigheid echter in het niet. Emissies als gevolg van transport (helikopter, schepen) zal, indien een 
ander boorplatform in de nabijheid wordt gerealiseerd, per platform afnemen, daar de transportmiddelen 
efficiënter kunnen worden ingezet. 
 
Geluid  


De effecten van geluid zijn beschreven in paragraaf 5.5.4. Indien een boorplatform in de nabijheid van een 
scheepvaartroute wordt gerealiseerd, dragen de passerende schepen beperkt bij aan de totale 
geluidsimmissie. Voor wat betreft onderwatergeluid, is de bijdrage van zeeschepen ook beperkt. De 
bijdrage van het boorplatform is groter dan de bijdrage van op afstand passerende schepen. Indien het te 
realiseren boorplatform zich in de nabijheid van een ander boorplatform bevindt, treedt cumulatie van 
effecten alleen op, indien de diepboringen tegelijkertijd worden uitgevoerd. De kans hierop is miniem.  
Indien de boorlocatie in de nabijheid van een windmolenpark wordt gerealiseerd, zal aanleg en gebruik 
zorgen voor een verhoging van de geluidsimmissie in de omgeving. Aanleg en gebruik van een 
boorplatform leiden echter tot een veel kortere geluidsemissie vergeleken met de realisatie van een 
offshore windmolenpark. De geluidscontouren zullen naar verwachting binnen die van het windpark in 
aanleg vallen. 
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Licht en fysieke aanwezigheid 


Het platform zal licht emitteren als gevolg van de gebruikte verlichting, te weten de werk- en 
navigatieverlichting. Indien het platform is gesitueerd in de nabijheid van een scheepvaartroute, zal dit 
bijdragen aan de hoeveelheid licht die uitgestraald wordt naar de omgeving. De verlichting van een 
zeeschip zal echter beperkt zijn vergeleken met de verlichting van een boorplatform en is niet stationair. 
Hiernaast is het niet toegestaan voor zeeschepen om zich op een afstand van minder dan 500 meter van 
een boorplatform te bevinden. Hiermee blijft de cumulatie van effecten met betrekking tot uitstraling van 
licht beperkt. 
Indien het boorplatform in de nabijheid van een bestaand winningsplatform wordt gerealiseerd, zal de 
gecombineerde lichtemissie in relatieve zin groot zijn en kan er sprake zijn van cumulatie. In dit geval 
kunnen vogels, door de grotere lichtuitstraling, meer hinder ondervinden van de aanwezige platforms. 
Door de verlichting zoveel mogelijk naar binnen te richten, wordt de verstoring voor vogels beperkt . 
Daarbij wordt onderkend dat bestaande platforms een redelijke mate van clustering hebben (zie ook 
Figuur 3) en dat de tijdelijke aanwezigheid van een boorplatform binnen een dergelijk cluster niet 
noemenswaard bijdraagt.  
Indien het platform wordt gesitueerd in de omgeving van een offshore windmolenpark, vindt in beperkte 
mate een cumulatie van effecten met betrekking tot de uitstraling van licht plaats. De windmolens zijn 
uitgerust met waarschuwingslampen voor navigatiedoeleinden. 
 
Afval 


Afval wordt gescheiden op het boorplatform en per schip naar de wal afgevoerd. Er is geen sprake van 
cumulatie van effecten door het vrijkomen van afval. 
 
Milieuaspecten van incidenten en calamiteiten 


Voor het geval van een blow-out is het van belang dat zich geen andere objecten bevinden binnen de 
10-6 contour van het platform. Ook dient het platform niet binnen de 10-6 contour van een ander platform te 
worden gerealiseerd. Om aanvaringen te voorkomen, is het niet toegestaan dat scheepvaart plaatsvindt 
binnen een afstand van 500 meter van het platform. Op deze manier worden cumulatieve effecten 
(toename van het risico door nabije scheepvaart) voorkomen. Indien het platform zich in de nabijheid van 
een windmolenpark bevindt, dienen de windmolens zich niet binnen de 10-6 contour van het boorplatform 
te bevinden. Deze contour is echter dusdanig beperkt, dat dit niet het geval zal zijn. 
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6 BEOORDELING, SAMENVATTING EN CONCLUSIE  


De onderzoeksvraag is of diepboringen naar aardolie en aardgas buiten gevoelige gebieden op zee al dan 
niet significante milieugevolgen hebben. Dit hoofdstuk bevat de beoordeling van de milieueffecten 
(hoofdstuk Error! Reference source not found.) buiten gevoelige gebieden (hoofdstuk Error! Reference 


source not found.). De in de volgende paragrafen onderbouwde conclusie van deze beoordeling is dat de 
diepboringen geen significante milieugevolgen hebben. Het beoordelingskader en de beoordeling op basis 
van een expert judgment is in dit hoofdstuk toegelicht. Een samenvatting van de beoordeling is getoond in 
Tabel 11 en meer detail wordt in het overzicht in bijlage 1 gegeven. De overall conclusie is dat de zwaarte 
van de relevante milieueffecten ten hoogste als beperkt beoordeeld zijn. 
 
Het beoordelingskader wordt hieronder toegelicht. De invulling van de beoordeling per aspect is gedaan 
op basis van expert judgment. Voor een snel overzicht van de beoordeling wordt naar Figuur 10 verwezen. 
Meer detail wordt in bijlage 1 getoond. Paragrafen 6.2.1 tot en met 6.2.6 zijn een toelichting op de 
beoordeling. 
 


6.1 Beoordelingskader 


Het beoordelingskader van de effecten voor de diepboringen op land is gebaseerd op de systematiek van 
de LNV effectenindicator (zie http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx  
Broekmeyer et al 2006 en Broekmeyer et al 2008). De systematiek is in opdracht van het toenmalige 
ministerie van LNV door Alterra ontwikkeld om mogelijke gevolgen voor de instandhoudingsdoelen van 
Natura 2000 gebieden te beoordelen. In 2011 heeft Imares in opdracht van NOGEPA een studie afgerond 
naar de effecten van olie- en gaswinning in gevoelige gebieden van de Noordzee en naar de gevolgen van 
olie- en gaswinning op beschermde soorten buiten gevoelige gebieden (Imares, 2011). In die studie is de 
systematiek van de effectenindicator toegepast. De studie omvat alle fases van opsporing via winning tot 
uiteindelijk abandonnering en concludeert dat boringen binnen gevoelig gebied geen significante 
milieugevolgen veroorzaken. Hoewel de Imares studie juist is uitgevoerd voor gevoelige gebieden, biedt 
deze een goed kader voor het beoordelen van effecten, ongeacht of deze in of buiten gevoelige gebieden 
optreden. Het voortbouwen op dezelfde systematiek bevordert bovendien een mate van uniformiteit. 
 
De effectenindicator gaat uit van zogenaamde 'drukfactoren', ook wel 'storingsfactoren' genoemd. Een 
drukfactor is de uitwerking van een activiteit op de natuur, bijvoorbeeld de plaatsing van een platform 
resulteert in de drukfactor ‘ruimtebeslag’. Er is een groot aantal potentiële drukfactoren en de relevantie en 
ernst van een drukfactor hangt daarbij af van een groot aantal factoren. Het effect van een drukfactor 
hangt af van de mate van blootstelling in combinatie met de gevoeligheid. Imares heeft in haar studie al 
onderbouwd dat de meeste drukfactoren niet van toepassing zijn voor de Noordzeemilieus. Enkele 
voorbeelden van relevante drukfactoren voor de Noordzee zijn oppervlakteverlies, verontreiniging en 
geluid. 
 
De relevantie en ernst van een drukfactor hangen af van: 
 
• de mate van blootstelling aan een (deel)activiteit 
• de gevoeligheid van een habitat of een soort 
 


Drukfactor = Blootstelling maal Gevoeligheid 
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6.1.1 Expert judgment  


De effectenindicator is ontwikkeld voor diverse soorten van activiteiten in Natura 2000 gebieden, 
waaronder die van olie- en gaswinning. Het gebruik van de effectenindicator in deze milieueffectenanalyse 
vraagt om aanpassing op twee punten: 
 
1. toepasselijkheid buiten Natura 2000 gebieden; 
2. toepasselijkheid op alleen diepboringen in plaats van alle fases van olie- en gaswinning. 
 
Om de systematiek toch op een goede wijze door te voeren, is per hoofd- en subactiviteit van 
diepboringen eerst onderzocht wat conform de effectenindicator de effecten zijn in Natura 2000 gebieden 
en vervolgens is op basis van expert judgment beoordeeld wat de effecten op locaties buiten gevoelige 
gebieden zijn. Zo worden voor de effectbeoordeling van activiteiten in Natura 2000 gebieden een twintigtal 
potentiële drukfactoren gehanteerd en is voor locaties buiten gevoelige gebieden teruggebracht tot acht 
(zie verder paragraaf Error! Reference source not found.). Vervolgens is per drukfactor beschouwd wat 
de mate van blootstelling en de mate van gevoeligheid zijn in Natura 2000 gebieden respectievelijk in 
gebieden daarbuiten. Op grond van deze beschouwing zijn de zwaartes van de drukfactoren voor de 
onderscheidenlijke activiteiten beoordeeld.  
 


6.1.2 Blootstelling 


Voor de olie- en gaswinning op zee wordt de factor blootstelling bepaald door het oppervlak verstoord 
gebied (relatief ten opzichte van het totale gebied met overeenkomstige natuurlijke waarden), de duur van 
de verstoring en de frequentie van de verstoring. In Tabel 8 is een semi-kwantitatieve beoordeling van 
deze deelfactoren opgenomen. De in de figuur genoemde waarden moeten als indicatie worden 
beschouwd, de daadwerkelijke beoordeling dient per activiteit op basis van een expert judgment worden 
genomen.  
 
De zwaarte van een bepaalde mate van blootstelling kan dan ook niet rekenkundig uit het schema worden 
afgeleid. Als bijvoorbeeld een verstoring zelden optreedt, zal de mate van blootstelling nagenoeg nooit 
’groot’ scoren. 
 


Marginaal Beperkt Aanzienlijk Groot


<0.01% 0.01-0.1% 0.1-1% >1%


Minuten Uur / uren Dagen / weken (Bijna) continue 


Zelden <1/yr
Regelmatig


# / yr
Vaak 
# / wk


(Bijna) continue 


Duur van de verstoring


Blootstelling


Oppervlak verstoord gebied


Frequentie van de verstoring
 


Tabel 8 Semi-kwantitatieve classificatie voor de beoordeling van de factor blootstelling voor 


de 3 criteria: oppervlakte, duur en frequentie van de verstoring 


 


6.1.3 Gevoeligheid 


De factor gevoeligheid geeft aan in hoeverre een gebied of soort gevoelig is voor een bepaald effect. 
Relevante deelfactoren hier zijn de effectindicatie in hoeverre habitats en soorten gevoelig zijn voor een 
verstoring, de duur van het herstel en de abiotische randvoorwaarden voor de ecologie. Dit laatste houdt 
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bijvoorbeeld in dat vertroebeling van het zeewater bepaalde soorten negatief kan beïnvloeden. In Tabel 9 
is eveneens ter indicatie een semi-kwantitatieve beoordeling van deze deelfactoren opgenomen. 
 


Marginaal Beperkt Aanzienlijk Groot


Niet Matig Gevoelig Zeer


Direct Dagen Maanden > jaar


Geen Enig Specifiek effect Effect


Effectinidicatie habitats en soorten


Randvoorwaarden ecologie


Herstelduur


Gevoeligheid


 


Tabel 9 Semi-kwantitatieve classificatie voor de beoordeling van de factor gevoeligheid voor 


  de 3 criteria: effectindicatie, herstel en ecologische randvoorwaarden 


 


6.1.4 Relevante drukfactoren 


Combinatie van de factoren blootstelling en gevoeligheid levert een maat op van een drukfactor voor een 
bepaalde activiteit en gebied. In Tabel 10 is een indicatie gegeven van het resulterende effect.  
 
  Blootstelling 


  n.v.t. 
verwaar-
loosbaar 


marginaal beperkt aanzienlijk groot 


n.v.t.             


verwaarloosbaar             
marginaal             


beperkt             


aanzienlijk             


G
e


v
o


e
li


g
h


e
id


 


groot             


 


Tabel 10 Indicatief overzicht van de maat van een bepaalde drukfactor afhankelijk van de mate 


  van blootstelling en de gevoeligheid 


 
De classificatie van de drukfactoren kent een aantal zwaarteklassen die op basis van een ‘expert 
judgment’ worden toegewezen: 
• N.v.t. � De drukfactor is niet van toepassing voor de betreffende (sub)activiteit. 
• Verwaarloosbaar �  De drukfactor kan van toepassing zijn, maar is verwaarloosbaar klein. 
• Marginaal �  De drukfactor is marginaal, oftewel lage blootstelling en/of gevoeligheid. 
• Beperkt �  De drukfactor is merkbaar maar niet ontoelaatbaar groot. Mitigatie gewenst. 
• Aanzienlijk � De drukfactor is aanzienlijk en moet waar mogelijk gemitigeerd worden. 
• Groot � De drukfactor moet sterk gemitigeerd worden of anderszins beperkt. 
 
Tabel 10 moet zo geïnterpreteerd worden dat een drukfactor afwezig is, als er geen blootstelling is. 
Analoog geldt dat de drukfactor nagenoeg nooit ’groot’ zal scoren, als de mate van blootstelling ‘marginaal’ 
is, onafhankelijk van het gewicht van de factor gevoeligheid. Omgekeerd geldt ook dat, de factor 
blootstelling niet meer van belang is, als er geen gevoeligheid is. Een voorbeeld hiervan is dat de effecten 
van helikoptertransport (geluid boven water, licht en optische verstoring) niet relevant of niet aanwezig zijn 
voor benthos. Ook bij de vaststelling van de zwaarte van een drukfactor geldt dat de beoordeling per 
activiteit op basis van een expert judgment dient plaats te vinden. 
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Imares heeft onderbouwd dat voor de olie- en gaswinning in Natura 2000 gebieden slechts een beperkt 
aantal drukfactoren mogelijk relevant is. Ook buiten de gevoelige gebieden is in deze studie dezelfde lijst 
van drukfactoren relevant, maar buiten gevoelige gebieden zijn drukfactoren in veel gevallen minder 
zwaarwegend. Mogelijk relevante drukfactoren voor diepboringen naar olie of gas op de Noordzee zijn 
volgens Imares: 
• oppervlakteverlies;  
• verontreiniging;  
• verandering substraat;  
• vertroebeling;  
• geluid boven water; 
• licht;  
• geluid onder water; 
• optische verstoring. 
 
In deze studie wordt uitgegaan van dezelfde drukfactoren. Dit is een ‘veilige’ aanpak omdat buiten de 
gevoelige gebieden zeker geen extra drukfactoren relevant zijn. Mochten sommige van de bovenstaande 
drukfactoren toch niet toepasbaar zijn, dan volgt dit vanzelf uit de beoordeling. 
 
Voor de effectenanalyse is doelmatig grondstoffengebruik eveneens een relevant aspect. De beoordeling 
hiervan past echter niet in de systematiek met drukfactoren, omdat doelmatig grondstoffengebruik geen 
directe milieueffecten op het Noordzeemilieu heeft. Om dit toch een volwaardige plaats in deze 
beoordeling te geven, wordt hierop in paragraaf 6.3 separaat ingegaan.  
 
Incidenten met milieugevolgen zoals blow-out, spills en dergelijke) zijn eveneens niet bij de beoordeling 
meegenomen. De reden hiervoor is dat deze gebeurtenissen bij een goede bedrijfsvoering normaliter niet 
voorkomen. Er heeft in het verleden slechts één blow-out plaatsgevonden op het NCP. Overigens is de 
blootstellingsfactor dan zo klein door de lage kans op optreden, dat de relevante drukfactoren hiervoor ten 
hoogste marginaal zullen zijn. 
 


6.2 Beoordeling van de effecten 


In Tabel 11 is een kwalitatieve beoordeling gegeven van de relevante drukfactoren voor de 
hoofdactiviteiten in het kader van een diepboring. Deze beoordeling is gebaseerd op de effectbeschrijving 
in hoofdstuk 5. Uit de beoordeling blijkt dat de meeste drukfactoren niet relevant of niet van toepassing 
zijn. Slechts enkele combinaties van drukfactoren en activiteiten zijn relevant, waarbij dan het effect voor 
het heien van de conductor als ‘beperkt’ en voor de overige activiteiten ten hoogste als ‘marginaal’ is 
beoordeeld. Deze beoordeling wijkt op bepaalde punten af van de beoordeling van Imares, aangezien 
Imares de analyse heeft gemaakt voor gevoelige gebieden van beperkte omvang, terwijl in deze studie  
gebieden met een groot oppervlakte zijn beoordeeld (de gebieden buiten gevoelig gebied). In bijlage 1 is in 
detail een beoordeling van deze drukfactoren opgenomen ten opzichte van alle relevante hoofd- en 
subactiviteiten van een diepboring. Naast een beoordeling van de relevantie van de drukfactoren zijn in de 
tabel in bijlage 1 ook de mogelijke mitigerende maatregelen en de wettelijke borging van een 
verantwoorde uitvoering opgenomen. In de paragrafen 6.2.1 tot en met 6.2.6 is de beoordeling nader 
toegelicht. 
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Activiteiten op hoofdlijnen


diepboringen olie en gas Opp
er


vla
kte


ve
rlie


s 


Ver
on


tre
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Ver
an


de
rin
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tra


at
 


Ver
tro


eb
eli


ng
 


Gelu
id 


bo
ve


n 
wate


r


Lic
ht 


Gelu
id 


on
de


r w
at


er


Opt
isc


he
 ve
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to


rin
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DrukfactorenBoorfase Toelichting


Voorbereiding, (de)mobilisatie materieel
Aanwezigheid, preparatie zee- 
bodem, verlichting, transport


Aanwezigheid en gebruik boorplatform Aanwezigheid van ca. 120 dagen


Heien conductor
Kans op gehoorbeschadiging 
zeezoogdieren


Boring incl. plaatsen casing
Boren, pipe handling, plaatsen en 
cementeren casing


Lozing WBM boorspoeling en gruis
Lozing water based gruis met 
aanhangende spoeling


Lozing hemel-, schrob- en spoelwater
Licht verontreinigd water van de 
dekken


Lozing sanitair afvalwater Behandeld volgens regelgeving


Putstimulatie (soms)
Duur van enkele dagen. Extra 
schip aanwezig


Fakkelen en schoonproduceren
Fakkelen van gas bij testen indien 
nodig ca. 24 uur


Helikopters, bevoorradingsschepen Personeel, materieel, afval, etc


Totaalbeoordeling diepboring
Geen aanzienlijke effecten op 
milieu- of natuurwaarden


Drukfactoren


 


Tabel 11 Kwalitatieve beoordeling van de drukfactoren voor de hoofdactiviteiten in het kader 


van een diepboring.  
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Leeswijzer bij Tabel 11 en bijlage 1:  


De beoordeling van de alle combinaties van (sub)activiteiten en drukfactoren doorloopt een aantal 
stappen: 
 
1. Inkaderen (sub)activiteit: Voor de beoordeling moet goed worden onderscheiden welke handelingen 


en effecten wel en welke niet onder de betreffende (sub)activiteit vallen. Voor de zuiverheid van de 
beoordeling moet worden voorkomen dat eenzelfde effect onder meerdere activiteiten wordt 
geadresseerd. Bijvoorbeeld de activiteit ‘Lozen van regen-, schrob- en spoelwater’ beperkt zich tot het 
lozen en hier moet niet de aanwezigheid van het platform of de licht- en geluidsuitstraling worden 
meegenomen. Dit is immers al meegenomen bij de activiteiten ‘Plaatsen en gebruik boorplatform’, 
‘Heien conductor’, etcetera; 


 
2. Bepalen toepasselijke drukfactoren: Op basis van stap 1 kan worden vastgelegd welke drukfactoren 


voor een bepaalde (sub)activiteit toepasbaar zijn. Voor de activiteit ‘Lozing van regen-, schrob- en 
spoelwater’ zijn alleen de drukfactoren ‘Verontreiniging’ en ‘Vertroebeling’ van toepassing. Niet van 
toepassing zijnde drukfactoren zijn grijs gemarkeerd. 


 
3. Vaststellen zwaarte van de drukfactor: Per (sub)activiteit wordt onderzocht wat de milieueffecten zijn. 


Op basis daarvan kan per drukfactor de zwaarte van de factoren blootstelling en gevoeligheid worden 
bepaald. De combinatie van deze twee factoren levert een inschatting van de betreffende drukfactor 
op. Dit is een semi-kwantitatieve of kwalitatieve bepaling op basis van een ‘expert judgment’. Voor de 
voorbeeldactiviteit geldt dat het geloosde regen-, schrob- en spoelwater bestaat uit nagenoeg niet-
verontreinigd water met mogelijk zeer lage concentraties olie (< 30 mg/l), schoonmaakmiddelen en 
morsingen van boorspoeling en -gruis. Voor wat betreft de blootstelling is de frequentie en duur van 
de lozing redelijk hoog maar door de lage verontreiniging en snelle verdunning is het relatieve 
verstoorde gebied marginaal. Evenzo is de mate van blootstelling van soorten en habitats laag door 
de lage concentraties en zijn de soorten niet gevoelig voor deze lage concentraties. De combinatie 
van deze analyse van de mate van blootstelling en gevoeligheid leidt tot de conclusie dat de 
drukfactor ‘Verontreiniging’ voor deze lozing geen relevante invloed heeft. Hetzelfde geldt voor de 
drukfactor ‘Vertroebeling’. Beide zijn echter wel van toepassing omdat in principe een geringe 
verontreiniging en vertroebeling optreden. 


 
4. Overall beoordeling: Tot slot is een beoordeling gemaakt van de totale invloed van een diepboring 


naar olie of gas aan land door alle hoofd- en subactiviteiten te combineren. In principe geldt hierbij dat 
per drukfactor de zwaarst beoordeelde drukfactor als maatgevend wordt genomen (bijvoorbeeld een 
drukfactor met één ‘beperkte’ drukfactor en verder alleen verwaarloosbare en n.v.t. beoordelingen zal 
altijd minimaal tot een beperkte score komen. Echter als een drukfactor tijdens alle fases van de 
boring aanwezig is, kan het totaal zwaarder scoren dan de delen. In de bovenstaande beoordeling 
geldt dat voor het aspect geluid. 


 
5. Legenda 


N.v.t. � De drukfactor is niet van toepassing op de betreffende (sub)activiteit. 
Verwaarloosbaar�  De drukfactor kan van toepassing zijn, maar is verwaarloosbaar klein. 
Marginaal �  De drukfactor is marginaal, dat wil zeggen lage blootstelling en / of gevoeligheid. 
Beperkt �  De drukfactor is merkbaar maar niet ontoelaatbaar groot. Mitigatie is gewenst. 
Aanzienlijk �  De drukfactor is aanzienlijk en moet waar mogelijk gemitigeerd worden. 
Groot � De drukfactor moet sterk gemitigeerd worden of anderszins beperkt. 
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6.2.1 Emissies naar water - vertroebeling en verontreiniging 


 
De effecten van de lozingen op zee van op boorplatforms toegestane stoffen en toegestane concentraties 
op de waterkwaliteit en aanwezige soorten zijn door het tijdelijke karakter van de lozing en de snelle 
verdunning gering en de meeste gevallen niet meetbaar. Met betrekking tot het lozen van boorspoeling en 
boorgruis, kan worden gesteld dat vissen en plankton hiervan niet of nauwelijks effecten zullen 
ondervinden. Gezien de beperkte omvang van de effecten en het relatief kleine omvang van het gebied 
waarin de emissies optreden, zijn de effecten klein. 
 


 
Bronnen / oorzaken 


• Lozing WBM boorspoeling en boorgruis; 
• hemel-, schrob- en spoelwater. 
 
Effecten en relevante drukfactoren 


• Vertroebeling waterkolom door met name geloosd boorgruis en -spoeling; 
• verontreiniging zeewater door spoelingscomponenten en stoffen in geloosd water. 
De omvang en het beïnvloede gebied van de emissies zijn relatief klein: de tijdsduur is maximaal 
4 maanden per boring en het beïnvloede gebied beperkt zich tot enkele honderden meters rond het 
platform. De geloosde stoffen zijn toegestaan en de concentraties in het zeewater blijven ver onder 
normen voor schade aan milieu, flora of fauna.  
 
Afvalstoffen worden conform Barmm niet geloosd in zee, maar zo goed mogelijk gescheiden en doelmatig 
verpakt afgevoerd naar een daartoe geëigende en erkende verwerker aan land (Barmm art. 58). 
 
Calamiteiten, incidenten en ongewenste gebeurtenissen (blow-out, incidenten op het platform, morsingen, 
brand, aanvaringen en dergelijke) kunnen leiden tot de emissie van milieugevaarlijke stoffen. Het grootste 
risico hierbij is het vrijkomen van grote hoeveelheden olie in zee als gevolg van blow-outs bij olieputten en 
grote spills van oliehoudende boorchemicaliën of brandstoffen. Op mijnbouwinstallaties is een groot aantal 
technische en organisatorische preventieve en mitigerende maatregelen genomen om deze ongewenste 
gebeurtenissen te voorkomen (zie paragraaf 4.13.3). Daarnaast zijn op het Nederlandse deel van de 
Noordzee adequate noodplannen om eventuele olievlekken op te ruimen. Dit leidt tot een zeer lage 
blootstellingsfactor, zodat de relevante drukfactoren hiervoor ten hoogste marginaal zullen zijn. In het 
verleden heeft zich op het NCP slechts éénmaal een blow-out voorgedaan. 
 
Beoordeling 


Op grond van met name de lage blootstellingsfactor zijn de drukfactoren als gevolg van de lozingen ten 
hoogste als marginaal beoordeeld. 
 
Regulering en beheersing 


• Mijnbouwregeling art. 9.2.1 t/m 9.2.8 stelt regels ten aanzien van het gebruik en de lozing van 
chemicaliën; Mijnbouwregeling art. 9.1.5 stelt regels ten aanzien van de lozing van oliehoudende 
mengsels. 


• Barmm art. 57-60 stelt regels ten aanzien van afvalstoffen en gevaarlijke stoffen. 
• REACh (Europese verordening met directe werking). 
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6.2.2 Effecten zeebodem - oppervlakteverlies en verandering substraat  


 
Lozing van boorgruis met resten boorspoeling vormt in de directe omgeving van het lozingspunt (tot een 
afstand van circa 25 m) tijdelijk een laagje 'systeemvreemd' materiaal op de zeebodem. Na verloop van tijd 
zal deze laag als gevolg van verspreidingsprocessen niet of nauwelijks meer detecteerbaar zijn. Om die 
reden kan worden verwacht dat de effecten op de bodemstructuur en bodemtextuur een zeer beperkte 
omvang en duur hebben. In het gebied met verhoogde sedimentatie en zwevende stofgehalte kan enige 
sterfte van benthos, visseneieren en larven niet worden uitgesloten, maar dit effect is tijdelijk en lokaal. 
 


 
Bronnen / oorzaken 


• Lozing WBM boorspoeling en boorgruis; 
• plaatsing poten platform op zeebodem en bij sterke stroming storten stortsteen. 
 
Effecten en relevante drukfactoren 


• Oppervlakteverlies en bedekking bodemleven door gesedimenteerd boorgruis, stortsteen en door 
poten platform; 


• verandering substraat door gesedimenteerd boorgruis en stortsteen. 
 
De omvang en het beïnvloede gebied van de emissies zijn relatief klein: de tijdsduur is maximaal 
4 maanden per boring en het beïnvloede gebied beperkt zich tot enkele honderden meters rond het 
platform. De voetafdruk is in de orde van maximaal enkele honderden vierkante meters. Als gevolg van de 
lozing kunnen bodemsoorten worden bedekt, maar de herstelduur is kort en rekolonisatie is snel. De 
geloosde stoffen zijn toegestaan en de concentraties in het zeewater blijven onder normen voor schade 
aan milieu, flora of fauna.  
Gezien de aard en omvang en duur van de emissies is de aantasting van natuur- of milieuwaarden 
verwaarloosbaar en leidt niet tot aanzienlijke effecten. 
 
Beoordeling 


Op grond van met name de lage blootstellingsfactor en de lage gevoeligheid zijn de drukfactoren als 
gevolg van zeebodembedekking ten hoogste als marginaal beoordeeld. 
 
Regulering en beheersing 


• Mijnbouwregeling art. 9.2.1 t/m 9.2.8 stelt regels ten aanzien van het gebruik en de lozing van 
chemicaliën. 


• Barmm art. 57-60 stelt regels ten aanzien van afvalstoffen en gevaarlijke stoffen. 
 


6.2.3 Emissies naar lucht 


 
De emissies van het boren en puttesten dragen slechts weinig bij aan de totale emissies van de olie- en 
gaswinning in Nederland. De bijdrage aan de industriële en totale Nederlandse emissies naar lucht is 
verwaarloosbaar. Dit geldt voor alle luchtthema’s waaronder broeikaseffect, afbraak van de ozonlaag, 
verzuring en verspreiding. Op de Noordzee komen geen habitats voor met een stikstofoverbelasting en de 
emissies zijn zo gering, dat zelfs bij boringen in de kustzone deze niet de instandhoudingsdoelstellingen 
van habitats aan land in gevaar brengen. 
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Bronnen / oorzaken 


• Emissies van rookgassen van verbrandingsmotoren en transporten; 
• vrijkomen onverbrande gassen en rookgassen bij puttesten en fakkelen. 
 
Effecten en relevante drukfactoren 


• Immissies van rookgascomponenten resulterend in verzuring, verontreiniging, etcetera.  
De omvang van de emissies naar lucht is absoluut en relatief zeer klein en meetbare effecten beperken 
zich tot de zeer directe omgeving van de boorinstallatie (binnen enkele tientallen meters). Dit geldt voor 
alle luchtthema’s waaronder broeikaseffect, afbraak van de ozonlaag, verzuring en verspreiding. Omdat op 
de Noordzee ook geen soorten voorkomen die gevoelig zijn voor de effecten van luchtemissies heeft 
Imares ook geoordeeld dat luchtverontreiniging geen relevante drukfactor vormt. 
 
Beoordeling 


Door zowel een lage blootstellingsfactor als een lage gevoeligheidsfactor zijn de drukfactoren als gevolg 
van emissies naar de lucht als nihil beoordeeld. Daarnaast kent de Nederlandse wetgeving diverse eisen 
ter regulering. 
 
Regulering en beheersing 


• Barmm art. 52 – 56 stelt regels ten aanzien van de emissies naar lucht van boorinstallaties, algemene 
regels ten aanzien van lucht zijn opgenomen in NeR BR E11 en BEMS; 


• Barmm art. 61 stelt regels ten aanzien van het energieverbruik en efficiency. 
 


6.2.4 Geluidsemissies - geluid boven en onder water 


 
Tijdens het boren ligt de gestandaardiseerde 60 dB(A) geluidsimmissiecontour binnen 300 m van het 
platform. Tijdens het fakkelen (circa 1 etmaal per put) kan de 60 dB(A) contour tot op circa 400 m van het 
platform liggen. Helikoptervluchten leiden tot hogere geluidsdrukken, maar zijn zeer kortstondig van duur. 
Er zijn, behalve zeer tijdelijke verstoring van vogels, boven water geen effecten te verwachten 
Het onderwatergeluid van de heiactiviteiten zal enige verstoring veroorzaken voor de zeezoogdieren en 
vissen in de omgeving van het platform. Rekening houdend met ‘soft start’, de mobiliteit van de 
zeezoogdieren en de beperkte tijdsduur is er zeker geen sprake van een aanzienlijk effect, mogelijk wel 
van een tijdelijk negatief effect.  
 


 


Bronnen / oorzaken 


• Heien conductor; 
• activiteiten en installaties op het boorplatform; 
• geluid van transportmiddelen. 
 
Effecten en relevante drukfactoren 


• Geluid boven water als gevolg van het heien, de platformactiviteiten en transporten; 
• geluid onder water voornamelijk als gevolg van het heien. 
Bovenwatergeluid wordt veroorzaakt door de installaties en activiteiten op de boorinstallatie en door 
transporten. De effectafstand van bovenwatergeluid ligt in de orde van 300 à 400 meter rond de 
boorinstallatie en vindt plaats gedurende de duur van de boring van maximaal 4 maanden. Hetzelfde geldt 
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voor de transporten per schip en helikopter, maar dit zijn periodieke bewegingen met een frequentie van 
enkele keren per week gedurende de boring. 
De enige relevante bron van onderwatergeluid is het heien van de conductor met effectafstanden in de 
orde van kilometers, maar een beperkte tijdsduur in de orde van uren. De andere geluidsbronnen leiden 
tot minder onderwatergeluid dan bestaande bronnen als de scheepvaart.  
 
Beoordeling 


Voor bovenwatergeluid geldt dat zowel de blootstelling als gevoeligheid ten hoogste als marginaal zijn 
beoordeeld op grond waarvan drukfactor voor bovenwatergeluid ook ten hoogste als marginaal is 
beoordeeld. 
Met name zeezoogdieren zijn gevoelig voor onderwatergeluid. Door de relatief grote effectafstanden is de 
drukfactor voor zowel onderwatergeluid ondanks de korte blootstellingstijd toch als beperkt beoordeeld. Bij 
soft start heien (en/of eventueel gebruik van een pinger) kan de drukfactor gereduceerd worden tot 
marginaal.  
 
Regulering en beheersing 


• Bovenwatergeluid: Art. 50 Barmm vereist dat de mobiele installatie zodanig in bedrijf wordt gehouden 
en onderhouden dat de geluidemissie tot een minimum wordt beperkt.  


• Onderwatergeluid: De directe werking van de Habitatrichtlijn vereist dat de in de Habitatrichtlijn 
genoemde zeezoogdieren afdoende worden beschermd. Met het van kracht worden van de 
Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet in de EEZ is deze bescherming ook verankerd in de 
Nederlandse wetgeving. 


 


6.2.5 Emissie van licht - licht en optische verstoring 


 
Een boorplatform zal licht emitteren. De verlichting wordt in het algemeen zodanig uitgevoerd dat onnodige 
lichtuitstraling naar buiten toe zoveel mogelijk wordt vermeden. Met name trekvogels kunnen 
gedesoriënteerd raken door de lichtbron en in de omgeving van het boorplatform blijven rondcirkelen. Dit 
kan leiden tot uitputting. Er worden standaard mitigerende maatregelen getroffen om de lichtuitstraling 
naar buiten zoveel mogelijk te beperken. 
 


 
Bronnen / oorzaken 


• Werk- en navigatie verlichting van het platform; 
• affakkelen gas bij puttesten. 
 
Effecten en relevante drukfactoren 


• Lichtuitstraling van de platformverlichting en het fakkelen kan leiden tot desoriëntatie van vogels; 
• optische verstoring door de verlichting en het fakkel voor met name bewoners en recreanten van 


kustplaatsen. 
Met name trekvogels kunnen gedesoriënteerd raken door het rode spectrum van het licht, daardoor blijven 
rondcirkelen en uitgeput raken. De mate van desoriëntatie is afhankelijk van de sterkte van de lichtbron. 
Het platform is verlicht tijdens zijn aanwezigheid (maximaal 4 maanden per put), verlichting is noodzakelijk 
voor de veiligheid van personeel en scheepvaart. Het fakkelen is beperkt tot een etmaal per put en is ook 
niet bij alle putten vereist. Afhankelijk van de weerscondities kan de verlichting en het fakkelen tot op 
kilometers afstand zichtbaar zijn. Effecten zijn het grootst gedurende de voor- en najaarstrek en afhankelijk 
van de (weers)condities. 
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Beoordeling 


Door de beperkte aanwezigheidsduur bij een matige gevoeligheid zijn de drukfactoren als gevolg van de 
verlichting ten hoogste als marginaal beoordeeld. Ook de drukfactoren als gevolg van fakkelen zijn door de 
korte blootstellingsduur ten hoogste als marginaal beoordeeld. 
 
Regulering en beheersing 


• Art. 54 Barmm vereist dat de operator een plan indient waarin het testprogramma wordt beschreven 
en waarin methoden of voorzieningen zijn opgenomen om vogelsterfte te voorkomen. De minister kan 
daarop nog aanvullende maatregelen eisen; 


• Barmm art. 47 stelt regels ten aanzien van het doelmatig gebruik van verlichting. 
 


6.2.6 Fysieke aanwezigheid – oppervlakteverlies, optische verstoring en verandering 
substraat 
 


 
Negatieve effecten van het ruimtebeslag blijken zeer gering mede in aanmerking genomen de tijdelijke 
aanwezigheid van de boorinstallatie. 
 


 
Bronnen / oorzaken 


• Fysieke aanwezigheid van het platform. 
 
Effecten en relevante drukfactoren 


• Oppervlakteverlies door de voetafdruk en door de fysieke aanwezigheid; 
• optische verstoring door aanwezigheid, geluid en verlichting van het platform; 
• verandering substraat door de voetafdruk, zeebodempreparatie en indien nodig storten stortsteen. 
Door zijn omvang is een boorplatform tot op grote afstand (meerdere kilometers) zichtbaar. De 
zichtbaarheid vanaf land is sterk afhankelijk van de afstand tot de kust, het zicht en het weer. De 
effectafstand kan enkele kilometers bedragen, beslaat de hele boorperiode en de verstoring is 
seizoensafhankelijk, maar de perceptie ervan verschilt per persoon.  
Naast het visuele ruimtebeslag beslaan de platformpoten ook een beperkt stukje zeebodem en kan de 
zeebodempreparatie leiden tot verandering van de bodemstructuur. Het beïnvloede gebied is absoluut en 
relatief klein (maximaal enkele honderden vierkante meters). Herstel en rekolonisatie treden in vrijwel alle 
gevallen snel op. Een positief gevolg van het ruimtebeslag is dat 500 m rondom het platform visserij 
verboden is. Bij verwijdering (abandonment) gelden regels voor het (voorzichtig) verwijderen van de poten. 
 
Beoordeling 


Door zowel een lage blootstellingsfactor en een lage gevoeligheidsfactor zijn de drukfactoren als gevolg 
van de fysieke aanwezigheid ten hoogste als marginaal beoordeeld.  
 
Regulering en beheersing 


• Barmm art. 47 stelt regels ten aanzien van het doelmatig gebruik van verlichting; 
• Mijnbouwregeling art. 7.2 en 7.3 stellen regels ten aanzien van de zeebodeminspectie; 
• Mijnbouwregeling afd. 8.5 stelt regels voor het buiten gebruik stellen van putten. 
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6.3 Doelmatig energie- en grondstoffengebruik 


De Nederlandse en Europese regelgeving vereisen dat energie en grondstoffen doelmatig worden 
gebruikt, dat het ontstaan van afvalstoffen en afvalwater wordt voorkomen en, voor zover dat niet mogelijk 
is, doelmatig worden beheerd. Diepboringen naar aardgas en aardolie vereisen het gebruik van diverse 
grond- en hulpstoffen, waaronder voor de boorspoeling, putactiviteiten, de putbekleding en dergelijke. Ook 
vereisen het boorproces, de operatie van het platform en de transporten energie. Het gebruik van energie 
en grondstoffen in het kader van een diepboring is onvermijdelijk, maar wordt – mede vanuit 
kostenoogpunt – zo doelmatig mogelijk uitgevoerd. De hierbij vrijkomende afvalstoffen worden conform de 
wettelijke regels verwerkt.  
De belangrijkste verbruiken betreffen: 
• Energiegebruik: De eigen energiebehoefte op het boorplatform wordt voornamelijk opgewekt met 


dieselgeneratoren. Aanvoer van elektriciteit van de wal of vanaf andere platforms is niet mogelijk 
vanwege de afstanden en het mobiele karakter van de boorinstallatie. 


• Mijnbouwhulpstoffen: De gebruikte boorspoeling wordt sterk bepaald door de te doorboren aardlagen 
en het type boring. De gebruikte boorspoeling wordt zo goed mogelijk van het gruis gescheiden, weer 
opgewerkt en hergebruikt. Alleen boorgruis op waterbasis wordt geloosd, boorgruis en –spoeling op 
oliebasis wordt aan wal verwerkt door een erkende verwerker. Wel wordt, mede op grond van het 
Ospar verdrag, voordurend verkend of het gebruik van ‘groenere’ alternatieven haalbaar is. 


 
Bij de offshore diepboringen wordt de relevante regelgeving gevolgd voor het gebruik en ontdoen van 
stoffen. De milieueffecten hiervan zijn beperkt en in de voorgaande paragrafen al beoordeeld. De industrie 
streeft zelf naar het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen, maar waar nodig kan het bevoegd 
gezag het op grond van de regelgeving voorschrijven. Het doelmatig gebruik is hiermee voldoende 
gegarandeerd. 
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6.4 Verwijzingstabel Bijlage III van de EEG richtlijn milieu-effectbeoordeling 


Om deze milieueffectenanalyse aan te laten sluiten bij Bijlage III van de EEG richtlijn milieu-
effectbeoordeling is hieronder een verwijzingstabel naar de relevante paragrafen in dit rapport 
opgenomen. 
 


Tabel 12 Verwijzingstabel 


 


Bijlage III EEG richtlijn milieu-effectbeoordeling in artikel 4, lid 3, bedoelde selectiecriteria 


Kenmerken project Locatie in effectenanalyse op zee 


Omvang project H 4 


Cumulatie andere projecten H 5.8 


Gebruik natuurlijke hulpbronnen H 4.7, H 5.2, H 5.4, H 6.3 


Productie afvalstoffen H 5.2, H 5.4, H 6.2 


Verontreiniging / hinder H 5.2, H 5.3, H 5.4, H 5.5, H 5.6, H 5.7 


Risico ongevallen H 4.13, H 5.2.6, H 5.4.3 


Plaats van de projecten  


Bestaand grondgebruik H 3 


Rijkdom en regeneratievermogen natuurlijke hulpbronnen Nvt; offshore locatie 


Opnamevermogen natuurlijke milieu, aandacht voor volgende 
typen gebieden: 
a. wetlands 
b. kustgebieden 
c. berg- en bosgebieden 
d. reservaten en natuurparken 
e. vogelrichtlijn of habitatrichtlijngebieden 
f. gebieden waar normen milieukwaliteit worden overschreden 
g. gebieden met hoge bevolkingsdichtheid 
h.landschappen van historisch, cultureel of archeologisch 
belang. 


Nvt; gevoelige gebieden worden per 
definitie uitgesloten bij deze studie, 
overige gebieden zijn offshore niet 
aanwezig. 


Kenmerken van het potentiële effect  


Bereik effect H 5 


Grensoverschrijdende karakter effect H 3.1; Bijlage 4, p.2 


Waarschijnlijkheid effect H 5 


Duur, frequentie en omkeerbaarheid effect H 5 
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6.5 Conclusie 


De milieueffecten van het verrichten van een diepboring buiten gevoelige gebieden dan wel een wijziging 
of uitbreiding daarvan, ten behoeve van de opsporing en winning van aardolie en aardgas in het 
Nederlandse deel van de Noordzee zijn in deze analyse beoordeeld. De beschrijving van milieueffecten en 
de beoordeling ervan zijn gemaakt op basis van de ervaringen die met ruim 1.400 boringen op zee zijn 
opgedaan, op basis van bestaand onderzoek en op basis van informatie die in het kader van 
vergunningverleningprocedures is verzameld. Het begrip ‘gevoelig gebied’ dat in deze effectenanalyse is 
gebruikt, sluit aan bij de definitie uit het Besluit mer en is hier van toepassing op drie Natura 2000 
gebieden. Diepboringen in –en in een zone rondom- deze gebieden vallen dus buiten de reikwijdte van 
deze analyse. Met inachtneming van overige wetgeving en verdragen is voorts een strook van 5 kilometer 
langs de kust van deze analyse uitgesloten. 
 
Belangrijk voor deze effectenanalyse is dat voor de beoordeling is aangesloten bij het instrument 
milieueffectrapportage. Dit instrument wordt ingezet om het milieu een volwaardige plaats bij de 
besluitvorming te geven, wanneer aanzienlijke milieugevolgen kunnen worden verwacht als gevolg van 
een activiteit. Om de beoordeling inzichtelijk te maken is de methodiek toegepast die ontwikkeld is door 
het (toenmalige) ministerie van LNV en onlangs is toegepast door onderzoeksbureau Imares voor een 
recente beoordeling van effecten van aardgas- en aardoliewinning in gevoelige gebieden in de Noordzee. 
 
In analogie met de bevindingen die door Imares zijn gedaan voor gevoelige, is op basis van dit rapport ook 
voor het gebied buiten gevoelige gebieden in de Noordzee aangetoond dat diepboringen naar aardgas of 
aardolie (zoals beschreven in deze analyse) niet leiden tot aanzienlijke gevolgen voor het milieu en / of 
natuur. Verder borgt de bestaande wet- en regelgeving dat aanzienlijke nadelige milieugevolgen door 
diepboringen op zee buiten gevoelige gebieden worden voorkomen. 
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BIJLAGE 2 Gebiedenkaart 
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BIJLAGE 3 Besluit algemene regels milieu mijnbouw en hoofdstuk 9 van de 
Mijnbouwregeling 
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(Tekst geldend op: 13-02-2012) 
 


Besluit van 3 april 2008, houdende regels betreffende het milieu met betrekking 
tot mobiele installaties en onderzeese installaties (Besluit algemene regels 
milieu mijnbouw) 


Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 30 oktober 2007, nr. WJZ 7118005, in 
overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer; 
Gelet op artikel 40, tweede lid, en negende lid, onderdeel a, van de Mijnbouwwet en de artikelen 8.40, 
8.41 en 8.42 van de Wet milieubeheer; 
De Raad van State gehoord (advies van 20 december 2007, nr. W10.07.0408/III); 
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 28 maart 2008, nr. WJZ 
8027133, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
 
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 


Artikel 1 


In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken; 
b. mobiele installatie: een verplaatsbare installatie voor het aanleggen, testen, onderhouden, 


repareren of buiten gebruik stellen van een boorgat; 
c. onderzeese installatie: een geheel boven en beneden de bodem van een oppervlaktewater gelegen 


mijnbouwinstallatie die niet boven het oppervlaktewater uitsteekt; 
d. uitvoerder: de in artikel 41, vierde lid, van de Mijnbouwwet bedoelde persoon; 
e. woning: een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning wordt gebruikt of daartoe is 


bestemd; 
f. geluidsgevoelige gebouwen: woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen als bedoeld in artikel 


1 van de Wet geluidhinder, met uitzondering van gebouwen behorende bij de betreffende 
inrichting en gebouwen gelegen op een gezoneerd industrieterrein; 


g. geluidsgevoelige terreinen: geluidsgevoelige terreinen als bedoeld in artikel 1 van de Wet 
geluidhinder, met uitzondering van terreinen behorende bij de betreffende inrichting en terreinen 
op een gezoneerd industrieterrein; 


h. ongewoon voorval: voorval als bedoeld in artikel 17.1 van de Wet milieubeheer; 
i. bevoegd gezag: bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen 


van een ander besluit alsmede het bestuursorgaan dat bevoegd zou zijn een vergunning 
krachtens artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht of artikel 40, tweede lid, van de Mijnbouwwet voor de betrokken inrichting of 
installatie te verlenen; 


j. maatwerkvoorschrift: voorschrift dat nodig is ter bescherming van het milieu, inhoudende: 
1°. een beschikking waarbij het bevoegd gezag aanvullende eisen stelt; dan wel 
2°. een ontheffing waarbij het bevoegd gezag de daarbij aangewezen bepalingen niet van 


toepassing verklaart al dan niet onder het stellen van beperkingen of voorwaarden; 
k. NRB: Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten, uitgegeven door Infomil; 
l. PGS: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen; 







 DHV B.V. 


 


 
NOGEPA/Milieueffectenanalyse bijlage 3 
MD-AF20120222/ISEE - 3 - 
Klant vertrouwelijk      


m. motorrendement: het procentuele aandeel van de warmte-inhoud van de toegevoerde brandstoffen, 
dat bij de hoogste belasting waarbij de zuigermotor continu kan worden bedreven, bij ISO-
luchtcondities,in arbeid wordt omgezet; 


n. ISO-luchtcondities: een temperatuur van 288° Kelvin, een druk van 101,3 kPa en een relatieve 
vochtigheid van 60 procent. 


 
Artikel 2 


Bij ministeriële regeling worden regels gesteld omtrent de bij de toepassing van dit besluit in acht te nemen 
tekst van: 


a. de bij of krachtens dit besluit genoemde niet publiekrechtelijke regelingen of normen; 
b. de NRB. 


 
Artikel 3 


1. De uitvoerder die weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn van de 
mobiele installatie dan wel onderzeese installatie en de in verband met de mobiele installatie dan wel 
onderzeese installatie verrichte werkzaamheden en activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu 
ontstaan of kunnen ontstaan die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van 
de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover 
voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. 


2. Artikel 2.1, tweede en derde lid, van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is 
van overeenkomstige toepassing. 


 
Hoofdstuk 2. Toepassingsgebied en meldingen 


Artikel 4 


Als categorieën van mijnbouwwerken als bedoeld in artikel 40, tweede lid, tweede volzin, van de 
Mijnbouwwet worden aangewezen: 


a. een mobiele installatie op land met bijbehorend terrein met uitzondering van een mobiele installatie 
die geplaatst is bij een voor winning bestemd mijnbouwwerk; 


b. een mobiele installatie in een oppervlaktewater, met uitzondering van een mobiele installatie die 
geplaatst is bij een voor winning bestemd mijnbouwwerk; 


c. een onderzeese installatie die niet is verbonden met een voor winning bestemd mijnbouwwerk. 
 
Artikel 5 


1. Dit besluit is van toepassing op de volgende categorieën van installaties: 
a. de installaties aangewezen in artikel 4; 
b. een mobiele installatie op land of in een oppervlaktewater die geplaatst is binnen een voor winning 


bestemd mijnbouwwerk waarvoor een vergunning verplicht is op grond van artikel 2.1, eerste lid, 
aanhef en onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 


c. een onderzeese installatie die verbonden is met een voor winning bestemd mijnbouwwerk 
waarvoor een vergunning verplicht is op grond van artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 


d. een mobiele installatie op het continentaal plat die geplaatst is bij een voor winning bestemd 
mijnbouwwerk waarvoor een vergunning nodig is op grond van artikel 40, tweede lid, eerste volzin 
van de Mijnbouwwet; 


e. een onderzeese installatie op het continentaal plat die verbonden is met een voor winning bestemd 
mijnbouwwerk waarvoor een vergunning nodig is op grond van artikel 40, tweede lid, eerste volzin 
van de Mijnbouwwet. 
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2. Dit besluit is niet van toepassing op: 


a. werkzaamheden met behulp van een mobiele installatie die plaatsvinden op een locatie die gelegen 
is in een gevoelig gebied als bedoeld onder a, b (tot 3 zeemijl uit de kust) of d van punt 1 van 
onderdeel A van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage; 


b. werkzaamheden met behulp van een mobiele installatie op land indien uit de berekening van het 
plaatsgebonden risico als bedoeld in artikel 44 van dit besluit blijkt dat er een beperkt kwetsbaar 
object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen binnen de 10-6 per jaar 
veiligheidscontour is gelegen. 


 
Artikel 6 


1. Het aanleggen, testen, onderhouden, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat met 
behulp van een mobiele installatie op land als bedoeld in artikel 4, onderdeel a, of artikel 5, eerste lid, 
onderdeel b, geschiedt in overeenstemming met de voorschriften die zijn opgenomen in Hoofdstuk 3. 


2. Het aanleggen, testen, onderhouden, repareren en buiten gebruik stellen van een boorgat met 
behulp van een mobiele installatie in oppervlaktewater als bedoeld in artikel 4, onderdeel b, of artikel 
5, eerste lid, onderdelen b en d, geschiedt in overeenstemming met de voorschriften die zijn 
opgenomen in hoofdstuk 4. 


3. Het aanleggen, testen, onderhouden en repareren van een onderzeese installatie als bedoeld in 
artikel 4, onderdeel c, of het gebruik van een onderzeese installatie als bedoeld in artikel 5, eerste lid, 
onderdelen c en e, geschiedt in overeenstemming met de voorschriften die zijn opgenomen in 
hoofdstuk 5. 


4. De uitvoerder draagt er zorg voor dat de voorschriften, bedoeld in het eerste tot en met derde lid, 
worden nageleefd. 


 
Artikel 7 


1. De uitvoerder die het voornemen heeft om werkzaamheden uit te voeren op land met een mobiele 
installatie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, meldt ten minste vier weken voor de aanvang van die 
werkzaamheden schriftelijk of per elektronische post aan Onze Minister: 
a. het adres, de kadastrale aanduiding en de ligging van de mobiele installatie met bijbehorend terrein 


ten opzichte van de directe nabijheid van geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige 
terreinen; 


b. de naam dan wel nummer of aanduiding van de mobiele installatie alsmede de eigenaar; 
c. een samenvattende beschrijving van de mobiele installatie alsmede een opgave van het 


motorrendement van de bij de boring te gebruiken dieselmotoren en de generatoren; 
d. een samenvatting van de te verrichten werkzaamheden; 
e. de 10-6 per jaar veiligheidscontour voortvloeiend uit de berekening van het plaatsgebonden risico, 


als bedoeld in artikel 44; 
f. de verwachte datum van de aanvang en die van de beëindiging van de werkzaamheden; 
g. de resultaten van een akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 19, onderdeel f, waaruit blijkt dat 


wordt voldaan aan de voorschriften ten aanzien van geluid, die zijn gesteld bij of krachtens de 
artikelen 19 of 20; 


h. de resultaten van een onderzoek naar de bodem op de plaats waar de mobiele installatie zal zijn of 
is gelegen en is uitgevoerd door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning 
op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer en is gericht op de bodembedreigende 
stoffen die door de werkzaamheden met de mobiele installatie een bedreiging voor de 
bodemkwaliteit vormen en op de plaatsen waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden; 


i. het aantal transportbewegingen gedurende de dag (7.00–19.00), avond (19.00–23.00) en nacht 
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(23.00–7.00). 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het wijzigen van een mobiele 


installatie en het wijzigen van de werkzaamheden. 
3. Van de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister openbaar kennis gegeven in de 


Staatscourant en in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen. 
4. Een afschrift van de melding wordt door Onze Minister toegezonden aan burgemeester en 


wethouders van de gemeente waarin de mobiele installatie zal zijn of is gelegen. 
5. De in het eerste lid, onder c tot en met i, vermelde gegevens behoeven niet te worden verstrekt, 


voor zover Onze Minister reeds over die gegevens beschikt. 
 
Artikel 8 


1. De uitvoerder die het voornemen heeft om werkzaamheden uit te voeren in oppervlaktewater met 
een mobiele installatie als bedoeld in artikel 6, tweede lid , meldt ten minste twee weken voor de 
aanvang van die werkzaamheden schriftelijk of per elektronische post aan Onze Minister: 
a. de coördinaten berekend volgens het stelsel van de Europese vereffening; 
b. de naam, dan wel aanduiding en de eigenaar van de mobiele installatie; 
c. een samenvattende beschrijving van de mobiele installatie alsmede een opgave van het 


motorrendement van de bij de boring te gebruiken dieselmotoren en de generatoren; 
d. een samenvatting van de te verrichten werkzaamheden; 
e. de verwachte datum van de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden; 
f. de resultaten van een akoestisch onderzoek als bedoeld in artikel 19, onderdeel f, waaruit blijkt dat 


wordt voldaan aan de voorschriften ten aanzien van geluid, die zijn gesteld bij of krachtens de 
artikelen 19 of 20 voor zover de mobiele installatie is gelegen in provinciaal ingedeeld gebied. 


 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het veranderen van een 


mobiele installatie en het veranderen van de werkzaamheden. 
3. Van de melding, bedoeld in het eerste lid, wordt door Onze Minister openbaar kennis gegeven in de 


Staatscourant en in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen, in het geval dat de installatie in 
provinciaal ingedeeld gebied zal zijn of is gelegen; 


4. Indien de installatie in provinciaal ingedeeld gebied is gelegen, wordt een afschrift van de melding 
door Onze Minister toegezonden aan burgemeester en wethouders van de gemeente waarin de 
mobiele installatie zal zijn of is gelegen. 


5. De in het eerste lid, onder c tot en met f, vermelde gegevens behoeven niet te worden verstrekt, 
voor zover Onze Minister reeds over die gegevens beschikt. 


 
Hoofdstuk 3. Werkzaamheden met mobiele installaties op land 


§ 1. Algemene voorschriften 


Artikel 9 


In dit hoofdstuk wordt verstaan onder «terrein»: terrein waarop met een mobiele installatie 
werkzaamheden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden die samenhangen met de opsporing of winning 
van delfstoffen of aardwarmte dan wel de opslag van stoffen en dat ten behoeve van deze activiteiten in 
stand wordt gehouden. 
 
Artikel 10 


Indien zich op een mobiele installatie en bijbehorend terrein een ongewoon voorval voordoet of heeft 
voorgedaan waardoor nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, meldt de 
uitvoerder het ongewoon voorval zo spoedig mogelijk telefonisch aan de inspecteur-generaal der mijnen. 
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De uitvoerder bevestigt de melding binnen 24 uur schriftelijk. 
 
Artikel 11 


1. Op de buitengrens van het terrein is een stevig minimaal twee meter hoog hekwerk geplaatst 
waarvan de toegangsdeuren naar buiten opendraaien. 


2. Toegang tot het terrein hebben slechts personen die daartoe bevoegd zijn en de controle daarop 
vindt plaats door de uitvoerder. 


 
Artikel 12 


1. Het terrein is schoon en er bevindt zich geen materiaal op het terrein dat niet noodzakelijk is voor 
het doel waarvoor het terrein is ingericht. 


2. Op het terrein aanwezige begroeiing wordt kort gehouden en dood hout, bladeren, afgesneden 
onkruid of gras worden verwijderd. 


3. Bij het schoon houden, kort houden van begroeiing en verwijderen van dood hout, bladeren 
afgesneden, onkruid of gras wordt op plaatsen waar gevaar voor explosieve verbranding niet is 
uitgesloten geen apparatuur of gereedschap gebruikt die vonken kan veroorzaken. 


 
Artikel 13 


De op het terrein aanwezige boorputten zijn voorzien van een doeltreffende beveiliging tegen aanrijding en 
vallende objecten. 
 
Artikel 14 


Op het terrein treft de uitvoerder doeltreffende maatregelen en voorzieningen om laad- en 
loswerkzaamheden lekvrij te doen geschieden en waardoor het wegvloeien van stoffen wordt voorkomen. 
 
Artikel 15 


1. Het terrein is voorzien van buitenverlichting voor zover die noodzakelijk is voor het verrichten van 
werkzaamheden en het voorkomen van gevaar. 


2. De hoogte van de installatie van de buitenverlichting en het gebruik ervan gaat niet verder dan 
noodzakelijk is voor het verrichten van de nodige werkzaamheden of het handhaven van de veiligheid. 


3. De verlichting is zodanig opgesteld en ingericht en de lampen zijn zodanig afgeschermd dat 
hinderlijke lichtstraling voor de omgeving en het milieu en directe instraling in woningen wordt 
voorkomen. 


 
Artikel 16 


1. De uitvoerder stelt na overleg met de commandant van de plaatselijke bandweer een 
brandbestrijdingsplan op en zorgt er voor dat het plan tijdens het boren op de locatie aanwezig is. 


2. Bij ministeriële regeling worden regels gegeven met betrekking tot de informatie die het 
brandbestrijdingsplan bevat. 


 
Artikel 17 


De mobiele installatie wordt schoon gehouden en verkeert steeds in goede staat van onderhoud. 
 
§ 2. Geluid 


Artikel 18 


In deze paragraaf wordt verstaan onder: 
a. langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: (LAr, LT) het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het 
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ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld 
overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai; 


b. maximaal geluidsniveau: (LAmax) maximaal geluidsniveau, gemeten in de meterstand «F» of «fast», 
als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai; 


c. geluidsniveau: geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder. 
 
Artikel 19 


Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax), veroorzaakt 
door de mobiele installatie en de in verband met de mobiele installatie verrichte werkzaamheden en 
activiteiten geldt: 


a. de niveaus op de in de tabel I genoemde plaatsen en tijdstippen bedragen niet meer dan de in die 
tabel aangegeven waarden: 


 
Tabel I 


  07:00–19:00 uur  19:00–23:00 uur  23:00–07:00 uur  


 LAr,LT, op een afstand van 300 meter vanaf de 
mobiele installatie  


60 dB(A)  55 dB(A)  50 dB(A)  


 LAr,LT in geluidsgevoelige gebouwen op een 
afstand van 300 meter of minder vanaf de 
mobiele installaties  


40 dB(A)  35 dB(A)  30 dB(A)  


 LAmax op een afstand van 300 meter vanaf de 
mobiele installatie  


70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  


 
b. de in tabel I opgenomen maximale geluidsniveaus (LAmax) zijn niet van toepassing op het laden en 


lossen, transportbewegingen, pipehandling en het verbranden van (aard)gas in de open lucht; 
c. de activiteiten, genoemd onder b, vinden plaats tussen 07:00 en 19:00 uur, tenzij dit redelijkerwijs 


niet mogelijk is; 
d. de in de tabel aangegeven waarden in geluidsgevoelige gebouwen gelden alleen indien de 


gebruiker ervan toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van 
geluidmetingen; 


e. als er een geluidsgevoelig gebouw aanwezig is binnen 300 meter vanaf het hart van de 
boorinstallatie, monitort en registreert de uitvoerder het geluid continu. De monitoring geschiedt 
zodanig dat een goede indicatie wordt verkregen van het equivalent geluidsniveau op de gevel 
van de meest met geluid belaste woning; 


f. als er een geluidsgevoelig gebouw aanwezig is binnen 300 meter vanaf het hart van de 
boorinstallatie wordt voorafgaand aan de boring in een rapport van een akoestisch onderzoek op 
grond van verrichte geluidsmetingen of geluidsberekeningen aangetoond dat aan de 
geluidniveaus uit tabel I, dan wel volgens een maatwerkvoorschrift als bedoeld in artikel 20, kan 
worden voldaan. In het rapport wordt aangegeven welke voorzieningen worden getroffen om te 
voorkomen dat de geldende geluidniveaus worden overschreden. Het akoestisch onderzoek wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen met industrielawaai. De resultaten 
van dit akoestische onderzoek worden uiterlijk vier weken voorafgaand aan de boring bij de 
inspecteur-generaal der mijnen ingediend. 


 
Artikel 20 


1. Onze Minister kan bij maatwerkvoorschrift waarden stellen die hoger zijn dan de waarden die zijn 
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vermeld in Tabel I, indien de waarden in Tabel I naar het oordeel van Onze Minister op basis van de 
best beschikbare techniek niet haalbaar zijn. 


2. Onze Minister kan bij maatwerkvoorschrift waarden stellen die lager zijn dan de waarden die 
vermeld zijn in Tabel I, indien naar het oordeel van Onze Minister lagere waarden uit een oogpunt van 
bescherming van het milieu noodzakelijk zijn voor zover die op basis van de best beschikbare techniek 
technisch haalbaar zijn. 


3. Van een beschikking als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt kennis gegeven in de 
Staatscourant en in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan huis-bladen. 


4. Indien een maatwerkvoorschrift als bedoeld in het eerste lid waarden tot gevolg heeft die 
aanzienlijke gevolgen voor het milieu kunnen hebben, is op de voorbereiding van het 
maatwerkvoorschrift afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 


 
Artikel 21 


1. Voor de etmaalwaarde van de verkeersbewegingen van en naar de mobiele installatie geldt een 
streefwaarde van 50 dB(A). 


2. Bij ministeriele regeling worden regels gegeven betreffende de beoordeling van etmaalwaarden van 
de verkeersbewegingen. 


 
§ 3. Lucht 


Artikel 22 


1. Het terrein waarop de mobiele installatie zich bevindt, is zodanig ingericht en onderhouden, dat 
geurhinder wordt voorkomen. 


2. Het gebruik van chemische stoffen is verboden indien deze buiten het terrein waarop de mobiele 
installatie zich bevindt geurhinder veroorzaken. 


3. De aanwezigheid van flensverbindingen in leidingen, waardoor geurverwekkende gassen of 
vloeistoffen worden getransporteerd, wordt zoveel mogelijk vermeden. 


 
Artikel 23 


1. De uitworp van stikstofoxiden met het rookgas van een zuigermotor voor de opwekking van 
elektriciteit wordt binnen vier weken na aanvang van de werkzaamheden door een afzonderlijke 
meting bepaald. Desgevraagd worden de meetgegevens aan de inspecteur-generaal der mijnen 
overgelegd. 


2. Bij ministeriële regeling worden regels gegeven betreffende de meetmethoden van de meting 
bedoeld in het eerste lid. 


3. Een meting als bedoeld in het eerste lid is niet nodig indien wordt aangetoond dat een dergelijke 
meting binnen drie jaar voorafgaand aan de werkzaamheden verricht is en de resultaten van de 
meting worden overgelegd. 


 
Artikel 24 


1. In geval van het gebruik van een fakkel is deze ontworpen met het oog op optimale 
afgasverbranding met een minimum rendement van 99%. 


2. Minimaal 48 uur voorafgaand aan het affakkelen wordt een fakkelprogramma ingediend bij de 
inspecteur-generaal der mijnen, waarin aandacht wordt besteed aan: 
a. duur van het fakkelen; 
b. tijdstip waarop het fakkelen plaats zal vinden; 
c. maatregelen om geluidsbelasting voor omwonenden te voorkomen, dan wel te beperken. 


3. De inspecteur-generaal der mijnen kan eisen stellen aan het affakkelen ter bescherming van het 
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milieu en ter voorkoming van geluidoverlast. 
 
Artikel 25 


Emissies van gassen die vrijkomen bij het testen van boorgaten en het schoon produceren ervan en de 
hoeveelheid verbrand gas/condensaat worden geregistreerd in een meet- en registratiesysteem. 
 
§ 4. Bodembescherming en water 


Artikel 26 


In deze paragraaf wordt verstaan onder: 
a. NEN: door de stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm; 
b. bodembeschermende maatregel: op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende 


voorziening toegesneden beheermaatregel gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij 
incidenten, bedrijfsinterne controle, inspectie of toezicht, ter voorkoming van immissies in de 
bodem of herstel van de effecten van zulke immissies op de bodemkwaliteit, waarvan de 
uitvoering is gewaarborgd; 


c. bodembeschermende voorziening: een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of 
verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de 
bodem; 


d. lekbak: een voorziening waarvan de bodembeschermende werking door de daarop afgestemde 
bodembeschermende maatregelen is gewaarborgd, en die zich rondom of onder een 
bodembedreigende activiteit bevindt en in staat is de bij normale bedrijfsvoering gemorste of 
wegspattende vloeistoffen op te vangen; 


e. vloeistofdichte vloer of verharding: vloer of verharding direct op de bodem die waarborgt dat geen 
vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van die vloer kan komen. 


 
Artikel 27 


Op het terrein waarop de mobiele installatie zich bevindt, worden bodembeschermende voorzieningen en 
bodembeschermende maatregelen, getroffen die voldoen aan eisen gesteld in de NRB. Voor putkelders 
gelden de eisen van bodemrisico categorie A en voor het overige gebied de eisen van bodemrisico 
categorie A of A*. 
 
Artikel 28 


1. Indien het terrein niet voldoet aan de eisen van bodemrisicocategorie A, maar aan die van A*, 
worden vier grondwaterpeilbuizen geïnstalleerd die zodanig zijn geplaatst dat bodemverontreiniging 
door (hulp)stoffen die bij het uitvoeren van boringen worden gebruikt, kunnen worden gesignaleerd. 


2. De grondwaterpeilbuizen, bedoeld in het eerste lid, worden zo vaak als de omstandigheden daartoe 
aanleiding geven, doch in ieder geval voorafgaande aan de werkzaamheden, binnen zes maanden na 
beëindiging van de werkzaamheden en daarna iedere vijf jaren bemonsterd en geanalyseerd volgens 
NEN 5744. 


3. De resultaten van de bemonstering en analyse worden ten minste vijf jaar bewaard en worden op 
verzoek getoond aan de inspecteur-generaal der mijnen. 


4. De installatie van een grondwaterpeilbuis als bedoeld in het eerste en tweede lid, alsmede de 
bemonstering en analyse als bedoeld in het tweede lid, vinden plaats door een persoon of instelling, 
die voor deze werkzaamheid beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit. 


 
Artikel 29 


Indien uit een onderzoek als bedoeld in artikel 28 blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten op het 
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terrein is aangetast of verontreinigd, dan wel door welke andere oorzaak dan ook bodemverontreiniging is 
ontstaan: 


a. draagt de uitvoerder er zorg voor dat het beperken en zoveel mogelijk ongedaan maken van de 
verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen daarvan, geschiedt door een persoon of 
een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit 
bodembeheer; 


b. zorgt de uitvoerder onverwijld voor melding ervan aan de inspecteur-generaal der mijnen; 
c. meldt de uitvoerder de afronding van de werkzaamheden, bedoeld onder a, direct aan de 


inspecteur-generaal der mijnen door middel van een verklaring van de persoon of instelling, 
bedoeld onder a. 


 
Artikel 30 


1. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt in 
eenduidige interne bedrijfsprocedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd, 
waarin tenminste is aangegeven op welke wijze: 
a. de staat en goede werking wordt gecontroleerd van bodembeschermende voorzieningen en 


verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of 
getransporteerd; 


b. er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op 
morsingen en lekkages plaatsvinden en 


c. is gewaarborgd dat gemorst of gelekte stoffen direct worden opgeruimd. 
2. De uitvoerder draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de inrichting bodembedreigende 


activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de interne bedrijfsprocedures en werkinstructies als 
bedoeld in het eerste lid, dat deze worden nageleefd en op het terrein zodanig aanwezig zijn dat een 
ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen. 


3. De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig 
plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken. 


4. Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de interne bedrijfsprocedures en werkinstructies 
als bedoeld in het eerste lid, verholpen en opgeruimd. 


5. De uitvoerder draagt er zorg voor dat de in het kader van de interne bedrijfsprocedures en 
werkinstructies noodzakelijke middelen ter bescherming van de bodem binnen het terrein in voldoende 
mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, geïnstrueerd personeel 
aanwezig is. 


6. Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede 
acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen worden opgenomen in een logboek dat 
te allen tijde beschikbaar is voor de inspecteur-generaal der mijnen. 


 
Artikel 31 


1. Een bodembeschermende voorziening is zo uitgevoerd dat gemorste of weggelekte vloeibare 
bodembedreigende stoffen effectief worden opgevangen en kunnen worden opgeruimd. 


2. Een vloeistofdichte vloer of verharding, een lekbak of een andere opvangbak, die wordt gebruikt als 
bodembeschermende voorziening is bestand tegen de inwerking van de desbetreffende vloeibare 
bodembedreigende stoffen en de condities waaronder deze stoffen worden gebruikt of opgeslagen. 


3. Lekbakken en andere opvangbakken zijn zodanig uitgevoerd dat er geen hemelwater in terecht kan 
komen, tenzij het hemelwater direct wordt verwijderd op een zodanige wijze dat de 
bodembeschermende werking van de voorziening niet negatief wordt beïnvloed. 


4. Lekbakken en andere opvangbakken waarin vloeibare bodembedreigende stoffen in verpakking of 
in een opslagtank worden opgeslagen, hebben een opvangcapciteit die ten minste gelijk is aan het 
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volume van de inhoud van de grootste verpakkingseenheid of opslagtank vermeerderd met 10%, met 
dien verstande dat de opvangcapaciteit ten minste 10% is van het volume van alle opgeslagen stoffen. 


 
Artikel 32 


Bedrijfsafvalwater wordt opgevangen en afgevoerd naar een daartoe bevoegde verwerker, dan wel, indien 
de beheerder van het vuilwaterriool daartoe toestemming geeft, via het vuilwaterriool. 
 
Artikel 33 


Voordat het terrein waarop de mobiele installatie zich bevindt, wordt verlaten, wordt door een persoon of 
instelling die daartoe op grond van het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer is erkend, een 
eindsituatie-onderzoek van de bodem verricht. 
 
§ 5. Afvalstoffen en gevaarlijke stoffen 


Artikel 34 


In deze paragraaf wordt onder ADR verstaan de op 30 september 1957 te Genève totstandgekomen 
Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (Trb. 
1959, 171). 
 
Artikel 35 


Het ontstaan van afvalstoffen wordt zoveel mogelijk voorkomen of beperkt. 
 
Artikel 36 


1. Afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden bestendig en zonodig 
geurhinder voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en worden zo spoedig mogelijk afgevoerd. 


2. Oliehoudend boorgruis wordt afgevoerd in goed afgesloten vloeistofdichte containers. 
 
Artikel 37 


1. Bij ministeriële regeling aangewezen gevaarlijke afvalstoffen worden van elkaar en van andere 
afvalstoffen gescheiden, gescheiden gehouden en gescheiden afgegeven. 


2. Andere dan de in het eerste lid bedoelde afvalstoffen worden gescheiden, gescheiden gehouden 
en gescheiden afgegeven, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. 


 
Artikel 38 


1. Opslag van vloeibare en vaste verpakte gevaarlijke stoffen, die zijn ingedeeld in de klassen 3, 5.1, 
6.1, 8 en 9 van het ADR, vindt plaats volgens hoofdstuk 3 van PGS 15. 


2. Opslag van gasvormige gevaarlijke stoffen in gasflessen, spuitbussen en gaspatronen die zijn 
ingedeeld in klasse 2 van het ADR vindt plaats volgens de hoofdstukken 6 en 7 van PGS 15. 


 
Artikel 39 


Opslag van dieselolie vindt plaats volgens PGS 30. 
 
§ 6. Energiegebruik 


Artikel 40 


1. Bij het inwerking hebben van de mobiele installatie streeft de uitvoerder naar een zo hoog 
mogelijke energie-efficiency. 


2. Onze Minister kan met betrekking tot de energie-efficiency van de bij een boring te gebruiken 
dieselmotoren en generatoren maatwerkvoorschriften stellen. 
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§ 7. Verkeer 


Artikel 41 


Tijdens het transport van de mobiele installatie en het bij het gebruik van de mobiele installatie benodigde 
en vrijkomende materiaal van en naar een terrein worden de vorming en verspreiding van stof voorkomen. 
De aan- en afvoerroute van de mobiele installatie en het benodigde en vrijkomende materiaal wordt in 
overeenstemming met de gemeente en de wegbeheerder vastgesteld. 
 
§ 8. Documenten 


Artikel 42 


Voor zover documenten met betrekking tot: 
a. de monitoring van het geluid, de registratie van luchtemissies, de bemonstering van het grondwater 


en de registratie met betrekking tot bodembeschermende voorzieningen op basis van de artikelen 
19, 23, 25, 28 en 30, 


b. onderhoudscontracten met betrekking tot op de mobiele installatie aanwezige installaties, 
c. certificaten of bewijzen van: 


1°. tanks, filters en andere voorzieningen, 
2°. onderhoud of keuringen van op de mobiele installatie aanwezige voorzieningen en 


installaties, 
d. de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de op de mobiele installatie. 
e. aanwezige gevaarlijke stoffen, 


voor de mobiele installatie zijn afgegeven dan wel voorgeschreven, zijn die documenten of een kopie 
daarvan gedurende de werkzaamheden op de mobiele installatie aanwezig of binnen een termijn die wordt 
gesteld door degene die toeziet op de naleving van dit besluit voor deze beschikbaar. 
 
Artikel 43 


1. Er is een handleiding op de mobiele installatie aanwezig waarin regels zijn gesteld door de 
uitvoerder ten aanzien van transportbewegingen, pipehandling, het verbranden van aardgas in de 
openlucht en andere geluidsintensieve activiteiten. 


2. De regels, bedoeld in het eerste lid, beperken de schade aan milieu en overlast voor de omgeving 
zo goed mogelijk. 


3. De uitvoerder draagt er zorg voor dat een ieder die werkzaam is op de mobiele installatie bekend is 
met de handleiding en de regels, bedoeld in het eerste lid, naleeft. 


 
§ 9. Externe veiligheid 


Artikel 44 


De uitvoerder berekent het plaatsgebonden risico voorafgaand aan de boring, overeenkomstig het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen. 
 
Artikel 45 


Het boren en het afwerken van de put zijn niet toegestaan indien zich een kwetsbare bestemming, zoals 
gedefinieerd in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, binnen de contour van 10-6/jaar van de volgens 
artikel 44 berekende waarde van het plaatsgebonden risico bevindt. 
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Hoofdstuk 4. Werkzaamheden met mobiele installaties in oppervlaktewater 


§ 1. Algemene voorschriften 


Artikel 46 


Indien zich op een mobiele installatie een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan waardoor 
nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, meldt de uitvoerder het ongewoon 
voorval zo spoedig mogelijk telefonisch aan de inspecteur-generaal der mijnen. De uitvoerder bevestigt de 
melding binnen 24 uur schriftelijk. 
 
Artikel 47 


1. De buitenverlichting op de mobiele installatie blijft ter bescherming van het milieu beperkt tot het 
niveau dat noodzakelijk is voor het verrichten van de nodige werkzaamheden of ter voorkoming van 
gevaar. 


2. De lampen van de buitenverlichting branden uitsluitend voor zover dat voor het verrichten van 
werkzaamheden of in verband met de veiligheid noodzakelijk is. 


 
Artikel 48 


De mobiele installatie wordt schoon gehouden, verkeert steeds in goede staat van onderhoud en wordt 
vrijgehouden van voor de werking van de installatie onnodig materiaal, zodat geen verontreinigende 
stoffen in het milieu kunnen komen. 
 
Artikel 49 


1. Doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden lekvrij te doen 
geschieden. 


2. Op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden worden verricht zijn zodanige voorzieningen 
getroffen of maatregelen genomen dat het weglekken van stoffen door opvang of anderszins wordt 
voorkomen. 


 
§ 2. Geluid 


Artikel 50 


De mobiele installatie wordt zodanig in bedrijf gehouden en onderhouden dat de geluidemissie tot een 
minimum wordt beperkt. 
 
Artikel 51 


Voor zover de mobiele installatie is gelegen in provinciaal ingedeeld gebied zijn de artikelen 18, 19 en 20 
van overeenkomstige toepassing. 
 
§ 3. Lucht 


Artikel 52 


1. Een zuigermotor met een asvermogen van meer dan 130 kW waarin het aandeel van gasvormige 
brandstoffen in de warmte-inhoud van de toegevoerde brandstoffen minder dan 50 procent bedraagt, 
wordt zodanig gebruikt dat, teruggerekend op ISO-luchtcondities, de uitworp van stikstofoxiden met 
het rookgas, betrokken op de warmte-inhoud van de toegevoerde brandstof, niet meer bedraagt dan 
2722 g/GJ (=9.8 g/kWh). 


2. Het eerste lid geldt niet voor een zuigermotor voor de aandrijving van een noodstroomgenerator. 
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Artikel 53 


1. De uitworp van stikstofoxiden met het rookgas van een zuigermotor voor de opwekking van 
elektriciteit wordt binnen vier weken na aanvang van de werkzaamheden door een afzonderlijke 
meting bepaald. Desgevraagd worden de meetgegevens aan de inspecteur-generaal der mijnen 
overgelegd. 


2. Bij ministeriële regeling worden regels gegeven betreffende de meetmethoden van de meting 
bedoeld in het eerste lid. 


3. Een meting als bedoeld in het eerste lid is niet nodig indien kan worden aangetoond dat een 
dergelijke meting binnen drie jaar voorafgaand aan de werkzaamheden verricht is en de resultaten van 
de meting kunnen worden overgelegd. 


 
Artikel 54 


1. In het geval van het testen van boorgaten en het schoonproduceren ervan wordt minimaal 48 uur 
voorafgaand aan het verbranden een testprogramma afgegeven bij de inspecteur-generaal der mijnen, 
waarin aandacht wordt besteed aan: 
a. de duur van de test; 
b. het tijdstip waarop het verbranden plaats zal vinden; 
c. maatregelen ter voorkoming van vogelsterfte. 


2. In voorkomend geval kan de inspecteur-generaal der mijnen in het belang van het milieu 
aanvullende eisen stellen aan het testprogramma. 


 
Artikel 55 


De continue en incidentele emissies van de stoffen als bedoeld in de artikelen 53 en 54 die bij de 
werkzaamheden vrijkomen en de hoeveelheid verbrand gas/condensaat worden geregistreerd in een 
meet- en registratiesysteem. 
 
Artikel 56 


1. Installaties op een mijnbouwwerk die een koudemiddel bevatten en zich bevinden op het 
continentaal plat worden onderhouden in overeenstemming met het Uitvoeringsbesluit EG-verordening 
ozonlaagafbrekende stoffen. 


2. Installaties met een inhoud gelegen tussen 3 kg en 30 kg dan wel meer dan 30 kg koudemiddel op 
een mijnbouwinstallatie die vanuit het buitenland de Nederlandse wateren binnenkomt, worden zo 
spoedig mogelijk onderworpen aan een periodieke keuring, tenzij een dergelijke keuring reeds heeft 
plaatsgevonden in de voorafgaande twaalf respectievelijk drie maanden. 


 
§ 4. Afvalstoffen en gevaarlijke stoffen 


Artikel 57 


De uitvoerder neemt maatregelen om het ontstaan van afvalstoffen en gevaarlijke stoffen of afvalstoffen 
zoveel mogelijk te voorkomen. 
 
Artikel 58 


1. Afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden bestendig en zonodig 
geurhinder voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en worden zo spoedig mogelijk afgevoerd. 


2. Oliehoudend boorgruis wordt afgevoerd in goed afgesloten vloeistofdichte containers. 
 
Artikel 59 


De uitvoerder houdt een register bij waarin onder vermelding van de datum van afvoer nauwkeurig 
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aantekening wordt gehouden van de soort en hoeveelheid van de van de mobiele installatie afgevoerde 
afvalstoffen. 
 
Artikel 60 


De richtlijnen van de «Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen» (PGS 15,) zijn van overeenkomstige 
toepassing op de opslag van gevaarlijke stoffen in emballage. 
 
§ 5. Energieverbruik 


Artikel 61 


1. Bij het inwerking hebben van de mobiele installatie streeft de uitvoerder naar een zo hoog 
mogelijke energie-efficiency. 


2. Onze Minister kan met betrekking tot de energie-efficiency van de bij een boring te gebruiken 
dieselmotoren en generatoren maatwerkvoorschriften stellen. 


 
§ 6. Documenten 


Artikel 62 


Voor zover: 
a. documenten met betrekking tot de registratie van luchtemissies en de registratie van afvalstoffen op 


basis van de artikelen 55 en 59, 
b. onderhoudscontracten met betrekking tot op de mobiele installatie aanwezige installaties, 
c. certificaten of bewijzen van: 


1°. de tanks, filters en andere voorzieningen, 
2°. onderhoud of keuringen van op de mobiele installatie aanwezige voorzieningen en 


installaties, 
d. de veiligheidsinformatiebladen, die behoren bij de op de mobiele installatie aanwezige gevaarlijke 


stoffen, 
voor de mobiele installatie zijn afgegeven, zijn die documenten of een kopie daarvan gedurende de 
werkzaamheden op de mobiele installatie aanwezig of binnen een door degene die toeziet op de naleving 
van dit besluit te stellen termijn beschikbaar. 
 
Hoofdstuk 5. Het oprichten en in stand houden van onderzeese installaties 


§ 1. Onderhoud 


Artikel 63 


De onderzeese installatie verkeert in goede staat van onderhoud. 
 
§ 2. Lozingen 


Artikel 64 


Lozing van stoffen is verboden, met uitzondering van stoffen die vrijkomen bij de bediening van de kleppen 
van de onderzeese installatie. De uitvoerder treft maatregelen zodat lozing van deze stoffen zo goed 
mogelijk wordt beperkt. 
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§ 3. Ongewoon voorval 


Artikel 65 


Indien zich op een onderzeese installatie een ongewoon voorval voordoet of heeft voorgedaan, waardoor 
nadelige gevolgen voor het milieu zijn ontstaan of dreigen te ontstaan meldt de uitvoerder het ongewoon 
voorval zo spoedig mogelijk telefonisch aan de inspecteur-generaal der mijnen. De uitvoerder bevestigt de 
melding binnen 24 uur schriftelijk. 
 
Hoofdstuk 6. Overgangs- en slotbepalingen 


Artikel 66 


1. Voor een installatie als bedoeld in artikel 4 en artikel 5, eerste lid, waarvoor op het tijdstip van 
inwerkingtreding van dit besluit reeds een vergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste en tweede lid, 
van de Wet milieubeheer of artikel 40, tweede lid, eerste volzin, van de Mijnbouwwet is verleend, 
blijven de voorschriften met betrekking tot geluid van die vergunning gedurende drie jaar na het tijdstip 
van inwerkingtreding van dit besluit op die installatie van toepassing als maatwerkvoorschrift als 
bedoeld in artikel 20, eerste of tweede lid. Onze Minister kan voor afloop van de termijn van drie jaar 
deze voorschriften wijzigen of intrekken. 


2. Indien voor het tijdstip waarop dit besluit in werking treedt, een aanvraag om een vergunning als 
bedoeld in artikel 8.1, eerste en tweede lid, van de Wet milieubeheer of artikel 40, tweede lid, van de 
Mijnbouwwet voor het oprichten van een installatie als bedoeld in artikel 4 of artikel 5, eerste lid, bij 
Onze Minister is ingediend maar de vergunning nog niet is verleend en in werking getreden, wordt de 
aanvraag om de vergunning aangemerkt als een melding overeenkomstig artikel 7 of 8. 


 
Artikel 67 


Indien een niet publiekrechtelijke norm waarnaar in dit besluit wordt verwezen of de NRB wijzigt kan bij 
ministeriële regeling overgangsrecht worden opgenomen waarbij kan worden bepaald dat de oude norm 
voor bestaande installaties al dan niet tijdelijk blijft gelden. 
 
Artikel 68 


Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. 
 
Artikel 69 


Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit algemene regels milieu mijnbouw. 
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 
 
's-Gravenhage, 3 april 2008 


Beatrix 
 De Minister van Economische Zaken ,  
M. J. A. van der Hoeven 
 


Uitgegeven de tweeëntwintigste april 2008 
 


 De Minister van Justitie ,  
E. M. H. Hirsch Ballin 
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(Tekst geldend op: 13-02-2012) 
 
Mijnbouwregeling  
 
Hoofdstuk 9. Gebruik en lozen van oliehoudende mengsels en chemicaliën 


§ 9.1. Oliehoudende mengsels 


Artikel 9.1.1 


In deze paragraaf wordt verstaan onder: 
a.  Ospar-akkoord 2005-15: het Ospar-akkoord 2005-15 ter bepaling van het gedispergeerde 


oliegehalte van een oliehoudend mengsel; 
b.  toepassing van Ospar-akkoord 2005-15 ter bepaling van het opgeloste oliegehalte van een 


oliehoudend mengsel: bepaling van het opgeloste oliegehalte van een oliehoudend mengsel, 
waarbij in het volgens Ospar-akkoord 2005-15 verkregen gaschromatogram de afzonderlijke 
oppervlakken van de pieken van benzeen, tolueen, ethylbenzeen en de drie isomeren van xyleen 
worden gemeten; 


c.  gedispergeerde oliegehalte: het gehalte aan olie, bepaald volgens Ospar-akkoord 2005-15; 
d.  opgeloste oliegehalte: de som van de gehalten aan benzeen, tolueen, ethylbenzeen en de drie 


isomeren van xyleen, verkregen door de door toepassing van Ospar-akkoord 2005-15 ter bepaling 
van het opgeloste oliegehalte van een oliehoudend mengsel gemeten piekoppervlakken te 
kwantificeren ten opzichte van een serie van standaardoplossingen van genoemde aromaten in n-
pentaan; 


e.  totale oliegehalte: de som van het gedispergeerde en opgeloste oliegehalte van een oliehoudend 
mengsel; 


f.  Ospar-verdrag: verdrag inzake de bescherming van het mariene milieu in het noordoostelijk deel 
van de Atlantische Oceaan, met bijlagen en aanhangsels (Trb. 1993, 16 en Trb. 1993, 141). 


 
Artikel 9.1.2 


1. Deze paragraaf is van toepassing op mijnbouwinstallaties die boven het wateroppervlak uitsteken.  
2. Deze paragraaf is van toepassing op de volgende oliehoudende mengsels: 


a. oliehoudende mengsels die zijn vrijgekomen bij de winning, de zuivering van aardolie, het brengen 
van aardolie in een opslagtank of het ontzouten van aardolie; 


b. oliehoudende mengsels die zijn vrijgekomen bij de winning of de zuivering van aardgas, en  
c. hemel-, schrob- of spoelwater dat olie in welk gehalte dan ook bevat.  


3. De uitvoerder draagt er zorg voor dat bij lozing van oliehoudende mengsels de daarin aanwezige 
gedispergeerde oliegehalten, genoemd in artikel 9.1.5, niet worden overschreden. 


 
Artikel 9.1.3 


1. Het debiet van een oliehoudend mengsel als bedoeld in artikel 9.1.2, tweede lid, onderdelen a, b of 
c, dat wordt geloosd vanaf een mijnbouwinstallatie, wordt gemeten met behulp van een debietmeter 
die de totale hoeveelheid geloosd oliehoudend mengsel aangeeft met een maximaal toelaatbare fout 
van vijf procent in plus of in min. De debietmeter wordt stroomafwaarts van de laatste 
olie/waterscheider geplaatst op een plaats waar de stroming zo homogeen mogelijk is.  


2. De minister kan ontheffing verlenen van het eerste lid.  
 
Artikel 9.1.4 


1. Op een bemande mijnbouwinstallatie wordt per lozingspunt binnen uiterlijk vier uur na het begin 
van een lozing van een oliehoudend mengsel een representatief monster van het mengsel genomen 
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en geanalyseerd. Nadien geschieden monsterneming en analyse volgens de onderstaande tabel. 


 (a) Per lozingspunt  Frequentie monsterneming en analyse  


 oliehoudende mengsels als bedoeld in artikel 9.1.2, tweede lid, onder a en b   


 Gedispergeerde olie   


 >= 2000 kilogram gedispergeerde olie per kalenderjaar  Om de dag  


 < 2000 kilogram gedispergeerde olie per kalenderjaar  1 maal per week  


   


 Opgeloste olie   


 >= 2000 kilogram opgeloste olie per kalenderjaar  1 maal per week  


 >= 200, < 2000 kilogram opgeloste olie per kalenderjaar  1 maal per kwartaal  


 < 200 kilogram opgeloste olie per kalenderjaar  2 maal per jaar  


   


 oliehoudende mengsels als bedoeld in artikel 9.1.2, tweede lid, onder c   


 Gedispergeerde olie   


 >= 2000 kg gedispergeerde olie per kalenderjaar  Om de dag  


 < 2000 kg gedispergeerde olie per kalenderjaar  1 maal per week  


   


 Opgeloste olie  2 maal per jaar  


 
2. Op een niet-bemande mijnbouwinstallatie wordt bij een bezoek van langer dan acht uur van een 


lozing van een oliehoudend mengsel een representatief monster genomen en geanalyseerd. Bij een 
verblijf op een niet-bemande mijnbouwinstallatie van vijf etmalen of meer is de tweede volzin van het 
eerste lid van overeenkomstige toepassing. 


3. Onverminderd het tweede lid wordt op een niet-bemande mijnbouwinstallatie van een lozing van 
een oliehoudend mengsel in ieder geval eens per drie maanden ten minste één representatief monster 
genomen en geanalyseerd. 


4. Een monster wordt stroomafwaarts van de laatste olie/waterscheider genomen. Het monster wordt 
binnen twaalf uur na het nemen daarvan geanalyseerd indien de analyse op de mijnbouwinstallatie 
plaatsvindt en binnen zeven dagen indien de analyse elders geschiedt. 


5. Voor de bepaling van het gedispergeerde oliegehalte geschiedt de analyse van het monster 
volgens Ospar-akkoord 2005-15. Analyse van het gedispergeerde oliegehalte volgens een alternatieve 
methode is toegestaan, mits daarvoor voorafgaande instemming van de minister is verkregen en de 
resultaten van de analyse worden gekalibreerd volgens Ospar-akkoord 2006-06. 


6. Indien uit analyses van het gedispergeerde oliegehalte van een monster bij een lozingspunt van 
een mijnbouwinstallatie waar per kalenderjaar minder dan 2000 kilogram gedispergeerde olie wordt 
geloosd en eenmaal per week monsterneming plaatsvindt blijkt, dat gedurende twee opeenvolgende 
kalendermaanden het maandelijks gemiddelde gedispergeerde oliegehalte 30 milligram per liter of 
meer is, dient onmiddellijk nadien monsterneming om de dag en analyse overeenkomstig de tweede 
volzin van het vierde lid plaats te vinden. De minister wordt hiervan terstond mededeling gedaan. 
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7. Indien uit analyses van het gedispergeerde oliegehalte van een monster bij een lozingspunt van 
een mijnbouwinstallatie waar per kalenderjaar minder dan 2000 kilogram gedispergeerde olie wordt 
geloosd en waar volgens het zesde lid om de dag monsterneming plaatsvindt, blijkt dat gedurende 
twee opeenvolgende kalendermaanden het maandelijks gemiddelde gedispergeerde oliegehalte 
minder dan 30 milligram per liter is, kan worden volstaan met monsterneming en analyse van eenmaal 
per week. De minister wordt hiervan terstond mededeling gedaan. 


8. Voor de bepaling van het opgeloste oliegehalte geschiedt de analyse van het monster door 
toepassing van Ospar-akkoord 2005-15 ter bepaling van het opgeloste oliegehalte van een 
oliehoudend mengsel. Analyse van het opgeloste oliegehalte volgens een alternatieve methode, 
daaronder mede begrepen een methode van kalibreren, is toegestaan, mits daarvoor voorafgaande 
instemming van de minister is verkregen en de resultaten van de analyse worden gekalibreerd volgens 
de opgegeven methode. 


9. In afwijking van het eerste lid wordt op een bemande mijnbouwinstallatie waarvan de gegevens, 
bedoeld in artikel 9.1.6, een periode beslaan van minder dan drie aaneengesloten kalendermaanden 
per lozingspunt binnen uiterlijk vier uur na het begin van een lozing van een oliehoudend mengsel een 
representatief monster van het mengsel genomen en geanalyseerd en vervolgens om de dag totdat de 
periode van drie kalendermaanden is gecompleteerd. Nadien is de tweede volzin van het eerste lid 
van overeenkomstige toepassing. 


 
Artikel 9.1.5 


1. Het in artikel 80, eerste lid, van het besluit bedoelde verbod geldt niet ten aanzien van een 
oliehoudend mengsel:  
a. waarvan het gedispergeerde oliegehalte niet meer bedraagt dan 100 milligram olie per liter en het 


maandelijks gemiddelde gedispergeerde oliegehalte niet meer dan 30 milligram olie per liter, of 
b. voor zover het het opgeloste oliegehalte van het mengsel betreft. 


2. Het eerste lid, onderdeel a, geldt voor elk van de in artikel 9.1.2, tweede lid, onderdelen a, b en c, 
bedoelde oliehoudende mengsels afzonderlijk. De minister kan ontheffing verlenen van de eerste 
volzin.  


3. Het is verboden een oliehoudend mengsel als bedoeld in artikel 9.1.2, tweede lid, onderdeel a, te 
verdunnen om te kunnen voldoen aan het gestelde in het eerste lid, onderdeel a, van dit artikel.  


4.  In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, is het lozen van een oliehoudend mengsel als bedoeld 
in artikel 9.1.2, tweede lid, onderdelen a en b, met een gedispergeerde oliegehalte van meer dan 100 
milligram olie per liter gedurende vier uur toegestaan na het starten van de produktie na een 
onderbreking, mits de te lozen hoeveelheid olie zoveel mogelijk wordt beperkt. Bij de bepaling van het 
maandelijks gemiddelde gedispergeerde oliegehalte van een oliehoudend mengsel wordt het 
gedispergeerde oliegehalte van een monster dat genomen is binnen vier uur na het starten van de 
produktie niet meegerekend.  


 
Artikel 9.1.6 


1.  Een register wordt bijgehouden over de lozingen van oliehoudende mengsels.  
2.  Het in het eerste lid bedoelde register is aanwezig op:  


a. iedere bemande mijnbouwinstallatie en  
b. de mijnbouwinstallatie vanaf welke leiding wordt gegeven aan de werkzaamheden in geval van een 


niet-bemande mijnbouwinstallatie.  
3. Het in het eerste lid bedoelde register bevat de gegevens per maand en per dag, aangegeven in 


bijlage 14 bij deze regeling.  
4. Een afschrift van het in het eerste lid bedoelde register wordt schriftelijk of elektronisch voor 1 


maart van het jaar, volgend op het kalenderjaar waarop het register betrekking heeft, aan de 
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inspecteur-generaal der mijnen toegezonden.  
 
Artikel 9.1.7 


1. De in artikel 82, tweede lid, van het besluit bedoelde mededeling wordt onverwijld telefonisch aan 
de inspecteur-generaal der mijnen en de Kustwacht gedaan en binnen 24 uur per telefax bevestigd 
door invulling van het ‘Pollution Observation Report on Polluters and Combatible Spills’, zoals 
opgenomen in het ‘Bonn Agreement Counter Pollution Manual’, hoofdstuk IV, annex 2, 4 oktober 
1993. 


2.  Op een daartoe strekkend verzoek van de inspecteur-generaal der mijnen wordt hem binnen twee 
weken een rapport toegezonden dat een samenhangend overzicht geeft van alle feiten die hebben 
bijgedragen tot het voorval.  


 
§ 9.2. Gebruik en lozing van chemicaliën 


Artikel 9.2.1 


In de paragrafen 9.2 en 9.3 wordt verstaan onder: 
a. ASTM: American Society for Testing and Materials;  
b.  BCF: bioconcentratie factor, bepaald volgens OECD 305 of ASTM E 1022;  
c. boorgruis: mengsel van vaste materialen, vrijgekomen tijdens het aanleggen van het boorgat, dat 


boorvloeistof in welk gehalte dan ook bevat;  
d. boorvloeistof: vloeistof voor het aanleggen van een boorgat, waaraan stoffen of preparaten in welk 


gehalte dan ook zijn toegevoegd;  
e.  CHARM-model: het model ter beoordeling van chemische gevaren en risico's, als bedoeld in 


Ospar-besluit 2000/2;  
f. chemicaliën: stoffen of preparaten die opzettelijk worden gebruikt bij de opsporing en winning van 


delfstoffen op zee, zoals in elk geval genoemd in Ospar-akkoord 2002-6;  
g. dieselolie: minerale oliën met een vlampunt kleiner dan 100 graden Celcius, waarvan het gehalte 


aan monocyclische aromaten meer is dan 0,5% per gewichtseenheid en waarvan het gehalte van 
polycyclische aromaten meer dan 1 milligram per kilogram bedraagt;  


h.  EC50: de concentratie van een teststof, die resulteert in een 50% respons wat betreft het effect, 
gemeten door de test, binnen een gedefinieerde blootstellingsperiode;  


i. HOCNF-formulier: geharmoniseerd notificatie-formulier als bedoeld in Ospar-aanbeveling 2000/5; 
j.  LC50: de mediane letale concentratie;  
k.  OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development; 
l.  OBF-vloeistoffen: laag aromatische en paraffineachtige oliën alsmede vloeistoffen op basis van 


minerale oliën, die noch synthetisch zijn, noch van een categorie waarvan het gebruik anderszins 
is verboden;  


m. OPF-vloeistoffen: organische boorvloeistoffen, welke bestaan uit een emulsie van water en andere 
toevoegingen, waarin de continue fase bestaat uit een niet met water vermengbare organische 
vloeistof van dierlijke, plantaardige of minerale oorsprong;  


n. Osparverdrag: het verdrag, bedoeld in artikel 9.1.1, onderdeel d;  
o.  PEC/PNEC-verhouding: de generieke verhouding tussen de verwachte concentratie in het mariene 


milieu en de concentratie zonder verwachte effecten van chemicaliën, berekend volgens het 
CHARM-model, uitgaande van standaardlozingen;  


p.  Plonor-lijst: lijst van stoffen, genoemd in Ospar-akkoord 2004-10, die worden gebruikt en geloosd 
bij mijnbouwactiviteiten op zee en die aangemerkt worden als geen of geringe schade 
toebrengend aan het milieu;  


q.  pow: de verdelingscoëfficiënt van een stof tussen N-octanol en water, gemeten of berekend 
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volgens het HOCNF-formulier;  
r.  synthetische vloeistof: een organische vloeistof die is ontstaan bij de synthese van oliën van 


dierlijke, plantaardige of minerale oorsprong. 
 
Artikel 9.2.2 


Deze paragraaf is van toepassing op het gebruik en de lozing van chemicaliën op mijnbouwinstallaties met 
in begrip van pijpleidingen als bedoeld in artikel 92, onder a, van het besluit op zee. 
 
Artikel 9.2.2a 


De uitvoerder draagt er zorg voor dat het gebruik of de lozing van chemicaliën als bedoeld in paragraaf 9.2 
beperkt blijft tot hetgeen strikt noodzakelijk is bij mijnbouwactiviteiten op zee. 
 
Artikel 9.2.2b 


De Minister neemt een aanvraag om ontheffing en een melding als bedoeld in deze paragraaf slechts in 
behandeling wanneer de chemicaliën waarvoor de ontheffing wordt gevraagd respectievelijk waarvan 
melding wordt gemaakt zijn geregistreerd overeenkomstig paragraaf 9.3. 
 
Artikel 9.2.3 


1. Het gebruik van de volgende chemicaliën is verboden:  
a. boorvloeistof die op dieselolie is gebaseerd, en  
b. OPF-vloeistof, indien de OPF-vloeistof wordt gebruikt in het gedeelte van een boorgat met een 


doorsnede van meer dan 12Â¼ inch (= 298,9 mm).  
2.  De minister kan op aanvraag van de uitvoerder ontheffing verlenen van het verbod, gesteld in het 


eerste lid, onderdeel b, indien:  
a. dat noodzakelijk is vanwege veiligheid of geologische omstandigheden, en  
b. de uitvoerder aantoont dat de beginselen zijn toegepast van de best beschikbare technieken en de 


beste milieupraktijk, als bedoeld in bijlage 1 bij Ospar-besluit 2000/3.  
3. De Minister beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 
4. Op gebruik van OPF-vloeistof in een boorgat met een kleinere doorsnede dan bedoeld in het eerste 


lid, onderdeel b, zijn de artikelen 9.2.5 en 9.2.6 van overeenkomstige toepassing.  
 
Artikel 9.2.4 


1. De lozing van de volgende chemicaliën is verboden:  
a. OPF-vloeistoffen, al dan niet gemengd met boorgruis, en  
b. boorgruis dat vervuild is met synthetische vloeistoffen.  


2.  De minister kan op aanvraag van de uitvoerder ontheffing verlenen van het verbod gesteld in het 
eerste lid, onderdeel b, indien uit de aanvraag blijkt dat:  
a. de schade aan het mariene milieu zoveel mogelijk wordt beperkt, en  
b. de uitvoerder aantoont dat de beginselen zijn toegepast van de best beschikbare technieken en de 


beste milieupraktijk, als bedoeld in bijlage 1 bij het Ospar-besluit 2000/3.  
3. De Minister beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag.  
 
Artikel 9.2.5 


1. Onverminderd artikel 9.2.6, eerste lid, is het verboden andere chemicaliën dan genoemd in de 
artikelen 9.2.3 en 9.2.4 te gebruiken respectievelijk te lozen zonder ontheffing van de Minister. 


2. De aanvraag om ontheffing wordt uiterlijk acht weken voor aanvang van het beoogde gebruik of de 
beoogde lozing ingediend bij de Minister 


3. Bij de aanvraag wordt in elk geval opgegeven, in onderlinge samenhang: 
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a. de locatie waar het gebruik of de lozing zal plaatsvinden, 
b. de periode of perioden waarin het gebruik of de lozing zal geschieden, 
c. de verwachte hoeveelheden aan chemicaliën die in de onder b bedoelde periode of perioden zullen 


worden gebruikt of geloosd, 
d. de doeleinden waarvoor de te gebruiken of te lozen chemicaliën zullen worden toegepast, en 
e. het registratienummer dat aan de chemicaliën is toegekend en andere gegevens voor zover deze 


bij de kennisgeving, bedoeld in artikel 9.3.2, derde lid, zijn opgenomen. 
4. Voorts wordt bij de aanvraag voldoende beargumenteerd ingegaan op veiligheids- en 


gezondheidsaspecten en financiële factoren die gemoeid zijn met het gebruik of het lozen van 
chemicaliën alsmede op de technische prestaties van de chemicaliën. 


5. De Minister beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. 
6. De ontheffing wordt verleend voor ten hoogste drie jaar. 
7. De ontheffing kan onder beperkingen worden verleend en daaraan kunnen voorschriften worden 


verbonden in verband met risico op schade aan het mariene milieu, veiligheids- en 
gezondheidsaspecten en de technische prestaties van de chemicaliën. 


 
Artikel 9.2.6 


1. Indien een aanvraag om ontheffing als bedoeld in artikel 9.2.5, tweede lid, betrekking heeft: 
a. op chemicaliën als bedoeld in onderdeel a wordt de aanvraag geweigerd; 
b. op chemicaliën als bedoeld in de onderdelen b tot en met e wordt de aanvraag geweigerd indien 


een vervangend middel beschikbaar is dat minder schadelijk is voor het mariene milieu en de 
technische prestaties ervan vergelijkbaar zijn met die van de chemicaliën waarvoor de aanvraag 
werd ingediend. 


2. De chemicaliën, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, zijn: 
a. de chemicaliën, genoemd in Ospar-akkoord 2004–12; 
b. chemicaliën die anorganisch zijn en een LC50 of EC50 van minder dan 1 mg/l hebben; 
c. chemicaliën die een biodegradatie hebben van minder dan 20% gedurende 28 dagen; 
d. chemicaliën die voldoen aan twee van de volgende drie criteria: 


1°. niet snel bio-afbreekbaar (een biodegradatie in 28 dagen minder dan  
70% (OECD 301A,301E, of een gelijkwaardige test) of minder dan 
 60% (OECD 301B, 301C, 301F, 306 of een gelijkwaardige test)); 


2°. groot potentieel voor bio-accumulatie log Pow ≥ 3 of BCF > 100 en het molecuulgewicht in 
aanmerking genomen (M < 600); 


3°. zeer toxisch (LC50 < 10 mg/l of EC50 < 10 mg/l); 
e. de chemicaliën waarvan de door de uitvoerder berekende PEC/PNEC-verhouding 3 of meer is. 


3. Als geen vervangend middel als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, beschikbaar is, kan de 
Minister voor ten hoogste drie jaar ontheffing verlenen indien het risico op schade aan het mariene 
milieu dat toelaat. Bij de beoordeling van de aanvraag om ontheffing wordt de door de uitvoerder 
berekende PEC/PNEC-verhouding van de chemicaliën in aanmerking genomen. 


4. Bij de aanvraag geeft de uitvoerder voldoende beargumenteerd aan waarom voor de chemicaliën 
geen vervangende middelen als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, beschikbaar zijn. 


5. [Wijzigt deze regeling.] 
 
Artikel 9.2.6a 


Met ingang van 1 januari 2017 wordt een aanvraag om ontheffing om te lozen als bedoeld in artikel 9.2.5, 
tweede lid, voor: 


a. chemicaliën die anorganisch zijn en een LC50 of EC50 van minder dan 1 mg/l hebben, 
b. chemicaliën die een biodegradatie hebben van minder dan 20% gedurende 28 dagen, of 
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c. chemicaliën die voldoen aan twee van de volgende drie criteria: 
1°. niet snel bio-afbreekbaar (een biodegradatie in 28 dagen minder dan  


70% (OECD 301A,301E, of een gelijkwaardige test) of minder dan  
60% (OECD 301B, 301C, 301F, 306 of een gelijkwaardige test)), 


2°. groot potentieel voor bio-accumulatie log Pow ≥ 3 of BCF > 100 en het molecuulgewicht in 
aanmerking genomen (M < 600), en 


3°. zeer toxisch (LC50 < 10 mg/l of EC50 < 10 mg/l), 
geweigerd, tenzij de uitvoerder bij de aanvraag heeft aangetoond dat vanwege technische aspecten of 
veiligheidsaspecten geen minder schadelijke vervangende middelen beschikbaar zijn. In dat geval kan de 
minster ontheffing verlenen voor ten hoogste drie jaar. 
 
Artikel 9.2.7 


1. Het gebruiken of het lozen van andere chemicaliën dan die genoemd in de artikelen 9.2.5, eerste 
lid en 9.2.6, tweede lid, is toegestaan, mits de uitvoerder aan de Minister: 


 a. dit ten minste acht weken voor de aanvang van het gebruik of de lozing schriftelijk meldt en 
 b. heeft aangetoond dat de PEC/PNEC-verhouding van de chemicaliën gelijk is aan of kleiner dan 


1. 
2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien de PEC/PNEC-verhouding van de 


chemicaliën, bedoeld in het eerste lid, gelijk of kleiner is dan 3, maar groter dan 1, mits de uitvoerder 
naar het oordeel van de Minister bij de melding voldoende beargumenteerd is ingegaan op veiligheids- 
en gezondheidsaspecten en financiële factoren die gemoeid zijn bij het gebruik of het lozen van de 
chemicaliën alsmede op de technische prestaties ervan en verder heeft aangegeven waarom voor de 
chemicaliën geen minder schadelijke vervangende middelen beschikbaar zijn. 


3. Artikel 9.2.5, derde lid, is van overeenkomstige toepassing op een melding. 
 
Artikel 9.2.8 


1. Het gebruiken of het lozen van chemicaliën is toegestaan, mits deze chemicaliën: 
a. uitsluitend bestaan uit stoffen die zijn opgenomen op de Plonor-lijst of 
b. anorganisch zijn en een LC50 of EC50 van 1 mg/l of meer hebben, mits de uitvoerder dit ten minste 


acht weken voor de aanvang van het gebruik of de lozing aan de Minister schriftelijk meldt. 
2.  Artikel 9.2.5, derde lid, is van toepassing. 
 
Artikel 9.2.9 


1. De uitvoerder doet jaarlijks opgaaf van de hoeveelheden en soorten chemicaliën die zijn gebruikt 
en geloosd.  


2. De in het eerste lid bedoelde opgaaf wordt ingediend bij de inspecteur-generaal der mijnen voor 1 
april van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de opgaaf betrekking heeft.  


 
§ 9.3. Registratie van chemicaliën 


Artikel 9.3.1 


Een HOCNF-formulier is een gegeven als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet 
openbaarheid van bestuur. 
 
Artikel 9.3.2 


1.  De Minister draagt zorg voor de registratie van chemicaliën. 
2.  De Minister kan chemicaliën voor ten hoogste drie jaar in het register opnemen, ingaande op het 


tijdstip waarop de registratie heeft plaats gevonden. 
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3.  Nadat registratie heeft plaatsgevonden wordt degene die een aanvraag tot registratie als bedoeld 
in artikel 9.3.3 om registratie heeft aangevraagd hiervan in kennis gesteld waarbij in elk geval het 
nummer wordt vermeld dat aan de geregistreerde chemicaliën is toegekend. 


 
Artikel 9.3.3 


Een aanvraag tot registratie van chemicaliën wordt tezamen met een HOCNF-formulier, ingevuld volgens 
Ospar-akkoord 2005-13, door de producent of leverancier bij de minister ingediend. 
 
Artikel 9.3.4 


De toxiciteitstest waarvan het resultaat wordt opgenomen in het HOCNF-formulier wordt op stofbasis 
verricht met inachtneming van de Ospar-akkoorden 2005-11 en 2005-12. 
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BIJLAGE 4 Aanvullende regulatoire kaders 
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Europese en internationale regelgeving en verdragen 
• Europese Kaderrichtlijn Mariene Strategie (EU KRM) (IBN 2015 blz. 25) 


In 2008 is de KRM van kracht geworden. De Nederlandse wettelijke implementatie heeft 
plaatsgevonden onder de Waterwet. De KRM heeft werking voor het gehele NCP vanaf de 
hoogwaterlijn. In 2020 moet de Goede Milieutoestand (GMT) zijn bereikt. 
 


• Europese Kaderrichtlijn Water (EU KRW) (IBN 2015 blz. 26) 
Het belangrijkste principe van de KRW is de stroomgebiedbenadering. In 2009 heeft Nederland vier 
stroomgebiedbeheersplannen naar de Europese Commissie gestuurd: voor de Rijn, de Schelde, de 
Maas en het Eems-Dollardestuarium. De werkingssfeer van de KRW reikt tot 1 zeemijl uit de kust voor 
de ecologische aspecten; dat wil zeggen de biologische kant (uitsluitend algen en bodemdieren), 
nutriënten en niet-prioritaire stoffen. Voor prioritaire stoffen geldt als werkingssfeer 12 zeemijl. Hieruit 
volgt dat de KRW slechts beperkte doelen heeft voor de zee zelf, zowel voor het schaalniveau als de 
inhoud. Zijn kracht ligt in bovenstroomse maatregelen. Deze KRW maatregelen vormen daarom toch 
een belangrijk instrument om de zee schoner te krijgen. 
 


• Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Natura 2000) 
Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden op het grondgebied van de 
lidstaten van de Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het beleid van de EU voor 
behoud en herstel van biodiversiteit. Natura 2000 beoogt niet uitsluitend de bescherming van 
gebieden (habitats), maar draagt ook bij aan soortenbescherming. Het netwerk omvat alle gebieden 
die zijn beschermd op grond van de Vogelrichtlijn (EU richtlijn 79/409/EEG van 2 april 1979) en de 
Habitatrichtlijn (EU richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992). Volgens de website van het ministerie van 
EL&I gaat het voor Nederland in totaal om 166 gebieden waarvan 4 gebieden in de Noordzee7. 
Inmiddels zijn er 160 gebieden voor definitieve aanwijzing in procedure gebracht, waarvan er 
inmiddels (status 29 oktober 2011) 58 definitief zijn aangewezen8. De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn 
in Nederland vertaald naar de Natuurbeschermingswet (gebiedsbescherming) en de Flora- en 
faunawet (soortbescherming).  
Relevantie (indirect) 


Uitgangspunt voor de in deze analyse omschreven diepboringen is dat deze niet in een Natura 2000 
gebied plaatsvinden. Wel kan de afstand tot een dergelijk gebied zodanig zijn, dat er als gevolg van 
effecten die buiten de mijnbouwlocatie reiken, wel sprake is van externe werking. Als gevolg hiervan 
kunnen de Vogel- en Habitatrichtlijn van toepassing zijn en kan op grond van de 
Natuurbeschermingswet sprake zijn van het uitvoeren van een passende beoordeling voor het 
aanvragen van een vergunning. 
 


• Verdrag van Espoo 
Op 25 februari 1991 is in Espoo (Finland) het VN-verdrag over grensoverschrijdende milieueffect-
rapportage tot stand gekomen. Het verdrag is op 10 september 1997 in werking getreden. Ook de 
Europese Unie heeft het verdrag van Espoo ondertekend. Dit leidde ertoe dat de Europese richtlijn 
‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten' (85/337/EEG) in 
overeenstemming moest worden gebracht met dit verdrag. Deze doorwerking heeft plaatsgevonden 


                                            
7 Naast de op de website van het ministerie van EL&I genoemde gebieden (dd 10 januari 2012) zijn er ook 
3 mariene gebieden (Friese Front, Doggersbank en Klaverbank) waarvoor de natuurwetgeving eerst moet 
worden aangepast door deze wet- en regelgeving ook van toepassing te stellen op de EEZ. 
8 Bron: Beheerplanprocessen Natura 2000, Voortgangsrapportage nr. 13, 26 oktober 2011 door 
Regiebureau Natura 2000 
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door middel van de wijzigingsrichtlijn 97/11/EG. Kern van het Espoo verdrag is dat in het geval van 
mogelijke grensoverschrijdende milieugevolgen het publiek en autoriteiten in het buurland op dezelfde 
wijze en tijd worden betrokken bij de m.e.r.-procedure als de autoriteiten en het publiek in Nederland. 
Relevantie (indirect) 
Het verdrag van Espoo is van belang bij diepboringen die in de nabijheid van de Belgische en Duitse 
grens plaatsvinden. In de Wet milieubeheer (§7.11) is zowel het verdrag van Espoo als het 
betreffende artikel van de Europese richtlijn geïmplementeerd.  
 


• Oslo – Paris Convention OSPAR (internationale bescherming van het ecosysteem) (IBN 2015 blz. 25) 
Gebieden die in OSPAR verband zijn beschermd heten Marine Protected Areas (MPAs).De mariene 
Natura 2000 gebieden zijn tevens genomineerd als MPAs onder de bescherming van OSPAR. 
 


• Het Verdrag van Bonn (1979) of Bonn Agreement (IBN 2015 blz. 25) 
Verdeelt de Noordzee in zeven gebieden, waarvoor grotendeels dezelfde grenzen gelden als die voor 
de nationale delen van het Continentaal Plat. Binnen zijn gebied is elk land verantwoordelijk voor het 
voorkomen en bestrijden van verontreinigingen door olie en andere schadelijke stoffen. OSPAR werkt 
nauw samen met de Bonn Agreement voor het signaleren van olie- en algendrijflagen op zee. Ter 
signalering en bestrijding van olie- en chemicaliënverontreiniging worden in het kader van de Bonn 
Agreement regelmatig gezamenlijke luchtsurveillances uitgevoerd. Illegale lozers worden bestraft. 
Hiermee wordt ook uitvoering gegeven aan de voorschriften van de Internationale Maritieme 
Organisatie (IMO).  
 


• UNCLOS (wetgevingskader voor internationaal gebruik van de zee) 
Het VN zeerechtverdrag (United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS), ook Law of the 
Sea of LOS) is een verdrag van de Verenigde Naties. Het werd vooraf gegaan door drie conferenties. 
Het is de meest recente ontwikkeling in het internationaal recht met betrekking tot de zeeën. Het 
verdrag maakte het mogelijk om wereldwijd het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het voorkomen 
van milieuverontreiniging te regelen. 
 


• London Dumping Convention (preventie van verontreiniging van het marine milieu via lozingen van 
afval vanaf schepen, vliegtuigen en mijnbouwinstallaties). 
 


• REACh 
REACh is een Europese verordening (Nr.1907/2006) voor chemische stoffen. De afkorting REACh 
staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van Chemische stoffen. Onder REACh zijn 
alle bedrijven in de toeleveringsketen van een chemische stof (fabrikanten, importeurs, gebruikers, 
afnemers) verantwoordelijk voor het veilig gebruik (productie, import, handel, toepassing) en het 
beperken van de risico's voor de gezondheid van de mens en/of milieu) van dat gebruik en het 
communiceren daarover in de keten. 
De REACh-verordening heeft de volgende doelstellingen: 
– een hoog veiligheidsniveau waarborgen voor mens en milieu bij de productie en gebruik van 


chemische stoffen;  
– het concurrentiepotentieel van de industrie in stand houden en/of verbeteren.  
Daarnaast is een afgeleide doelstelling van REACh het stimuleren van de ontwikkeling van 
alternatieve beoordelingsmethoden voor gevaren van stoffen. Dit om het uitvoeren van dierproeven 
zoveel mogelijk te beperken. 
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De invoering van REACh zorgt ervoor dat op meer verantwoorde wijze met chemicaliën wordt 
omgegaan, waarbij de gehele keten van inkoop, gebruik en afvoer ten aanzien van veiligheid, 
gezondheid en milieu wordt beschouwd. REACh is een Europese verordening en daarmee 
rechtstreeks van toepassing. 
Relevantie 


REACh is als direct werkende Europese verordening relevant voor de keuze en het gebruik van 
mijnbouwhulpstoffen bij diepboringen. 


 
Nationale wetgeving 
• Mijnbouwwet (Mbw), Mijnbouwbesluit (Mbb), Mijnbouwregeling (Mbr) 


De Mijnbouwwet regelt zaken op het terrein van het verkennen, opsporen en winnen van delfstoffen 
(zoals aardgas), aardwarmte en de opslag van stoffen en is daarmee samen met de onderliggende 
besluiten en regelingen de belangrijkste wet- en regelgeving ten aanzien van een diepboring. Naast 
de algemene bepalingen (definities en werkingssfeer) regelt de Mijnbouwwet dat een vergunning 
noodzakelijk is voor het opsporen en winnen van aardgas of aardolie. In de Mijnbouwwet is 
aangegeven dat een mijnbouwonderneming alle maatregelen treft die redelijkerwijs van hem gevergd 
kunnen worden om te voorkomen dat als gevolg van de met gebruikmaking van de vergunning 
verrichte activiteiten nadelige gevolgen voor het milieu worden veroorzaakt, schade door 
bodembeweging wordt veroorzaakt of de veiligheid wordt geschaad (zorgplicht). Tevens wordt de 
vergunningplicht van een mijnbouwwerk geregeld (artikel 40) en zijn bepalingen opgenomen over 
rapportages, toezicht en handhaving. 
In het Mijnbouwbesluit is de definitie van een mijnbouwwerk opgenomen (waaronder werken voor het 
opsporen en winnen van delfstoffen). Het mijnbouwbesluit geeft bepalingen voor het boorgat en regelt 
dat het aanleggen, onderhouden, repareren of buiten gebruik stellen van een boorgat overeenkomstig 
een door de uitvoerder opgesteld werkprogramma plaats vindt. 
 


• Wet milieubeheer (Wm) 
De Wm is niet direct van belang voor een diepboring zelf, maar is wel de basis waarop diverse 
relevante besluiten zijn genomen. De Wm vormt de basis voor het Besluit milieueffectrapportage en is 
samen met de Mijnbouwwet ook de basis voor het Barmm. 
 


• Besluit mer 
Behalve de situatie zoals in deze analyse beschreven, kan diepboring ook worden uitgevoerd in het 
kader van een groter project: als onderdeel van de realisatie van de installaties ten behoeve van 
waterinjectie, als onderdeel van het oprichten van installaties voor de opslag en winning van aardgas / 
aardolie of het uitbreiden van de productiecapaciteit van een bestaande productielocatie. In dergelijke 
gevallen kunnen ook andere categorieën van toepassing zijn: 


 


 Activiteiten  Gevallen  Plannen  Besluiten  


C 17.2  De winning van aardolie 
en aardgas dan wel de 
wijziging of uitbreiding 
daarvan.  


In gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft 
op een gewonnen 
hoeveelheid van: 
 1°. meer dan 500 ton 
aardolie per dag, of 
 2°. meer dan 500.000 
m3 aardgas per dag.  


De structuurvisie, 
bedoeld in de artikelen 
2.1, 2.2 en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke ordening, 
en het plan, bedoeld in 
de artikelen 3.1, eerste 
lid, 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van 
die wet.  


Het besluit, bedoeld in 
artikel 40, tweede lid, van 
de Mijnbouwwet of een 
ander besluit waarop 
afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
bestuursrecht en een of 
meer artikelen van 
afdeling 13.2 van de wet 
van toepassing zijn.  
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 Activiteiten  Gevallen  Plannen  Besluiten  


D 8.2  De aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een 
buisleiding voor het 
transport van aardgas.  


In gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft 
op een buisleiding die 
over een lengte van 5 
kilometer of meer is 
gelegen of geprojecteerd 
in een gevoelig gebied 
als bedoeld onder a, b 
(tot 3 zeemijl uit de kust) 
of d, van punt 1 van 
onderdeel A van deze 
bijlage.  


De structuurvisie, 
bedoeld in de artikelen 
2.1, 2.2 en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke ordening, 
en de plan, bedoeld in de 
artikelen 3.1, eerste lid, 
of 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van 
die wet.  


Het besluit, bedoeld in de 
artikelen 94, eerste lid, 
en 95 van het 
Mijnbouwbesluit, dan 
wel, bij het ontbreken 
daarvan, het plan, 
bedoeld in artikel 3.6, 
eerste lid, onderdelen a 
en b, van de Wet 
ruimtelijke ordening dan 
wel bij het ontbreken 
daarvan, het plan, 
bedoeld in artikel 3.1, 
eerste lid, van die wet.  


D 17.1  De wijziging of uitbreiding 
van de winning van 
aardolie of aardgas.  


In gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft 
op reeds bestaande 
installaties, plaatsvindt in 
een gevoelig gebied als 
bedoeld onder a, b (tot 3 
zeemijl uit de kust) of d, 
van punt 1 van onderdeel 
A van deze bijlage en 
betrekking heeft op: 
 1°. een uitbreiding van 
de terreinoppervlakte met 
5 hectare of meer, of 
 2°. het bijplaatsen of 
wijzigen van een 
stikstofscheidingsinstallat
ie of een 
ontzwavelingsinstallatie.  


De structuurvisie, 
bedoeld in de artikelen 
2.1, 2.2 en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke ordening, 
en de plannen, bedoeld 
in de artikelen 3.1, eerste 
lid, 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van 
die wet.  


Het besluit, bedoeld in 
artikel 40, tweede lid, van 
de Mijnbouwwet of een 
ander besluit waarop 
afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
bestuursrecht en een of 
meer artikelen van 
afdeling 13.2 van de wet 
van toepassing zijn.  


D 17.3  De oprichting, wijziging of 
uitbreiding van 
oppervlakte-installaties 
van bedrijven voor de 
winning van steenkool, 
ertsen en bitumineuze 
schisten alsmede de 
oprichting van 
oppervlakte-installaties 
van bedrijven voor de 
winning van aardolie, of 
aardgas.  


 De structuurvisie, 
bedoeld in de artikelen 
2.1, 2.2 en 2.3 van de 
Wet ruimtelijke ordening, 
en de plannen, bedoeld 
in de artikelen 3.1, eerste 
lid, 3.6, eerste lid, 
onderdelen a en b, van 
die wet.  


Het besluit, bedoeld in 
artikel 40, tweede lid, van 
de Mijnbouwwet of een 
ander besluit waarop 
afdeling 3.4 van de 
Algemene wet 
bestuursrecht en een of 
meer artikelen van 
afdeling 13.2 van de wet 
van toepassing.  


 
Direct m.e.r.-plichtig is alleen de winning van aardolie en aardgas dan wel de wijziging of uitbreiding 
daarvan, ingeval er meer dan 500 ton aardolie per dag, of meer dan 500.000 m3 aardgas per dag 
wordt gewonnen. Voor zover het ruimtelijke kader het toelaat zijn de overige (bovenstaande) 
activiteiten m.e.r.-beoordelingsplichtig. (Waarbij de mogelijkheid bestaat voor de gevallen onder de 
richtwaarden van de D-lijst procedureel een eenvoudige m.e.r.-beoordeling te doen. Deze gaat 
volledig op in de moederprocedure). 
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In geval van een nieuw te ontwikkelen ruimtelijk kader zal voor bovenstaande gevallen sprake zijn van 
de plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport. In geval van de aanleg, wijziging of uitbreiding 
van een buisleiding voor het transport van aardgas en de wijziging of uitbreiding van de winning van 
aardolie of aardgas op een bestaande locatie geldt dit alleen als er voor de locatie sprake is van een 
gevoelig gebied als bedoeld onder a, b of d van punt 1 van onderdeel A van de bijlage bij het Besluit 
mer tot 3 zeemijl uit de kust.  
 


• Besluit algemene regels milieu mijnbouw (Barmm of AMvB mijnbouw) 
Grondslagen voor deze regeling zijn artikel 40, tweede lid en twaalfde lid, Mijnbouwwet en Artikelen 
8.40, 8.41 en 8.42, Wet milieubeheer. 
Sinds de van kracht wording van het Barmm zijn voor een aantal typen van mobiele 
mijnbouwinstallaties algemene regels van kracht waardoor de separate vergunningplicht op grond van 
artikel 40 van de Mijnbouwwet is komen te vervallen. Het Barmm is echter niet van toepassing op een 
diepboring die plaats vindt in een gevoelig gebied als bedoeld onder a, b (tot 3 zeemijl uit de kust) of d 
van punt 1 van onderdeel A van de bijlage, behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. Dit zijn 
grofweg de natuurmonumenten, de Natura 2000 gebieden, de wetlands, de ecologische 
hoofdstructuur en de stiltegebieden. 
Op grond van artikel 2.5 van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor) is in afwijking van artikel 2.1, 
eerste lid, aanhef en onderdeel e, van de Wabo geen omgevingsvergunning vereist met betrekking tot 
mijnbouwwerken die behoren tot een in artikel 4 van het Barmm aangewezen categorie. In deze 
gevallen volstaat de melding in het kader van het Barmm. 
Het Barmm geeft algemene voorschriften voor het gebruik van een mobiele mijnbouwinstallatie en 
voorschriften voor specifieke milieuaspecten, waaronder geluid, lucht, bodem, externe veiligheid en 
bepaalt dus voor een belangrijk deel de uitvoering van een diepboring en de bescherming van het 
milieu tijdens de diepboring. 
 


• Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw).  
Op 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw) in werking getreden. Deze wet regelt de 
bescherming van waardevolle natuurgebieden. De wet kent drie typen natuurgebieden: (1) Natura 
2000 gebieden; (2) Beschermde natuurmonumenten; en (3) Gebieden die de Minister van EL&I 
aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere internationale verplichtingen (met uitzondering van 
verplichtingen op grond van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), zoals wetlands. Voor activiteiten in of 
nabij een natuurgebied die gevolgen hebben op soorten en/of habitattypen in die beschermde 
gebieden, is een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet nodig die door de Minister van 
EL&I afgegeven wordt. 
Relevantie 


Hoewel de onderhavige diepboringen niet in de bovengenoemde gevoelig gebieden plaatsvinden, kan 
er sprake zijn van externe werking als gevolg van bijvoorbeeld geluid of lichtuitstraling. Een voortoets 
kan dan uitwijzen dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn. Wanneer niet met zekerheid is uit 
te sluiten dat er negatieve effecten te verwachten zijn, maar wel met zekerheid vastgesteld kan 
worden dat er geen significant negatieve effecten te verwachten zijn, dan zal een vergunning 
aangevraagd moeten worden door middel van een verslechteringstoets. Als significant negatieve 
effecten niet op voorhand uit te sluiten zijn, dan zal het noodzakelijk zijn een vergunning aan te 
vragen door middel van een passende beoordeling. Het bevoegde gezag voor de 
Natuurbeschermingswet 1998 met betrekking tot mijnbouwactiviteiten is het ministerie van EL&I. 
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• Flora- en faunawet (Ffw). 
De Flora- en faunawet is met ingang van 1 april 2002 in werking getreden. Deze wet heeft betrekking 
op alle ingrepen die gepleegd worden en van enige invloed kunnen zijn op flora en fauna. Om aan de 
wet te voldoen dient voor de ingreep onderzocht te zijn, wat de invloed is op de verschillende 
beschermde soorten. Verder dient er alles aan gedaan te zijn om de negatieve effecten tot een 
minimum te beperken. Wanneer er door de ingreep verstoring van soorten wordt verwacht en dit niet 
te voorkomen is, dient een ontheffing aangevraagd te worden. 


Relevantie 


De werkzaamheden en de installaties kunnen leiden tot een (tijdelijke) verstoring van de flora en 
fauna in en nabij de mijnbouwlocatie. Daarom is, afhankelijk van uitvoering en planning van de 
uitvoering van een diepboring (jaargetijde), mogelijk een ontheffing nodig op grond van Artikel 75 van 
de Flora- en faunawet voor de aanleg van een mijnbouwlocatie en de uitvoering van een diepboring. 
De werkingsfeer van deze wet zal met de invoering van de Natuurwet worden uitgebreid en dan ook 
de Exclusieve Economische Zone bestrijken. 
(bron: MER Bergermeer gasopslag) 
 


• Wet voorkoming verontreiniging door schepen (Wvvs).  
Wordt hier genoemd, maar de praktijk geeft geen aanleiding om een ontheffing voor schepen aan te 
vragen om bepaalde stoffen te mogen lozen.  


 
Overige relevante regelgeving  
• Nationaal Waterplan (NWP) 


Met het van kracht worden van het en de bijbehorende Beleidsnota Noordzee, vormen deze 
documenten nu het kader voor het ruimtelijk Noordzeebeleid. Het NWP is niet alleen een nieuw kader 
voor het bestaande beleid, maar bevat ook aanpassingen en nieuw beleid. Onveranderd is dat ook 
het nieuwe beleidskader rekening houdt met internationale afspraken en verplichtingen en met 
relevante andere nationale beleidskaders. Het BPRW 2005–2008 is inmiddels vervangen door het 
Beheer- en Ontwikkelplan voor de rijkswateren 2010–2015 (BPRW).In het BPRW staat hoe 
Rijkswaterstaat zijn waterbeheer over alle rijkswateren uitvoert, waaronder de Noordzee. Het IBN is 
het overkoepelend beheerplan van alle beheerders voor de Noordzee (zie bijlage 3). 
 


• Espoo- verdrag  
Het verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Espoo, 25 februari 1991) 
legt de nadruk op de voorkoming, beperking en beheersing van belangrijke nadelige 
grensoverschrijdende milieueffecten. Het Verdrag van Espoo is tot stand gekomen binnen UNECE 
(Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties) en is in werking getreden op 10 
september 1997. Het verdrag verplicht de partijen een milieueffectrapportage uit te voeren voor een 
aantal door het verdrag genoemde categorieën van activiteiten, in zoverre die activiteiten belangrijke 
nadelige grensoverschrijdende milieueffecten kunnen hebben en vooraleer de activiteit wordt 
vergund. Het Verdrag van Espoo regelt de rechten en verplichtingen van de verdragspartijen en 
andere belanghebbenden tijdens de opeenvolgende fasen van de grensoverschrijdende 
milieueffectrapportage procedure. In bijlage 2 van het Espoo- verdrag staat aangegeven welke 
activiteiten onder dit verdrag vallen. De categorie die hier van toepassing is, staat hieronder 
weergegeven:  


 
1. Oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van steenkool, aardolie, aardgas, ertsen 


en bitumineuze schisten. 
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Bij de winning van olie en gas, dient het Espoo-verdrag dus in acht te worden genomen. Aangezien 
deze studie toetst of olie- en gaswinning in niet-gevoelig gebied significante milieugevolgen met zich 
meebrengt, zullen op basis van dit verdrag boringen met grensoverschrijdende effecten niet worden 
aangemerkt als boringen in niet-gevoelig gebied.  
 


• Herziene Integraal Beheerplan 2015 (IBN 2015) 
Het ruimtelijk beleid is uitgewerkt in het herziene Integraal Beheerplan 2015, dat de uitvoering en 
handhaving van het Noordzeebeleid beschrijft. Het IBN 2015 is het overkoepelend beheerplan van 
alle beheerders voor de Noordzee en is gestoeld op het BPRW 2010 - 2015. 
 


• Aanvraag vergunningen voor opsporen en winnen van delfstoffen 
Voor het opsporen en winnen van delfstoffen of aardwarmte is een daartoe strekkende vergunning 
nodig van de Minister van EL&I (artikel 6 van de Mijnbouwwet). De procedure voor het aanvragen van 
een vergunning is opgenomen in hoofdstuk 2 van de Mijnbouwwet (in bijzonder de artikelen 14 - 17) 
en is uitgewerkt in hoofdstuk 1 van de Mijnbouwregeling. Paragraaf 1.2 en 1.3 en de bijlagen 1 en 2 
van de Mijnbouwregeling geven een opsomming van de gegevens die overlegd moeten worden bij 
een vergunningaanvraag. 
Mijnbouwwet: hoofdstuk 2, artikelen 6-24 
Mijnbouwbesluit: artikel 7 
Mijnbouwregeling: artikel 1.2.1, artikel 1.2.2, artikelen 1.3.1-1.3.3, bijlage 1 en bijlage 2 
De figuur op de volgende pagina geeft (ondermeer) een overzicht van de blokken waarvoor een 
opsporingsvergunning is verleend. 
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Figuur B4-1 Opsporings-, winning- en opslagvergunningen (1 jan 2011) 
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BIJLAGE 5 Beschrijving niet-gevoelige gebieden Noordzee 
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Voor de geografische ligging van een aantal hieronder beschreven gebieden, wordt verwezen naar de 
kaart in bijlage 2. 
 
 ABIOTISCH MILIEU 


 
Water 


Stroming 


De Noordzee is een open systeem waar watermassa's van verschillende herkomst doorheen stromen. Er 
zijn vier verschillende watermassa's te onderscheiden, namelijk: Kanaalwater, centraal Noordzeewater, 
Engels en Schots kustwater en continentaal kustwater (Bergman et al., 1991, Holtmann & Groenewold, 
1992; Leopold & Dankers, 1997). Het Kanaalwater, dat in het zuiden de zuidelijke Noordzee 
binnenstroomt, is relatief zout, helder en arm aan nutriënten en organisch materiaal. Tijdens de 
doorstroming van de Zuidelijke Bocht wordt dit water troebeler als gevolg van de opwerveling van 
sediment door de sterke stroming. Het centrale Noordzeewater, dat vanuit het noorden wordt aangevoerd, 
is relatief zout, helder en arm aan nutriënten en organisch materiaal. Zowel het Engelse als het 
Continentale kustwater is troebeler, nutriëntrijker en bevat hogere gehalten aan verontreinigingen. Ook de 
fytoplanktonconcentraties in deze watermassa's zijn hoger (Ecomare, 1997). De overgangen tussen de 
verschillende watergebieden zijn op satellietbeelden goed herkenbaar. Ze hebben ieder duidelijk 
verschillende eigenschappen en levensgemeenschappen. Toch is het NCP een open gebied en zijn de 
deelgebieden daarin nauw met elkaar verbonden (Leopold & Dankers, 1997). 
 
De watercirculatie in de Noordzee ontstaat door een samenspel van getijdenstromingen, de heersende 
windrichting en windkracht, de corioliskracht, de verschillende waterdiepten, de vorm van de kustlijnen, de 
aanvoer van water uit de Oostzee en uit de rivieren, etc. De getijdengolven in de Atlantische Oceaan 
veroorzaken de eb- en vloedstromen in de Noordzee (de Noordzee zelf is te klein om 'eigen' 
getijdengolven te kunnen bevatten). De eb- en vloedstroom heffen elkaar echter niet volledig op. Over een 
langere periode gezien overheerst de vloedstroom. Dit resulteert in een reststroom waardoor het 
inkomende water vanuit het Kanaal van noord naar zuid door het Noordzeebekken stroomt en weer in de 
Atlantische Oceaan terechtkomt, ondanks steeds wisselende getijdenstroomrichtingen en 
weersomstandigheden. De verblijftijd van het Noordzeewater is daardoor 1 tot 2 jaar (ICONA, 2004; 
Ecomare, 1997). 
 
Fronten 


Belangrijke gebieden binnen het Nederlands deel van de Noordzee vallen samen met fronten. Een 
waterfront is een zone waar watermassa's bij elkaar komen, die verschillen in biologische en/of fysisch-
chemische eigenschappen. Er bestaan verschillende typen fronten, zoals zoutfronten en fronten die 
ontstaan op de grens van watermassa's met een verschil in verticale menging. Een zoutfront ontstaat op 
de grens van twee (of meer) watermassa's met verschillende saliniteit.  
Er kunnen verschillende typen fronten in de waterkolom binnen de Transitiezone worden waargenomen. 
Zo ligt 's zomers een getijdenfront binnen de Transitiezone. Dit front kan alleen 's zomers bestaan en 
vormt de overgang van het goed doormengde water in de Zuidelijke Bocht naar de gelaagde waterkolom 
op de Oestergronden ten noorden daarvan. Dit front ligt over de gehele breedte van het NCP boven de 
dieptezone tussen 30 en 40 meter. De exacte locatie is variabel en afhankelijk van bijvoorbeeld 
weersinvloeden (De Gee et al., 1991).  
 
Gedurende het hele jaar vormt de Transitiezone de overgang tussen Kanaalwater en Centrale 
Noordzeewater (Bergman et al., 1991). Daarnaast kunnen zoutfronten voorkomen, die vanwege de 
geringe saliniteitsverschillen echter zwak zijn. 
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Figuur B5-1 Reststromen zuidelijke Noordzee tijdens de zomer (links) en 


winter (rechts) (bron: Noordzeeatlas) 


 
 


 


 


 


Waterkwaliteit 


De overheid heeft voor een aantal verontreinigende stoffen landelijk normen opgesteld voor de maximale 
concentratie in water en waterbodem. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen streef- en 
grenswaarden. Streef- en grenswaarden zijn afgeleid van wat bekend is over de risico’s die de stoffen 
meebrengen voor organismen in zoet water. Aangenomen wordt dat organismen in zout water dezelfde 
gevoeligheid voor verontreinigende stoffen hebben. Streefwaarden geven de gewenste eindsituatie aan. 
Ze zijn vergelijkbaar met natuurlijke achtergrondwaarden of het zogenaamde Verwaarloosbaar 
Risiconiveau. Op de Noordzee wordt uitgegaan van de Streefwaarde (SW) als waterkwaliteitsdoelstelling 
(Rismare notitie, Tweede kamer vergaderjaar 1996-1997, 21250 en 21990, nr. 40 ). 
 
Nutriënten 


Door menselijke activiteiten is de aanvoer van voedingsstoffen (stikstof- en fosfaatverbindingen) naar de 
Noordzee vanaf de jaren '30 toegenomen. In de kustzone, die van nature al rijker aan nutriënten is, kan 
deze toename wel een factor 5 bedragen en in de open zee een factor 2. Uit de Noordzeeatlas blijkt dat 
nitraat-, nitriet- en fosfaatgehalten in de winter doorgaans hoger zijn dan in de zomer. Dit wordt 
veroorzaakt door de relatief lage opname van deze verbindingen door algen in deze periode. In de winter 
treedt een duidelijke zonering op, waarbij in de kustzones de hoogste nutriëntengehalten worden 
aangetroffen (nitriet- en nitraat gehalte 10 - 50 µmol/l en fosfaatgehalten 0,75-2,00 µmol/l). 's Zomers 
bedraagt in het grootste deel van het NCP het nitraat- en nitrietgehalte < 1 µmol/l en fosfaatgehalte 
< 0,1 µmol/l. 
In de Noordzeeatlas zijn gegevens over de waterkwaliteit (nutriënten en zware metalen) uit de zomer van 
1986 en de winter van 1987 opgenomen. De concentraties nitraat en nitriet zijn in de zomer < 1 mmol/l 
(zoals in het grootste deel van het NCP). 's Winters wordt binnen de Oestergronden een grote variatie in 
nitraat- en nitrietconcentraties gevonden: van vrij hoog in het zuidoosten (6 - 10 mmol/l) tot < 4 mmol op de 
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grens met de Doggersbank. De fosfaatconcentratie in de zomer is < 0.1 mmol/l en varieert in de winter 
tussen 0,4 – 0,5 en 0,5 – 0,75 mmol/l. Bij vergelijking van deze waarden met de achtergrondconcentratie 
Noordzee uit de Vierde Nota Waterhuishouding (1998) blijkt dat de bovengenoemde nutriëntengehalten 
zowel ‘s zomers als 's winters vrijwel overal lager zijn dan deze waarden (0,02 mg P/l en 0,15 mg N/l). Pas 
bij een fosfaatconcentratie > 0,65 mmol/l wordt de achtergrondwaarde overschreden. 
 
Zware metalen en olie 


In de Noordzeeatlas zijn tevens gegevens opgenomen over cadmium en lood. Beide elementen komen 
van nature in zeewater voor, zij het in zeer lage concentraties (respectievelijk < 10 ng/l en < 0,5 ng/l). Deze 
concentraties komen alleen nog voor in het water dat vanuit de Atlantische Oceaan wordt aangevoerd. 
Voor de Hollandse kust zijn de waarden aanzienlijk verhoogd (cadmium > 40 ng/l en lood 2 - 5 ng/l) als 
gevolg van de instroom van verontreinigd rivierwater en depositie vanuit de atmosfeer. De 
cadmiumconcentratie op de Oestergronden is < 10 ng/l. De loodconcentratie is op vrijwel de gehele 
Oestergronden 0,5 - 1 ng/l. 
 
De concentraties van organische stoffen en (zware) metalen in de bodem zijn in de jaren 90 lager ten 
opzichte van de die in de jaren 80 (Laane & Groeneveld, 1999). Waarschijnlijk geldt dit ook voor de 
concentraties in zeewater. In de rapportage 'Signalen uit de Noordzee' (Rijkswaterstaat, 2003) wordt 
geconcludeerd dat nog niet wordt voldaan aan de operationele streefwaarden en dat voor een aantal 
stoffen zelfs nog de MTR (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau) wordt overschreden. Aanpak bij de bron 
dient volgens de rapportage met kracht internationaal te worden voortgezet. Stoffen die de MTR 
overschrijden zijn PCB, PAK, organotin (scheepvaart), HCB, minerale olie, gebromeerde brandvertragers 
(nieuw aangetroffen) en ftalaten (nieuw aangetroffen). Met uitzondering van zeer geringe hoeveelheden 
olie worden deze stoffen niet geloosd bij diepboringen. 
 
Jaarlijks maakt Staatstoezicht op de Mijnen voor de Nederlandse olie- en gaswinningsindustrie een 
inventarisatie van de koolwaterstoflozingen zowel ten gevolge van operationele lozingen (lozing van 
productiewater, en was, hemel- en schrobwater) en als ten gevolge van incidentele lozingen (spills). In 
onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen. De bijdrage van de olie- en gaswinning 
(waaronder diepboringen) aan de totale oliebelasting op het NCP werd in 1997 geschat op circa 1% (RIKZ 
1997). 
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Tabel B5-1  Overzicht van de olielozingen op het Nederlands deel van de Noordzee als gevolg van 


de olie- en gaswinning, waaronder diepboringen (in ton/jaar) 


 


2004 2005 2006 2007 2008 Gem.


I Gasproducerende installaties


Aantal lozende installaties 82 83 85 86 87 85
Alifaten geloosd [ton] 10 8 7 9 9 9
Aromaten geloosd [ton] 48 36 36 45 44 42


Productiewater [103 m3] 542 494 449 480 599 513


Hemel / spoelwater  [103 m3] 243 180 191 183 188 197


II Olieproducerende installaties


Aantal lozende installaties 7 7 8 8 8 8
Alifaten geloosd [ton] 111 103 110 149 133 121
Aromaten geloosd [ton] 35 36 19 31 29 30
Productiewater [103 m3] 7 977 8 436 10 083 11 976 10 332 9 761


Hemel / spoelwater  [103 m3] 98 36 34 58 46 54
III Incidentele lozingen


Aantal incidentele lozingen 26 21 26 30 27 26
Alifaten geloosd [ton] 2 < 1 < 1 1 1 2
Totalen


Totaal geloosd alifaten [ton] 123 112 118 159 143 131
Totaal geloosd aromaten [ton] 83 72 55 76 73 72
Totaal geloosd olie [ton] 206 184 173 235 216 203  
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Bodem 


De huidige verdeling van 
het oppervlaktesediment 
is als gevolg van 
getijdenstromingen, 
golfwerking en diepte 
ontstaan (ICONA, 2004). 
Zandtransport vindt 
plaats in gebieden met 
sterke getijdenstroming of 
golfwerking. De meest 
recente 
sedimentformaties zijn de 
zandbanken (50 - 100 km 
lang) langs de kust, 
zandgolfsystemen 
(1 - 12 m hoog en 
60 - 600 m lang) in de 
Zuidelijk Bocht en 
slibafzettingen in onder 
andere de Oestergronden 
(Zevenboom et al., 1991; 
Bergman et al., 1991; 
Holtmann et al., 1996). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sediment wordt ingedeeld in verschillende types op basis van de mediane korrelgrootte.  
 


 < 50 µm slib (Holtmann et al., 1996)  


 < 70 µm slib (Bergman et al., 1991) 


70-175 µm zeer fijn zand 


175-250 µm fijn zand 


250-300 µm fijn - mediair zand 


300-350 µm mediair - grof zand 


 > 350 µm grof zand 
 


In de ondiepe Zuidelijke Bocht (0 - 30 m) treden sterke getijdenstromingen op, waardoor slibdeeltjes in de 
waterkolom blijven zweven of weer worden opgewerveld van de bodem. Alleen grof zand kan hier 
bezinken. In noordelijke richting neemt de diepte toe en de stroomsnelheid af waardoor ook de 


korrelgrootte van het sediment afneemt. Hierdoor vindt er in de Transitiezone en Oestergronden 


 


Figuur B5-2 Bodemsamenstelling Nederlands continentaal plat (bron: 


Noordzeeatlas) 
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sedimentatie plaats van fijn materiaal. Ook in de Waddenzee en de Duitse Bocht vindt sedimentatie plaats. 
Holtmann et al. (1997) hebben tussen 1986 en 1996 een toename van de korrelgrootte van het sediment 


waargenomen.  
 
Het gehalte slib in het sediment is tussen 1986 en 1992 toegenomen, terwijl tussen 1992 en 1996 een 


afname is opgetreden. Deze veranderingen van het sediment waren op het NCP vooral op de 
Doggersbank en de Oestergronden waarneembaar. 
 


De Transitiezone vormt een overgangszone tussen de grofzandige, slibarme Zuidelijke Bocht en het 
fijnzandige en slibrijkere sediment van de Oestergronden. Doordat de diepte in de Transitiezone over een 
relatief korte afstand van 30 m naar 40 meter gaat en het Noordzeebekken breder wordt, neemt de 


stroomsnelheid in deze zone af en wordt net laag genoeg om slib te laten bezinken. De bodem bevat dan 
ook een relatief hoge concentratie slib met een hoge concentratie organisch materiaal. 
 


Evenals in de Transitiezone sedimenteert op de Oestergronden veel fijn materiaal. Vanwege de grote 
diepte van de Oestergronden (40 - 50 m) en de zwakke stroming wordt gesedimenteerd materiaal niet 
opnieuw opgewerveld. Bovendien wordt het gebied door de ondiepe Doggersbank ten noorden beschermd 


tegen grote golven die bij noordwestelijke storm kunnen ontstaan. Het sediment van de Oestergronden 
bestaat dan ook uit fijn zand met een vrij hoog percentage slib ( > 2%) en slibdeeltjes van < 70 µm 
(Bergman et al., 1991). 


 
Bodemkwaliteit 


In de Noordzeeatlas zijn gegevens opgenomen over het cadmium- en kopergehalte in de bodem. Van 
nature komen beide elementen in het sediment (fractie < 63 µm) voor, resp. 0.2 - 0.4 mg cadmium per kg 
droge stof (d.s.) en 15 - 40 mg koper per kg d.s. De Noordzee wordt extra belast met cadmium dat wordt 
meegevoerd door slib dat door de uitstroming van rivierwater of de storting van baggerspecie in zee 
terechtkomt. In de kustzone zijn in 1986 voor cadmiumgehalten aangetroffen van 1.2 - 1.5 mg d.s. Verder 
van de kust namen de gehalten geleidelijk af naar < 0.3 mg/kg d.s. Voor koper varieerden de gehalten in 
de kustzone van < 30 tot 45 mg/kg d.s. en verder uit de kust was dit 45 tot > 90 mg/kg d.s. Dit is het gevolg 
van lozingen van afvalzuren uit de Duitse titaandioxide-industrie. Sinds 1 januari 1990 zijn deze lozingen 
beëindigd. 
 
In de Noordzeeatlas zijn tevens gegevens over de organische microverontreinigingen PAK, PCB-138 en 
HCB opgenomen. Deze stoffen worden via de rivieren aangevoerd. PAK’s en PCB's komen daarnaast in 
zee bij storting van baggerspecie en via depositie vanuit de atmosfeer. Van nature komen deze stoffen 
niet voor in de Noordzee. Alle drie worden in de kustzone in de hoogste concentraties gevonden en 
nemen af met toenemende afstand uit de kust. In 1986 bedroegen de concentraties van PAK’s, PCB-138 
en HCB respectievelijk 6 tot < 9 µg/kg d.s., 6 tot > 9 µg/kg d.s. en 1 tot > 5 µg/kg d.s. 
 
Voor het NCP als geheel is gebleken uit onderzoek (Laane & Groeneveld, 1999) dat tussen 1981 en 1996 
de meest onderzochte organische stoffen en (zware) metalen de concentraties zijn afgenomen. Dit sluit 
aan op de conclusie in het blad 'trendsinwater.nl' (nummer 16, augustus 2005) dat er de afgelopen 25 jaar 
een relatief snelle kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden van het sediment. Overigens is er de laatste 
tien jaar sprake van een stabilisatie, omdat de concentraties in aangevoerd nieuw sediment niet sterk 
meer dalen. 
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Lucht en luchtkwaliteit 


De luchtkwaliteit in Nederland wordt door het RIVM gemonitord met een aantal meetstations verspreid 
over Nederland. Deze meetstations bevinden zich echter niet op zee. Daarom zijn er geen specifieke 
gegevens bekend over de luchtkwaliteit op zee. Door het ontbreken van grote emissiebronnen is het te 
verwachten dat de concentraties van verontreinigende stoffen op zee lager zijn dan aan land. Dit blijkt ook 
al omdat de luchtkwaliteit van de kuststations beter is dan die van de meer landinwaarts gelegen 
meetpunten. Een globaal beeld worden geschetst aan de hand van gegevens van meetstations van het 
landelijke meetnet luchtkwaliteit in Nederland die dicht bij de kust liggen. De stations Wieringerwerf (kop 
van Noord-Holland) en Kollumerwaard (Lauwersmeer in noord Friesland) komen het meest in aanmerking, 
omdat ze van de beschikbare stations het dichtst bij de kust liggen. Een aantal relevante meetgegevens 
staat in Tabel B5.2 en is afkomstig uit de publicatie Jaaroverzicht Luchtkwaliteit 2007, RIVM, 2008.  
 


Tabel B5.2 Overzicht meetgegevens 2002 van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 


 
Meetstation 


Component 


Wieringerwerf (N-H) 


[µµµµg/m
3
] 


Kollumerwaard (Fr)  


[µµµµg/m
3
] 


EU grenswaarde 


[µµµµg/m
3
] 


Stikstofdioxiden (NO2) 
· 98-percentiel 
· jaargemiddelde 


 
 55 
 13 


 
 39 
 10 


 
  


 40 


Zwaveldioxide (SO2) 
· 98-percentiel 
· jaargemiddelde  


 
10 
 2 


 
 4 
 1 


 
  


 20 


Zwevende deeltjes 
Fijn stof (PM10)  
· 98-percentiel 
· jaargemiddelde 


 
 


50 
22 


 
 


60 
26 


 
 


40 
 


Ozon (O3) 
1) 


· max. uurgemiddelde 
· jaargemiddelde 


 
139 
 47 


 
 167 
 54 


 
 2402) 


 
1) Weergegeven in ng/m3 
2) EU alarmdrempelwaarde 


 
De concentraties op leefniveau van zwaveloxiden zijn voor een belangrijk deel continentaal geldende 
waarden omdat deze stoffen zich over grote gebieden verspreiden. Stikstofoxidenconcentraties zijn 
landelijk / regionaal geldende waarden. Dit betekent dat de zwaveloxidenconcentraties boven het NCP 
redelijk met de waarden in de tabel zullen overeenkomen, terwijl - gezien het ontbreken van significante 
stikstofdioxidebronnen - de stikstofdioxideconcentraties wat lager zullen zijn. Concentraties van andere 
stoffen als ammoniak, benzeen en (fijn) stof worden vooral bepaald door de lokale of regionale situatie. 
Gezien het feit dat er zich weinig ammoniak- en stofbronnen bevinden nabij de voorgenomen locatie mag 
worden verwacht dat de ammoniak- en stofconcentraties duidelijk lager zullen zijn dan in de Tabel B5.2 
opgenomen waarden. Rekening houdend met de activiteiten op boorinstallaties mag worden verwacht dat 
plaatselijk in de lucht wel verhoogde concentraties kunnen voorkomen van onder andere koolwaterstoffen 
en aromaten (benzeen). 
 
Jaarlijks worden in Nederland de emissies naar lucht voor de verschillende stoffen en doelgroepen 
bepaald. Op het niveau van de doelgroepen wordt dit gedaan door de Landelijke emissieregistratie. Voor 
de olie- en gaswinningsindustrie wordt jaarlijks een inventarisatie gemaakt van de emissies als uitvloeisel 
van het milieuconvenant.  
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Gegevens uit beide bronnen zijn in de onderstaande tabel opgenomen, zodat inzicht bestaat in de omvang 
van de emissies van de offshore olie- en gaswinningssector in relatie tot sectorale en totale Nederlandse 
emissies. 
 


Tabel B5-3  Overzicht van de jaarlijkse Nederlandse sectorale en totale emissies 


 


Sector


Koolstof- Methaan Stikstofoxiden Zwaveloxiden VOS


dioxide (als NO2) (als SO2) excl. CH4


Mton kton kton kton kton


Energiesector 55.0 45.7 8.9 34.1 10.3
Raffinaderijen 11.7 1.1 29.9 9.3 8.0
Industrie, totaal 33.6 16.5 15.1 31.7 37.2
Huishoudens 17.2 15.2 0.5 12.7 32.0
Handel, Diensten, Overheid 10.3 5.2 0.5 10.6 19.8
Stationaire bronnen, overig 15.3 722.4 0.4 15.2 11.0
Mobiele bronnen, totaal 43.2 2.6 75.0 322.8 49.6
Totaal (stationair + mobiel) 186.3 808.6 130.2 436.4 168.0
Olie- gaswinning offshore 1.4 16.9 3.0 0.1 5.5


Klimaat Verzuring


Emissies naar lucht 2007


 
 
 
Licht 


De aanwezige boorplatforms in de Noordzee stralen licht uit. Door het open karakter van de Noordzee, zal 
dit licht tot op grote afstand van het platform zichtbaar zijn. In onderstaande figuur is de ligging van de 
huidige productieplatforms (situatie 1 januari 2011) weergegeven. Te zien valt dat de platforms min of 
meer geclusterd liggen. Op deze locaties zal dan ook de meeste uitstraling van licht plaatsvinden. 
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Figuur B5-3 Overzicht alle bestaande platforms (bron: jaarverslag NL Olie- en Gasportaal 2010) 
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HET BIOTISCH MILIEU 


 


Inleiding 


In het mariene ecosysteem vormt het fytoplankton de basis van de voedselketen. De eencellige algen 
zetten onder invloed van zonlicht anorganisch materiaal (onder andere nutriënten in de waterkolom) om in 
organisch materiaal. Dit wordt primaire productie genoemd. Het fytoplankton wordt gegeten door 
zoöplankton, de primaire consumenten. Het zoöplankton dient als voedsel voor secundaire consumenten, 
waartoe een aantal vis- en vogelsoorten behoort. Veel van deze vissen worden op hun beurt gegeten door 
andere vissen, door vogels of door zeezoogdieren. Deze laatstgenoemde diersoorten (en de mens), ook 
wel aangeduid als toppredatoren, vormen de laatste schakel in de mariene voedselketen. In onderstaande 
paragrafen worden deze diersoorten beschreven. 
 
Fytoplankton 


De groei van fytoplankton is afhankelijk van de hoeveelheid licht en nutriënten (nitraat, fosfaat en silicaat) 
in het water. In de Noordzee wisselen bloeien van verschillende algen elkaar af. In de winter is de 
waterkolom rijk aan nutriënten, maar is licht de beperkende factor voor de algengroei. In het voorjaar 
nemen de lichtintensiteit en aantal zonuren toe. Door de opeenvolgende algenbloeien dalen ’s zomers de 
concentraties fosfaat en nitraat in het zeewater sterk. In de zomer worden daarom de verlaagde 
concentraties nutriënten de beperkende factor voor de primaire productie. Als de nutriënten opraken, sterft 
een groot deel van het fytoplankton en zakt grotendeels naar de bodem (Bergman et al., 1991; 
Zevenboom et al., 1991). Pas in het najaar komen de nutriënten door mineralisatieprocessen in de bodem 
(microbiële kringloop) opnieuw beschikbaar voor het fytoplankton. In de herfst treden hierdoor opnieuw 
algenbloeien op. Licht is vanaf deze periode weer de beperkende factor voor fytoplanktongroei.  
Uit de Noordzeeatlas (ICONA, 2004), blijkt dat de primaire productie in het zuiden van de Oestergronden 
in de zomer (1986) varieerde van 50 - 100 mg C/m2/uur in het zuiden, tot < 50 in het noorden (ter 
vergelijking: in de Transitiezone en de Doggersbank worden waarden van 100 - 200 mg C/m2/uur 
gevonden). In de winter (1987) varieerden de waarden van 50 - 100 mg C/m2/uur in het westelijke deel tot 
< 25 mg C/m2/uur in het oostelijk deel. 
Omdat fytoplankton zich passief verspreidt hangt de verdeling ervan over de Noordzee naar fytoplankton 
nauw samen met de verdeling van de watermassa’s (Bergman et al, 1991). In de zuidelijke Noordzee 
treedt eerder bloei op, doordat het water relatief helder is en het hele jaar door gemiddeld dezelfde 
nutriëntenconcentraties heeft. 
 
Zoöplankton 


Onder zoöplankton worden de ongewervelde dieren verstaan die zwevend in de waterkolom voorkomen. 
In de grote voedselkringloop is het zoöplankton de belangrijkste primaire consument en vele soorten leven 
van fytoplankton. Zoöplankton groeit tussen april en oktober en heeft de hoogste biomassa in de zomer 
(Cramer et al., 1992). De belangrijkste predatoren op het zoöplankton zijn pelagische vissen, vooral Haring 
en Sprot (De Gee et al;., 1991; Ecomare, 1997).  
Er is niet veel informatie over zoöplankton. De zoöplanktongemeenschap in de Zuidelijke Bocht is duidelijk 
verschillend van die ten noorden van de Transitiezone (Leopold & Dankers, 1997). In het NIOZ rapport 
1991-3 wordt vermeld dat de productie van roeipootkreeftjes in de Zuidelijke Bocht lager is dan in de 
noordelijke Noordzee (respectievelijk 10 g C/m2/j en 20 g C/m2/j). In de Zuidelijke Bocht gaat een 
aanzienlijk deel van de primaire productie de microbiële kringloop in en komt dus niet direct bij het 
zoöplankton terecht. 
De Transitiezone vormt een overgangszone tussen zoöplanktongemeenschappen ten noorden en ten 
zuiden ervan. De dichtheid en biomassa in dit gebied zijn hoger dan in de gebieden er omheen. Dit heeft 
onder andere waarschijnlijk te maken met de verhoogde primaire productie (De Gee et al., 1991). 
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Benthos 


Tot het benthos behoren ongewervelde organismen, die op of in de zeebodem leven. Er is een 
onderverdeling te maken in plantaardige en dierlijke bodemorganismen, respectievelijk fytobenthos en 
zoöbenthos. Fytobenthos speelt buiten de Waddenzee een ondergeschikte rol in de primaire productie van 
het zee-ecosysteem. Als primaire producent is fytoplankton het belangrijkst. 
 
Zoöbenthos 


Het zoöbenthos is op te splitsen in ongewervelde dieren die op de zeebodem (epifauna) of in de 
zeebodem (endofauna) leven. De energie voor deze bodemfauna wordt geleverd door levende 
organismen (fyto- en zoöplankton) en dode organische deeltjes die uit het pelagisch systeem uitzakken 
(Ecomare, 1997). De verdeling van benthos is nauw gerelateerd aan omgevingsfactoren, zoals 
korrelgrootte van het sediment, stroomsnelheid van het zeewater en input van organisch materiaal. 
Hiernaast kan de verdeling worden beïnvloed door temperatuur, diepte, predatie en competitie (Bergman 
et al., 1991; Wintermans & Dankers, 1995; Holtmann et al., 1996; Ecomare, 1997). Zoöbenthos kan op 
grond van afmetingen ingedeeld worden in de volgende categorieën (De Gee et al., 1991; Holtmann et al., 
1996): 
• Microbenthos:  < 50 µm; 
• Meiobenthos: 50 µm – 1 mm; 
• Macrobenthos:   > 1 mm. 
Over het macrobenthos zijn de meeste gegevens aanwezig, over microbenthos is weinig bekend. Naast 
het verschil in afmetingen is er tussen meiobenthos en macrobenthos nog een belangrijk verschil. Het 
meiobenthos heeft namelijk een levenscyclus die geheel benthisch (op de zeebodem) is. Het merendeel 
van het macrobenthos daarentegen heeft een pelagisch larvaal stadium. 
 
Meiobenthos 


Nematoda (kleine wormachtigen) vormen de grootste groep binnen de meiofauna op het NCP, zowel wat 
betreft productiviteit (70 - 80%) als dichtheid (70 - 100%) (Bergman et al., 1991; Holtmann & Groenewold, 
1992; Holtmann et al., 1996). De diversiteit van de meiofauna is het hoogst in ondiepe habitats met grof 
zand en het laagst in diepe gebieden met slib (Holtmann & Groenewold, 1992; Holtmann et al., 1996). De 
dichtheden daarentegen zijn het laagst in habitats met zand met een hogere mediane korrelgrootte en het 
hoogst in gebieden met slib (Holtmann & Groenewold, 1992; Leopold & Dankers, 1997).  
De diversiteit van het meiobenthos is in de Transitiezone relatief laag (Holtmann & Groenewold, 1992). 
 
Macrobenthos 


Borstelwormen (Polychaeta) vormen de belangrijkste groep van het macrobenthos in het Nederlands deel 
van de Noordzee, zowel wat betreft biomassa als dichtheid. Andere belangrijke macrobenthostaxa zijn: 
kreeftachtigen (Crustacea), weekdieren (Mollusca) en stekelhuidigen (Echinodermata). Een aantal 
soorten, zoals de Hartegel (Echinocardium cordatum) en verschillende Polychaeten (Spiophanes bombyx, 
Nephtys cirrosa, Scoloplos armiger, Magelona papillicornis) wordt in het gehele NCP aangetroffen. Andere 
soorten vertonen een specifiek distributiepatroon. 
 
Bij het macrobenthos in de zuidelijke Noordzee is een grote seizoensvariatie in aantallen waarneembaar.  
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Figuur B5-4 Gebieden NCP met een verhoogde bodemdierendiversiteit (Lavaleye, 2000) 
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Vissen 


Er zijn meer dan 200 soorten vis waargenomen in de Noordzee. De meeste informatie is bekend over de 
commercieel meest interessante soorten. Gegevens uit de periode 1977 - 1985 tonen dat elf commercieel 
belangrijke vissoorten (kabeljauw, schelvis, wijting, koolvis, haring, makreel, zandspiering, kever, sprot, 
schol, tong) circa 70% van de totale biomassa (8,6 * 106 ton) vormen. Deze biomassa kan aan het einde 
van de zomer zelfs oplopen tot 13 * 106 ton, voornamelijk als gevolg van de toename van de horsmakreel. 
De jaarlijkse fluctuaties kunnen echter aanzienlijk zijn. Andere belangrijke vissoorten binnen het NCP zijn: 
schar, grauwe poon, schelvis, ruwe haai en de pitvis (Daan et al., 1990). In Figuur B5-5 staat een 
schematisch overzicht van de verdeling van de soortenrijkdom van vissoorten in de Noordzee. 
 
De Noordzeevissen staan onder zware druk van de visserij. Er is relatief slechts een gering aantal soorten 
waarop gevist wordt. De mortaliteit van de commerciële vissoorten is zeer hoog door de visserij. Hierdoor 
zijn de biomassa's en aantallen van deze soorten onnatuurlijk laag. Ook de leeftijdsopbouw is ernstig 
verstoord. Naast de commerciële vissoorten is de vangst van niet-commerciële soorten eveneens 
toegenomen. In het ‘Quality Status Report’ (1993) wordt een afname in aantallen van onder andere de 
hondshaai en zeeduivel genoemd. De grote pieterman is geheel verdwenen tussen 1930-1990. Heessen 
& Daan (1995) vermelden een toegenomen vangst van soorten als de dwergbolk, vierdradige meun en 
zeedonderpad. Trage bodembewoners zijn als gevolg van de intensieve visserij op het NCP gedecimeerd 
(Leopold & Dankers, 1997). De autonome ontwikkeling van de vissoorten is dan ook met name afhankelijk 
van ontwikkelingen bij de visserij en afhankelijk van het EU beleid. 
 
Verspreiding 


Binnen de Noordzee kunnen op grond van soortensamenstelling van de visfauna drie gebieden 
onderscheiden worden (Bergman et al., 1991, Cramer et al., 1992, Daan et al., 1990; Hartgers et al, 1996): 
• de zone rond de rand van het Continentaal Plat (200 - > 1000 m diep); 
• het centrale gebied (40 - 200 m diep); 
• zuidoostelijk zeegebied ( < 40 m diep). 
De Nederlandse sector bevindt zich in het zuidoostelijk zeegebied en bevat, vergeleken met de overige 
delen, in de zomer de grootste biomassa aan platvis en haring, een gemiddelde biomassa aan 
kabeljauwachtigen en haaien en de geringste biomassa aan roggen. 's Winters kunnen zich op relatief 
beperkte schaal verschuivingen voordoen (Bergman et al., 1991; Cramer et al.1992). In het algemeen is 
de diversiteit van de visfauna op het gehele NCP laag vanwege de sterke dominantie van een aantal 
platvissoorten (Hartgers et al., 1996). 
 
De Transitiezone vormt naast een overgangszone in sediment, zoöplankton en bodemfauna een 
overgangszone voor vissoorten. In de Transitiezone komt doorgaans veel vis voor. De visgemeenschap 
kent soorten uit de gebieden ten noorden en ten zuiden hiervan, die elk een karakteristieke 
soortensamenstelling hebben (Bergman et al., 1991; Hartgers et al., 1996). Voorkomende soorten zijn 
onder andere jonge haring, sprot, pitvis, schurftvis, dwergtong, schol en schar (Bergman et al., 1991; 
Cramer et al., 1992; Hartgers et al., 1996). 
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Figuur B5-5 Verdeling van de soortenrijkdom vis op het NCP op basis van trekgegevens 


afkomstig uit BTS-survey 1985 - 2003. Bron: RIVO 
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Vogels 


In Skov et al. (1995) zijn voor de gehele Noordzee (dus niet uitsluitend het Nederlandse deel) belangrijke 
vogelgebieden aangegeven. Deze gebieden zijn geselecteerd aan de hand van de belangrijkheid van een 
gebied voor vier ‘prioriteitgroepen’ van vogels: 
• soorten die bedreigd worden met (wereldwijde) uitsterving; 
• soorten die in grote aantallen voorkomen of afhankelijk zijn van specifieke gebieden in een bepaalde 


periode in het jaar; 
• soorten die bedreigd zijn of in aantallen afnemen op een ruime regionale schaal; 
• soorten met relatief kleine aantallen in de wereld. 
 
In totaal zijn 30 soorten geselecteerd, waarvan de populatie in de hele Noordzee minimaal 1% van de 
totale biogeografische populatie bedraagt. Aan de hand van de verspreiding en dichtheid van die soorten, 
zijn belangrijke vogelgebieden in de Noordzee bepaald. De waarde van een gebied is bepaald door de 
som van de percentages van de totale biogeografische populaties van de geselecteerde (30) soorten die 
in het betreffende gebied voorkomen. Een hoge waarde betekent dat het gebied voor meerdere soorten 
van belang is en/of dat een hoog percentage van de totale populatie in dat gebied voorkomt. 
 
Het NCP is het gehele jaar van internationaal belang voor Noordzeevogels en staat in de top tien van 
belangrijke vogelgebieden in Europa. Dit betreft met name de kustzone en daarnaast is het gebied rond de 
Bruine Bank en Breeveertien van waarde voor zeevogels. Voor een aantal soorten wordt op het NCP de 
1% Ramsarnorm overschreden. Dat betekent, dat in een jaar meer dan 1% van de totale populatie 
gedurende één of meer perioden in het gebied voorkomt. De soorten waar het in het NCP om gaat zijn: 
noordse stormvogel, jan van gent, kleine jager, grote jager, zilvermeeuw, grote mantelmeeuw, 
drieteenmeeuw, alk en zeekoet. De grootste aantallen vogels worden in de Nederlandse sector buiten het 
broedseizoen waargenomen. In de periode februari - maart is meer dan een half miljoen vogels 
aangetroffen (Camphuysen & Leopold, 1994). 
 
Geconcludeerd wordt in het rapport dat het gehele NCP van belang is voor vogels en ten aanzien van 
vogels een verhoogde natuurwaarde heeft. Vier gebieden hebben voor vogels specifieke waarden, te 
weten de Doggersbank, de Centrale Oestergronden, het Friese Front en de Kustzone. Deze zijn als 
Natura 2000 gebieden aangemerkt en vallen buiten deze effectenanalyse. 
 


 







 DHV B.V. 


 


 
NOGEPA/Milieueffectenanalyse bijlage 5 
MD-AF20120222/ISEE - 17 - 
Klant vertrouwelijk      


 
 
 


 


 
Figuur B5-6 Berekende vogelwaarden voor de maanden februari - maart (links) en oktober - 


november (rechts). De waarden zijn berekend uit een combinatie van RIKZ en ESAS 


gegevens uit de periode 1991 t/m 2002. De verspreiding in februari - maart wordt 


waarschijnlijk mede beïnvloed door de visserij. 


 
Zeezoogdieren 


Zeezoogdieren zijn de toppredatoren in zee. Ze zijn warmbloedig en hebben in verhouding tot hun 
biomassa een hoge voedselconsumptie. Er zijn twee soorten natuurwaarden voor zeezoogdieren 
onderscheiden: Ongestoordheid en Bijzondere soorten. Grofweg kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen zeehonden en walvisachtigen. 
 
Walvisachtigen 


Binnen de grenzen van de Nederlandse sector van de Noordzee worden twee soorten walvisachtigen 
regelmatig op zee gezien: de Bruinvis (Phocoena phocoena) en de Witsnuitdolfijn (Lagenorhynchus 


abirostris) (Bergman et al., 1991; Ecomare, 1997). 
 
De Bruinvis is de meest algemene en de kleinste walvisachtige op het NCP. Naar schatting komen er 
15000 exemplaren van de Bruinvis op het NCP voor, vooral tussen januari en april (Leopold & Dankers, 
1997; Camphuysen & Leopold, 1998). 
 
Voor Witsnuitdolfijnen vormt het NCP de oostgrens van het verspreidingsgebied. De geschatte 
populatiegrootte in de Noordzee is tenminste 7800 (Leopold & Dankers, 1997). Na juni trekken deze 
dolfijnen richting de Engelse kust. Ze komen dan ten westen en ten noorden van de Doggersbank voor en 
worden in die periode regelmatig op het NCP gezien (Cramer et al., 1992). 
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Zeehonden 


In het Nederlands deel van de Noordzee komen twee soorten zeehonden voor; de Gewone zeehond 
(Phoca vitulina) en de Grijze zeehond (Halichoerus grypus) (Reijnders & Lankester, 1990; Bergman et al., 
1991; Cramer et al., 1992; Leopold & Dankers, 1997). Deze zeehonden gebruiken de Noordzee alleen om 
te foerageren. De Gewone zeehond eet vooral vis, de Grijze zeehond vis en kreeftachtigen. Ze worden 
soms door vissers als concurrenten gezien. 
 
Zeehonden worden het meest gezien in de buurt van de gebieden, waar ze rusten en waar de jongen 
opgroeien: het Deltagebied (Gewone zeehond) en de Waddenzee (Gewone en Grijze zeehond). De Grijze 
zeehond trekt ver de Noordzee op. De kolonies in Nederland zijn ontstaan uit dieren die afkomstig zijn van 
de Britse eilanden. Tussen beide groepen is nog steeds regelmatig contact (Leopold & Dankers, 1997). De 
Gewone zeehond komt vooral ‘s winters in de kustzone ten noorden van de Waddenzee voor. 
Waarschijnlijk volgen ze de migratie van de prooidieren (Leopold & Dankers, 1997). 
 
Bruinvissen (Phocoena phocoena) 


In de RIKZ inventarisatie (F.A. Arts / C.M. Barrevoets, 2005) is de verspreiding van zeevogels en 
bruinvissen op het NCP in de periode 1991 – 2005 onderzocht (zie ook § 0). Onderstaand zijn de 
belangrijkste bevindingen uit het rapport voor de Bruinvis samengevat. 
 
De Bruinvis is een kleine walvisachtige die nauw verwant is aan de dolfijnen. Bruinvissen komen voor in de 
kustwateren van de subpolaire tot in de gematigde wateren van de Atlantische en Grote Oceaan. In de 
jaren zestig was de soort hier vrijwel verdwenen. Sinds de jaren negentig neemt het aantal waarnemingen 
voor de Nederlandse kust weer toe. Het voedsel van de volwassen Bruinvis bestaat uit allerlei soorten vis. 
Pas vanaf 1995 was het aantal waarnemingen van Bruinvissen groot genoeg om een voorspelling te 
maken van de verspreiding over het NCP. Omdat de soort schaars voorkomt, verschilt het 
verspreidingspatroon jaarlijks sterk. In februari / maart verschijnt de Bruinvis op het NCP en wordt 
aangetroffen in de kustzone en op het Friese Front. In april / mei verlaten de Bruinvissen de zuidelijke 
kustzone en trekken de zee op. Op grote delen van het NCP worden Bruinvissen waargenomen met 
hogere concentraties in de zuidelijke Noordzee, het Friese Front, de Klaverbank en de Doggersbank. De 
diepe delen van de Oestergronden worden duidelijk gemeden. In juni / juli trekken de Bruinvissen naar het 
noordelijk deel van het NCP en verblijven op grote afstand van de Nederlandse kust om pas in februari / 
maart terug te keren.  
 
Daarnaast zijn recent nog twee andere onderzoeken naar bruinvissen verricht. Dit betreft een 
baselineonderzoek naar het voorkomen van de bruinvis op de locatie van het Near Shore Windpark bij 
Egmond (Alterra, Brasseur et al.), 2004 en een onderzoek naar bruinvissen voor de kust van een aantal 
Nederlandse en Duitse Waddeneilanden (F. Thomson et al., 2005). 
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VOORWOORD


Het jaar 2007 is belangrijk voor de Nederlandse implementatie van de Vogel- en Habi-
tatrichtlijnen in Nederland. In januari 2007 is de aanwijzingsprocedure van de eerste 
111 Natura 2000 gebieden gestart. Door de aanwijzing is een levendige maatschap-
pelijke discussie gaande over de gevolgen van dit Europese natuurbeleid, zowel voor 
de direct betrokkenen als voor de maatschappij als geheel. Dit rapport levert een 
bijdrage aan deze discussie.


Er zijn zeker perspectieven om de Europese doelstellingen van de Vogel- en Habi-
tatrichtlijnen in Nederland te realiseren. De doelen komen goed overeen met de  
nationale natuurdoelen en de gehele Ecologische Hoofdstructuur is van belang voor 
de Europese doelstelling. Het halen van de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen 
is echter geen sinecure, omdat ze een verbetering van de milieu-, water- en ruim-
teomstandigheden vergen. Ook deze verbetering is al ingezet ten behoeve van de 
nationale natuurdoelen. Daarbij zijn velen betrokken, doordat ze in of nabij de Natura 
2000 gebieden activiteiten ontplooien, bijvoorbeeld met een bedrijf of als eigenaar 
van grond.


Het rapport is geschreven op verzoek van het Ministerie van LNV. Belangrijke bijdra-
gen zijn geleverd door Alterra en de Vereniging Onderzoek Flora en Fauna. De ana-
lyses in dit rapport zijn gebaseerd op gegevens die andere organisaties beschikbaar 
gesteld hebben, met name Alterra en de Particuliere Gegevensbeherende Organisa-
ties.


De directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau


Prof. Ir. N.D. van Egmond


VOORWOORD


3











INHOuD


Voorwoord   3


Beleidsconclusies    7


1. Inleiding   13


2. De Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Natura 2000 gebieden in Nederland   17


3. Natura 2000: eigendom, beheer en gebruik   31


4. Huidige situatie: staat van instandhouding, ruimte en milieu   49


5. Toekomstige ontwikkelingen   69


6. Nederland en Europa   85


Literatuur   93


INHOUD


5











BELEIDSCONCLUSIES


7


BeleIDsCONClusIes


De aanwijzing van de Nederlandse Natura 2000 gebieden en de wettelijke bescher-
ming van internationaal belangrijke soorten vormen de eerste stappen ter bescher-
ming van de Europese natuurwaarden in Nederland. Momenteel is Nederland nog ver 
af van de gestelde doelen: de staat van instandhouding van veel soorten en habitats is 
nog ongunstig en de milieu-, water- en ruimteomstandigheden zijn onvoldoende om 
tot verbetering te komen. Verbetering van deze omstandigheden is een voorwaarde 
om de doelen te bereiken. Toekomstscenario’s tonen aan dat met gericht milieu- 
en natuurbeleid het mogelijk is om de Europees belangrijke soorten en habitats te 
beschermen. De verplichting deze doelen te bereiken vloeit voort uit de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen.


De Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en het onder de Habitatrichtlijn ingestelde 
Natura 2000 netwerk van gebieden zijn natuurbeschermingsinstrumenten van de 
Europese Unie. In Nederland zijn de te beschermen soorten via de Flora- en Fauna-
wet beschermd, de Natura 2000 gebieden zijn bij de Europese Unie aangemeld en 
goedgekeurd en de bescherming van deze gebieden is in de Natuurbeschermingswet 
geregeld. In de Contourennotitie (LNV, 2005) heeft het kabinet aangegeven hoe het 
de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, in het bijzonder de Natura 
2000 gebieden, vorm wil geven. Een belangrijke stap voor realisatie van de doelen 
zijn de beheersplannen, die per gebied aangeven hoe de Natura 2000 doelen bereikt 
moeten worden. Deze beheersplannen worden deels door het Rijk en deels door de 
provincies opgesteld.
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Staat van instandhouding Vogel- en Habitatrichtlijn 2006


Staat van instandhouding van habitats en soorten uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen, waar 
Natura 2000 gebieden voor zijn aangewezen. Bron: LNV (2006b).
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Vogel- en Habitatrichtlijnen leiden tot aanzienlijke verbeterop-
gave


De doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen leiden tot een opgave om de leefom-
standigheden van de te beschermen soorten en habitats te verbeteren. Ongeveer 
tweederde van de te beschermen soorten en habitats bevindt zich namelijk in een 
‘ongunstige staat van instandhouding’. Voor deze soorten geven de Vogel- en Habi-
tatrichtlijnen een expliciete verbeteropgave: de staat van instandhouding moet 
gunstig worden. De richtlijnen geven geen deadline wanneer de gunstige staat van 
instandhouding bereikt moet zijn, maar verplichten tot ‘behoud en herstel’.


De milieu- en ruimtecondities zijn voor veel soorten en habitats nog ongunstig en 
dragen bij aan de ongunstige staat van instandhouding. Dit geldt ook voor de habi-
tats en soorten waar Nederland zeer belangrijk voor is. Bij het beleid zoals dat nu is 
voorgenomen vermindert de milieu- en ruimtedruk in de Natura 2000 gebieden tus-
sen nu en 2040 wel, maar worden de milieu- en ruimteproblemen niet opgelost. Ener-
zijds leidt de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) tot vergroting van 
natuurgebieden, zodat verstorende activiteiten gemiddeld verder van Natura 2000 
gebieden af komen te liggen. Anderzijds worden voor kwetsbare natuur de goede 
milieucondities niet bereikt. Voor de overige Nederlandse natuur, te weten de EHS 
zoals gerealiseerd in 2018, lijkt er zelfs geen verbetering van de milieuomstandig-
heden op te treden. Oorzaak van de achterblijvende kwaliteitsontwikkeling van de 
gerealiseerde EHS is de blijvende nabijheid van gebruiksfuncties als wonen, werken 
en landbouw.


De toekomstscenario’s geven aan dat de hoge achtergronddepositie van stikstof en 
verzurende stoffen alleen bij gericht milieubeleid sterk verminderd wordt, zoals blijkt 
uit de scenario’s die op duurzaamheid en overheidssturing gericht zijn. Bij de op 
economische groei gerichte scenario’s is de depositie in 2040 wel gedaald, maar blijft 
boven het niveau dat voor de bescherming van de Natura 2000 gebieden wenselijk 
is. Deze ontoereikende daling geldt ook voor de belasting van oppervlaktewater met 
fosfaat en stikstof, gebaseerd op een doorrekening van het huidige mestbeleid tot 
2030. Voor oppervlaktewater komt de concentratie fosfaat in beken en sloten binnen 
bereik van het indicatieve ‘Goed Ecologisch Potentieel’ zoals dat in de Kaderrichtlijn 
Water ingesteld wordt, maar bij meren blijft het boven deze waarde.


Een kwalitatief goede EHS is van belang voor de Natura 2000 doelen: voor een gun-
stige staat van instandhouding van veel soorten is een groter oppervlakte kwalitatief 
goede natuur nodig dan aanwezig in de Natura 2000 gebieden. Voor moerassen, 
natte graslanden en natuurlijke beeklopen blijken de geplande hoeveelheden in de 
EHS onvoldoende om te voldoen aan de eisen van de VHR-soorten. Goede kansen voor 
vergroting van moerassen en natte graslanden liggen in de natte as in het westen en 
de moerasgebieden in Overijssel, Friesland en Groningen.


8
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Een aantal soorten heeft een ruimtebehoefte die Nederland overstijgt en een aantal 
soorten en habitats komt in Nederland voor als een uitloper van een buitenlands 
verspreidingsgebied. Door voor dit type habitats en soorten samenwerking met buur-
landen te zoeken kan op grotere schaal dan Nederland naar een goede bescherming 
gezocht worden. De Europese Commissie geeft aan de staat van instandhouding op 
het niveau van het hele Natura 2000 netwerk te bezien. Afspraken met in eerste instan-
tie Duitsland en België zijn een middel om de instandhouding over de landsgrenzen 
heen te waarborgen. Nu is er nog weinig Natura 2000 gerichte samenwerking over 
de grenzen. In 2005 bleek er in een aantal grensoverschrijdende natuurgebieden wel 
samenwerking te zijn, maar Natura 2000 speelde daar geen rol in.


Op het moment dat de staat van instandhouding van een habitat of soort op Europees 
niveau als ongunstig beschouwd wordt, zal van Nederland een actieve bijdrage ver-
wacht worden. Ook als het een habitat of soort betreft waarvan de Contourennotitie 
stelt ‘een minder hoge inzet na te streven als van Nederland redelijkerwijs niet kan 
worden verwacht dat een bepaalde soort of habitattype (op die plaats) op de langere 
termijn binnen Nederland in een gunstige staat van instandhouding gebracht kan 
worden’. De komende Europese Habitatrichtlijnrapportage (in 2007) zal naar ver-
wachting inzicht geven over de Europese staat van instandhouding van soorten en 
habitats.


Realisatie Vogel- en Habitatrichtlijnen een verantwoordelijkheid 
van velen…


Veel mensen en organisaties zijn betrokken bij de uitvoering van de Vogel- en Habi-
tatrichtlijnen. Natura 2000 gebieden op het land en het water kennen veel eigenaren 
en gebruikers en wettelijk beschermde, internationaal belangrijke soorten komen 
overal voor. Al deze mensen en organisaties hebben hun eigen belangen, die niet 
altijd met de doelen van de richtlijnen stroken. Toch moeten de doelen van de Vogel- 
en Habitatrichtlijnen gezamenlijk bereikt worden.


Casestudies laten zien dat het draagvlak voor het Natura 2000 beleid vooral op lokaal 
niveau bij gemeente en belangenorganisaties van recreatie en landbouw nog matig 
is. Op regionaal niveau, vooral bij de provincies, is wel draagvlak voor het uitvoeren 
van de richtlijnen aanwezig. Voor het creëren van lokaal draagvlak is betrokkenheid 
van lokale bestuurders, beheerders en lokale belanghebbenden essentieel.


…dus vergen beheersplannen integrale belangenafweging


Omdat de realisatie een verantwoordelijkheid van velen is, is ook een integrale afwe-
ging van hun belangen nodig om de doelen te kunnen bereiken. Het opstellen van 
beheersplannen vergt dan ook meer dan alleen een plan voor het realiseren van 
de natuurdoelen, ook andere belangen zullen een plaats opeisen. Daarbij spelen de 
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randvoorwaarden van de Vogel- en Habitatrichtlijnen een rol (behoud en verbetering 
van de staat van instandhouding), maar is draagvlak en medewerking van andere 
eigenaren en gebruikers nodig om tot duurzame bescherming te komen. Dit geldt 
des te meer omdat ook activiteiten buiten de gebieden betrokken moeten worden 
indien ze een negatieve invloed (kunnen) hebben op het bereiken van de doelen in 
de gebieden. Daarmee worden alle ‘buren’ in het proces betrokken. Het beheersplan 
dient dan zowel om afspraken over gemaakte afwegingen vast te leggen, als om con-
crete maatregelen te specificeren om de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen 
te bereiken.


De LNV-handreiking voor het opstellen van beheersplannen beschrijft welke onder-
delen het plan moet bevatten, maar geeft nog weinig richting aan het proces om tot 
overeenstemming met alle betrokkenen te komen. Beheersplannen worden zowel 
door het Rijk als door de provincies gemaakt, waarbij de provincies ongeveer 60% van 
alle beheersplannen zullen maken. Een aanbeveling is de kennis en oplossingen die 
bij het maken van Beheersplannen opgedaan wordt, goed uit te wisselen tussen alle 
opstellers.


Integraal kader voor nationaal en internationaal natuurbeleid 
nodig


De implementatie en uitvoering van de Europese verplichtingen van de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen is niet te scheiden van het nationale natuurbeleid. De doelen van 
de richtlijnen zijn niet te halen zonder aanvullend nationaal beleid. Tevens vallen de 


De Natura 2000 is één geheel met de EHS. Bron: LNV.


EHS en Natura  2000-gebieden


EHS


EHS + Natura 2000


Natura 2000







BELEIDSCONCLUSIES


11


Natura 2000 gebieden binnen de Ecologische Hoofdstructuur en is voor beide een 
verbetering van de milieu-, water- en ruimteomstandigheden nodig. Een integraal 
kader waar nationale en internationale doelen gezamenlijk aan de orde komen om 
beider doelen te bereiken ontbreekt echter.


Binnen een integraal natuurbeleidskader kunnen ook het Programma Beheer en de 
beheersafspraken met Staatsbosbeheer betrokken worden. Deze worden gebruikt om 
het beheer in natuurgebieden te financieren en sturen. Momenteel valt ongeveer 65% 
van het oppervlak Natura 2000 op het land onder deze regelingen. Ze werken in de 
huidige vorm echter niet sturend op de doelen van de Natura 2000: deelname aan 
Programma Beheer is vrijwillig, er worden vooral breed geformuleerde beheerspak-
ketten afgesloten en niet alle beheerders komen in aanmerking. Daardoor is het de 
keuze van de beheerder of Natura 2000 doelen aandacht krijgen. De beheersvergoe-
dingen kunnen effectiever ingezet worden als er samenhangende doelen voor nati-
onaal en internationaal beleid gesteld worden en de doelen van Programma Beheer 
en Staatsbosbeheer hierop goed aansluiten.


Daarnaast heeft de implementatie van de Kaderrichtlijn Water gevolgen voor de 
oppervlaktewaterafhankelijke en grondwaterafhankelijke soorten en habitats. De 
Kaderrichtlijn Water en de Natura 2000 gebieden ondersteunen elkaar door het opne-
men van de Natura 2000 gebieden als beschermd gebied in de Kaderrichtlijn Water. 
De Kaderrichtlijn Water stelt de strengste eisen in Natura 2000 gebieden voorop. Dit 
betekent dat de Kaderrichtlijn Water en de Vogel- en Habitatrichtlijnen in samenhang 
beschouwd moeten worden bij de implementatie van het beleid. De Decembernota’s 
2005 en 2006 doen dit ook. Toch verloopt de implementatie grotendeels via verschil-
lende sporen, wat het risico inhoudt dat doelen van de verschillende richtlijnen niet 
optimaal op elkaar afgestemd worden.


Tenslotte blijkt ook het belang van het Nederlandse natuurbeleid de landsgrenzen te 
overstijgen, met name in relatie tot trekkende dieren (zoals trekvogels) en klimaat-
veranderingen. Bij trekkende dieren vervult Nederland een rol in een deel van de 
levenscyclus, hetzij om te broeden, hetzij om te overwinteren. Klimaatverandering 
leidt tot het veranderen van arealen van soorten, waarbij soorten naar het noorden 
opschuiven. Door aan te sluiten op het Europese natuurbeschermingsbeleid kunnen 
deze beschermingsdoelen van het nationale beleid via Europese samenwerking nage-
streefd worden.


extra investering voor herstel is nodig om de doelen te halen


Met name de verwachte kosten van herstelbeheer in de gebieden en de verwachte 
kosten van maatregelen tegen verdroging en ammoniakdepositie zullen hoger uit-
vallen dan de momenteel beschikbare budgetten. De verwachte kosten voor herstel-
beheer liggen twee à drie maal hoger dan de jaarlijkse budgetten beschikbaar via 
het programma Effect Gerichte Maatregelen. Voor volledige uitvoering is meer geld 
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nodig of het herstelbeheer zal getemporiseerd en geprioriteerd moeten worden. De 
maatschappelijk kostenanalyse uitgevoerd door het LEI laat zien dat het Natura 2000 
beleid aanzienlijke additionele kosten voor de verbetering van milieucondities met 
zich meebrengt.


Vooral realisatie van de maatregelen tegen verdroging en ammoniakdepositie liggen 
maatschappelijk moeilijk omdat zij gevolgen hebben voor burgers en economische 
sectoren en veelal hoge kosten met zich meebrengen. Hierdoor lopen vooral bij de 
kleine, geïsoleerde Natura 2000 gebieden, waar de milieuomstandigheden sterk door 
de omgeving bepaald worden, de kosten op. Reductie van de uitstoot van ammoniak 
blijft echter noodzakelijk om de landsbrede stikstofdepositie omlaag te brengen.


Daarnaast is er voor soorten die veel ruimte nodig hebben extra habitat nodig. Voor 
moerassen, natte graslanden en natuurlijke beeklopen is deze behoefte groter dan 
voorzien in de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur. Realisatie daarvan is onder 
meer afhankelijk van investeringen in de natte natuuras door Nederland.


De bestaande financieringsmogelijkheden voor jaarlijks terugkerend natuurbeheer, 
Programma Beheer en de regeling met Staatsbosbeheer aangevuld met de eigen bij-
drages van terreinbeherende instanties, lijken voldoende te zijn. Of het Natura 2000 
beheer ten koste zal gaan van het beheer van de overige EHS is op dit moment nog 
niet in te schatten.


Het behoud en herstel van de kwaliteit van de Natura 2000 gebieden leveren ook 
(economische) baten. De gebieden hebben een belangrijke functie voor onder andere 
groen wonen, werken, recreatie en productie (visserij, bosbouw, waterwinning). 
Momenteel zijn deze baten moeilijk in geld uit te drukken.
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1. INleIDINg


De Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn de twee Europese richtlijnen ter bescherming 
van Europese natuurwaarden. De Vogelrichtlijn is van 1979 en geeft beschermings-
doelstellingen ten aanzien van broedvogels en trekvogels. De Habitatrichtlijn is van 
1992 en geeft beschermingsdoelstellingen ten aanzien van habitats en individuele 
planten en dieren (uitgezonderd vogels). Het stelt bovendien een stelsel van Europese 
natuurgebieden in, het Natura 2000 netwerk, dat bestaat uit de gebieden die onder 
de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn aangewezen zijn. Beide richtlijnen worden door 
de Europese Commissie als belangrijke instrumenten gezien bij het stoppen van de 
achteruitgang in biodiversiteit in Europa, de zogenoemde 2010-doelstelling, zoals 
verwoord in de biodiversiteitsstrategie van de Europese Unie.


Aanleiding voor deze studie is de kaderbriefvraag van het Ministerie van LNV: ‘Ik 
vraag u een bijdrage te leveren aan de evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
zoals deze door de Europese Commissie in 2007 gevraagd wordt. Ik verzoek daarbij 
aan te geven hoe de bescherming van de aangemelde VHR-gebieden nu in de praktijk 
uitpakt; zowel voor wat betreft de natuurdoelen als de sociaal-economische effecten 
op die gebieden.’


Doel van het onderzoek is om de perspectieven voor het behalen van de doelen van 
de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland aan te geven. Deze rapportage geeft 
aan welke beleidsinspanning nodig is om de ecologische doelen van de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen te halen. Maar de studie kijkt breder, namelijk ook naar al diege-
nen die betrokken zijn of moeten worden bij de richtlijnen en naar de maatschap-
pelijke ontwikkelingen in Nederland in de toekomst. Een duurzame inbedding van 
de Vogel- en Habitatrichtlijnen in Nederland is immers niet puur een ecologische 
opgave maar ook een bestuurlijke gezien de vele betrokken organisaties en particu-
lieren. Met deze bredere doelstelling wordt de kaderbriefvraag naar de bescherming 
van de VHR-gebieden (zijnde de Natura 2000 gebieden) en de sociaal-economische 
effecten beantwoord.


De perspectieven voor de bescherming van de Natura 2000 gebieden en de te berei-
ken ecologische doelen zullen vanuit de milieu-, water- en ruimtecondities voor 
natuur beschreven worden. De gedachte daarachter is dat de ecologische doelen 
alleen gehaald kunnen worden als de genoemde condities in orde zijn. Een goede 
staat van deze condities is ook een onderdeel van de ‘gunstige staat van instandhou-
ding’ zoals gedefinieerd in de Habitatrichtlijn. Daarnaast is een goed op de doelen 
afgestemd natuurbeheer van belang. Het rapport doet geen uitspraak over wanneer 
de gunstige staat van instandhouding bereikt zal worden. Met de huidige kennis is 
het niet mogelijk hierover een uitspraak te doen.


De studie werkt de perspectieven voor het realiseren van de doelen van de Vogel- 
en Habitatrichtlijnen op twee tijdstermijnen uit, namelijk een korte termijn waarin 







1 INLEIDING


14


naar de huidige stand van zaken gekeken wordt en een lange termijn waarin de 
ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland tot 2040 meegenomen 
worden. Op korte termijn komt vooral de uitgangssituatie aan de orde, met daarnaast 
de ontwikkelingen op een termijn van vijf jaar. Daarbij wordt naast de ecologische 
toestand ook gekeken naar het huidige gebruik en beheer van de gebieden en naar 
het draagvlak bij de huidige eigenaren, gebruikers en beheerders. Voor het lange ter-
mijndeel wordt aangesloten bij toekomstscenario’s zoals die bij het Milieu- en Natuur-
planbureau ontwikkeld zijn voor de ontwikkeling van Nederland tot 2040. Daarbij 
beperkt deze studie zich tot de scenario’s die een trendmatige voortzetting van het 
huidige beleid uitwerken. Dat wil zeggen dat ze gebaseerd zijn op de uitwerking 
van de huidige beleidsdoelen, tezamen met een viertal scenario’s die de verwachte 
economische groei en bevolkingsgroei beschrijven. De resultaten van de volledige 
scenario-analyse worden als aparte MNP-publicatie gepubliceerd (MNP, 2007b).


Dit rapport is geen directe bijdrage aan de Habitatrichtlijnrapportage die in 2007 
aan de Europese Commissie gezonden moet worden. Het Ministerie van LNV heeft 
aan Alterra gevraagd een Informatievoorziening Natuur op te zetten. Die Informa-
tievoorziening Natuur richt zich op de gegevens en informatie die nodig zijn voor de 
Habitatrichtlijnrapportage naar de Europese Commissie. Voor zover mogelijk is deze 
informatie ook in dit rapport opgenomen. Het Ministerie van LNV is de beleidsver-
antwoordelijke die de Habitatrichtlijnrapportage naar de Europese Commissie zal 
uitvoeren. Het onderhavige rapport ondersteunt de rapportage wat betreft de toe-
komstperspectieven en de stand van zaken wat betreft de milieu-, water- en ruimte-
condities.


Alle bestuurslagen in Nederland zijn betrokken bij de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Het 
Rijk is verantwoordelijk voor de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in 
Nederland en heeft met het Natura 2000 doelendocument (LNV, 2006) de doelen 
bepaald. De provincies krijgen taken en verantwoordelijkheden bij de uitwerking van 
de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Ze zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft van 
de Beheersplannen van de Natura 2000 gebieden. Daarin vindt een vertaling plaats 
van de doelen naar de maatregelen die genomen moeten worden. Daarnaast zijn ze 
in het kader van de Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) verantwoordelijk voor 
het Programma Beheer (subsidie natuurbeheer) en de verbetering van milieucondi-
ties voor natuur. Gemeenten en waterschappen, ten slotte, zijn sterk betrokken bij de 
uitvoering op gebiedsniveau daar de gebieden binnen hun grenzen liggen.


leeswijzer


Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de huidige stand van zaken rond de Nederlandse 
implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Daar worden ook koppelingen 
met het nationaal natuurbeleid, de kaderrichtlijn Water en het beleid voor de Noord-
zee gelegd. In hoofdstuk 3 wordt het huidige gebruik en beheer van de Natura 2000 
gebieden beschreven. Hierbij komen sociaal-economische aspecten, zoals draagvlak 
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voor het Natura 2000 beleid en de kosten en baten van de Natura 2000 gebieden, 
aan de orde. Hoofdstuk 4 geeft aan wat de huidige milieucondities en ruimtelijke 
condities van de Natura 2000 gebieden zijn en er wordt aangegeven welke verbe-
teringen vanuit ecologisch oogpunt nodig zijn. Hoofdstuk 5 bevat de resultaten van 
een scenariostudie op de middellange termijn, uitgaande van trendmatig voortgezet 
overheidsbeleid. Het geeft aan welke ontwikkelingen in Nederland te verwachten zijn 
en welke invloed deze op de Natura 2000 en de overige natuur hebben. Hoofdstuk 6, 
ten slotte, plaatst de Nederlandse implementatie in een Europees kader.
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2. De VOgel- eN HaBItatRICHtlIjNeN eN De 
NatuRa 2000 geBIeDeN IN NeDeRlaND


De Vogel- en Habitatrichtlijnen introduceren een soortgericht en een gebiedsgericht 
beschermingsbeleid. De richtlijnen zijn geïmplementeerd via de Flora- en Faunawet en de 
Natuurbeschermingswet, die de Europese beschermingsverplichtingen overnemen. Daar-
naast worden de Nederlandse Natura 2000 gebieden, beschermd onder de VHR, via aanwij-
zingsbesluiten vastgelegd. Ten aanzien van de Natura 2000 gebieden is er nu voor het eerst 
een in de Natuurbeschermingswet vastgelegde natuurbescherming.


De Vogel- en Habitatrichtlijnen verplichten Nederland specifieke soorten te beschermen 
en de staat van instandhouding van de Natura 2000 habitats en soorten te behouden en 
indien ongunstig te herstellen. De richtlijnen stellen echter geen deadlines. Ook activitei-
ten buiten de Natura 2000 gebieden zijn van belang indien die activiteiten van invloed zijn 
op de staat van instandhouding van de te beschermen soorten en habitats. Het soortge-
richte beschermingsbeleid verplicht tot het instellen van een systeem van strikte bescher-
ming van individuen van de te beschermen soorten.


Bij het formuleren van de gewenste beleidsinspanning om de natuurkwaliteit in Natura 
2000 gebieden te bereiken, die als ‘gunstige Staat van Instandhouding’ voortvloeit uit de 
Vogel- en Habitatrichtlijnen, stelt Nederland zich in de ‘contourennotitie’ van LNV voor-
zichtig op. Realisatie dient binnen de huidige kaders en middelen te gebeuren. De Europese 
Commissie toont zich in haar Biodiversiteitsmededeling ambitieus. Daar wordt Natura 
2000 als een belangrijk instrument bij het stoppen van de biodiversiteitsafname neergezet. 
Tevens integreert de Europese Unie de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in andere 
(kader)richtlijnen, zoals de Kaderrichtlijn Water.


In Nederland is het soortbeschermingsdeel van de Vogel- en Habitatrichtlijnen opge-
nomen in de Flora- en Faunawet en het gebiedsbeschermingsdeel in de Natuurbe-
schermingswet. De aanmelding van de Habitatrichtlijngebieden is in juli 2003 door 
de Europese Commissie goedgekeurd. In totaal is nu meer dan 1 miljoen hectare 
natuurgebied onder de Vogel- en Habitatrichtlijnen beschermd, de zogenoemde 
Natura 2000 gebieden (Figuur 2.1; Tabel 2.1). Daarbij zijn de nog niet aangemelde 
gebieden op de Noordzee nog niet meegerekend. Tezamen met de eerder aangewe-
zen Vogelrichtlijngebieden ligt daarmee het Natura 2000 netwerk van gebieden in 
Nederland vast.


Een centraal begrip bij de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen is de 
gunstige staat van instandhouding, zowel voor soorten als habitats. De Habitatricht-
lijn heeft als doel specifieke soorten en habitats in een gunstige staat van instandhou-
ding te houden (zie kader over de beschermingsregiems). De Habitatrichtlijn geeft 
een nadere definitie van de gunstige staat van instandhouding (zie kadertekst), maar 
koppelt daar geen deadline aan vast. De Vogelrichtlijn geeft geen expliciete defini-
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tie, maar geeft aan dat maatschappelijke activiteiten geen verslechtering voor de te 
beschermen vogelsoorten mogen betekenen.


Om deze doelen te bereiken introduceren de Vogel- en Habitatrichtlijnen bescher-
mingsregiems voor soorten en gebieden. De Habitatrichtlijn verplicht de soorten 
uit Bijlage IV en de Vogelrichtlijn verplicht alle van nature in Europa voorkomende 
vogelsoorten te beschermen door een verbod uit te vaardigen om specimens te van-
gen, plukken, doden of te verstoren (zie VR art. 5 en HR art. 12). Dit verbod geldt op 
het hele grondgebied. Afwijkingen hiervan zijn mogelijk mits er geen andere bevre-
digende oplossing bestaat én de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar 
komt (HR art. 16).


Natura 2000 gebieden


Vogel- en Habitatrichtlijn gebied


Vogelrichtlijn gebied


Habitatrichtlijn gebied


2006


Figuur 2.1. De Natura 2000 met de verschillende herkomst van de Natura 2000 gebieden, stand 
januari 2006. Bron: LNV.


Tabel 2.1. Oppervlakte Natura 2000 gebieden in Nederland.


oppervlak relatief oppervlak
Land en kleine zoete 
wateren


316660 ha 9% landoppervlakte


Zee, getijdengebieden 
en grote zoete 
wateren


798825 ha vrijwel 100% grote zoete wateren en 
getijdegebieden, ongeveer tweederde kustzone


Totaal 1115485 ha ±13% oppervlak land en grote zoete wateren 
(excl. Noordzee)
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De Natura 2000 gebieden zijn ingesteld om de instandhouding van natuurlijke habi-
tats (genoemd in Bijlage I) en habitats van soorten (genoemd in HR-Bijlage II en VR-
Annex 1) te garanderen. Alle lidstaten zijn verplicht gebieden onder de Vogelrichtlijn 
aan te wijzen en onder de Habitatrichtlijn bij de Europese Commissie aan te melden, 
en na goedkeuring door de Europese Commissie aan te wijzen. Voor Nederland is dat 
gedaan en goedgekeurd. De lidstaten zijn vervolgens verplicht instandhoudingsmaat-
regelen te nemen, waaronder passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de kwa-
liteit van de natuurlijke habitats en de habitats van de soorten in de speciale bescher-
mingszones (de Natura 2000 gebieden) niet verslechtert en er geen storende factoren 
optreden voor de soorten waarvoor de zones zijn aangewezen (HR art. 6). Bovendien 
verplicht artikel 3 van de Habitatrichtlijn de lidstaten de gunstige staat van instand-
houding van de beschermde habitats en soorten te behouden of te herstellen, in het 
bijzonder de prioritiare (HR art. 11). De genoemde storende factoren kunnen zowel 
activiteiten in het gebied als buiten het gebied betreffen (de zogenaamde externe 
werking). In artikel 7 van de Habitatrichtlijn (de zogenoemde schakelbepaling) wordt 
de habitattoets uit de Habitatrichtlijn (art. 6, lid 2-4) van overeenkomstige toepassing 
verklaard op Vogelrichtlijngebieden.


Dit betekent dat Nederland de in Natura 2000 gebieden te beschermen habitats en 
soorten met een ongunstige staat van instandhouding moet herstellen naar een 
gunstige staat van instandhouding. De Europese Commissie geeft aan dat de maat-
regelen uitsluitend de soorten en habitats betreffen die voorkomen ‘in de speciale 
beschermingszones’, zijnde de Natura 2000 gebieden (EC, 2000). Anderzijds kan het 
noodzakelijk zijn maatregelen ten uitvoer te leggen buiten de Natura 2000 gebieden, 
namelijk indien processen die zich daarbuiten afspelen van invloed zijn op de soor-
ten en habitats erbinnen (EC, 2000). Dat betekent dat maatregelen buiten de gebie-
den genomen kunnen worden, die nodig zijn voor de staat van instandhouding van 
beschermde soorten en habitats binnen gebieden.


De terminologie rond de Vogelrichtlijn en Habi-
tatrichtlijn is complex door het door elkaar heen 
gebruik van technische en populaire termen en 
Engels- en Nederlandstalige termen.
• VR – Vogelrichtlijn, Birds Directive, 79/409/EEG;
• HR – Habitatrichtlijn, Habitats Directive, 92/43/


EEG;
• Special Protection Area (SPA) = Speciale 


Beschermingszone (SBZ) –onder Vogelrichtlijn 
beschermd gebied;


• Special Area of Conservation (SAC) = Speciale 
Beschermingszone (SBZ) – door de Lidstaat 
onder de Habitatrichtlijn aangewezen gebied;


• Sites of Community Importance (SCI) – door de 
Lidstaat onder de Habitatrichtlijn aangemeld 


gebied, dat vervolgens door de Europese Com-
missie goedgekeurd is;


• Natura 2000 – een coherent Europees ecologisch 
netwerk gevormd door Vogel- en Habitatrichtlijn-
gebieden.


Dit rapport hanteert Vogelrichtlijn (VR) en Habita-
trichtlijn (HR) waar het de tekst en doelen van de 
betreffende richtlijn betreft en Natura 2000 waar 
het de gebieden betreft die onder de VR en HR 
beschermd worden. Het hanteert VHR om beide 
richtlijnen tegelijk aan te duiden. We streven ernaar 
de technische termen vermijden. Deze komen 
echter wel voor in de citaten van de Europese 
Commissie.


Terminologie
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Tevens is het de vraag op welke schaal de gunstige staat van instandhouding bereikt 
moet worden. De Europese Commissie geeft aan de gunstige staat van instandhou-
ding, te evalueren met betrekking tot het hele natuurlijke areaal, dit wil zeggen 
in een biogeografisch perspectief en dus op het niveau van het hele Natura 2000 
netwerk (EC, 2000). Aangezien de ecologische samenhang van het netwerk evenwel 
afhangt van de bijdrage van ieder afzonderlijk gebied en dus ook van de staat van 
instandhouding van de typen van habitats en soorten die daar worden aangetroffen, 
zal een beoordeling van de staat van instandhouding op het niveau van het gebied 
altijd noodzakelijk blijven. Dit wordt bevestigd door uitspraken van het Europese Hof, 
dat in concrete zaken naar de toestand van soorten en/of habitats in specifieke gebie-
den gekeken heeft (Bastmeijer et al., 2006).


Het uitgangspunt van beide richtlijnen is ecologisch, maar bij de vormgeving en 
keuze van maatregelen dient rekening te worden gehouden met de vereisten op 
economisch, sociaal en cultureel gebied, alsmede met de regionale en lokale bij-
zonderheden. Dit betekent dat de aanmelding en aanwijzing van gebieden en de 
bescherming van soorten alleen op ecologische grondslagen gebeurt, maar dat bij de 
implementatie en de uitvoering van te treffen maatregelen met andere, maatschap-
pelijke, factoren rekening gehouden wordt. De afwegingen tussen natuurbelangen 


De Habitatrichtlijn (EU, 1992) heeft als doel de in de 
bijlagen genoemde soorten en habitattypen in een 
gunstige staat van instandhouding te brengen en 
te houden. De richtlijn koppelt daar geen deadline 
aan vast, maar legt wel de richting vast: gunstig 
worden of blijven. De ‘Instandhouding’ definieert de 
Habitatrichtlijn als ‘een geheel van maatregelen die 
nodig zijn voor het behoud of herstel van natuurlijke 
habitats en populaties van wilde dier- en planten-
soorten in een gunstige staat van instandhouding’.


De Habitatrichtlijn definieert de ‘Gunstige Staat van 
Instandhouding’ voor de beschermde soorten (op-
genomen in Bijlage II en/of IV of V) in artikel 1 als:
i. ‘uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de 


betrokken soort nog steeds een levensvatbare 
component is van de natuurlijke habitat waarin 
hij voorkomt, en dat vermoedelijk op lange 
termijn zal blijven, en


ii. het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort 
niet kleiner wordt of binnen afzienbare tijd lijkt te 
zullen worden, en


iii. er een voldoende grote habitat bestaat en waar-
schijnlijk zal blijven bestaan om de populaties van 
die soort op lange termijn in stand te houden.’


De Vogelrichtlijn formuleert de doelen algemener. 
Maatschappelijke activiteiten mogen niet leiden 
tot een verslechtering van de huidige situatie met 


betrekking tot de instandhouding van vogelsoorten 
(VR art. 13). De staat van instandhouding wordt 
door de Vogelrichtlijn echter niet expliciet gedefi-
nieerd.


Voor de te beschermen habitattypen (opgenomen in 
Bijlage I) is ook de gunstige staat van instandhou-
ding het doel uit de Habitatrichtlijn. De staat van in-
standhouding van een natuurlijke habitat is ‘de som 
van de invloeden die op de betrokken natuurlijke 
habitat en de daar voorkomende typische soorten 
inwerken en op lange termijn een verandering kun-
nen bewerkstelligen in de natuurlijke verspreiding, 
de structuur en de functies van die habitat of die 
van invloed kunnen zijn op het voortbestaan op 
lange termijn van de betrokken typische soorten op 
het in artikel 2 bedoelde grondgebied.’ De ‘staat van 
instandhouding’ van een natuurlijke habitat wordt 
als ‘gunstig’ beschouwd wanneer:
i. ‘het natuurlijke verspreidingsgebied van de 


habitat en de oppervlakte van die habitat binnen 
dat gebied stabiel zijn of toenemen, en


ii. de voor behoud op lange termijn nodige spe-
cifieke structuur en functies bestaan en in de 
afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven 
bestaan, en


iii. de staat van instandhouding van de voor die 
habitat typische soorten gunstig is’.


Staat van Instandhouding
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en maatschappelijke belangen zijn geregeld in het ontheffingstelsel van de Flora- en 
Faunawet en het vergunningenstelsel van de Natuurbeschermingswet.


De Europese Unie ziet de Vogel- en Habitatrichtlijnen en de Natura 2000 als belang-
rijk instrument om de achteruitgang van de biodiversiteit te stoppen. Dit komt naar 


Vogelrichtlijn
• Voor de leefgebieden van de in bijlage I vermelde 


soorten worden speciale beschermingsmaatre-
gelen getroffen, opdat deze soorten daar waar 
zij nu voorkomen, kunnen voortbestaan en zich 
kunnen voortplanten.


• De lidstaten nemen soortgelijke maatregelen 
ten aanzien van de niet in bijlage I genoemde en 
geregeld voorkomende trekvogels, waarbij reke-
ning wordt gehouden met de behoeften van het 
gebied van bescherming in de geografische zee- 
en landzone waar deze richtlijn van toepassing 
is, ten aanzien van hun broed-, rui- en overwin- 
teringsgebieden en rustplaatsen in hun trek-
zones. Met het oog hierop besteden de lidstaten 
zelf bijzondere aandacht aan de bescherming 
van watergebieden en in het bijzonder aan de 
watergebieden van internationale betekenis.


Habitatrichtlijn
In de Habitatrichtlijn worden voor de specifieke 
habitats en soorten beschermingsregiems gegeven. 
Deze worden in de bijlagen gespecificeerd:
• Bijlage 1. Natuurlijke habitats van communautair 


belang voor de instandhouding waarvan aanwij-
zing van speciale beschermingszones vereist is.


• Bijlage 2. Dier- en plantensoorten van commu-
nautair belang voor de instandhouding waarvan 
aanwijzing van speciale beschermingszones 
vereist is.


• Bijlage 4. Dier- en plantensoorten van com-
munautair belang die strikt moeten worden 
beschermd.


• Bijlage 5. Dier- en plantensoorten van commu-
nautair belang waarvoor het onttrekken aan de 
natuur en de exploitatie aan beheersmaatrege-
len kunnen worden ontworpen


Beschermingsregiems soorten en habitattypen in een notendop


De duinen en het waddengebied zijn belangrijke habitats die onder de Vogel- en Habitatrichtli-
jnen beschermd worden. Foto: Martijn de Jonge.
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voren in de EU-biodiversiteitsstrategie en de biodiversiteitsmededeling van de Euro-
pese Commissie (EC, 2006; Notenboom et al., 2006). De EU heeft zich tot doel gesteld 
deze achteruitgang in 2010 gestopt te hebben (Götenborg European Council, 2001), 
in lijn met de wereldwijde Johannesburgafspraak die de achteruitgang van biodiver-
siteit in 2010 afgeremd wil hebben.


De Europese Unie heeft de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen in diverse 
andere richtlijnen vervlochten, zoals de Kaderrichtlijn Water en de richtlijn voor Stra-
tegische MilieuBeoordelingen. Ook in de biodiversiteitsmededeling van de Europese 
Commissie (EC, 2006) worden doelen voor Natura 2000 geformuleerd, zoals:
• ‘Natura 2000 network established, safeguarded, designated and under effective 


conservation management by 2010 (2012 in marine environment)
• Accelerate efforts to finalize the Natura 2000 network including: complete 


terrestrial network of Special Protection Areas by 2006 (2008 for marine); adopt 
lists of Sites of Community Importance (SCI) by 2006 (2008 for marine); designate 
Special Areas of Conservation (SAC) and establish management priorities and 
necessary conservation measures for SPAs and for SACs by 2010 (2012 including 
for marine); establish similar management and conservation measures for SPAs by 
same deadlines.’


Koppeling met nationaal beleid


De speerpunten in het nationale natuurbeleid zijn de Ecologische Hoofdstruktuur 
(EHS) en de Natuurdoelen. De EHS geeft aan waar in Nederland natuur gepland is, 
zowel in de vorm van reeds bestaande natuur als nieuw aan te leggen natuur. De EHS 
is planologisch beschermd en moet in bestemmingsplannen opgenomen worden om 
tot bescherming te leiden. De Natuurdoelen (opgenomen in de Nota Ruimte) geven 
aan welk type natuur door het Rijk in de EHS nagestreefd wordt. Ze zijn gebaseerd op 
de Natuurdoeltypensystematiek (Bal et al., 2001).


De Natura 2000 gebieden liggen vrijwel geheel binnen de EHS (Figuur 2.2) en beslaan 
ongeveer de helft van het oppervlakte EHS op het land. Daarmee is er planologisch 
een goede relatie tussen de EHS en de Natura 2000. Binnen de Natura 2000 gebie-
den staan de habitattypen (HR-I), 35 soorten dieren (HR-II), 44 soorten broedvogels 
(VR-1) en trekvogels centraal. Er is geen beleidsmatige koppeling tussen deze en de 
Natuurdoelen van de EHS. Wel geven de onder de Natuurdoelen liggende Natuur-
doeltypen aan welke habitattypen binnen welk Natuurdoeltype gevonden kunnen 
worden. Tevens zijn de VHR-soorten, met uitzondering van doortrekkers, als doel-
soorten in het beleid opgenomen (Bal et al., 2001). Echter, de Natuurdoeltypen (en 
zeker de Natuurdoelen) zijn veelal te breed gedefinieerd om sturend voor de habitat-
typen te zijn en de VHR-soorten vormen slechts een klein percentage van het totaal 
aantal doelsoorten.
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In theorie lijkt er een conflict te zijn tussen de wens van het Nederlandse natuur-
beleid om zo min mogelijk te sturen in nagenoeg en begeleid natuurlijke gebieden 
(zoals in de duinen en op de Veluwe) en de wens van het Europese beleid om speci-
fieke natuurwaarden te behouden. De Vogel- en Habitatrichtlijnen geven namelijk 
precies aan welke soorten en habitattypen behouden moeten blijven. Enkele toelich-
tingen op artikel 17 van de Habitatrichtlijn (ETC, 2006) lijken ruimte te bieden bij dit 
dilemma:
• Bij habitattypen bestaat een zogenaamde ‘ten gunst’ formulering. Daarbij 


is aangegeven dat voor een bepaalde soort of habitattypen enige afname is 
toegestaan ten gunste van andere soorten of typen die sterk onder druk komen te 
staan.


• Een habitattype dat grootschalig heterogeen en dynamisch is hoeft niet tot in 
detail te worden vastgelegd in een beheersplan. Wel dienen de doelen zoveel 
mogelijk kwantitatief te worden geformuleerd, zodat de ontwikkelingen kunnen 
worden gemonitord.


Deze toelichtingen bieden enige ruimte aan spontane ontwikkeling. Echter aanvul-
lend beheer zal altijd noodzakelijk zijn om de soorten en habitats die vanuit de Vogel- 
en Habitatrichtlijnen beschermd zijn te behouden (Broekmeijer et al., 2007). De reden 
hiervoor is dat in de Nederlandse natuurgebieden de biodiversiteit is ontstaan door 
een combinatie van cultuurhistorisch landgebruik en grootschalige natuurlijke pro-
cessen. Er is echter geen sprake meer van cultuurhistorisch landgebruik en natuur-
lijke processen zijn in het kader van veiligheid grotendeels aan banden gelegd. Veel 
beheerders gaan hier pragmatisch mee om: zij beheren zo’n gebied integraal en wij-


EHS en Natura  2000-gebieden


EHS


EHS + Natura 2000


Natura 2000


Figuur 2.2. De Natura 2000 gebieden liggen vrijwel geheel binnen de EHS. Bron: LNV.
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ken daar lokaal van af of grijpen waar nodig geacht in. Ook in deze gevallen geldt 
dat in de beheersplannen voor Natura 2000 gebieden duidelijk zal moeten worden in 
hoeverre habitatgericht beheer en het laten optreden van grootschalige landschapse-
cologische processen gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd.


Koppeling met Kaderrichtlijn Water


• Doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en Kaderrichtlijn Water raken elkaar waar 
het grondwater en de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater betreft.


• Implementatieroutes van de Vogel- en Habitatrichtlijnen en Kaderrichtlijn Water 
verlopen relatief los van elkaar, waardoor gezamenlijke doelen mogelijk toch anders 
ingevuld worden.


• Ingrepen in het watersysteem of ruimtelijke ingrepen vanwege de Kaderrichtlijn 
Water hoeven niet positief uit te vallen voor de beschermingsdoelen van de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen.


De Kaderrichtlijn Water (KRW) beoogt een verbetering van de waterkwaliteit en 
de daarvan afhankelijke ecosystemen. In het lopende implementatiespoor worden 
per stroomgebied allereerst de onderscheidende waterlichamen begrensd. Voor de 
chemische toestand gelden algemene normen. Voor de ecologische toestand is een 
referentietoestand beschreven voor een set van watertypen. Van deze referentietoe-
stand worden concrete doelstellingen afgeleid, rekening houdend met onomkeerbare 
ingrepen die in een waterlichaam hebben plaatsgevonden. Deze concrete doelstel-


De Bontbekplevier is een van de 
broedvogels waarvoor gebieden 
zijn aangewezen. De broedge-
bieden bevinden zich vooral 
langs de kust. Foto: Mark van 
Veen.
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ling wordt het Goed Ecologische Potentieel (GEP) genoemd. Vervolgens worden maat-
regelenpakketten opgesteld die nodig zijn voor het realiseren van het GEP. Eén en 
ander wordt vastgelegd in een stroomgebiedbeheersplan.


De KRW stelt tijdslimieten aan het bereiken van een goede chemische en ecologische 
kwaliteit, iets wat in de VHR ontbreekt. In 2015 moeten de watercondities op orde 
zijn, tenzij er gegronde redenen zijn om het bereiken van deze condities uit te stellen. 
Voor uitstel kent de KRW twee termijnen van zes jaar, zodat in het uiterste geval de 
doelen van de KRW in 2027 gehaald behoren te zijn. De KRW biedt keuzevrijheid om 
belangen af te wegen, doelen uit te stellen of te verlagen, mits deze keuzen met goede 
argumenten zijn onderbouwd. Door het verbeteren van de kwaliteit van grond- en 
oppervlaktewatersystemen zal de waterafhankelijke natuurkwaliteit in Natura 2000 
gebieden versterkt worden. De Natura 2000-gebieden vallen alle onder het register 
van beschermde gebieden van de KRW. Deze gebieden behoeven bijzondere bescher-
ming in het kader van specifieke Europese wetgeving zoals voor het behoud van habi-
tats en soorten die van water afhankelijk zijn.


De implementatieprocessen van de VHR, Natura 2000 en de KRW volgen verschil-
lende sporen, veelal met verschillende mensen (Gerritsen, 2006). Terwijl men zich 
binnen het KRW-proces vooral richt op het benoemen van mogelijke maatregelen om 
te bekijken hoe ambitieus men de doelen kan stellen, richt men zich in het Natura 
2000-proces op de aanwijzingsprocedure voor de gebieden en het vaststellen van de 
instandhoudingsdoelen. Pas daarna worden de Beheersplannen gemaakt met daarin 
maatregelen om de instandhoudingsdoelen te bereiken. Men is dus op verschillende 
niveaus van uitvoering bezig en dit maakt het lastig om de twee processen op elkaar 
af te stemmen.


Indien de afstemming beperkt gebeurt, zijn twee ongewenste situaties als uitkomst 
denkbaar: 1) de Natura 2000-instandhoudingsdoelen zijn op operationeel niveau bin-
nen de Kaderrichtlijn Water niet haalbaar en betaalbaar. Hierdoor kan het gebeu-
ren dat Nederland in gebreke blijft bij het halen van de Natura 2000 doelen; 2) De 
nadruk bij de Kaderrichtlijn Water ligt zo sterk op het beperken van risico’s en kos-
ten, dat afstemmingsmogelijkheden om ecologische winst te behalen gemist wor-
den. Dit zou betekenen dat een optimale kwaliteit van de Natura 2000 gebieden niet 
wordt bereikt. Dat deze wrijving optreedt blijkt uit de door LNV geuite zorg dat habi-
tattypen en watertypen deels niet precies genoeg passen, bijvoorbeeld omdat per 
waterlichaam maar één watertype wordt toegekend, waar meerdere habitattypen 
voorkomen. Ook het ontbreken van doelen voor ondiep grondwater klopt niet met 
de grote verdrogingsproblematiek in Natura 2000 gebieden. Het is dus zaak om de 
beide implementatieprocessen naar elkaar toe te laten bewegen, het Natura 2000 
proces naar de uitwerking van maatregelen en het Kaderrichtlijn Water proces naar 
het formuleren van doelen, en per gebied gezamenlijk vanuit beide sporen, VHR en 
Kaderrichtlijn Water, de doelen en maatregelen te formuleren.
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De bescherming van vissen in poldersloten is ook een voorbeeld waar de implemen-
tatie van KRW en VHR langs elkaar dreigen te gaan. Een aantal onder de Habita-
trichtlijn beschermde vissen (zoals de Grote en Kleine Modderkruiper) komt vooral 
voor in poldersloten. Deze worden niet als waterlichaam in de KRW in beschouwing 
genomen. Wel verwachten medewerkers van waterschappen dat de KRW een belang-
rijke rol kan spelen, voortkomend uit de watersysteembenadering van de KRW (MNP, 
2006b).


Daarnaast zijn de ecologische eisen vanuit Natura 2000 divers. Enerzijds worden door 
habitattypen en soorten die helder water vereisen hoge eisen aan de waterkwaliteit 
gesteld. Dit betreft dan specifiek habitattypen met kranswieren, krabbescheer en fon-
teinkruiden en de dieren die daarvan afhankelijk zijn (Krooneend en Kleine Zwaan 
fourageren hier en het vormt het habitat van beschermde libellen en waterkevers). 
Dit speelt vooral in de laagveenplassen en de randmeren van Flevoland. Anderzijds 
hoeven meren die als rui- en rustplaats voor vogels dienen niet helder te zijn. Voor-
beeld is een aantal Friese meren, die voor overwinterende ganzen aangewezen zijn. 
In een aantal gevallen lijken de waterkwaliteitseisen binnen een Natura 2000 water 
te conflicteren, namelijk daar waar helder en dus relatief voedselarm water voor het 
habitattype vereist wordt, terwijl er ook vogels voorkomen die juist van voedselrijk 
water profiteren. Hier is realistische afstemming van de doelen nodig. In het doelen-
document (LNV, 2006b) wordt bijvoorbeeld aangegeven dat in het Veluwerandmeer 
de kranswierwateren uit moeten breiden, zelfs als dit nadelig is voor Tafeleenden en 
Kuifeenden.


Maatregelen in beken zullen vaak gunstig uitvallen voor de VHR-soorten. Die zijn gebaat bij 
bereikbare, natuurlijke beeklopen. Beken als de Roer zijn van groot belang voor VHR-soorten. 
Foto: Mark van Veen
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Maatregelen die worden voorgesteld om de Kaderrichtlijn Water uit te voeren zijn 
niet vanzelfsprekend gunstig voor soorten en habitats van de Habitatrichtlijn (Tabel 
2.2; Paulissen et al., 2006). Zo zijn maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water in de 
zoete wateren van het type meren en rivieren vrijwel altijd positief voor vissen en 
waterplanten, omdat vissen en waterplanten onderdeel uitmaken van de ecologische 
doelen van de KRW. Voor groepen als amfibieën en vogels kunnen Kaderrichtlijn 
Water maatregelen mogelijk slecht uitpakken, ze behoren niet tot de doelen van de 
Kaderrichtlijn Water. De brongerichte maatregelen dragen vrijwel altijd bij aan het 
behoud van Natura 2000-soorten en -habitattypen. Dat geldt ook voor de end-of-pipe 
maatregelen zoals defosfatering van water. De ruimtelijke maatregelen en de water-
systeemmaatregelen scoren echter niet altijd positief. Maatregelen als verlegging van 
kades of het baggeren van sloten en vaarten kunnen negatief uitvallen.


Noordzee


• De aanmelding van Natura 2000 op de Noordzee loopt ongeveer twee jaar achter bij die 
op het land.


• Vier gebieden op de open Noordzee worden naar verwachting aangemeld bij de Europese 
Commissie.


Voor het Noordzeegebied buiten de kust- en getijdenwateren loopt de planning voor 
het aanmelden van de gebieden ongeveer twee jaar achter bij de gebieden op het land. 
De Europese Commissie wil in 2008 de aanmeldingen gereed hebben om in 2010 tot 
acceptatie en aanwijzing over te gaan. De instelling van beschermde gebieden in de 
Noordzee volgt deels de afspraken die in OSPAR-verband zijn gemaakt (OSPAR is een 


Tabel 2.2. Het effect van categorieën van Kaderrichtlijn Water maatregelen op de Natura 2000-
soorten en habitattypen. Groen betekent dat de categorie een positief effect heeft op alle soorten en 
habitattypen, geel dat meerdere maatregelen binnen de categorie een negatief effect hebben (Paulis-
sen et al., 2006).


Type maatregel Waardering 
natuureffect 
maatregel 


Toelichting


Brongericht Positief Aanpak van externe bronnen van verstoring of 
verontreiniging (bijvoorbeeld verbod op antifowling-
verf in scheepvaart, terugdringen stikstofuitstoot)


End-of-pipe Meestal positief Voorkómen van invloed van verstoringen of 
instroom van verontreinigingen (bijvoorbeeld 
defosfateren van watergangen, verhard oppervlak 
afkoppelen van watergang).


Watersysteem Negatief tot 
positief


Ingreep in waterlichaam zelf (bijvoorbeeld baggeren 
en uitdiepen, verwijderen van stuwen)


Ruimtelijk Negatief tot 
positief


Ingreep die consequenties heeft voor het gebied 
rond het waterlichaam (bijvoorbeeld het verleggen 
van kades om rivier meer ruimte te geven, aanleg 
nevengeulen).
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conventie over de Noordzee). Lindeboom et al. (2005) geven aan dat volgens OSPAR 
ook enkele andere gebieden in aanmerking zouden komen als marien beschermd 
gebied. Voor Nederland geeft het Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IBN 2015) de 
volgende potentiële Natura 2000 gebieden aan (Figuur 2.3):
• Doggersbank. De Doggersbank onderscheidt zich met name door de hoge 


biodiversiteit van de bodemfauna maar is ook van belang voor vogels en vissen 
(onder andere de Stekelrog).


• Klaverbank. De Klaverbank karakteriseert zich door de afwijkende bodem (grind), 
specifieke begroeiing, bijzondere bodemfauna en bijzondere vogelwaarden.


Figuur 2.3. Ligging van de gebieden in de Noordzee, die op de nominatie staan aangemeld te 
worden bij de Europese Unie. Bron: Integraal Beheerplan Noordzee 2015 (IDON, 2005).
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• Friese Front. Het Friese Front is in het voorstel aanzienlijk groter dan in de Nota 
Ruimte, en bevat nu het gehele gebied waar bijzondere ecologische waarden 
zijn gevonden. Het Friese Front kwalificeert zich op basis van het, in het najaar, 
voorkomen van meer dan 1% van de wereldpopulatie van de Grote Jager en in 
de late zomer en het najaar meer dan 20.000 exemplaren van de Zeekoet, voor 
aanwijzing onder de Vogelrichtlijn en ook als ‘Marine Protected Area’ in OSPAR-
kader.


• Kustzee. Het gebied van de Kustzee heeft plaatselijk een soortenrijke bodemfauna 
en is van groot belang voor zowel vogels, vissen als zeezoogdieren. De Waddenkust 
en Voordelta zijn reeds aangemeld/ aangewezen als speciale beschermingszone in 
het kader van de Vogel- en/of Habitatrichtlijnen.


De andere gebieden met belangrijke biodiversiteitswaarden (Figuur 2.3), Gasfontei-
nen, Centrale Oestergronden, Borkumse Stenen, het middendeel van de Kustzone, de 
Bruine Bank en de Zeeuwse banken worden niet aangemeld.


Contourennotitie


De Contourennotitie van LNV (2005) geeft het beleidproces aan dat bij de invulling 
van het Natura 2000 netwerk gebruikt zal worden. De hoofdlijnen van de concretise-
ring van het Europese Natura 2000 kader worden als volgt aangegeven (Contouren-
notitie, p. 4-5):
1. Maximaal aansluiten bij het nationale beleid, met name het realiseren van 


de Ecologische Hoofdstructuur, mits dit binnen de kaders van de Europese 
verplichtingen past.


2. Haalbare en betaalbare doelstellingen formuleren, die zo min mogelijk 
inspanningen en gevolgen voor burgers en economische sectoren met zich 
meebrengen (geen disproportionele lasten).


3. In beginsel de bestaande kwaliteit en omvang in Nederland en in concrete gebieden 
handhaven en waar nodig in een gunstige staat van instandhouding brengen.


De Kustzee, vooral de Voordelta, 
is zeer belangrijk voor overwin-
terende Middelste Zaagbekken. 
Een klein aantal broedt in de 
Zeeuwse en Zuid-Hollandse Delta. 
Foto: Mark van Veen.
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4. Een hogere inzet nastreven voor soorten en habitattypen waar Nederland relatief 
belangrijker voor is en eveneens voor soorten en habitattypen die sterk onder druk 
staan.


5. Een minder hoge inzet nastreven als van Nederland redelijkerwijs niet kan worden 
verwacht dat een bepaalde soort of habitattype (op die plaats) op de langere termijn 
binnen Nederland in een gunstige staat van instandhouding gebracht kan worden.


6. Doelstellingen dienen in de tijd robuust geformuleerd te zijn, om te kunnen 
anticiperen op bijvoorbeeld natuurlijke dynamiek en klimaatverandering.


7. Doelstellingen dienen voldoende sturend te zijn voor de bescherming én het beheer 
van de gebieden, zonder dat ze de ruimte voor concretisering op lokaal niveau 
volledig wegnemen.


8. Bij het vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen zal worden uitgegaan van 
de bestaande budgetten voor beheer.


In de Decembernota 2006, over het waterbeleid, wordt de laatste hoofdlijn stringent 
toegepast (V en W, 2006; Hoofdstuk 7, paragraaf Water en de Vogel- en Habitatricht-
lijn): ‘Als in de beheerplanfase blijkt dat de kosten van het bereiken van de doelen niet 
uit de dan beschikbare budgetten van overheden of economische sectoren kunnen 
worden betaald, dan zal de minister van LNV de doelen en maatregelen in overeen-
stemming brengen met de beschikbare middelen.’.


Een drietal instrumenten wordt gebruikt bij de invulling: aanwijzingsbesluiten, 
beheersplannen en vergunningen:
• Aanwijzingbesluiten leggen de gebieden en de doelen voor de gebieden formeel 


vast. Een deel van de aanwijzingsbesluiten is eind 2006 getekend. De overige worden 
in 2007 verwacht. De aanwijzingbesluiten zijn een formalisering van de acceptatie 
van de Europese Unie van de aangemelde gebieden. Met de aanwijzingsbesluiten 
(maar eigenlijk al vanaf de aanmelding bij de Europese Commissie) zijn de Natura 
2000 gebieden als zodanig beschermd en zullen procedures rond potentieel 
schadelijke maatschappelijke activiteiten de Natuurbeschermingswet volgen.


• Beheersplannen geven aan welke beleids- en beheersmaatregelen nodig zijn 
om de instandhoudingsdoelstellingen van habitattypen en soorten in het 
betreffende gebied te realiseren en hoe een en ander zich verhoudt tot andere 
vormen van (bestaand) gebruik. Ze kunnen voor gebruiksvormen vrijstelling van 
de vergunningplicht geven (conform art. 19d lid 2 Natuurbeschermingswet). Bij 
opstelling zullen de beheersplannen zelf onderworpen worden aan de habitattoets 
conform Natuurbeschermingswet en Habitatrichtlijn. Daarmee worden ze aan de 
instandhoudingsdoelstellingen getoetst. Ze worden gemaakt door provincies en 
het Rijk, onder meer naar gelang het aandeel rijkseigendom en de complexiteit 
van gebruik in het betreffende Natura 2000 gebied. De beheersplannen moeten 
uiterlijk drie jaar na het aanwijzingsbesluit gereed zijn.


• Vergunningen Natuurbeschermingswet en ontheffingen Flora- en Faunawet, 
tenslotte, geven aan of en onder welke voorwaarden een activiteit of plan is 
toegestaan. Deze voorwaarden kunnen bestaan uit maatregelen die nadelig effecten 
opheffen of uit compensatie. Bij Natura 2000 gebieden dienen de verdwenen of 
sterk beïnvloede habitats gecompenseerd te worden door uitbreidingen elders.
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3. NatuRa 2000: eIgeNDOM, BeHeeR eN geBRuIK


De Natura 2000 gebieden kennen vele eigenaren en beheerders, en daarmee veel belan-
gen per gebied. Dat geldt vooral op het land, want op de Noordzee, in de getijdenwateren 
en in de grote wateren is Rijkswaterstaat de dominante beheerder. In de gebieden op het 
land is natuur in combinatie met recreatie het dominante landgebruik. Het oppervlakte 
landbouw in de gebieden bedraagt ongeveer twintig procent. Rondom de gebieden is het 
landgebruik voor andere functies dan natuur dominant.


Momenteel valt reeds 65% van de oppervlakte van Natura 2000 op het land onder bestaande 
subsidieregelingen in het kader van Programma Beheer of de beheersovereenkomst met 
Staatsbosbeheer. Voor de meeste habitats van Natura 2000 en voor de habitats van de 
soorten van Natura 2000 zijn er beheerspakketten. Via Programma Beheer kan het beheer 
van de habitattypen gefinancierd worden, maar er gaat weinig sturing op de Natura 2000 
doelen vanuit omdat deelname vrijwillig is, er veelal brede basispakketten worden afgeslo-
ten en een aantal beheerders uitgesloten is.


Naar verwachting worden de beheersplannen van de Natura 2000 belangrijk om een afwe-
ging te maken tussen de beschermingsdoelstellingen, de financiële randvoorwaarden en 
de maatschappelijke randvoorwaarden in beheer en gebruik van de gebieden. Naast de 
diversiteit in eigenaren en beheerders zijn ook het beheer van de watergangen, de sturing 
op habitattype-gericht beheer in nagenoeg en begeleid natuurlijke gebieden en de externe 
werking van verstorende activiteiten in de buurt van het gebied belangrijke problemen 
die bij het beheer van de Natura 2000 gebieden naar voren komen. Hierover kunnen in de 
beheersplannen beslissingen over de aanpak per gebied worden genomen.


Onderzoek naar draagvlak in 3 gebieden laat echter zien dat op lokaal niveau bij gemeen-
ten en belangenorganisaties van landbouw en recreatie het draagvlak voor het beleid matig 
is en sterk afhankelijk zal zijn van de mogelijkheid van inspraak en invloed in de beheers-
planformulering. Onduidelijk is nog hoe belangen van betrokkenen bij het opstellen van 
beheersplannen meegenomen worden. Consultatie is in ieder geval wettelijk verplicht.


eigendom en beheerders


• Op de Noordzee, getijdenwateren en grote zoete wateren is er één dominante beheerder, 
Rijkswaterstaat


• Op het land hebben veel gebieden een groot aantal eigenaren en beheerders, die 
gezamenlijk de instandhoudingsdoelstellingen moeten realiseren


De Natura 2000 kent vele eigenaren en beheerders. De eigendoms- en beheerderssa-
menstelling is voor de gebieden op het land anders dan voor de gebieden op en langs 
het water. Bij de Noordzee, getijdenwateren en grote zoete wateren is er één domi-
nante eigenaar, de staat der Nederlanden in de vorm van Domeinen (Figuur 3.1). Dit 







3 NATURA 2000: EIGENDOM, BEHEER EN GEBRUIK


32


eigendom wordt beheerd door Rijkswaterstaat, die dan ook de dominante beheerder 
is. Daarnaast bezitten (en beheren) de terreinbeherende organisaties (Staatsbosbe-
heer, Natuurmonumenten en de Landschappen) behoorlijke gedeelten. Verder zijn er 
geen belangrijke eigenaren voor de grote watergebieden.


Op het land zijn er vele eigenaren die een behoorlijk aandeel hebben (Figuur 3.2). De 
beheerdersamenstelling volgt grotendeels de eigendomssamenstelling. Ook is er een 
groot percentage ‘overige’ eigenaren en beheerders. Deze laatste zijn veelal particu-
liere grondbezitters, waaronder boeren, die niet op groep getraceerd konden worden. 
Voor deze categorie wordt verwacht dat ze grotendeels hun eigen grond beheren. Uit 
een analyse op basis van landbouwpercelen blijkt dat in de Natura 2000 gebieden 
ongeveer 90.000 ha landbouwgrond gelegen is en ongeveer 6200 boerenbedrijven 
er grond hebben. De terreinbeherende organisaties (SBB, Natuurmonumenten en 
Landschappen) bezitten ongeveer 50% van het totale areaal Natura 2000 op het land. 
Rijkswaterstaat, Defensie en de waterleidingbedrijven respectievelijk 6%, 4% en 2%. 
Ongeveer 30% van de gebieden is in beheer bij particulieren, boeren, stichtingen en 
het bedrijfsleven.


Figuur 3.1. Eigenaren en beheerders van de Noordzee, getijdewateren en grote zoete wateren 
(inclusief oeverland). Het deel van Domeinen wordt beheerd door Rijkswaterstaat. Bron: Alterra 
(2004).
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In een groot aantal Natura 2000 gebieden op het land is dan ook geen dominante 
beheerder. Beheerders zullen samen moeten werken om de instandhoudingsdoelen 
voor het Natura 2000 gebied te bereiken. Gesprekken met beheerders in een tweetal 
gebieden (De Langstraat en Arkemheen) maakten duidelijk dat in Natura 2000 gebie-
den waar verschillende eigenaren zitten, het beheersplan Natura 2000 een cruciaal 
sturingsinstrument zal worden (Broekmeyer et al., 2007). Daarmee zal voor het eerst 
voor veel gebieden één integraal beheersplan voor het natuurgebied worden vastge-
steld. Daar waar de verschillende eigenaren ieder hun eigen belangen hebben, zal het 
een hele opgave zijn om te komen tot een dergelijk beheersplan.


Voor de Noordzee, getijdengebieden en de grote zoete wateren lijkt het proces van 
beheersplanformulering eenvoudiger, maar ook hier speelt de belangenafweging 
tussen het realiseren van de natuurdoelen en andere gebruiksfuncties (recreatie, vis-
serij, scheepvaart, delfstofwinning).


Figuur 3.2. Eigenaren en beheerders van de Natura 2000 op het land en de kleine wateren. 
Bron: Alterra (2004).
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Bestaand gebruik in en rond Natura 2000


• In de huidige Natura 2000 gebieden zijn natuurbeheer en recreatie de dominante 
gebruiksfuncties.


• Rondom de gebieden is het landgebruik voor andere functies dan natuur dominant.


Het gebruik van de Natura 2000 gebieden is divers. Natuurbeheer en recreatie zijn 
de dominante gebruiksfuncties maar daarnaast zijn ook landbouw, waterwinning en 
visserij belangrijk (zie kader). Rondom de gebieden is het landgebruik voor andere 
functies dan natuur dominant. In een straal van 500 m rondom Natura 2000 gebie-
den, is het grondgebruik vooral landbouw en urbaan gebied (21% akkerbouw, 34% 
weiland, 16% urbaan). Slechts 8% is natuur (zie Figuur 3.3).


De Habitatrichtlijn vereist dat nieuwe of gewijzigde activiteiten alleen worden toe-
gelaten als ze geen nadelig effect hebben op de duurzame instandhouding van soor-
ten en habitats in de aangewezen gebieden. Dit geldt voor activiteiten in het gebied 
maar ook voor activiteiten daarbuiten als die gevolgen hebben in het gebied: de zoge-
naamde externe werking.


Om de synergie tussen de doelen van de VHR, 
de doelen van de EHS en het huidig beheer 
concreter te maken zijn een drietal voorbeeld-
gebieden nader onderzocht: Polder Arkemheen, 
Boddenbroek en Langstraat bij Sprang-Capelle 
(Broekmeijer et al., 2007). De selectie was 
gericht op kleinere gebieden met verschillende 
eigendom- en beheersituaties.


Arkemheen. Arkemheen is aangewezen voor de 
kleine zwaan, daarnaast is tevens de bescher-
ming van de bittervoorn en grote modderkruiper 
als doel gesteld voor het gebied.
Arkemheen valt voor 67% onder de Subsidie-
regeling Agrarisch Natuurbeheer. Momenteel 
is het beheer sterk op de weidevogels gericht, 
waarvoor het als broedgebied een bijzondere 
betekenis heeft. Ook Staatsbosbeheer en Na-
tuurmonumenten hebben aandelen grond in het 
gebied. Op dit moment is er nog geen synergie 
tussen de Natura 2000 doelstellingen, de EHS 
doelstelling en het beheer. De beheerders geven 
aan hier wel naar te streven in de toekomst.


Boddenbroek. Boddenbroek is het kleinste Na-
tura 2000 gebied, het is aangewezen voor zwak-
gebufferde vennen, vochtige heiden en alkalisch 
laagveen. De vegetatie is sterk afhankelijk van 


goede milieucondities. Het ligt aan de rand van 
de EHS en is eigendom van de Stichting Twickel 
die het met een natuurdoelstelling beheert. De 
EHS doelstelling is in overeenstemming met de 
Natura 2000 doelstelling. Op dit moment maakt 
men gebruik van een pilot van Programma Be-
heer voor herstel van zwakgebufferde vennen.


Langstraat. De Langstraat is aangewezen op 
basis van 8 habitattypen en de grote en kleine 
modderkruiper. Er is synergie tussen de Natura 
2000 doelen en de EHS doelen.
De Langstraat is een gebied met vele eigenaren 
en beheerders, waaronder een aantal boeren, 
Staatsbosbeheer en Bureau Beheer Landbouw-
gronden (BBL) als grondeigenaar. Van origine is 
het beheer gericht op behoud van de landschap-
pelijke waarden. Het botanische beheer komt 
overeen met instandhoudingsdoelstelling als 
Natura 2000-gebied voor habitattypen en het 
waterbeheer is gericht op het instandhouden en 
verbeteren van de waterkwaliteit.
Het gebied kent echter ook doelstellingen vanuit 
het Belvedère-beleid, deze doelen kunnen 
conflicteren met Natura 2000 doelen. Er zijn 
geen subsidies aangevraagd in het kader van 
Programma Beheer.


Voorbeeldgebieden
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Landbouw
Het totale areaal landbouw in de Natura 2000 
gebieden ligt rond de 90.000 ha, ongeveer 30% 
van het totale areaal Natura 2000 op het land. 
Het totaal aantal boeren dat grond heeft in de 
gebieden ligt rond de 6200.
Ongeveer 3% van het areaal van Natura 2000 op 
het land valt onder de SAN-regeling.


Recreatie
Er zijn geen landelijke gegevens beschikbaar 
over het recreatiebezoek aan de Natura 2000 
gebieden. Het is echter wel een belangrijke 
gebruiksfunctie van de Natura 2000 gebieden. 
De Veluwe bijvoorbeeld wordt jaarlijks bezocht 
door 28 miljoen dagjesmensen en 1,7 miljoen 
vakantiegangers. De Veluwe is goed voor 12% 
van alle binnenlandse vakanties.


Waterwinning
Ongeveer 6500 hectare (2%) van de Natura 2000 
gebieden op het land is momenteel in bezit van 
waterleidingbedrijven. In een deel van deze ge-
bieden is men bezig om de oppervlakkige water-
winning te verminderen. Ook in andere Natura 
2000 gebieden vindt drinkwaterwinning plaats, 
zoals bijvoorbeeld op alle Waddeneilanden.


Waterberging
In de natte en moerassige Natura 2000 kan 
water vastgehouden worden in tijden van 


overmatige regenval. Dit vermindert de druk op 
afvoersystemen.


Natuur
De helft van de oppervlakte van de Natura 2000 
gebieden op het land is in beheer van Natuurmo-
numenten, Staatsbosbeheer en/of de Provinciale 
Landschappen


Visserij
Vooral op de Noordzee en in de getijdengebie-
den is visserij een belangrijke activiteit. Van-
wege de verstorende activiteit en het weghalen 
van voedsel voor vogels is de kokkelvisserij uit 
de Waddenzee gebannen. In de binnenwateren 
is visserij geen dominante gebruiksvorm.


Bosbouw
Ongeveer 40% van de Habitatrichtlijngebieden 
bestaat uit bos. Het overgrote deel zal een multi-
functionele beheersdoelstelling hebben waarbij 
natuur, houtoogst en recreatie gecombineerd 
worden.


Militair oefenterrein
Zeven Natura 2000 terreinen zijn momenteel 
deels in gebruik als oefenterrein van Defensie. 
Voor één terrein zal het Ministerie van Defensie 
het voortouw nemen in het schrijven van het 
beheersplan.


Gebruik Natura 2000 gebieden
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Figuur 3.3. Grondgebruik in een straal van 500 m rondom Natura 2000 gebieden.
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Wat de gevolgen zijn van aanwijzing van een gebied voor het gebruik in en rondom 
het gebied voor bestaand, nieuwe of gewijzigde activiteiten kan alleen op gebieds-
niveau bepaald worden. Deze vraag bepaalt de beleidsmatige discussie op landelijk 
en lokaal niveau. Regelmatig zijn er Kamervragen gesteld over de gevolgen van de 
aanwijzing van gebieden op het bestaand en toekomstig grondgebruik in en rondom 
de gebieden (KVR 25342, KVR 256717).


Ook in de drie onderzochte gebieden (zie kader op p. 34) kwam de externe werking 
ter sprake. Op alle locaties voorziet of ervaart men negatieve effecten vanuit de omge-
ving van het Natura 2000 gebied op de te beschermen natuurwaarden. Beheerders in 
Arkemheen en Langstraat noemen de oprukkende verstedelijking, waarbij ze nega-
tieve invloeden van verstoring door recreatie en versnippering door verdere ontslui-
ting voorzien. In Boddenbroek noemt de beheerder de verwachte negatieve invloed 
van stikstofdepositie van een nabijgelegen varkenshouderij.


De beheerders hebben niet de indruk dat de herziene Natuurbeschermingswet hier 
een halt aan kan toeroepen (Broekmeyer et al., 2007). Uiteindelijk zal via het beheers-
plan of het traject van vergunningverlening moeten blijken in hoeverre deze invloe-
den negatief uitpakken op de instandhoudingsdoelstelling en beperkt kunnen wor-
den.


Recreatie en Natura 2000


• De Natura 2000 gebieden hebben een belangrijke maatschappelijke functie als 
recreatiegebied.


• Planologische inspanning is nodig om de verdere ontwikkeling van de recreatieve sector 
te combineren met de bescherming van Natura 2000 gebieden.


De relatie tussen recreatie en Natura 2000 gebieden heeft twee kanten: enerzijds is 
recreatie belangrijk als lokale economische motor, anderzijds vormt het een versto-
rende activiteit ten opzichte van de Natura 2000 doelen. De mate van schade die de 
natuur ondervindt van recreatieactiviteiten hangt aan de ene kant onder meer af van 
het soort recreatiegedrag, de intensiteit ervan, frequentie en duur, en aan de andere 
kant van gebiedskenmerken, seizoen, gevoeligheid voor verstoring en betreding van 
de habitats en soorten en de capaciteit tot herstel van de Natura 2000 soorten (Van 
den Ham en Peltzer, 1995).


In 2004 is een analyse uitgevoerd naar de relatie tussen recreatiebedrijven en 
beschermde natuurgebieden, te weten de EHS, Natura 2000 en natuurbeschermings-
wetgebieden (Berkers, 2004). Uit deze analyse blijkt dat vooral uitbreiding rond bun-
galowterreinen en reguliere campings aandacht vraagt in verband met mogelijke 
conflicten met de natuurbeschermingsdoelstellingen. Bij een fors deel van de bedrij-
ven (15% à 25% voor de bungalowsector en 15% à 20% voor de reguliere campings) 
ligt veel beschermd natuurgebied in de directe nabijheid (binnen een straal van 500 
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meter). Bovendien blijkt uit eerdere studies (VROM, 2002; RLG, 2004) dat extra ruimte 
voor bedrijven binnen deze beide sectoren noodzakelijk is. Gelderland, Utrecht en Fle-
voland kennen het hoogste percentage bedrijven dat in of nabij beschermde natuur 
ligt.


Ook nogal wat jachthavens hebben veel beschermd natuurgebied in de nabijheid en 
bovendien heeft een deel van deze bedrijven behoefte aan extra ruimte. Voor jacht-
havens zijn Utrecht, Overijssel en Groningen de provincies met relatief de meeste 
bedrijven die omringd worden door veel beschermd natuurgebied. Ook Zeeland, een 
belangrijke watersportprovincie, vraagt de nodige aandacht. Voor de overige secto-
ren die in de studie zijn betrokken (natuurcampings, kleinschalige campings, mane-
ges en golfbanen) is de problematiek tussen beschermde natuur en uitbreiding van 
bedrijven naar verwachting relatief beperkt (Berkers, 2004).


Middels recreatiezonering en -concentratie kan een deel van de negatieve effecten 
van recreatie op Natura 2000 opgevangen worden. Centraal blijft staan dat de recre-
atie geen negatief significant effect mag hebben op de staat van instandhouding van 
de soorten en habitats waarvoor het gebied is aangewezen.


In de Nota Veluwe 2010 (Provincie Gelderland, 2000) wordt het streven naar meer 
aaneengesloten natuur gecombineerd met het streven naar kwaliteitsverbetering 
(Groei- & krimp beleid). Uitbreidingsmogelijkheden voor recreatiebedrijven zijn in 
deze nota gelokaliseerd binnen zogeheten groeiclusters in die delen van de Veluwe 
waar momenteel reeds concentraties van verblijfsrecreatieterreinen zijn. Gekeken is 
in hoeverre dit Groei- & krimpbeleid in overeenstemming is met de aanwijzing van de 
Veluwe als Natura 2000 gebied. Geconcludeerd wordt dat dit beleid gunstig kan uit-
pakken mits de krimp gerealiseerd wordt daar waar het voldoende natuurwinst ople-
vert en als bij de groei niet alleen de verstoring van het terrein zelf in ogenschouw 
wordt genomen maar ook de verstorende invloed op de omgeving. Een aantal (delen) 
van de huidige zoekgebieden van de groeiclusters is momenteel nog in strijd met de 
instandhoudingsdoelstellingen van de Veluwe (Janssen & Bijlsma, 2005).


Natura 2000 gebieden trek-
ken publiek en hebben daar-
mee ook een recreatiefunc-
tie. Foto: Mark van Veen.
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gebruiksdruk op de Noordzee


• Boomkorvisserij heeft een grote, negatieve invloed op de bodem, terwijl bodembiodiversteit 
een belangrijk criterium is bij de selectie van Natura 2000 op de Noordzee.


• Scheepvaart en dan vooral lozingen door scheepvaart hebben een negatief effect op 
plekken waar veel zeevogels overwinteren, met name de Kustzee en het Friese Front.


Van de verschillende gebruiksfuncties heeft de boomkorvisserij verreweg de groot-
ste impact op de bodemfauna (Lindeboom et al., 2005). Juist de hoge diversiteit aan 
bodemfauna is een belangrijk selectiecriterium geweest voor de begrenzing van de 
gebieden. Sterfte van bodemfauna leidt tot verschuivingen in soortensamenstelling 
en leeftijdsopbouw van populaties. Ook beïnvloedt visserij de habitatkarakteristieken, 
bijvoorbeeld in rif- en grindgebieden. Daarnaast heeft de boomkorvisserij uiteraard 
ook een aanzienlijke impact op de bodemvissen. Naast korte termijneffecten (ont-
trekking) betreft het ook lange termijneffecten (wijziging populatieopbouw); beiden 
verschillen uiteraard van soort tot soort. Vooral soorten met een lage groei- en voort-
plantingssnelheid zijn gevoelig. Door de mobiliteit van vissen is de lokale omvang van 
deze lange termijneffecten echter veelal onbekend.


In met name de Kustzee en het Friese Front kan ook de scheepvaart een negatieve 
impact hebben, vooral door (illegale) operationele olielozingen en mogelijke cala-
miteiten (Lindeboom et al., 2005). Beide gebieden zijn van aanzienlijk belang voor 
zeevogels, die voor olie zeer gevoelig zijn. Het verstorende gebruik in het kader van 
schiet- en vliegoefeningen van het leger wordt beperkt geacht, maar hiernaar is geen 
specifiek onderzoek gedaan. Door de maatregelen die in de loop der tijd zijn getrof-
fen, zijn de milieu-effecten van olie- en gasplatforms sterk gereduceerd. De impact 
wordt thans beperkt tot marginaal geacht. Platformverlichting kan negatieve effec-
ten hebben op trekkende vogels door desoriëntatie.


Windturbines leiden mogelijk tot sterfte van vogels door aanvaringen, maar of dit 
effecten heeft op populatieniveau is nog niet bekend (Lindeboom et al., 2005). Dit 
zal worden onderzocht bij het Near Shore Windpark. Hieruit zal blijken of er bij een 
grote toename van het aantal windturbineparken wezenlijke effecten op de vogels 
van de Kustzee verwacht kunnen worden. Zowel platforms als windturbines hebben 
mogelijk ook een positief effect (refugium) voor vis- en bodemfauna, omdat rondom 
platforms en windturbines geen ander gebruik mag plaatsvinden. Bij zandwinning, 
schelpenwinning, baggeren, baggerstort en onderwatersuppleties kan lokaal sterfte 
van bodemfauna optreden. Over de ecologische effecten van zandsuppleties op lange 
termijn is nog weinig bekend. Eventuele uitstralingseffecten treden vooral op bij bag-
gerstort, omdat slib zich (in tegenstelling tot zand) over een groter gebied verspreidt. 
De ecologische effecten die voortkomen uit de strandrecreatie zijn op het strand zelf 
aanzienlijk, maar in zee worden deze beperkt tot marginaal geacht. De effecten van 
kabels en leidingen treden vooral op in de aanlegfase en/of bij verwijdering en zijn 
marginaal. De effecten van waterverontreiniging zijn in deze studie niet meegeno-
men omdat deze moeilijk met gebiedsgericht beleid te sturen zijn. Wel is van deze 
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gebieden de Kustzee het zwaarst belast met verontreinigende stoffen, mede als gevolg 
van uitstroom van rivieren, kanalen, boezemwateren en lozingen.


Natuurbeheersubsidies in Natura 2000


• 65% van het huidige Natura 2000 landareaal ontvangt subsidies voor natuurbeheer. 
Voor bijna alle Natura 2000 habitats zijn Programma Beheerpakketten aan te vragen.


• Natuurgericht beheer van watergangen valt nu buiten de bestaande 
natuurbeheerregelingen, terwijl dieren als vissen in poldersloten en -vaarten doelen in 
de Natura 2000 vormen.


Het beheer van natuurgebieden op het land is in Nederland geregeld via de beheers-
overeenkomst met Staatsbosbeheer en Programma Beheer, met daarbinnen de Sub-
sidieregeling Natuurbeheer (SN) en Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) 
(MNP, 2007a). Momenteel valt ongeveer 65% van de oppervlakte Natura 2000-gebied 
op het land en de kleine wateren onder deze regelingen, waarvan overigens slechts 
een zeer klein aandeel onder de SAN-regeling (Figuur 3.4). Dertien procent van de ter-
reinen is in beheer van eigenaars die geen aanspraak kunnen maken op de bestaande 
regelingen.


Een analyse van de huidige Programma Beheerpakketten laat zien dat voor het 
merendeel van de Natura 2000 habitats, beheerspakketten aangevraagd kunnen 
worden (zie Tabel 3.1). De meeste Natura 2000 habitats voldoen aan de criteria die 
nodig zijn om een pluspakket aan te vragen. Voor de soorten geldt dat 60% van de 
Natura 2000 soorten als meetsoort gelden voor de beheerspakketten. Soorten die nu 


Figuur 3.4. 65% van de Natura 2000 gebieden op het land valt onder bestaande regelingen voor 
natuurbeheer.
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niet als meetsoort gelden en waarvan ook het habitat niet binnen Programma Beheer 
valt, zijn vooral vleermuizen en soorten van sloten (Bouwma, in prep). Programma 
Beheer kent geen pakket dat toegesneden is op het beheer en behoud van polderslo-
ten. Vissen en amfibieën in die sloten vormen echter een belangrijk doel in sommige 
Natura 2000-gebieden.


Uit de analyse van de toepasbaarheid van Programma Beheer voor het beheer van de 
Natura 2000 habitats komt naar voren dat Programma Beheer als financieringsme-
chanisme redelijk geschikt is (Bouwma, in prep). Echter als sturing- of controleme-
chanisme is het momenteel niet geschikt omdat het Programma Beheer vrijwillig is, 
er met name basispakketten afgesloten worden en een aantal beheerders uitgesloten 
is (MNP, 2007a).


Beheerplannen


• De provincie is verantwoordelijk voor het opstellen van beheerplannen voor ongeveer 
60%, het Rijk voor ongeveer 40 % van de Natura 2000 gebieden


• Hoe beheerplannen moeten worden opgesteld is nog niet vastgelegd, momenteel 
hebben provincies uiteenlopende ideeën over het consultatieproces bij het opstellen 
van beheerplannen


In de nieuwe Natuurbeschermingswet is de verplichting opgenomen dat binnen 
een periode van drie jaar na de formele aanwijzing van het Natura 2000 gebied het 
beheersplan dient te zijn opgesteld. Omdat in veel gevallen meerdere instanties in 
één Natura 2000-gebied bevoegd gezag zijn, heeft het Ministerie van LNV in overleg 
met de verschillende provincies en met het Ministerie van Defensie en Rijkswater-
staat per gebied afgesproken wie het voortouw zal nemen voor het opstellen van de 
beheerplannen. Criteria hiervoor waren de beheerssituatie in het gebied, multifunc-


Tabel 3.1. Overzicht van relatie Programma Beheer en Natura 2000 habitats (Bouwma, in prep)


geen pakket Programma Beheer aantal Natura 2000 habitats
•	 Geen beheersvergoeding mogelijk – mariene   
 habitats*


5


Wel pakket Programma Beheer aantal Natura 2000 habitats
•	 Beheersvergoeding mogelijk – geen 
 kwaliteitscriteria (basispakket)


9


•	 Beheersvergoeding mogelijk – kwaliteits-  
 criteria afhankelijk van pakket (basis- of 
 pluspakket)


8


•	 Beheersvergoeding mogelijk – niet specifiek 
 voor habitattype


4


•	 Beheersvergoeding mogelijk – wel kwaliteits-  
 criteria (pluspakket)


25


* incidenteel wordt hiervoor het basispakket Natuurlijke Eenheid aangevraagd
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tionaliteit van het gebruik van het gebied en de complexiteit van de problematiek in 
het gebied.


De provincie is verantwoordelijk voor het opstellen van beheersplannen voor onge-
veer 60%, het Rijk voor ongeveer 40% van de gebieden (zie Figuur 3.5). Voor de provin-
cie zijn extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor dit werk. In 2005 is gestart 
met de ontwikkeling van beheersplannen voor enkele gebieden. Op dit moment zijn 
er echter nog geen beheersplannen beschikbaar.


Onder regie van het Ministerie van LNV heeft een projectgroep een handreiking 
geschreven voor het opstellen van de beheersplannen. In de handleiding wordt aan-
dacht gegeven aan doel en functie, inhoud en aan het consultatieproces (LNV, 2006a). 
In gebieden met meerdere beheerders worden beheersplannen gezien als een sti-
mulans om te komen tot een gezamenlijke visie op het beheer van het gebied. In 
een deel van de gebieden vindt dergelijk overleg al plaats. In Natura 2000 gebied 
Arkemheen vindt bijvoorbeeld al langer structureel overleg plaats tussen SBB en de 
Agrarische Natuurvereniging. In het Natura 2000 gebied Langstraat is de Agrarische 
Natuurvereniging nog jong en vinden de eerste contacten tussen SBB en vereniging 
nu plaats. Contact tussen SBB en de Waterschappen is er op beheers- en uitvoerings-
niveau (Broekmeyer et al., 2007). Rijkswaterstaat streeft ernaar om voor elk van de 
Natura 2000 gebieden een integraal beheersplan te maken dat voldoet aan de eisen 
voor Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water.


Daarnaast is de verwachting dat in de beheersplannen ook aangegeven zal worden 
welk huidig en toekomstig gebruik toegestaan is en waar vergunningen voor ver-


Figuur 3.5. Vooral provincies zijn verantwoordelijk voor het opstellen van de beheerplannen. 
Bron: LNV.


Provincie


Ministerie van LNV


Rijkswaterstaat


Defensie


Onbekend


Verantwoordelijkheid opstellen beheersplannen 2006







3 NATURA 2000: EIGENDOM, BEHEER EN GEBRUIK


42


leend dienen te worden. Het kan zo een stimulans zijn om te komen tot integrale 
besluitvorming.


Een rondgang rond de provincies laat zien dat de meeste provincies zich nu nog aan 
het oriënteren zijn op het proces van het opstellen van beheersplannen. De studies in 
het Sneekermeergebied, Geuldal en Kennemerland-Zuid (Van den Bosch, 2007) laten 
zien dat de provincies verschillende ideeën hebben over het proces van opstellen 
van beheersplannen. De Natuurbeschermingswet bepaalt dat het beheersplan alleen 
vastgesteld kan worden na overleg met eigenaren, gebruikers en andere belangheb-
benden (Natuurbeschermingswet art. 19a). Echter een beheersplan kan geen afdwing-
bare verplichtingen opleggen. Het noodzakelijke beheer in de Natura 2000-gebieden 
zal in beginsel plaatsvinden op basis van vrijwillige medewerking met toepassing van 
bestaande (subsidie)regelingen.


Draagvlak voor Natura 2000 beleid en beheersplannen


• Casestudies laten zien dat het draagvlak bij terreinbeherende organisaties en provincies 
voor het Natura 2000 beleid sterk is.


• Casestudies laten zien dat het lokaal draagvlak bij gemeenten en belangenorganisaties 
van boeren en recreatieondernemers matig is, omdat kennis over implementatie en de 
gevolgen op gebiedsniveau ontbreekt.


• Mogelijkheid voor integrale belangenafweging is essentieel voor het creëren van 
draagvlak voor beheersplannen.


Succesvolle implementatie van beleid rond Natura 2000 is afhankelijk van medewer-
king van meerdere partijen. Voor het opstellen en uitvoeren van de beheersplannen 
is draagvlak nodig bij de beheerders van terreinen, provincies, gemeenten, onderne-
mers en burgers die de gevolgen ondervinden van het beleid.


Draagvlakonderzoek uitgevoerd in drie Natura 2000 gebieden, Sneekermeergebied, 
Geuldal en Kennemerland-Zuid, laat zien dat het draagvlak voor de uitvoering van 
beleid bij de diverse betrokkenen sterk wisselt (Van den Bosch, 2007). In het algemeen 
is bij de betrokken terreinbeherende instanties een sterk draagvlak voor het beleid. 
Dit komt deels door hun betrokkenheid bij het beleidsproces maar vooral ook omdat 
de eigen beheersdoelen sterk overeen komen met de beleidsdoelen van Natura 2000 
(Van den Bosch, 2007; Broekmeyer et al., 2007). Het is onduidelijk in hoeverre men 
bereid is om naast de huidige financiële bijdrage aan het beheer van de Natura 2000 
gebieden nog extra personele of financiële inspanning te leveren indien realisatie 
van het Natura 2000 doel hierom vraagt.


Bij de betrokken provincies is het draagvlak ook sterk, men is goed geïnformeerd en is 
bereid om het schrijven van de beheerplannen op te pakken. Men verwacht wel pro-
blemen met de implementatie van het Natura 2000 beleid omdat dit beleid stringen-
ter is dan het tot nu toe gevoerde natuurbeleid vanuit de EHS. Echter men verwacht 







NATURA 2000: EIGENDOM, BEHEER EN GEBRUIK 3


43


dat het beleid een integrale belangenafweging toelaat. Het draagvlak bij gemeenten, 
vertegenwoordigers van landbouw en recreatie (en hun achterban) is matig. Verte-
genwoordigers van gemeenten verwachten een toename in onduidelijkheid rond de 
regelgeving, en een hieruit voortvloeiende belemmering van de economische ont-
wikkeling van de gemeenten.


Ook landbouw- en recreatiebelangenorganisaties verwachten dat het Natura 2000 
beleid belemmeringen opwerpt voor de verdere economische ontwikkelingen van 
deze twee sectoren. In hun ogen is er weinig mogelijkheid tot integrale belangenaf-
weging (Van den Bosch, 2007). Het draagvlak voor het beleid bij gemeenten en onder-
nemers is sterk afhankelijk van de mogelijkheid om de recreatie en landbouwsector 
verder te ontwikkelen. Belangrijk is in hoeverre tijdens het proces van beheersplan-
formulering deze integrale belangenafweging kan plaatsvinden. Hier ligt echter een 
bestuurlijk dilemma op de loer. Vanuit de aanwijzing van het gebied als Natura 2000 
gebied zijn de beschermingsdoelstellingen als randvoorwaarden vastgelegd in het 
aanwijzingsbesluit, tegelijkertijd zijn er ook financiële randvoorwaarden en maat-
schappelijke randvoorwaarden (zoals draagvlak bij betrokkenen).


Uit het onderzoek in de drie gebieden komt ook naar voren dat de betrokkenheid 
bij het beleidsproces van provincies en gemeenten verschilt. De drie provincies zijn 
geconsulteerd in het proces rond het opstellen van het doelstellingsdocument van 
de gebieden in hun provincie. De betrokkenheid van gemeenten in het beleidsproces 
varieert sterk: enkele gemeenten zijn wel benaderd voor een voorlichtingsbijeenkomst 
of hebben de informatie ontvangen, maar anderen niet. Uit de interviews komt het 
beeld naar boven dat zelfs áls gemeenten informatie kregen van het ministerie van 
LNV, gemeenteambtenaren er vaak niet direct van doordrongen waren dat de aan-
wijzing gevolgen zou hebben voor het eigen gemeentebeleid. Respondenten geven 
aan dat gemeenteambtenaren de benodigde kennis na verloop van tijd zelf hebben 
opgedaan. Doorgaans naar aanleiding van plannen die als gevolg van de aanwijzing 
geen, of pas na een hoop trammelant, doorgang konden vinden. Maar nog steeds 
geven gemeenten aan dat zij een gebrek aan kennis ervaren.


Beheerkosten van Natura 2000 gebieden


• De geschatte kosten voor het reguliere natuurbeheer van Natura 2000 habitats bedragen 
circa 13 à 14 miljoen per jaar.


• De geschatte kosten van herstelbeheer bedragen 16,6 tot 26,5 miljoen per jaar. Dit 
is hoger dan wat momenteel jaarlijks beschikbaar is via de subsidies Effect Gerichte 
Maatregelen.


Voor de instandhouding van habitats én (habitats van) soorten in de Natura 2000-
gebieden is een adequaat beheer heel belangrijk. Een deel van de habitattypen is 
voor een duurzame instandhouding afhankelijk van reguliere beheersmaatregelen 
zoals hooien, beweiden of plaggen. Voor een deel van de habitats geldt dat herstel-
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beheer in bepaalde gebieden wenselijk is omdat de habitat nu in een slechte staat 
verkeerd. Er is een inschatting gemaakt van de kosten verbonden aan het regulier 
beheer en herstelbeheer (exclusief inrichtingsmaatregelen in en rond de gebieden). 
Complicerende factor hierbij was dat er geen precieze nulmeting is van de totale 
oppervlakte aan Natura 2000 habitats per habitatsubtype zoals onderscheiden in de 
gebiedsdocumenten. Op basis van de aanmelding naar Brussel, de informatie in de 
conceptgebiedsdocumenten over de noodzaak voor herstelbeheer en aannames over 
het aandeel (sub)habitatypen in het gebied en de oppervlakte waarop herstelbeheer 
dient plaats te vinden, is een kosteninschatting gemaakt.


De kosten voor beheer zijn gebaseerd op de kosten direct samenhangend met de 
beheersmaatregelen die voor het realiseren van natuurdoelen worden uitgevoerd. 
Kosten met betrekking tot monitoring, inrichting, recreatie, grondeigendom of met 
kosten ter bestrijding van verdroging en vermesting in en buiten de Natura 2000 
gebieden zijn hierin nog niet begrepen.


Reguliere kosten voor het beheer van Natura 2000 habitats
Op basis van de aanmelding is de totale regulier te beheren oppervlakte op circa 
77.500 ha geschat (De Jong et al., 2007). De oppervlakte van de Natura 2000 gebieden 
zelf is veel groter maar slechts een deel van de gebieden bestaat uit habitattypen 
die vallen onder de richtlijn en aangemeld zijn. Tevens is ervan uit gegaan dat voor 
enkele Natura 2000 habitats van kust en zee en voor de grote zoete wateren er geen 
reguliere beheerskosten gemaakt hoeven te worden om de habitats in een gunstige 
staat van instandhouding te brengen of te houden.


Figuur 3.6 De geschatte beheerskosten voor duinen (met name de duinvalleien) en hei zijn het 
hoogst. Bron: De Jong et al. (2007).
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De jaarlijkse beheerskosten voor de Natura 2000 habitats worden geschat op 13,3 
tot 13,9 miljoen euro. Het merendeel van de kosten dienen gemaakt te worden voor 
het in standhouden van de heide, grijze duinen en duinvalleien (zie Figuur 3.6). De 
kosten voor bosbeheer zijn laag omdat het grootste deel van het bos vanuit Natura 
2000 doelstelling een ‘niets doen’ beheer kent – slechts een klein oppervlakte dient 
als hakhout beheerd te worden.


In de Contourennotitie van LNV (LNV, 2005) is als uitgangspunt gesteld dat “Bij het 
vaststellen van de instandhoudingsdoelstellingen zal worden uitgegaan van de 
bestaande budgetten voor beheer”. Een vergelijking van de huidige subsidies met de 
toekomstige kosten is ingewikkeld omdat een deel van de beheerders van de Natura 
2000 gebieden momenteel geen subsidies ontvangen en/of niet in aanmerking komen 
voor subsidies. Ook is de oppervlakte natuur die gesubsidieerde wordt via Programma 
Beheer in de gebieden groter dan de oppervlakte natuur die onder de habitattypen 
van Natura 2000 valt.


In de Natura 2000 gebieden bedraagt het totaal aan subsidies voor regulier beheer 
zoals verstrekt via Programma Beheer en de beheersafspraken met Staatsbosbeheer 
in 2005 33,6 miljoen euro op een oppervlakte van 285.000 ha. Een globale vergelij-
king met de huidige uitgaven middels Programma Beheer en SBB laat zien dat de te 
beheren Natura 2000 habitats ongeveer een derde van de oppervlakte van het hui-
dige oppervlakte gefinancierde natuur uitmaken, voor meer dan een derde van de 
kosten. Op het eerste gezicht komen de kosten voor het beheer van Natura 2000 in de 
buurt van het huidige budget beschikbaar voor regulier beheer. Ook omdat ook nu al 
veel terreinbeherende organisaties eigen middelen inzetten voor het beheer van de 
terreinen. Hierbij moet wel als kanttekening geplaatst worden dat de hier berekende 
kosten geen rekening houden met de overheadkosten. Als deze meegerekend worden 
als beheerskosten zal het totale huidige budget voldoende blijven, maar waarschijn-
lijk verschuiven delen van het budget van de EHS naar de Natura 2000 habitats.


Kosten voor herstelbeheer van Natura 2000 habitats
Gezien de ongunstige staat van instandhouding van veel Natura 2000 habitats, is in 
veel gebieden herstelbeheer nodig. In de concept-gebiedsdocumenten is per gebied 
en per subhabitattype aangegeven of herstel nodig is, waarbij drie categorieën gehan-
teerd zijn: 1) geen herstel, 2) beperkt herstel en 3) herstel. Het is niet precies bekend 
op welk deel van het oppervlak herstel nodig is bij deze categorieën. In berekeningen 
is daarom van twee scenario’s uitgegaan, gebaseerd op inschattingen van de boven- 
en ondergrens van het areaal waarop herstelmaatregelen uitgevoerd zullen moeten 
worden.


Uitgaande van een periode van tien jaar waarop het herstelbeheer plaats zal vin-
den is de schatting van de kosten (jaarlijkse uitgaven) voor herstelbeheer 16,6 tot 
26,5 miljoen euro per jaar (Figuur 3.7). De kosten zijn sterk afhankelijk van de totale 
oppervlakte waarop het herstelbeheer dient te worden uitgevoerd, de schatting van 
de oppervlakte waarop herstel dient te worden uitgevoerd lopen uiteen van 15.000 
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tot 24.000 ha (respectievelijk scenario 1 en scenario 2 genoemd). Tevens houdt de 
berekening geen rekening met extra kosten in de toekomst ten gevolge van een te 
hoge stikstofdepositie.


Momenteel verloopt de financiering voor compenserend beheer voor nog niet weg-
gewerkte milieutekorten via het programma Effect Gerichte Maatregelen. Het budget 
voor dit programma is jaarlijks ongeveer 8 miljoen euro (Staatscourant, 2006). Het 
bedrag benodigd voor herstelbeheer is hoger dan wat momenteel jaarlijks beschik-
baar is via de subsidies Effect Gerichte Maatregelen. Dit betekent dat er meer budget 
nodig is voor herstelbeheer of dat het herstelbeheer over een langere periode dan 10 
jaar plaats dient te vinden. Hierbij dienen dan prioriteiten gesteld te worden – het 
doelendocument, opgesteld door LNV geeft hiervoor reeds keuzerichtingen aan.


‘Voor een aantal habitattypen en soorten is overeenkomstig bestaand beleid extra inspan-
ning nodig in het kader van beheer. Het betreft 1. Heide en zandverstuivingen, 2. Broed-
vogels van open begroeiingen duinen, 3. Moerassen en moerasvogels 4. Plas-dras situaties, 
5. Blauwgraslanden, kalkmoerassen, heischrale graslanden en trilvenen’ (pag 106- 107 
doelendocument, LNV, 2006b)


Inrichtingsmaatregelen en additionele maatregelen
Het LEI heeft op basis van een studie van het KIWA (Aggenbach, 2006) en workshops 
met deskundigen de kosten berekend voor de additionele maatregelen die nodig 
zijn om de Natura 2000-instandhoudingsdoelen te halen (Reinhard et al., 2006). Het 
betreft voornamelijk maatregelen buiten de gebieden zoals verminderen van bemes-
ting in intrekgebieden of verbeteren aanvoer inlaatwater. Maatregelen die niet addi-


Figuur 3.7. Kosten voor het herstel van duinen en heide zijn het hoogst. Bron: De Jong et al. 
(2007).
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tioneel zijn, omdat ze voortvloeien uit bestaand natuur- of milieubeleid zoals reeds 
voorgenomen anti-verdrogingsmaatregelen zijn niet in beschouwing genomen. Beno-
digde beheersmaatregelen in de terreinen om habitats weer te herstellen worden niet 
gezien als additioneel beleid. Belangrijke kanttekening bij deze kostenraming is dat 
het moeilijk was om in te schatten welke kosten additioneel zijn of voortvloeien uit 
bestaand beleid. Tevens zijn de kosten van extra maatregelen voor het terugdringen 
van depositie niet meegerekend (Reinhard et al., 2006).


Bij de kostenraming is onderscheid gemaakt tussen jaarlijkse kosten die optreden als 
gevolg van getroffen additionele maatregelen voor Natura 2000 of voor maatregelen 
die zowel voor Natura 2000 als voor de Kaderrichtlijn Water getroffen moeten wor-
den en voor de eenmalige investeringskosten die nodig zijn om deze maatregelen te 
treffen. De totale kosten worden geraamd op 29 tot 48 miljoen euro per jaar, en de 
investeringen op 52 tot 203 miljoen euro.


De LEI-studie concludeert dat zowel de kosten als de investeringen ongelijk zijn ver-
deeld over de landschapstypen en de sectoren. De kosten hebben overwegend betrek-
king op de sector Landbouw in de landschapstypen beekdalen en hogere zandgron-
den. De mestmaatregelen vanuit de KRW met maximaal 24 miljoen euro per jaar 
vormen de kostenpost met de grootste bandbreedte, doordat het effect van KRW-
maatregelen op de Natura 2000 gebieden niet exact bekend is. De investeringen 
komen uitsluitend voor rekening van Rijkswaterstaat, en moeten worden gedaan bin-
nen het landschapstype Meren en Moerassen (verwijderen slib uit het Markermeer) 
en de Noordzee, Waddenzee en Delta.


Baten van Natura 2000 gebieden
De natuur in de gebieden en de extra inspanning om de kwaliteit in de gebieden te 
waarborgen leveren ook economische baten. Deze baten zijn echter veel moeilijker te 
kwantificeren omdat er nog weinig inzicht bestaat in de baten die natuur en water 
opleveren voor de samenleving (Bade en Van der Schroef, 2007; IVM 2006). Econo-
mische baten van de gebieden hangen onder andere samen met de functie van de 
gebieden voor wonen, werken, recreatie, productie (visserij, bosbouw, waterwinning, 
delfstoffen) en regulatiefunctie (vastlegging CO2, waterzuivering).


Voor twee Natura 2000 gebieden, de Vechtplassen en het Volkerrak-Zoommeer, is 
door Bade en Van der Schroef (2007) een inschatting gemaakt van de extra econo-
mische baten die voorvloeien uit de extra investering om de doelen van de KRW en 
Natura 2000 te halen. Zij keken hierbij zowel naar de maatschappelijke baten (alle 
baten onafhankelijk van wie het geld ontvangt) als naar de bestuurlijke baten (de 
baten voor de (lokale) overheid).


Uit Bade en Van der Schroef (2007) blijkt dat de kosten van eenmalige maatregelen 
ter verbetering van de water- en natuurkwaliteit in de Vechtplassen in een korte tijd 
terug verdient worden. De maatschappelijke terugverdientijd varieert van 0,11 tot 
1,05 jaar (afhankelijk van het pakket maatregelen), de bestuurlijke terugverdientijd 
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varieert van 1,06 tot ongeveer 10 jaar. Voor het Volkerrak- Zoommeer is dit veel lan-
ger mede doordat bij de berekening ervan uitgegaan is dat het Volkerrak-Zoommeer 
weer een open verbinding met de zee krijgt. Dit is duur door de waterstaatkundige 
maatregelen die samenhangen met het zout maken van het meer. De maatschappe-
lijke terugverdientijd varieert van iets meer dan drie jaar tot ongeveer vijf en een half 
jaar, de bestuurlijke terugverdientijd van ongeveer 20 tot iets meer dan 35 jaar.
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4. HuIDIge sItuatIe: staat VaN 
INstaNDHOuDINg, RuIMte eN MIlIeu


Tweederde van de VHR-soorten en –habitattypen verkeren in een ongunstige staat van 
instandhouding. De ongunstige milieu- en ruimtecondities in de Natura 2000 gebieden 
vormen een belangrijk deel van de oorzaak. De Habitatrichtlijn richt zich bovendien op 
habitats die gevoelig zijn voor voedselverrijking en verdroging. Voor deze habitats is de 
stikstofdepositie te hoog, de verdroging een groot probleem en de waterkwaliteit te slecht. 
Deze problemen vergen zowel lokale als algemene oplossingen. Problemen als verdroging 
en zeer nabije bronnen van ammoniakemissie dienen lokaal aangepakt te worden. Gene-
rieke maatregelen zijn vooral nodig ter verlaging van de stikstofemissies naar lucht en 
water, die voor de hoge achtergronddeposities en de eutrofiëring verantwoordelijk zijn.


De Natura 2000 gebieden alléén bieden onvoldoende leefruimte voor alle te beschermen 
VHR-soorten. De EHS blijkt belangrijk voor de VHR-soorten: met toevoeging van een kwa-
litatief goede EHS blijken aanzienlijk meer soorten duurzame ruimtecondities te vinden. 
Bovendien kan een deel van de problemen verder opgelost worden door gerichte uitbreiding 
van de EHS. Vooral uitbreiding van moerassen, natte graslanden en natuurlijke beeklopen 
is belangrijk voor de VHR-soorten.


Het belang van de EHS is ook evident als naar concentraties van VHR-soorten gekeken 
wordt. De soortconcentraties buiten de Natura 2000 gebieden blijken, op één uitzonde-
ring na, geheel binnen de geplande EHS te liggen. Dat geeft aan dat de EHS niet alleen in 
potentie de Natura 2000 ondersteunt, maar dat nu al doet. Verwerving en inrichting van 
nieuwe natuur nabij deze soortenconcentraties kan tot een versterking van de VHR-soorten 
leiden.


Het doel van de Vogel- en Habitatrichtlijnen is het behouden en herstellen van de 
gunstige staat van instandhouding van habitats en soorten (zie hoofdstuk 2). De 
vraag wat de inspanning is om deze doelen te halen start bij het in beeld te brengen 
van de huidige situatie. Dit hoofdstuk hanteert daarbij een analysekader dat ervan 
uitgaat dat de gunstige staat van instandhouding alleen bereikt kan worden bij de 
juiste ruimte-, milieu- en watercondities. Deze condities worden afgeleid van de eco-
logische vereisten van de te beschermen habitats en soorten. Vallen de condities niet 
binnen de vereisten, dan is duurzaam behoud van de gunstige staat van instandhou-
ding op lange termijn niet mogelijk. Op korte termijn kunnen in sommige gevallen 
de effecten van slechte ruimte-, milieu en watercondities verminderd worden door 
beheersmaatregelen.


Eerst wordt aangegeven wat de staat van instandhouding momenteel is. Vervolgens 
wordt aangegeven hoe de milieu-, water- en ruimtecondities zich verhouden tot de 
ecologische vereisten van de soorten en habitats. Dit deel richt zich op de Natura 
2000 gebieden. Daaruit volgt wat de perspectieven van habitats, soorten en Natura 
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2000 gebieden op een gunstige staat van instandhouding zijn. Ten slotte wordt geke-
ken waar concentraties van VHR-soorten voorkomen, zowel de wettelijk beschermde 
als die waarvoor gebieden aangewezen zijn. Dit identificeert gebieden die, bij goede 
condities en goed beheer, kunnen bijdragen tot de gunstige staat van instandhou-
ding binnen het Natura 2000 netwerk.


staat van Instandhouding


De Staat van Instandhouding van de Habitattypen van HR Bijlage I, de soorten van HR 
bijlage 2 en de vogels van VR annex 1 is door het Ministerie van LNV in overleg met 
diverse experts ingeschat op basis van een in Europees verband vastgestelde methode 
(Figuur 4.1). Hieruit blijkt dat de Europese doelen nog niet gehaald zijn. Ongeveer 
twee derde van de soorten en habitattypen verkeert in een ongunstige staat van 
instandhouding, en een derde wordt zelfs als zeer ongunstig geclassificeerd.


Milieucondities op het land


• Veel habitats in de Natura 2000 gebieden zijn stikstof- en verdrogingsgevoelig.
• De meeste van deze habitats hebben een zodanig hoge stikstofdepositie en ernstige 


verdroging dat niet aan de ecologische vereisten van die habitats voldaan wordt.
• De stikstofdepositie in de duinen valt grotendeels binnen de ecologische vereisten van 


de habitats.
• Alleen bij droge graslanden treden nog grootschalige verzuringsproblemen op.
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Figuur 4.1. Staat van instandhouding. Bron: LNV (2006).
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Voedselverrijking
Veel habitattypen kennen een te hoge stikstofdepositie ten opzichte van de kritische 
waarde voor dat habitattype. Alleen de duinen springen er in gunstige zin uit (Figuur 
4.2). In hei, moeras, bos en grasland ontvangt een substantieel deel van het oppervlak 
een stikstofdepositie van meer dan 1000 mol per ha per jaar. Vooral in voedselarme, 
weinig productieve habitats zal het beheer niet in staat zijn de voedselverrijking over 
langere tijd teniet te doen. Ook in productievere systemen leiden deze overschrijdin-
gen van de kritische niveaus tot problemen, omdat bij de bepaling van die kritische 
depositie al rekening is gehouden met afvoer van voedingsstoffen via maaibeheer. Bij 
zeekustduinen, natte hei en hoogvenen en natte graslanden zijn er delen waar het 
risico middelmatig is (minder dan 1000 mol per ha per jaar overschrijding). In deze 
gebieden liggen gevoelige en minder gevoelige habitats door elkaar heen en kunnen 
de effecten van stikstofdepositie met optimaal effectgericht beheer voor een deel 
opgeheven worden.


In vergelijking met de Natuurdoelen binnen de Ecologische Hoofdstructuur blijken 
de onder Natura 2000 geselecteerde habitattypen in moerassen, bossen en gras-
landen gevoeliger voor voedselverrijking door stikstofdepositie (MNP, 2006a). Dit 
heeft te maken met de selectie van stikstofgevoelige habitattypen door de VHR. Bij  
moerassen is dit verschil groot omdat Natura 2000 alleen stikstofgevoelige systemen 
als trilvenen opneemt, die een klein oppervlakte van de weinig stikstofgevoelige 
moerasnatuurdoelen beslaan.
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Figuur 4.2. Depositie van stikstof op Natura 2000 habitats als overschrijding van de kritische 
niveaus. Bron: Schouwenberg (2007).
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Zuurder worden bodem
De verzuringsdruk is de afgelopen 20 jaar sterk afgenomen (MNP, 2006a). In figuur 
4.3 wordt de huidige verzuringsdruk op habitats van zandgronden in de Natura 2000 
gebieden gegeven. Deze is afgeleid van modellen die bij bepaalde zuurdepositie en 
bodemsamenstelling de verandering in zuurgraad voorspellen. Droge heide en bos-
sen kennen geen of een beperkte oppervlakte verzuringsgevoelige natuur omdat zij 
van nature (grotendeels) al op zure bodems voorkomen. In bossen is het wel verzu-
ringsgevoelige deel verzuurd of verzurend. Het gaat dan om Sub-Atlantische en Mid-


Voor de natte heide, hier met 
Witte Snavelbies met Dophei van 
het Habitattype ‘Noord-Atlantische 
vochtige heide met Dopheide 
(4010)’, is het risico op ongewenste 
veranderingen door stikstofdeposi-
tie hoog. Foto: Mark van Veen.


Figuur 4.3: Verzuringsdruk op zandgrond in de Natura 2000 gebieden als resultante van model-
berekeningen voor de zuurgraad van de bodem en de tolerantie van vegetaties voor de bodem-
zuurgraad. Verzurend betekent dat de bodem pH nog aan het dalen is en geen eindwaarde 
bereikt heeft. Bron: Schouwenberg (2007).
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den-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen (habitattype 9160), bossen 
op alluviale grond met Zwarte Els en Es (habitattype 91E0) en Gemengde bossen langs 
de grote rivieren (habitattype 91F0). Bij de laatst genoemde twee habitattypen is de 
verzuring mede een gevolg van de verdroging in deze bossen. Duinen en grasland 
kennen een hoog aandeel verzuringsgevoelige natuur. Daarvan zijn in de duinen en 
in het natte grasland grote delen niet verzuurd. In de duinen vindt buffering door het 
relatief kalkrijke zand plaats, in natte graslanden buffert het grondwater de bodem. 
De verzuringsdruk op droge graslanden (buiten de duinen) is daarentegen erg hoog. 
De daadwerkelijke verzuring zal lager liggen omdat de gebruikte modellen een hoge 
potentiële verzuring voor deze systemen kennen. Deze graslanden liggen op arme 
zandgronden buiten bereik van grondwater. Dit type, waaronder heischrale graslan-
den, heeft daarmee nog steeds nadelige effecten van de zuurdruk.


Verdroging
Verlaging van de grondwaterstand en/of vermindering van de kwel resulteert in 
een verandering van de soortensamenstelling van grondwaterafhankelijke vegeta-
ties. Om de effecten van een te lage grondwaterstand te compenseren wordt soms 
zogenoemd gebiedsvreemd water ingelaten. Dat water heeft doorgaans een andere 
samenstelling dan het gebiedseigen water. Ook hierdoor treden veranderingen op in 
de soortensamenstelling, die ook tot het thema verdroging worden gerekend. De ver-
anderingen resulteren, ook in Natura 2000 gebieden (Figuur 4.4), in veranderingen 
in grondwaterafhankelijke habitattypen, waardoor de structuur en functie van deze 
habitattypen verandert. Als gevolg daarvan kunnen veranderingen in de soortensa-


Figuur 4.4. Verdrogingsproblematiek Natura 2000 habitats, gebaseerd op de Provinciale Ver-
drogingskaart. Bron: IPO en RIZA (2005).
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menstelling van planten, vogels en andere dieren optreden. Ecosystemen zoals natte 
heide, hoogvenen, natte schraalgraslanden, beekdalen, natte duinvalleien, broekbos-
sen, moerassen en vennen zijn voorbeelden van voor verdroging gevoelige natuur.


Door Beugelink et al. (2006) is een classificatie van verdroogde gebieden gemaakt, 
teneinde prioriteiten in de aanpak van verdroogde gebieden te stellen. Deze classifi-
catie is uitgegaan van alle grondwaterafhankelijke natuur in Nederland zoals opge-
steld door de provincies in de zogenoemde TOP-lijsten, en de Natura 2000 analyse 
van KIWA (Aggenbach, 2006). In de selectie van prioritaire gebieden zijn die gebie-
den meegenomen, die op één van de aspecten ‘aanwezigheid bijzondere natuurwaar-
den’ of ‘areaal verdroogde natuur’ tenminste ‘zeer groot’ of ‘groot’ scoorden.


Iets minder dan 80% van dit prioritair aan te pakken areaal natuurgebied behoort 
tot de Natura 2000, een areaal van ongeveer 216.000 ha; dat is circa 53% van het 
totale verdroogde areaal natuur in Nederland (Figuur 4.5). Vrijwel alle verdroogde 
gebieden met een score ‘zeer groot’ voor het aspect ‘aanwezigheid bijzondere natuur’ 


Figuur 4.5. Locatie van de belangrijkste Natura 2000 gebieden met verdroogde natuur, gebase-
erd op de TOP-lijsten die Beugelink et al. (2006) voor de provincies samenstelden.
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liggen binnen de Natura 2000 gebieden. Het leggen van een prioriteit op de geselec-
teerde Natura 2000 gebieden sluit dus niet alleen aan bij de resultaatverplichting uit 
de Europese Kaderrichtlijn Water, maar levert ook een grote bijdrage aan de instand-
houding en het herstel van de biodiversiteit op nationale schaal. Het gaat daarbij niet 
alleen om grote gebieden zoals het Fochteloërveen, maar ook om kleine gebieden 
met specifieke waarden zoals de Bennekomse Meent.


Om de knelpunten in de Natura 2000 gebieden op te lossen moeten niet alleen maat-
regelen in het gebied zelf worden genomen, maar ook er (direct) buiten (Figuur 4.6; 
Aggenbach, 2006). Dat komt omdat de benodigde grondwaterstandverhogingen in 
Natura 2000 gebieden doorwerken in een zone om de grondwaterafhankelijke natuur 
heen en grondwater verlagende maatregeling buiten Natura 2000 invloed heeft op 
de stand erbinnen. Dergelijke beïnvloedingszones maken soms deel uit van de EHS, 
maar op andere plekken liggen er agrarische of stedelijke functies.


Waar de EHS binnen de beïnvloedingsgebieden valt, kunnen antiverdrogingsmaat-
regelen binnen Natura 2000 gebieden ook ten goede komen aan de natuur binnen 
aangrenzend gelegen delen van de EHS. Met name de locatiekeuze van nieuw te 
realiseren natuur speelt hierin een belangrijke rol. Voorbeelden waar nieuwe natuur 
een vernattingsdoelstelling binnen de Natura 2000 kan ondersteunen liggen op de 
oostelijke Veluwezoom en in diverse beekdalen in Noord-Brabant. Bovendien kan de 
nieuwe natuur een deel van de vernattingseffecten opvangen, die een belangrijk aan-
deel in de te nemen maatregelen hebben maar tot schade kunnen leiden. In een aan-
tal gevallen is de (in Beugelink et al., 2006, niet beschouwde) nog te realiseren EHS 
van belang als ‘cement’ tussen de al bestaande EHS.


Figuur 4.6. Maatregelen ter verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater, 
teneinde verdrogingsproblemen op te lossen. Bron: KIWA op basis van Aggenbach (2006).
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Waterkwaliteit


• De stikstof en fosfaatbelasting van het oppervlaktewater is zodanig hoog dat 
habitattypen die van helder water afhankelijk zijn in problemen kunnen komen door 
algenbloei, dit zijn vooral kleinere meren


• De beïnvloedingsgebieden van de kleinere meren is zodanig groot dat aanpak van alle 
bronnen nodig is


De aquatische Natura 2000 gebieden zijn belangrijk als Vogel- én Habitatrichtlijnge-
bied. Voor beide doelstellingen is een goede waterkwaliteit van belang. Een aantal 
overwinterende vogels zijn direct afhankelijk van planten die in helder water groeien, 
met name de Krooneend (kranswier) en de Kleine Zwaan (fonteinkruid, later foura-
gerend op weilanden en akkers). De habitattypen met Kranswier (habitattype 3140) 
en met Krabbescheer (habitattype 3150) zijn ook afhankelijk van helder water. Helder 
water is gebonden aan maxima wat betreft de fosfaat- en stikstofconcentraties.


De grootste bron van stikstof en fosfor in Nederland is de aanvoer uit het buitenland 
via de Rijn, Maas en Schelde. De bijdrage van buitenlandse bronnen via de Rijn en de 
Maas is veruit het grootste, in 2002 voor stikstof 70% en voor fosfor 80%. Deze bronnen 


Figuur 4.7. Relatieve bijdragen van diffuse bronnen (gemiddelde 1998-2002) en puntbronnen 
(Emissie Registratie 2003) aan de stikstof- en fosforbelasting van het oppervlaktewater. Bron: 
MNP (2006b).
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zijn belangrijk voor KRW-doelbereik in kustwateren (Waddenzee), IJsselmeer en voor 
sommige meren waar rivierwater wordt ingelaten.


Van de Nederlandse bronnen (Figuur 4.7) leveren landbouwgronden (in 2002: N 54%, 
P 51%) en rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s; in 2002: N 28% en P 30%) de groot-
ste bijdrage aan de belasting van het oppervlaktewater. De bijdrage uit landbouw-
gronden is voor ongeveer de helft gerelateerd aan de huidige bemesting. Het overige 
deel komt uit de door historische bemesting opgebouwde bodemvoorraad en door 
kwel. De bijdragen uit de bodemvoorraad en kwel zijn moeilijker met maatregelen 
stuurbaar dan die uit RWZI en bemesting. In de minder dichtbevolkte deelstroom-
gebieden is mest de dominante bron, in de dichter bevolkte deelstroomgebieden zijn 
RWZI’s de dominante bron.


De beïnvloedingsgebieden van de kleinere Natura 2000 meren (inclusief de rand-
meren rond Flevoland) zijn groot. De fosfaat- en stikstofbronnen in het gehele beïn-
vloedingsgebied dragen bij aan de belasting van Natura 2000 meren omdat ze door 
de waterstroom zijn gekoppeld. Er zijn twee grote arealen, namelijk in Friesland, 
Groningen en West-Drenthe en ten tweede aan weerszijden van de randmeren van 
Flevoland (Figuur 4.8). Daarnaast vormt de Drentse Aa een beïnvloedingsgebied van 
het Zuidlaardermeergebied. De laagveenplassen in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland 
zijn relatief geïsoleerd en hebben kleine beïnvloedingsgebieden.


Figuur 4.8. Beïnvloedingsgebieden van de kleinere Natura 2000 meren. Bron: Van Puijenbroek 
et al. (2004).
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Ruimtelijke condities


• De Rijn, Waal en IJssel zijn nu volledig optrekbaar voor vissen, maar de bovenloop van 
de Maas en vele beken zijn deels nog onbereikbaar


• Natura 2000 alléén biedt onvoldoende ruimte voor de duurzame instandhouding van 
de VHR-soorten


• Natura 2000 plus de EHS biedt aanzienlijk meer ruimte, alleen soorten met een groot 
leefgebied of juist een versnipperd klein leefgebied hebben extra ruimte nodig


• Kansen voor verdere verbetering liggen vooral in de uitbreiding van moerassen, natte 
graslanden en natuurlijke beekdalen.


Om duurzame populaties te vormen hebben soorten voldoende grote leefgebieden 
nodig, die voldoende verbonden zijn. Hoe groot de leefgebieden moeten zijn en welke 
mate van verbinding nodig is hangt van de eisen van de soort af. Daar de Habita-
trichtlijn zowel soorten uit het water als op het land omvat, komen beide systemen 
aan bod.


In watersystemen is naast de waterkwaliteit ook de verbinding tussen waterwegen 
van belang. De Habitatrichtlijn neemt een aantal trekvissen in Bijlage II op, die als 
volwassen vis in zee leven, maar die de rivieren en beken optrekken om te paaien en 
eieren te leggen. Dit betreffen de Zalm, de Rivierprik, de Zeeprik, de Elft en de Fint 
(Patberg en De Leeuw, 2005). De laatste soort paait benedenloops, de overige in de 
bovenlopen. De Zalm paait niet in ons land, zij gebruikt de grote rivieren om door te 


Figuur 4.9. Migratiebelemmeringen en vispassages in de zoete wateren. Waar barrières in 
waterlopen liggen is de waterloop rood gekleurd, veelal is niet precies bekend waar de barrière 
precies ligt.
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trekken. Ook de jonge vissen leven in het zoete water om, eenmaal groter, naar zee te 
trekken. Middels vistrappen zijn momenteel de Rijn, Waal en IJssel geheel optrekbaar. 
De Maas (vanaf Boxmeer) en de beeksystemen die de vissen vervolgens op willen trek-
ken zijn nog niet geheel optrekbaar (Figuur 4.9).


Naast trekvissen bevat de Habitatrichtlijn een aantal soorten van kleine wateren, 
zoals in polderlandschappen. Dit zijn soorten als de Kleine en Grote Modderkruiper, 
de Bittervoorn, de Poelkikker, de Gestreepte Waterroofkever en de Drijvende Water-
weegbree. De ruimtelijke dichtheid van de watersystemen waar deze soorten in voor-
komen is hoog (Pouwels et al., 2007), maar er doen zich veel beperkingen voor in de 
vorm van niet passeerbare stuwtjes en sluisjes die barrières vormen. Deze barriè-
res vormen in laag Nederland een groot probleem voor de verspreiding van soorten 
(Ottburg et al., 2004; Kroes en Monden, 2005).


De samenhang van natuur op het land is door Pouwels et al. (2007) laagsgewijs 
geanalyseerd. Eerst is bepaald of de Natura 2000 zelfstandig voldoende leefruimte 
biedt voor de VHR-soorten. Hierbij werden alle Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten in 
beschouwing genomen, zowel degene waarvoor Natura 2000 gebieden zijn aangewe-
zen als soorten die onder de soortbescherming vallen. Vervolgens is de EHS (als de 
geplande EHS uit de Nota Ruimte plus de robuuste verbindingen) toegevoegd om te 
bepalen voor welke soorten Natura 2000 plus EHS voldoende leefruimte biedt. In de 
analyse zijn de VHR-soorten uit alle bijlagen meegenomen die voor hun voortplan-
ting afhankelijk zijn van de gebieden op het land. De trekvogels zijn niet meegeno-
men, daar door hun migratievermogen de ruimtelijk samenhang van ondergeschikt 
belang is.


Figuur 4.10. Kwaliteit van de ruimtelijke condities voor de beschermde soorten uit HR Bijlage II 
en IV en de beschermde broedvogels van VR-annex 1. Bron: Pouwels et al. (2007).
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In alleen de Natura 2000 vindt een krappe 45% van alle VHR-soorten duurzame ruim-
telijke condities, terwijl 25% mogelijk duurzaam is (Figuur 4.10). Van de laatste groep is 
niet met zekerheid te zeggen of voldoende sleutelplekken aanwezig zijn in Nederland. 
De groep bestaat uit zowel soorten die uiteindelijk wel duurzame ruimtecondities blij-
ken te hebben als uit soorten die dat niet blijken te hebben. In de huidige analyse kun-
nen ze echter niet toebedeeld worden aan één van de categorieën duurzaam of niet 
duurzaam. Wordt de EHS in beschouwing genomen, dan stijgt het aantal soorten met 
duurzame ruimtelijke condities naar 54%, terwijl ruim 25% mogelijk duurzaam is.


De vraag is hoe duurzaam de ruimtelijke condities van de Natura 2000 zijn voor de 
soorten waarvoor specifiek Natura 2000 gebieden aangewezen zijn (soorten op Bij-
lage II van de Habitatrichtlijn en Annex 1 uit de Vogelrichtlijn). Slechts 36% van deze 
Vogelrichtlijnsoorten tot 57% van deze Habitatrichtlijnsoorten vindt voldoende ruim-
telijke condities in alléén de Natura 2000 (Tabel 4.1). Toevoeging van de EHS levert 
een sterke verbetering op van het aantal dat duurzame ruimtelijke condities vindt. 
De vogelsoorten stijgen naar ruim 50% met duurzame condities, met nog eens 33% 
die mogelijk duurzame condities vindt. Bij de betrokken Habitatrichtlijnsoorten vindt 
bijna 75% duurzame ruimtelijke condities aan.


De soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, waarvoor de gunstige staat van 
instandhouding wel van belang is, maar waarvoor geen gebieden zijn aangewezen, 
treffen voor krap 50% duurzame ruimtelijke condities. Voor deze soorten levert het 
toevoegen van de EHS bij de Natura 2000 slechts een kleine verbetering op.


De conclusie is dat de EHS, zoals uiteindelijk te realiseren, van groot belang is voor 
het bereiken van duurzame ruimtelijke condities van VHR-soorten. De analyse geeft 
aan dat de gunstige staat van instandhouding van de soorten zonder de EHS zeker 
niet te halen zijn. Voor VR-1 vogels en de HR-IV soorten is ook buiten de Natura 2000 
en de EHS versterking van de ruimtelijke condities nodig.


Nadere analyse van de soorten die geen of mogelijk duurzame ruimtelijk condities 
hebben brengt de volgende probleemgroepen aan het licht:
• Soorten met grote ruimtebehoefte, waarvan die ruimtebehoefte op (noordwest) 


Europese schaal ligt (bijvoorbeeld de kiekendieven);


Tabel 4.1. Duurzaamheid van de ruimtelijke condities voor soorten uit de bijlagen van de Vogel- en 
Habitatrichtlijnen in alleen de Natura 2000 en in de Natura 2000 plus de EHS. Bij de Vogelrichtlijn 
zijn de soorten van Annex 1 beschouwd. Bron: Pouwels et al. (2007).
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• Soorten die in Nederland een klein verspreidingsgebied hebben als uitloper 
van een groter Europees verspreidingsgebied (bijvoorbeeld Geelbuikvuurpad, 
Vroedmeesterpad);


• Soorten die ook afhankelijk zijn van leefgebied buiten de EHS in agrarische 
cultuurlandschappen (bijvoorbeeld Grauwe Kiekendief en Hamster, denk ook aan 
foerageerroutes van vleermuizen).


Figuur 4.11. Belang van de gebieden in de Natura 2000 en de EHS voor behoud van ruimtelijke 
condities voor VHR-soorten van HR-bijlagen II, IV, V en VR-annex 1 broedvogels. Bron: Pouwels 
et al. (2007).
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Voor soorten die als kleine uitloper van een groter verspreidingsgebied voorkomen 
en voor soorten met een grote ruimtebehoefte is het betrekken van buitenlandse 
gebieden van groot belang. In beide gevallen hangt het voorkomen van de soort in 
Nederland (deels) af van het voorkomen in het buitenland. Daarnaast kan het bui-
tenland afhankelijk zijn van sterke populaties in Nederland, iets dat vooral bij moe-
rasvogels geconstateerd is (Van der Sluis, 2000). Van Wingerden et al. (2005) tonen 
aan dat grensoverschrijdende Natura 2000 gebieden in een aantal gevallen toch als 
losse eenheden functioneren, doordat bepaalde habitats (bijvoorbeeld heide) onvol-
doende aansluiten. Daardoor worden voor bijvoorbeeld bij de Zandhagedis en de Vale 
Vleermuis kansen gemist om de ruimtelijke condities te versterken. In geval van de 
Spaanse Vlag is grensoverschrijdende actie essentieel door het onvoldoende verbon-
den voorkomen aan beide zijden van de St. Pietersberg. De samenwerking over de 
grens (met als doel samenhang te realiseren en bewaken) was in 2005 echter niet op 
Natura 2000 gericht (Van Wingerden et al., 2005).


Het belang van de verschillende gebieden van de Natura 2000 en de EHS als sleu-
telplek van VHR-soorten (HR-bijlagen II, IV, V en VR-annex 1 broedvogels) verschilt. 
Gebieden als de Veluwe bieden aan een groot aantal VHR-soorten sleutelplekken, 
terwijl bijvoorbeeld de duinen van Zeeland aan minder soorten sleutelplekken bieden 
(Figuur 4.11). Aan gebieden waar voldaan wordt aan de eisen van een sleutelgebied 
voor soorten die landelijk gezien ‘niet duurzaam’ zijn, wordt een groter belang toe-
bedeeld dan aan gebieden die voldoen aan de eisen voor soorten die ‘mogelijk duur-
zaam’ zijn. Een sleutelplek biedt voldoende oppervlak om een populatie langdurig te 
handhaven.


Een groot deel van het areaal belangrijke gebieden dat buiten de Natura 2000 ligt, 
betreft gebieden van de Drentse Aa, de rand van de Veluwe, delen van de Maasplas-
sen en gebieden rond de beekdalen. Bescherming van deze gebieden is cruciaal om 
te voldoen aan de ruimtelijke condities voor het voorkomen van de Natura 2000 soor-
ten. Eventuele verandering in de EHS leiden in deze gebieden tot slechtere ruimtelijke 
condities voor de geanalyseerde soorten.


Verbetering ruimtelijke condities


De beste kansen voor verbetering van de ruimtelijke condities treden op waar de 
gebieden net te kort schieten voor VHR-soorten. In figuur 4.12 zijn deze gebieden op 
de kaart gezet. Een relatief geringe uitbreiding van het gebied of van habitats binnen 
het gebied leidt tot een verbetering van de ruimtelijke condities doordat sleutelplek-
ken gecreëerd worden.


Daarnaast ligt er de vraag welke typen habitats en welke oppervlakten nodig zijn 
om tegemoet te komen aan de eisen van de VHR-soorten. Dit beeld is niet voor alle 
soorten van figuur 4.12 beschikbaar. Reijnen et al. (in prep.) schetsen op basis van de 
soorten en habitats achter de Natura 2000 gebieden (HR-bijlagen I en II, VR-annex 1) 
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de gewenste oppervlakten van de habitats. Daarin zijn ook die habitats meegenomen 
waarvan het doelendocument (LNV, 2006b) aangeeft dat uitbreiding nodig is. Figuur 
4.13 geeft aan welke oppervlakten van de habitats nodig zijn en confronteert dat met 
de huidige situatie en de uiteindelijk te realiseren EHS volgens de Natuurdoelenkaart. 
Daaruit blijkt dat vooral natte ecosystemen een versterking nodig hebben, zowel ten 
opzichte van de huidige situatie als ten opzichte van de geplande EHS.


Figuur 4.12. Gebieden in de Natura 2000 en EHS die net niet voldoen aan de criteria voor een 
sleutelplek, gedifferentieerd naar de soorten die landelijk gezien wel, mogelijk of geen duur-
zame ruimtelijke condities hebben. Bron: Pouwels et al. (2007).
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Uit de figuren 4.12 en 4.13 komt naar voren hoeveel van welk habitat extra nodig is 
en waar de beste kansen liggen om dit daadwerkelijk te realiseren. Gegeven de vraag 
naar meer moeras en natte graslanden liggen er vooral kansen bij de natte as in het 
westen (van grofweg de Biesbosch richting Vechtplassen) en de natte verbindingen 
in Overijssel, Friesland en Groningen. Via de strategie van Robuuste Verbindingen 
heeft het Rijk al aangegeven meer samenhang te willen creëren en gebieden beter 
bereikbaar te willen maken. Een tweetal Robuuste Verbindingen sluiten goed aan op 
de genoemde natte gebieden, namelijk degene in de genoemde natte as in het wes-
ten en degene die in Groningen-Friesland-Overijssel moerasgebieden verbindt. Voor 
een goed functioneren van een dergelijke verbinding is wel van belang dat het juiste 
habitat aangelegd wordt, in dit geval moerassen en natte graslanden. Het gaat dan 
om habitat voor soorten als Watersnip en Porseleinhoen.


Een tweede versterking is nodig voor de beken en meren, vooral gericht op de water-
soorten die hier voorkomen. Eerder is al geconstateerd dat er nog talloze barrières lig-
gen, waardoor trekkende soorten de beken niet kunnen optrekken. Daarnaast is door 
hun hoofdfunctie als waterafvoer de vorm van veel beken niet afgestemd op de eisen 
van waterbewoners. De oppervlaktetoename betreft dan ook grotendeels natuurlijke 
beeklopen, waarbij de kanttekening gemaakt wordt dat de habitatbehoefte een over-
schatting is door het smalle karakter van beken en de gebruikte GIS-kaarten die het 
oppervlakte naar boven afronden.


Figuur 4.13. Oppervlakten natuur zoals aanwezig in 2000, gepland in de EHS (Natuurdoe-
lenkaart) en wenselijk vanuit perspectief van VHR-soorten en –habitats. Bron: Reijnen et al. (in 
prep.).
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Waar liggen concentraties van VHR-soorten?


• Concentraties van VHR-soorten liggen binnen de Natura 2000, waar concentraties 
daarbuiten voorkomen liggen ze binnen de geplande EHS, op één gebied na.


• Realisatie van de EHS in oppervlak en kwaliteit is belangrijk voor VHR-soorten, 
daarbuiten liggen weinig leefgebieden met veel van deze soorten.


Beschermde VHR-soorten komen in principe overal in Nederland voor. Belangrijke 
concentraties van soorten waarvoor gebieden kunnen of moeten worden aangewe-
zen (HR-II en VR-1) liggen veelal in de Natura 2000 gebieden. Buiten de Natura 2000 
gebieden zijn voor Annex I Broedvogels en HR-II soorten 18 soortenrijke kilometer-
hokken gelegen in 14 gebieden. Slechts één daarvan, de Veenhuizerstukken bij Stads-
kanaal valt ook buiten de EHS. Wel is dit gebied grotendeels in eigendom bij Staats-
bosbeheer. Dat er soortenconcentraties buiten Natura 2000 gebieden voorkomen is 
geen probleem: de gebiedsaanwijzing diende een voldoende groot en representatief 
deel van het voorkomen te bevatten, niet het complete verspreidingsgebied. Wel is 
het voorkomen buiten Natura 2000 gebieden van belang voor de staat van instand-
houding.


Veel gebieden met soortenrijke kilometer-hokken bevatten broedvogels en andere soorten 
van moerassen. Het is daarmee een belangrijk habitat voor de VHR-soorten. In de herfst zijn 
moerassen, zoals hier de Oostvaardersplassen, een belangrijk overwinteringsgebied. Foto: Mark 
van Veen.
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Over heel Nederland kunnen 43 grotere concentraties van HR-IV-soorten en Overige 
Broedvogels worden onderscheiden. Voor deze soorten zijn geen gebieden aangewe-
zen, maar ze zijn via de Flora- en Faunawet beschermd. Ook hiervoor geldt dat een 
minderheid van de soortenrijke kilometerhokken zich buiten de Natura 2000 bevindt, 
ongeveer 30% van het totaal. Deze kilometerhokken buiten de Natura 2000 bevinden 
zich geheel binnen de EHS.


In totaal zijn er, gebruikmakend van alle soorten die onder de Vogel- en Habitatricht-
lijnen beschermd worden, 69 soortenconcentraties buiten de Natura 2000 gebieden 
te vinden (Figuur 4.14). Een groot aantal ligt in gradiëntsituaties langs de stuwwallen, 
de grote rivieren of het beekdallandschap van Zuid- en Oost-Nederland. De meeste 
van deze soortenconcentraties bevatten soorten die van moeras afhankelijk zijn 
(Tabel 4.2). Daarna komen gebieden die soorten bevatten die van gebufferde meren, 
droge heide, eiken/beukenbos van lemige zandgronden en zoom, mantel en droog 
struweel op de hogere gronden afhankelijk zijn. Daarmee wordt het accent van de 
soortenconcentraties op moeras en meren in laag Nederland en droge heide, eiken/
beukenbossen en zomen van bossen in hoog Nederland gelegd.


Figuur 4.14. Concentraties van VHR-soorten buiten de omgrenzing van de Natura 2000 
gebieden. Bron: Wallis de Vries (2006).
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Ondanks dat de concentraties van soorten binnen Natura 2000 of EHS blijken te vallen, 
komt een aantal soorten wel degelijk voor een groot deel buiten de Natura 2000 voor 
(Tabel 4.3). De meeste van deze soorten komen binnen de geplande EHS voor. Een vijf-
tal soorten blijkt voornamelijk buiten de Natura 2000 én de EHS voor te komen:
• grauwe kiekendief (VR-I; 72% buiten N2000/EHS)
• tweekleurige vleermuis (HR-IV; 63% buiten N2000/EHS)
• gierzwaluw, kuifleeuwerik en roek (Overige Broedvogels; 50-51% buiten N2000/


EHS)


Tabel 4.2. Natuurdoeltypen waarvan de in de soortenrijke hokken voorkomende soorten afhankelijk 
zijn, in afnemende volgorde van het aantal gebieden waarvoor het type werd genoemd. Bron: Wallis 
de Vries (2006).


Natuurdoeltypen Aantal gebieden
3.24 Moeras 37


3.18 Gebufferd meer 18


3.45 Droge heide 14


3.65 Eiken- / Beukenbos lemige zandgronden 14


3.52 Zoom, mantel en droog struweel hogere gronden 12


3.25 Natte strooiselruigte 10


3.14 Gebufferde poel en wiel 9


3.32 Nat, matig voedselrijk grasland 9


3.19 Kanaal en vaart 7


3.22 Zwakgebufferd ven 5


3.17 Geïsoleerde meander en petgat 3


3.23 Zuur ven 3


3.38 Bloemrijk grasland zand / veengebied 2


3.67 Bos van bron en beek 2


3.4 Snelstromende midden- benedenloop 1


3.40 Kwelder, slufter en groen strand 1


3.53 Zoom, mantel en droog struweel rivierengebied 1


3.8 Langzaam stromend riviertje 1


De Grauwe Kiekendief is een soort 
die grotendeels buiten de Natura 
2000 en de EHS voorkomt, maar 
waarvoor wel Europese bescher-
mingsdoelstellingen gelden. Foto: 
Martijn de Jonge.







4 HUIDIGE SITUATIE: STAAT VAN INSTANDHOUDING, RUIMTE EN MILIEU


68


Mogelijk komt ook een aantal vissen en amfibieën sterker buiten de Natura 2000 en 
de EHS voor dan uit de nu bekende verspreidingsgegevens blijkt.


Tabel 4.3: Aantal soorten dat grotendeels (≥50% van de kilometer-hokken) buiten Natura 2000 res-
pectivelijk Natura 2000 en EHS voorkomt ten opzichte van het totaal aantal soorten voor de verschil-
lende categorieën van bescherming. Bron: Wallis de Vries (2006).


Categorie


aantal soorten
Buiten Natura 
2000


Buiten Natura 
2000 én eHs


totaal 
beschouwd


VR-I 5 1 30


HR-II 6 0 11


HR-II/IV 5 0 19


HR-IV 17 1 26


‘Begrensde’ Broedvogels 3 0 14


Overige Broedvogels 106 3 167


totaal 143 5 267
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5. tOeKOMstIge ONtWIKKelINgeN


Voortzetting van het huidige EHS- en Vogel- en Habitatrichtlijnbeleid leidt op de middel-
lange termijn wel tot een verbetering, maar niet tot een oplossing van de milieuproble-
men binnen de Natura 2000 gebieden. De achtergronddepositie van stikstof daalt sterk 
bij gericht beleid op het verminderen van emissies, bijvoorbeeld zoals vormgegeven in de 
scenario’s Strong Europe en Regional Communities van de studie Welvaart en Leefom-
geving. Bij voortzetting van het huidig beleid wordt het Goede Ecologische Potentieel in 
sloten en vaart vrijwel gehaald, komt het bij beken in de buurt, maar wordt het in meren 
niet bereikt.


De lokale druk op de Natura 2000 gebieden, als gevolg van landbouw en stedelijke ontwik-
kelingen, daalt tussen nu en 2040 naar verwachting aanzienlijk. Op de voor veel VHR-soor-
ten belangrijke EHS daalt de druk in dezelfde periode nauwelijks. Oorzaak is dat de nieuwe 
EHS-natuur vrijgekomen landbouwgrond opvult, maar op die manier naast landbouw 
blijft liggen. Ook zorgt plaatselijke verstedelijking in de rand van de EHS voor toenemende 
druk, in alle delen van Nederland.


Om milieucondities in Natura 2000 gebieden te optimaliseren, zullen ook in de gebie-
den ernaast de gevolgen opgevangen moeten worden, vooral in termen van vernatting en 
sterke emissiebeperkingen van stikstof en, richting water, fosfaat. Een deel van de gevol-
gen kan door technisch maatregelen ondervangen worden. Zo kan gestreeft worden naar 
woningbouw zonder gevolgen voor grondwaterstand en het minimaliseren van de ammo-
niakemissie van intensieve veehouderij.


Het vorige hoofdstuk laat zien dat de huidige ruimte-, milieu- en watercondities nog 
niet afdoende zijn voor een duurzaam behoud van de gunstige staat van instandhou-
ding van soorten, habitats en gebieden. De vraag is of deze toestand in de toekomst 
bereikt kan worden. Daartoe gaat dit hoofdstuk uit van het huidige beleid, zoals gefor-
muleerd in ruimtelijke plannen en de voltooiing van de EHS. Eerst worden ruimtelijke 
ontwikkelingen rond de Natura 2000 gebieden in de nabije toekomst geanalyseerd. 
Vervolgens wordt gebruik gemaakt van een toekomststudie om de ruimtelijke ont-
wikkelingen op langere termijn te analyseren. Aan deze ruimtelijke ontwikkelingen 
worden risico’s in termen van milieu- en ruimtecondities gekoppeld.


Ruimtelijke ontwikkelingen in nabije toekomst


• De Nieuwe Kaart van Nederland geeft aan dat op korte termijn weinig activiteiten met 
ruimtebeslag gepland zijn in de Natura 2000 gebieden


De Nieuwe Kaart van Nederland (NIROV) geeft aan welke plannen er voor de korte 
termijn bestaan. Binnen de grenzen van de Natura 2000 gebieden nemen nieuw 
geplande activiteiten in gemeentelijke plannen ongeveer 1% van het areaal droge 
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Natura 2000 gebieden in (krap 3000 ha), voornamelijk op het gebied van werken. 
Ongeveer driekwart hiervan is in een ontwerp- of conceptfase, zodat verwacht mag 
worden dat de plannen conform de Natuurbeschermingswet nog op de effecten op 
het Natura 2000 gebied getoetst zullen worden. Slechts 2,5% is vastgesteld of goedge-
keurd zodat die activiteiten naar verwachting doorgang zullen vinden.


In de zone tot 250 meter rond de Natura 2000 gebieden worden op ongeveer 1% van 
het oppervlak van de zone nieuwe activiteiten gepland, het aandeel wonen stijgt ten 
opzichte van werken. Hier is krap de helft in een ontwerp- of conceptfase, terwijl het 
aantal vastgestelde en goedgekeurde activiteiten tot 30% stijgt. Ook in de zones van 
250 meter tot 1 km en 1 tot 2 km rond de Natura 2000 gebieden is wonen en werken 
gepland.


De maatschappelijke activiteiten uit gemeentelijke plannen zijn over een groot aantal 
Natura 2000 gebieden verdeeld. De activiteiten binnen de gebieden vinden in ruim 
20% van de gebieden plaats, de activiteiten pal langs de gebieden (0-250 meter) vin-
den nabij ruim 40% van de gebieden plaats. Bij het merendeel van de gebieden zijn 
één tot vijf activiteiten gepland, die soms onderdeel van één project zijn. De geplande 
activiteiten vinden voornamelijk in of nabij de grotere Natura 2000 gebieden plaats. 
Zo zijn activiteiten ín Natura 2000 gebieden voor drie vierde in de gebieden groter 
dan 1000 ha gepland. De activiteiten pal langs de gebieden vinden voor twee derde 
bij deze grote gebieden plaats. In de kleinste gebieden vinden geen activiteiten plaats 
en pal langs twee (op 0 tot 250 meter) tot zes (op 250 tot 1000 meter) van deze kleinste 
gebieden zijn activiteiten gepland.


Geconcludeerd kan worden dat vooral in de grote Natura 2000 gebieden activiteiten 
gepland zijn maar dat het merendeel van deze activiteiten zich nog in een ontwerp- 
of conceptfase bevindt. Voor deze activiteiten zullen de effecten op het Natura 2000 
gebied nog bekeken worden conform de nieuwe Natuurbeschermingswet. Vlak bij de 
Natura 2000 gebieden is 30% van de gemeentelijke plannen al goedgekeurd of reeds 
in uitvoering maar ook deze vinden voornamelijk plaats bij de grotere gebieden (Van 
Veen et al., 2007).


Ruimtelijke ontwikkelingen tot 2040


• De druk op stikstofgevoelige en grondwaterafhankelijke natuur in Natura 2000 vanuit 
de landbouw neemt af door uitbreiding van de EHS, de druk op de gerealiseerde EHS 
vermindert echter nauwelijks.


• In de Randstad en de regio daar vlak omheen neemt wonen rond Natura 2000 en EHS 
sterk toe.


De ruimtelijke ontwikkelingen op middellange termijn zijn door het MNP ingeschat 
op basis van de ruimtewensen van wonen, werken, landbouw, natuur, infrastruc-
tuur enz. en de meest geschikte plekken voor allocatie van deze activiteiten. Voor de 
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ontwikkeling van Nederland zijn twee groeivarianten ontwikkeld, de matige en de 
hoge groeivariant. Uitgangspunt in de matige groeivariant is voortzetting van het 
bestaande beleid en een gematigde economische groei en bevolkingstoename. In de 
hoge groeivariant is zowel de economische als de bevolkingsgroei hoger. Voor de allo-
catie van natuur is gebruik gemaakt van de Natura 2000 gebieden, de geplande EHS 
en de robuuste verbindingen, zodanig dat de in het beleid vastgestelde oppervlak van 
de EHS in 2018-2020 gehaald wordt. Bij de weergave van de resultaten wordt Neder-
land verdeeld in drie regio’s: de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht), 
de overgangszone (Flevoland, Gelderland en Noord-Brabant) en overig Nederland 
(Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Limburg en Zeeland). Deze regio’s ver-
schillen in economische ontwikkeling en bevolkingsgroei en daarmee mogelijk in 
de druk op natuur.


Door naar de afstand tussen kwetsbare natuur en activiteiten die voor stikstofuitstoot 
of grondwaterbeïnvloeding zorgen te kijken, komt het risico op negatieve effecten 
naar voren. Het risico is hoog als activiteiten zich dicht bij kwetsbare natuur bevin-
den en laag als de activiteiten zich ver van deze natuur bevinden. Voor vermesting 
is naar voedselarme habitats gekeken, voor verdroging naar grondwaterafhankelijke 
habitats. Technologische oplossingen zijn niet meegenomen in deze benadering, 
omdat het onduidelijk is welke technologie beschikbaar komt en in welke mate het 
doorgevoerd wordt. De resultaten laten zich daarom als potentiële druk lezen, die 
met technologie verminderd kan worden.


De analyse laat zien dat momenteel (grondgebruikkaart 2000, CBS) nog 10-25% land-
bouw bevindt op plekken waar voedselarme natuur gepland is en 30-60% landbouw 
in gebieden waar grondwaterafhankelijke natuur aanwezig of gepland is, afgaande 
op de natuurdoeltypenkaarten van de provincies (Figuur 5.1, 5.2). Door de geplande 
realisatie van de EHS wordt verwacht dat er vanaf 2018-2020 geen productiegerichte 
landbouw meer in de Natura 2000 en gerealiseerde EHS voorkomt. Waar bij de aan-
koop van nieuwe natuur conflicten optreden wordt verwacht dat die conflicten mid-
dels compensaties opgelost worden, zodat toch het geplande aantal hectares gehaald 
wordt. De Natura 2000 omgrenzing verandert in de analyse niet tussen nu en 2040.


De lokale druk vanuit de landbouw op stikstofgevoelige natuur is het hoogst in ove-
rig Nederland. Die druk is voor de Natura 2000 in de Randstad en de overgangszone 
ongeveer gelijk, terwijl ten opzichte van de EHS de druk in de overgangszone net iets 
hoger is. De druk op verdroginggevoelige natuur laat een ander beeld zien: daar is 
de druk in de Randstand het hoogst, zowel vanuit rode functies (wonen, werken) als 
vanuit de landbouw. Reden is dat de Randstad een groot aandeel natte natuur heeft, 
plus een uitgebreide stedelijke ontwikkeling. De toekomstanalyse laat zien dat de 
druk vanuit rode functies alleen maar toeneemt, zowel op de grondwaterafhanke-
lijke natuur in de Natura 2000 als op die in de EHS 2040. De druk vanuit landbouw 
neemt, ten opzichte van de Natura 2000 beduidend meer af dan ten opzichte van de 
EHS. In beide gevallen is de afname grotendeels een gevolg van het verdwijnen van 
de hoofdfunctie landbouw uit de Natura 2000 en EHS. Dit is weer een gevolg van 
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de aanname dat in 2040 binnen de Natura 2000 en de gerealiseerde EHS alleen de 
hoofdfunctie natuur voorkomt.


Figuur 5.1. Kortste afstand tussen voedselarme natuur en landbouwbronnen van stikstofuit-
stoot, links voedselarme natuur in de Natura 2000, rechts die in de gerealiseerde EHS in 2040. 
Gematigde groeivariant.
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De intensieve veehouderij vindt in 2040 grotendeels op grote afstand van kwetsbare 
natuur plaats, waardoor het aantal plekken met lokale effecten door intensieve vee-


Figuur 5.2. Kortste afstand tussen grondwaterafhankelijke natuur en activiteiten die tot ver-
laging van grondwaterstand leiden, links grondwaterafhankelijke natuur in de Natura 2000, 
rechts die in de gerealiseerde EHS in 2040. Gematigde groeivariant.
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houderij marginaal zal zijn. De grondgebonden landbouw wordt in 2040 op grotere 
afstand van de kwetsbare habitats in Natura 2000 gebieden verwacht. In de EHS 2040 
vermindert de afstand tot de kwetsbare habitats echter nauwelijks. De toekomstana-
lyse wijst er daarmee op dat landbouw op grotere afstand van kwetsbare delen van 
de Natura 2000 plaatsvindt, maar dat de overige EHS tussen de Natura 2000 en land-
bouw komt te liggen (op de vrijgekomen landbouwgronden). Daardoor wijzigt de 
afstand tussen EHS en landbouw nauwelijks.


Samenvoeging van de drukfactoren laat zien dat de lokale milieudruk op de gevoe-
lige habitats van de Natura 2000 tussen nu en 2040 afneemt (Figuur 5.3). Dit is vooral 
een afname van de ‘oranje’ risicoband, waarvan het oppervlakte ongeveer halveert, 
en een toename van de ‘groene’ band met weinig risico. In de Randstand en de over-
gangszone is er bovendien een duidelijke reductie van het oppervlakte met een hoog 
risico. De situatie is voor de gerealiseerde EHS in 2040 anders. Daar neemt de zone 
met hoog risico juist toe. Wel is er een reductie van de ‘oranje risicoband’. Deze reduc-
tie zorgt ervoor dat er toch een vergroting is van het oppervlak waar het milieudruk-
risico laag is. De uitbreiding van het oppervlak met hoog risico is vooral een gevolg 
van de verdrogingsrisico’s door uitbreiding van nabijgelegen stedelijk gebied, teza-
men met de nabijheid van landbouw.
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Figuur 5.3. Verandering in de potentiële lokale milieudruk door stikstofdepositie en verlaging 
grondwater in de daarvoor gevoelige systemen van de Natura 2000 en de gerealiseerde EHS.
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Bij het samenstellen van figuur 5.3 is de effectafstand meegenomen: de afstand 
waarop lokale effecten van stikstofdepositie en grondwaterstandverlaging een voor 
natuur significant effect geven. Daarbij is de volgende leidraad aangehouden:
• Vermesting en verzuring. Toevoer van stikstof verloopt via emissies in de lucht en 


emissies in het water. Bronnen van stikstof zijn de landbouw, verbrandingsgassen 
en het buitenland. De uitstoot van ammoniak leidt bovendien tot een verzurend 
effect op gronden die makkelijk verzuren. De hoeveelheid stikstof die in de natuur 
terecht komt hangt af van de afstand tot de natuur. Bij transport door de lucht is 
een duidelijke relatie tussen luchtconcentratie en afstand tot bronnen (Noordijk, 
2006) en tussen depositie en afstand tot bron (zie Van Pul et al., 2004) aangetoond. 
Daaruit blijkt de lokale depositie tot 250 meter groot, tot 500 meter nog aanzienlijk 
en daarna is het snel laag.


• Verdroging. Activiteiten die een verlaging van de grondwaterstand nodig 
hebben (landbouw) of impliceren (woningbouw of bedrijventerrein) hebben 
tevens invloed op de grondwaterstand in aanliggende gebieden. De afstand van 
grondwaterafhankelijke natuur tot het punt waar het grondwater verlaagd wordt 
bepaalt de mate van effect. De relatie tussen afstand en effect wordt door Van der 
Gaast en Massop (2003) voor heel Nederland gegeven. Van der Gaast en Massop 
(2003) geven tevens een specifieke analyse voor het waterschap Veluwe, die laat 
zien dat effecten bij een gunstige bodemsamenstelling minder ver dragen. Uit 
deze analyse volgt een effectlengte van 350-700 meter op klei en veen en 700-1400 
meter op beter doorlatende gronden als zand.


Het eerste signaal uit de analyses is dat de stikstofgevoelige en de grondwateraf-
hankelijke natuur in de Natura 2000 verder van verstorende activiteiten af komt te 
liggen. Het bereiken van de Natura 2000 doelen wordt daarmee makkelijker. Het 
tweede signaal is dat dit niet geldt voor de EHS in 2040, zodat natuurdoelen voor 
grondwaterafhankelijke en stikstofgevoelige natuur daar met meer moeite bereikt 
zullen worden. De achtergronddepositie van stikstof blijft echter dermate hoog, dat 
stikstofgevoelige natuur nog steeds voedselrijker wordt. Voor oplossing van deze pro-
blematiek zijn uitstootverlagende maatregelen bij alle bronnen nodig.


Nabij de Natura 2000 gebieden veranderen de gebruiksfuncties op de middellange 
termijn (Figuur 5.4). De resultaten van de Duurzaamheidsverkenning 2 (MNP, 2007b) 
laten zien dat de hoeveelheid oppervlakte bestemd voor wonen en natuur toeneemt, 
terwijl de oppervlakte landbouw afneemt. Voor de gerealiseerde EHS in 2040 blijken 
dezelfde trends te gelden, al ligt er nauwelijks natuur buiten die gerealiseerde EHS: 
vrijwel alle natuur is daar immers in opgenomen.


De oppervlakte wonen rond Natura 2000 en de gerealiseerde EHS neemt vooral in de 
Randstad toe. In de Randstad groeit het tot een krappe 25% van de totale oppervlakte 
langs de Natura 2000 gebieden. In de overige delen van Nederland is ook een toe-
name van het oppervlak wonen langs Natura 2000 gebieden, in de overgangzone tot 
ruim 15% en in overig Nederland tot krap 10% van het oppervlak rond de Natura 2000 
gebieden. De verwachting is dat vooral in de Randstad en de overgangzone de ruim-
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Figuur 5.4. Ontwikkeling van wonen, landbouw en natuur rond de Natura 2000 gebieden als 
percentage van de zone om de Natura 2000. Wonen en natuur nemen toe, terwijl landbouw 
afneemt.
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telijke druk op de gebieden toe zal nemen in de zin dat zeer verschillende functies 
(wonen, natuur) zich op korte afstand van elkaar bevinden. Naar verwachting neemt 
ook de recreatieve druk in deze gebieden toe, door de nabijheid van een groeiend 
aantal mensen.


Door de invulling van de EHS neemt het oppervlak natuur rond de Natura 2000 gebie-
den toe. In de Randstad en overig Nederland is sprake van vrijwel een verdubbeling 
van het oppervlak natuur rond de Natura 2000 gebieden. In de overgangzone (Flevo-
land, Gelderland, Noord-Brabant) is de toename minder groot. De grootste toename 
vindt steeds pal langs de gebieden plaats. Uiteindelijk wordt verwacht dat pal rond de 
Natura 2000 gebieden 12-16 % van het oppervlak natuur is, aflopend naar krap 8-12 % 
op 500 tot 1000 meter afstand.


De areaalvergrotingen van wonen en natuur gaan ten koste van het oppervlak land-
bouw rond de Natura 2000 gebieden. Bij trendmatige voortzetting van het huidige 
beleid wordt verwacht dat productiegerichte landbouw geheel uit de Natura 2000 
gebieden verdwijnt. In de verschillende zones rond Natura 2000 wordt vervolgens 
een ongeveer gelijkmatige vermindering van het oppervlak landbouw voorspeld, in 
alle delen van Nederland.


Consequenties optimalisatie lokale milieucondities


Voorgaande toekomstanalyse geeft aan dat het bereiken van de goede milieucon-
dities in de Natura 2000 gebieden afhangt van de activiteiten en het grondgebruik 
buiten die gebieden. Ook wordt aangegeven dat met trendmatig voortgezet beleid 
de activiteiten en het grondgebruik buiten de gebieden beperkend blijven voor de 
natuurkwaliteit in de gebieden. De vraag is welke aanpassingen zouden leiden tot 
een verdere verbetering van de milieucondities.


Een eerste stap om deze vraag te beantwoorden is om beïnvloedingsgebieden aan 
te wijzen rond de Natura 2000 gebieden. De ‘beïnvloeding’ van deze gebieden is 
tweeledig: ten eerste beïnvloeden activiteiten in de gebieden de milieucondities in 
de Natura 2000, ten tweede beïnvloeden maatregelen in de Natura 2000 gebieden 
de mogelijkheden voor grondgebruik in de beïnvloedingsgebieden. Omdat vooral 
grondwaterbeïnvloeding belangrijk is (verdroging en vernatting beïnvloeden via 
de bodem verderop gelegen gebieden) geeft figuur 5.5 beïnvloedingsgebieden op 
basis van ondiepe grondwaterstromen. In hoog-Nederland vallen deze door de rela-
tief doorlatende bodem groot uit, in laag-Nederland, door de relatief ondoorlatende 
bodem, juist klein. Stikstofdepositie uit lokale bronnen is vooral van belang binnen 
500 meter van de bron en de relevante bronnen liggen daarmee binnen de grondwa-
terbeïnvloedingsgebieden.


Een tweede stap is het aanpassen van activiteiten in de beïnvloedingsgebieden aan 
de Natura 2000 eisen. Een grondwaterstandverhoging, bijvoorbeeld, nodig bij het 
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oplossen van verdrogingsproblemen, leidt in de beïnvloedingsgebieden tot vernat-
ting (nabij de Natura 2000 gebieden sterker dan verder weg). Dat betekent dat verste-
delijking en landbouw zich aan deze vernatte situatie aan zouden moeten passen.


achtergronddepositie stikstof en verzurende stoffen


• In de scenario’s met een hoge economische groei treedt geen verbetering in de 
achtergronddepositie van stikstof op: er wordt dan ook geen gunstige staat van 
instandhouding van kritische habitats (en de daarvan afhankelijke soorten) verwacht.


• In de scenario’s met een gericht milieubeleid treedt wel een verbetering in de 
achtergronddepositie van stikstof op: in combinatie met een beheer is de verwachting 
dat negatieve effecten van een te hoge stikstofdepositie voorkomen worden.


De studie Welvaart- en Leefomgeving heeft de ontwikkeling van de achtergrond-
depositie van stikstof als belangrijke factor in het voedselrijker worden van habitats 
ingeschat. De effecten zijn hier beoordeeld op basis van de habitattypen in de Natura 
2000 gebieden. Een groot deel van de verzurende depositie gaat gelijk op met de 
depositie van stikstof, doordat ammoniak zowel voedselverrijkend als verzurend 
werkt. Bij deze beoordeling zijn 4 scenario’s gebruikt: Global Economy, Transatlantic 
Market (beide op economische groei gericht, met meer marktsturing), Strong Europe 
en Regional Communities (beide meer op duurzaamheid gericht, met meer overheid-


Beïnvloedingsgebieden rond
Natura 2000


Natura 2000 land


Natura 2000 water


Beïnvloedingsgebieden


Figuur 5.5. Natura 2000 gebieden en de grondwaterbeïnvloedingsgebieden op het land. Bron: 
MNP (2007b), op basis van Van der Gaast en Massop (2003).
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sturing). Uitleg van deze scenario’s is te vinden in de studie Welvaart en Leefomge-
ving (CPB, MNP en RPB, 2006).


De resultaten geven aan dat in de economische groei gerichte scenario’s Global Eco-
nomy en Transatlantic Market de stikstofdepositie, en daarmee de milieudruk, wel 
afneemt ten opzichte van de huidige situatie, maar dat de stikstofdepositie hoger 
blijft dan de doelen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen toestaan (Figuur 5.6). Teza-
men met de constatering dat in de huidige situatie een groot aantal soorten en habi-
tats in ‘ongunstige staat van instandhouding’ verkeren (zie Figuur 4.1), betekent dat 
er eerder een verslechtering dan een verbetering verwacht wordt. In de scenario’s 
Strong Europe en Regional Communities wordt het beleid meer gericht op verbete-
ring van het milieu en blijkt een aanzienlijke vermindering van de depositie plaats te 
kunnen vinden. De verbetering is zodanig dat verwacht wordt dat met beheer nega-
tieve effecten te voorkomen zijn.


De conclusie is dat marktgerichte scenario’s ongunstig uitvallen voor het bereiken 
van de doelstellingen van de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Wordt echter gericht beleid 
ontwikkeld voor de milieucondities voor natuur, zoals bij Regional Communities en 
Strong Europe, dan liggen gunstige milieucondities binnen bereik.


Figuur 5.6. Stikstofdepositie op de Natura 2000 habitats in Nederland volgens de scenario’s van 
de Welvaart en Leefomgeving. Bron: Schouwenberg (2007).
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Figuur 5.7. Fosfaatconcentraties zoals die met het voorgenomen beleid in 2030 verwacht 
worden, in relatie tot de conceptdoelen zoals die voor de Kaderrichtlijn Water gelden. Bron: 
MNP (2006b).
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Waterkwaliteit


• In 2030 komt de waterkwaliteit van beken en sloten en vaarten binnen bereik van het 
Goede Ecologische Potentieel, maar de meren bereiken dat niet.


• Vooral in oostelijk Noord-Brabant, de Achterhoek, oostelijk Overijssel en Drenthe 
en delen van Noord-Holland blijven er overschrijdingen van de gewenste fosfaat-
concentratie.


De fosfaatconcentratie is het meest sturend voor de ecologische kwaliteit van zoete 
wateren, daar hoge fosfaatconcentraties leiden tot algenbloei. Daarnaast is een vol-
doende lage stikstofconcentratie nodig om te voorkomen dat wateren volgroeien met 
andere planten. Voor de aquatische Natura 2000 is bereiken van de goede ecologische 
kwaliteit (de GEP zoals gedefinieerd binnen de Kaderrichtlijn Water) in de regionale 
watersystemen belangrijk. Wat betreft de Natura 2000 oppervlaktewatersystemen 
liggen de grootste risico’s voor het niet behalen van de goede ecologische kwaliteit 
bij de watersystemen die het meest gevoelig zijn voor nutriënten: de grote ondiepe 
meren. Helder water behoort tot de instandhoudingseisen van de VHR-meren (LNV, 
2006b).


Figuur 5.7 geeft de waterkwaliteitsontwikkelingen in termen van fosfor in beeksyste-
men, sloten/vaarten in de polders, de boezemkanalen en de meren voor het huidig 
en voorgenomen beleid. Het voorgenomen beleid bestaat uit het nieuwe mestbeleid 


Ondiepe meren met kranswieren, met het habitattype ‘kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren 
met benthische Chara spp. vegetaties (3140)’ hebben helder water nodig om te blijven voort-
bestaan. Foto: Mark van Veen.
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en de maatregelen uit de reconstructieplannen en Deelstroomgebiedsvisies Water-
beleid 21e eeuw. De bijdrage aan het fosfordoelbereik is voor 30% toe te schrijven aan 
de maatregelen in de reconstructieplannen en Deelstroomgebiedsvisies Waterbeleid 
21e eeuw. Deze maatregelen omvatten voornamelijk verbetering van het rioolwater-
zuiveringsrendement. De andere maatregelen zoals extensivering van de landbouw, 
omzetting van landbouwgronden in natuur, bufferzones, natuurvriendelijke oevers 
en herstel van beeksystemen zijn zeer beperkt van omvang en effect (Van Wezel et 
al., 2004).


Figuur 5.7 geeft de landelijk gemiddelde situatie, maar er zijn grote verschillen tus-
sen deelstroomgebieden in Nederland (Figuur 5.8). In de veen- en kleigebieden wordt 
de overschrijding niet alleen veroorzaakt door de huidige en historische bemesting 
(fosfaatverzadiging) maar is ook het gevolg van menselijke ingrepen zoals de aanleg 
van diepe droogmakerijen. Dit leidt tot zoute, nutriëntrijke kwel en de ontwatering 
van veenmoerassen, leidend tot mineralisatie van veen. Deze belasting is alleen op 
te heffen door aanzienlijke peilverhoging in de droogmakerijen en veengebieden. In 
Oost- en Zuid-Nederland leiden vooral de huidige en historische bemesting (fosfaat-
verzadiging) tot de overschrijdingen.


Doelbereik fosfor regionaal oppervlaktewater
bij voorgenomen beleid in 2030


Concentratie P-totaal


< Referentie
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1 - 2 x ondergrens GEP


> 2 x ondergrens GEP


Onbekend / niet berekend


KRW-stroomgebieddistricten


T.o.v. ondergrens GEP


Figuur 5.8. Fosfaatconcentratie ten opzichte van de indicatieve goed ecologisch potentieel uit 
de Kaderrichtlijn Water over Nederland. Bron: MNP (2006b).
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Klimaatverandering


De gemiddelde jaartemperatuur is sinds 1900 met 1o C gestegen, vooral in de afgelo-
pen twintig jaar is de stijging snel geweest met een toename van 0,7o C. De toptien 
van warmste jaren bestaat alleen uit jaren vanaf 1988. Ook de hoeveelheid neerslag 
neemt toe (Roos en Woudenberg, 2004). In de zomer droogt de grond uit: er valt 
wel meer regen, maar door de gestegen temperatuur is de verdamping gestegen, 
zodat het netto-effect negatief uitvalt. Wateroverlast kan lokaal optreden bij hevige 
neerslag, waarvan aangenomen wordt dat het vaker op zal treden. De voorspellingen 
van de IPCC (2001, 2007) geven aan dat deze veranderingen zich de komende eeuw 
voortzetten.


De vraag is wat de gevolgen van deze veranderingen zijn voor de doelen van de Vogel- 
en Habitatrichtlijnen en de Natura 2000 gebieden. Door de opwarming verandert de 
omgeving van de beschermde habitats en soorten, waardoor hun arealen gaan ver-
schuiven. Een analyse van soorten die in het Netwerk Ecologische Monitoring geme-
ten worden laat zien dat dit inderdaad optreedt (Nijhof et al., in prep): de populaties 
van warmteminnende soorten namen de afgelopen tien jaar toe, terwijl de populaties 
van meer noordelijke soorten afnamen. Dit is ook de conclusie van Tamis et al. (2001), 
die veranderingen in soortsamenstelling van de Nederlandse planten analyseerde. Dit 
proces verandert de soortsamenstelling, wat weer gevolgen heeft voor de samenstel-
ling van ecosystemen. De vraag is of voor de habitattypen ‘de voor behoud op lange 
termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en in de afzienbare toekomst 
vermoedelijk zullen blijven bestaan’ (als onderdeel van de staat van instandhouding, 
zie Hoofdstuk 2). Met de huidige kennis is wel te voorspellen dat de soortsamenstel-
ling verandert, maar niet of structuur en functies van habitattypen veranderen.


Onder de soorten die onder de richtlijnen beschermd worden ondervinden vooral 
koudbloedige dieren directe effecten, daar ze het sterkst afhankelijk zijn van de 
omgevingstemperatuur. De in het NEM gemeten toename van reptielen wordt deels 
geweten aan de stijging in jaartemperatuur, naast veranderingen in het beheer van 
gebieden. Bij libellen zijn de afgelopen jaren spectaculaire uitbreidingen in het are-
aal van zuidelijke soorten geconstateerd. Van meer noordelijke VHR-soorten, of VHR-
soorten gebonden aan koudere habitats, kan verwacht worden dat ze achteruitgaan, 
in lijn met de hiervoor genoemde NEM resultaten. Dit is door Nijhof et al. (in prep.) 
aangetoond voor Kemphaan, Tapuit en Velduil (VR-Annex 1) en de Heikikker (HR-
Bijlage IV).
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6. NeDeRlaND eN euROPa


Nederland is vanuit Europees perspectief vooral belangrijk als doortrekland voor trekvo-
gels en voor soorten en habitats van kust, duin, rivier en moeras. Dit komt ook in de te 
beschermen soorten en habitats naar voren. Mede door de nadruk op trekvogels heeft 
Nederland relatief veel areaal aangewezen als Vogelrichtlijngebied. Grote oppervlakten 
als Waddenzee, IJsselmeer en Zeeuwse Delta zijn Vogelrichtlijngebied. Daarentegen ligt 
de oppervlakte die Nederland heeft aangemeld als Habitatrichtlijngebied iets onder het 
Europese gemiddelde.


Door de Europese insteek van de VHR staat Nederland niet alleen in de beschermingsopga-
ven. Dit komt ondermeer naar voren bij de bescherming van grensoverschrijdende natuur-
gebieden. In deze gebieden is de focus echter nog niet op Natura 2000 gericht.


Belang van Nederland in europa


• De Nederlandse Natura 2000 gebieden zijn vanuit Europees perspectief vooral belangrijk 
als overwinterings- en doortrekgebied voor vogels


• Nederland is daarnaast belangrijk voor soorten en habitats van kust, duin, rivier en 
moeras


Basisgedachte achter de ontwikkeling van de Vogel- en Habitatrichtlijnen is dat Euro-
pese samenwerking nodig is om de biodiversiteit in Europa te beschermen. Hierbij 
heeft wel elk land zijn eigen verantwoordelijkheid.


De ligging van Nederland in de Delta leidt ertoe dat Nederland bijzonder belangrijk 
is voor soorten en habitats van kust, duin, rivier en moeras. Nederland is daarnaast 
van groot internationaal belang voor de trekkende watervogels, gezien de strategi-
sche ligging op de trekroutes en de aanwezigheid van voedselrijke wateren en getij-


Vrijwel de gehele populatie 
Kleine Rietganzen uit Spits-
bergen komt aan in Friesland. 
Grote aantallen overwinteren 
daar ook, terwijl ook in Vlaan-
deren belangrijke overwin-
teringsplaatsen liggen. Foto: 
Mark van Veen.
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dengebieden. Nederland is het belangrijkst voor de grasetende watervogels (in het 
bijzonder ganzen), gevolgd door steltlopers. Meer dan de helft van de internationale 
populatie van soorten als de Kleine Zwaan, Kleine Rietgans, Kolgans, Dwerggans, 
Grauwe Gans, Brandgans, Smient, Krakeend, Slobeend en Rosse Grutto verblijft jaar-
lijks in Nederland. Daarnaast is Nederland belangrijk als broedgebied voor een aantal 
moerasvogels en kustbroedvogels (LNV, 2006b).


De karakteristieke Nederlandse habitats en het belang voor trekvogels komen dui-
delijk terug in de opgave voor de Vogel- en Habitatrichtlijnen (Figuur 6.1). De Neder-
landse Habitatrichtlijngebieden zijn aangewezen op basis van 51 habitattypen, waar-
onder een groot aantal duin- en moerastypen. Dat is ruim een kwart van de 198 
habitattypen die op de Europese lijst staan.


Janssen et al. (in prep.) concluderen dat Nederland in Europese context vooral belang-
rijk is voor landecosystemen op de hogere zandgronden (inclusief vennen), de duinen, 
het rivierengebied en de laagvenen. Hier komen relatief veel habitats en soorten voor 
waar Nederland een bijzondere betekenis voor heeft. Door de Habitatrichtlijn wordt 
de meerderheid van deze internationaal belangrijke habitats beschermd. Dit zijn 
vooral schorren, kustduinen, droge heide, natte heide en hoogveen, laagveenmoeras-
sen, rivieren en eutrofe meren. Daarnaast is een klein oppervlakte van de heischrale 
graslanden, blauwgraslanden en stroomdalgraslanden aangemeld. Aangezien deze 
habitats in Europa zeldzaam zijn, is de Nederlandse aanmelding vanuit Europees per-
spectief belangrijk. Drie internationaal belangrijke habitats die niet in de Habita-
trichtlijn genoemd worden, hebben betrekking op mantel- en zoombegroeiingen.


Figuur 6.1. Nederland is in Europees perspectief vooral belangrijk vanwege de habitattypen en 
trekvogels. Bron: LNV (2006).
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Op de bijlagen van de Habitatrichtlijn staan ook ongeveer 2.000 diersoorten en 500 
plantensoorten die bescherming vereisen. Daarvan komen 35 soorten in Nederland 
voor, een relatief klein aantal. Wel herbergt Nederland het areaal van een ondersoort 
van de Noordse Woelmuis en de Grote Vuurvlinder. Nederland kent echter een veel 
groter aantal soorten waarvoor het internationaal een belangrijke positie heeft (Jans-
sen et al., in prep.). De Habitatrichtlijn geeft Nederland daarmee slechts een beperkte 
opgave voor internationaal belangrijke soorten.


Implementatie in andere landen van de europese unie


• De Nederlandse aanmelding ligt wat betreft aangewezen oppervlak 
Habitatrichtlijngebieden iets onder het Europese gemiddelde, wat betreft de aanwijzing 
van het oppervlak Vogelrichtlijngebieden boven het Europees gemiddelde.


• Nederland heeft voor de implementatie van Natura 2000 op nationale schaal de 
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd die vervolgens per gebied uitgewerkt 
zijn; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland, die geen nationaal 
document over de doelstelling kennen.


• Net als in Nederland is in andere landen er veel discussie rond de aanwijzing en het 
beheer van Natura 2000 gebieden.


Het proces van implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen bestaat uit een aan-
tal onderdelen: de formele omzetting van de richtlijnen in nationale implementatie-
wetgeving, de ontwikkeling van nadere regelgeving voor uitvoering en handhaving 
van de wet, de aanmelding en acceptatie van Natura 2000 gebieden, het ontwikkelen 
van interpretaties en jurisprudentie van criteria opgenomen in de richtlijnen en nati-
onale wetgeving, het formuleren van instandhoudingsdoelstellingen en het vormge-
ven aan het gewenste beheer van de gebieden.


De meeste EU-landen hebben de Vogel en Habitatrichtlijnen nu omgezet in natio-
nale implementatiewetgeving. De ontwikkeling van nadere uitvoerende regelgeving 
en jurisprudentie is net als in Nederland in alle landen nog in een beginstadium 
(Neven en Kistenkas, 2005). Voor de recent toegetreden lidstaten is het hele proces 
van beoordeling van de aanmelding van gebieden door de Europese Commissie net 
begonnen.


De aanmelding van de Natura 2000 gebieden is in alle landen sterk vertraagd. Neder-
land heeft momenteel 13% van zijn oppervlakte aangewezen onder de Vogelrichtlijn 
en 9% aangemeld onder de Habitatrichtlijn (Natura 2000 Barometer). De Europese 
Unie stuurt het proces door nadrukkelijk zelf de voorstellen voor de Habitatrichtlijn 
te accepteren. Nederland is een van de landen waar de Europese Commissie geheel 
akkoord is gegaan met de aanmelding van de Habitatrichtlijngebieden en de aan-
wijzing van de Vogelrichtlijngebieden (WWF, 2006). Dit is deels een gevolg van de 
recente Nederlandse aanwijzings- en aanmeldingsinspanning en deels omdat het 
relatief kleine Nederland alleen binnen de Atlantische biogeografische regio valt, 
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wat de besluitvorming vergemakkelijkt. Nederland heeft nog geen mariene gebieden 
aangemeld, dit in tegenstelling tot landen als Duitsland en Engeland.


Veel lidstaten (Frankrijk, Duitsland, België, Engeland) hebben gebieden aangewezen 
of aangemeld die reeds een beschermde status hadden. Dit is vergelijkbaar met de 
Nederlandse situatie, waar de Natura 2000 binnen de EHS valt. Echter in veel EU-
lidstaten zijn ook gebieden geselecteerd die geen bescherming genoten. Voor deze 
nieuwe gebieden hebben veel lidstaten nog steeds geen of geen afdoende bescher-
ming ingesteld. De bescherming in de lidstaten kent daarnaast verschillende regi-
mes. Lidstaten worden dan ook geconfronteerd met het probleem van het afstemmen 
van de door de VHR vereiste bescherming met die van hun eigen beschermingsregi-
mes. Dit is een problematiek die ook in Nederland speelt. Juridisch levert de Natuur-
beschermingswet een oplossing door de beschermingsregimes vast te leggen, maar 
hoofdstuk 2 in dit rapport geeft aan dat er inhoudelijk nog afstemming tussen de 
doelen van Natura 2000 en de EHS nodig is.


Nederland behoort tot de onderste middenmoot wat betreft percentage oppervlakte 
van het land aangemeld onder de Habitatrichtlijn (Figuur 6.2). Onze buurlanden Bel-
gië en Duitsland hebben vergelijkbare oppervlaktes aangewezen. Wat betreft de aan-
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Figuur 6.2 Percentage oppervlakte aangewezen of aangemeld per EU-lidstaat in december 2006. 
(Bron: Natura 2000 Barometer, Europese Commissie)







NEDERLAND EN EUROPA 6


89


wijzing van gebieden onder de Vogelrichtlijn is de Nederlandse aanwijzing hoger dan 
het Europese gemiddelde, vooral door de oppervlakten grote zoete wateren, Wadden-
zee en kustgebied die onder de Vogelrichtlijn aangewezen zijn (Figuur 6.2, zie ook 
Figuur 2.1). Bij de aangemelde oppervlakte moet wel opgemerkt worden dat sommige 
lidstaten grote gebieden aangewezen hebben waarbij de bufferzones onderdeel uit-
maken van het aangewezen gebied, terwijl andere lidstaten alleen de gebieden aan-
gewezen hebben waar te beschermen habitats en soorten daadwerkelijk voorkomen.


Het nationale consultatieproces rond het opstellen van de lijst met Natura 2000 
gebieden is in alle landen van de EU anders verlopen. In de meeste landen zijn, net zo 
als in Nederland, wetenschappers en non-gouvernementele organisaties betrokken 
geweest bij de opstellingen van de lijst van aan te wijzen gebieden. In enkele landen, 
Italië, Luxemburg, Frankrijk en België zijn net zoals in Nederland eigenaren en lokale 
overheden in een vroeg stadium geconsulteerd of geïnformeerd over de aanmelding 
of aanwijzing. In alle landen is er oppositie geweest van eigenaren, lokale overheden, 
belangengroeperingen en ander ministeries op de lijst van aan te wijzen gebieden. 
In de meeste landen heeft dit er toe geleid dat gebieden van de lijst afgevoerd zijn 
(Neven en Kistenkas, 2005). In Nederland is ervoor gekozen om in een interactief pro-
ces de instandhoudingsdoelen op nationaal en gebiedsniveau te bepalen. In andere 
landen is er geen nationale strategie geformuleerd maar worden alleen op gebieds-
niveau de doelen bepaald. Zo worden in Frankrijk zowel de doelen als het beheer 
zelfs geformuleerd in directe samenspraak met eigenaren en medegebruikers van 
een gebied.


De Habitatrichtlijn schrijft voor dat lidstaten ‘establish the necessary conservation 
measures’ (art. 6.1). Europees gezien kan de problematiek rond het beheer van Natura 
2000 gebieden in twee categorieën ingedeeld worden. In de dichtbevolkte delen van 
EU-lidstaten waar de aangewezen gebieden relatief klein zijn zal de realisatie van 
ambities en ecologische doelen vooral afhangen van de mate waarin actoren, die het 
land- en watergebruik buiten de gebieden beïnvloeden en bepalen, zich willen con-
formeren aan de ecologische doelen. Nederland valt in deze categorie. In de minder 
dichtbevolkte delen van de EU is de oppervlakte van de aangewezen Natura 2000 
gebieden groot en is de realisatie van ecologische doelen vooral afhankelijk van de 
betrokkenheid en inzet van eigenaren en medegebruikers in de Natura 2000 gebie-
den.


In Nederland is het aandeel Natura 2000 gebied in eigendom of beheer van organi-
saties met een natuurdoelstelling hoog (65%, zie hoofdstuk 3) vergeleken met andere 
Europese landen. In Vlaanderen ligt dit bijvoorbeeld rond de 15%.


Het opstellen van beheersplannen voor Natura 2000 gebieden is geen verplichting 
vanuit Europa, al wijst de Habitatrichtlijn op de mogelijkheid. Een aantal Europese 
landen, waaronder Denemarken, Frankrijk en Griekenland heeft net als Nederland 
de opstelling van Natura 2000 beheersplannen wettelijk verplicht gesteld (Neven en 
Kistenkas, 2005). In Duitsland heeft een aantal deelstaten deze verplichting vastge-
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legd (Van Apeldoorn, in prep.). Andere landen, zoals Oostenrijk en Finland en de 
recent toegetreden landen, hebben dit echter niet verplicht gesteld. Op dit moment 
zijn er nog maar weinig Natura 2000 gebieden in Europa waarvoor beheersplannen 
zijn ontwikkeld die direct voortvloeien uit hun aanwijzing als Natura 2000 gebied. 
Frankrijk is hierop een uitzondering, reeds 460 beheersplannen zijn geschreven (Van 
Apeldoorn, in prep.). In de recent toegetreden landen heeft men in het kader van het 
toetredingsproces ruimere ervaringen opgedaan met het ontwikkelen van beheers-
plannen voor een aantal Natura 2000 gebieden. Voor het merendeel van de Natura 
2000 gebieden geldt dat er wel beheersplannen zijn omdat de gebieden reeds op  
nationaal niveau beschermd waren. Het is onduidelijk in hoeverre deze zijn toege-
spitst op de Natura 2000 habitats en soorten.


samenwerking over de grens


• Grensoverschrijdende samenwerking in natuurgebieden staat nog niet in het teken van 
Natura 2000


• Natura 2000 heeft nog nauwelijks geleid tot een intensievere internationale 
samenwerking voor het bereiken van de Natura 2000 doelen


Het Natura 2000 netwerk van gebieden beslaat de hele Europese Unie (Figuur 6.3, 
met een uitsnede rond Nederland). Tijdens het aanwijzingsproces van de gebieden in 
Nederland is overleg gevoerd met België en Duitsland over de aanwijzing van grens-
overschrijdende gebieden. De lijst van gebieden is uitgebreid met gebieden als deze 
direct grenzen aan aangemelde gebieden in Duitsland of België en hiermee één eco-


Figuur 6.3. Natura 2000 gebieden in Nederland en omliggende landen.


Natura 2000 gebieden in Nederland
en omliggende landen
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logische eenheid vormen. Tijdens de aanwijzing is niet gekeken naar de noodzaak 
voor grensoverschrijdende ecologische verbindingen tussen de gebieden. Er zijn acht 
grensoverschrijdende gebieden aangewezen met Duitsland en acht met België. Tien 
andere gebieden liggen bij de grens maar zijn niet grensoverschrijdend. Van de buur-
landen is in België en Duitsland het proces van aanmelding en aanwijzing echter nog 
niet afgerond – voor de Vogelrichtlijngebieden verwacht men nog dat nieuwe gebie-
den aangewezen moeten worden.


Uit ruimtelijk ecologische analyses blijkt dat tussen aan elkaar grenzende Natura 
2000 grensgebieden verbinding (en dus vergroting) van habitatplekken voor soorten 
kan bijdragen aan verdere verduurzaming van hun populaties. Verder blijkt dat som-
mige grensoverschrijdende gebieden afhankelijk zijn van bron- of kerngebieden aan 
een of twee zijden van de grens voor handhaving van niet-duurzame populaties in 
verder van de grens gelegen leefgebieden, waaronder die in Natura 2000 gebieden 
(Van Wingerden et al., 2005). Grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van 
soort- en habitatbeheer biedt daarom kansen om de duurzame instandhouding te 
garanderen.


In drie geselecteerde Natura 2000 grensgebieden is gekeken naar de grensoverschrij-
dende samenwerking op het niveau van bestuurders, beleidsambtenaren en beheer-
ders. De vormgeving, doelen en intensiteit van de grensoverschrijdende samenwer-
king verschillen per park, terwijl ook het stadium waarin de grensoverschrijdende 
samenwerking zich bevindt, verschilt. Bescherming en ontwikkeling van natuur is in 
alle drie grensparken één van de doelen. In geen van de drie parken bestaan grens-
overschrijdende initiatieven louter en alleen gericht op Natura 2000. Wel zijn allerlei 
projecten met betrekking tot de bredere noemer ‘natuur(ontwikkeling)’ geïnitieerd 
vooral in de vorm van INTERREG-projecten. Beheer ten behoeve van Natura 2000 
soorten maakt daar wel onderdeel van uit, maar wordt niet als zodanig geadresseerd. 
In de drie geselecteerde grensoverschrijdende gebieden vormt Natura 2000 momen-
teel dus (nog) geen stimulans voor grensoverschrijdende samenwerking. Hierin ver-
schillen de gebieden niet veel van andere niet aan de grens gelegen Natura 2000 
gebieden. Alleen in het gebied Eems-Dollard is recentelijk een samenwerking afge-
sproken onder andere bij het opstellen van het beheersplan (Van Wingerden et al., 
2005)
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are intended to provide information on the ecological vulnerability at the location of the 
incident. The present report describes the update of these maps for oil slicks, and the 
development of similar maps for dispersed oil. 

Ecologische 
kwetsbaarheidskaarte 

6.3.1.1. Birds 
In the Dutch part of the North Sea, around 40,000 birds die every year as a result of oil 
pollution. Besides seabirds like guillemots, wading birds like eider ducks fall victim to oil 
pollution. Fish eggs are particularly sensitive to oil spills and other disasters. It is known that 
even small amounts of polluted oil can cause deformed larvae or fish eggs to not hatch. Big 
disasters have a huge impact on coastal vegetation, and disastrous consequences for 
seaweed and salt marsh plants. In the best case scenario, it takes at least one to two years 
for the vegetation to recover. Different vegetation may event start growing after an oil 
disaster. 
The table bellows details the birds that could be affected ranked according to their 
vulnerability to oil pollution and their presence in the different seasons. More information 
can be found in the document 
https://www.noordzeeloket.nl/images/Samenwerkingsregeling%20afhandeling%20besmeur
de%20vogels%20-%20Deel%203%20Additionele%20informatie_4934.pdf  

 
 

https://www.noordzeeloket.nl/images/Samenwerkingsregeling%20afhandeling%20besmeurde%20vogels%20-%20Deel%203%20Additionele%20informatie_4934.pdf
https://www.noordzeeloket.nl/images/Samenwerkingsregeling%20afhandeling%20besmeurde%20vogels%20-%20Deel%203%20Additionele%20informatie_4934.pdf
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Bij calamiteiten op zee kan vrijkomende olie leiden tot ernstige ecologische effecten. De Landelijke 


Coördinatiecommissie Milieu (LCM) maakt bij de 24/7 advisering voor Rijkswaterstaat Zee en Delta 


gebruik van ecologische kwetsbaarheidskaarten bij het besluit om detergenten bij een 


olieverontreiniging in te zetten. De kaarten maken gebruik van verspreidings-gegevens van zeevogels 


en aanwezigheid van vissen (viseieren en –larven, en paaigebieden) en zijn bedoeld om direct, in het 


eerste uur na een olieverontreiniging, informatie te geven over wat te verwachten valt aan ecologische 


kwetsbaarheid op de locatie van het incident. Onderhavig rapport beschrijft de update van deze 


kaarten voor drijvende olie, en het ontwikkelen van vergelijkbare kaarten voor gedispergeerde olie.  


 


Oil spills at sea can cause serious ecological effects. The National Coordination Committee on the 


Environment (LCM) uses ecological vulnerability maps in its 24/7 advice for Rijkswaterstaat Sea and 


Delta. These maps are used in the decision whether or not to deploy detergents. The maps use 


monitoring data of seabirds and fish (abundance of fish eggs and larvae and presence of spawning 


grounds) and are intended to provide information on the ecological vulnerability at the location of the 


incident. The present report describes the update of these maps for oil slicks, and the development of 


similar maps for dispersed oil. 
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Woord vooraf 


Dit rapport beschrijft het vervaardigen van ecologische kwetsbaarheidskaarten van de Noordzee 


(NEEZ) voor drijvende olie met nieuwe monitoringsgegevens, en het ontwikkelen van ecologische 


kwetsbaarheidskaarten voor gedispergeerde olie, in opdracht van Rijkswaterstaat. De kaarten worden 


gebruikt in de afweging door de Landelijke Coördinatiecommissie Milieu (LCM) voor het inzetten van 


detergenten bij een olieverontreiniging.  


 


Vanuit Rijkswaterstaat is het project begeleid door Bert van Munster en Serge Rotteveel. We danken 


hen voor hun expertise, het beschikbaar stellen van de relevante Rijkswaterstaat documenten en 


inhoudelijk commentaar op de conceptversie van dit rapport.  


 


Voor hulp bij het verzamelen van de monitoringsgegevens en het vervaardigen van de kaarten willen 


we de volgende personen bedanken: 


 Floor Arts (DPM) voor zijn medewerking in het beschikbaar maken van de vogelgegevens, 


 Cindy van Damme (IMARES) voor haar hulp bij de interpretatie van de vismonitoring, 


 Meinte Blaas (Deltares) voor zijn hulp bij het toegang krijgen tot de chlorofyl data, 


 Xander Bakker (Grontmij) voor het uitvoeren van de noodzakelijke GIS voorbewerkingen. 
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Samenvatting 


De Landelijke Coördinatiecommissie Milieu (LCM) maakt bij de 24/7 advisering voor Rijkswaterstaat 


Zee en Delta gebruik van ecologische kwetsbaarheidskaarten. Deze kaarten worden gebruikt bij het 


besluit om detergenten bij een olieverontreiniging in te zetten. De kaarten gebruiken verspreidings-


gegevens van zeevogels en aanwezigheid paaigebieden voor vissen en zijn bedoeld om direct, in het 


eerste uur na een olieverontreiniging, informatie te geven over wat te verwachten valt aan ecologische 


kwetsbaarheid op de locatie van het incident. Onderhavig rapport beschrijft de update van deze 


kaarten voor drijvende olie, en het ontwikkelen van vergelijkbare kaarten voor gedispergeerde olie.  


 


Update kwetsbaarheidskaarten voor drijvende olie 


De bestaande kaarten beschrijven de ecologische kwetsbaarheid voor drijvende olie op de 


Nederlandse Exclusieve Economische Zone (NEEZ) en zijn samengesteld op basis van waarnemingen 


uit de periode voor 2006. Indertijd is aanbevolen de kaarten regelmatig te updaten. Per soort 


onderliggende kaart is een update frequentie aanbevolen, van één keer per jaar tot één keer per zes 


jaar. Omdat de kaarten uit 2007 stammen, zouden in 2013, na zes jaar dus, alle onderliggende 


gegevens en kaarten moeten zijn vernieuwd. Dit rapport beschrijft de update van de 


kwetsbaarheidskaarten voor drijvende olie. In het uitvoeren van de update zijn ook enkele 


methodologische verbeteringen aangebracht.  


 


Uit de verschillen tussen 2007 en 2013 kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 


1. Inhoudelijke verbeterslag die is gemaakt heeft geresulteerd in beter onderbouwde kaarten: 


a. artefacten langs de rand NEEZ zijn opgelost, 


b. ruimtelijk detailniveau is verbeterd naar 1/81 ICES hok. 


2. Duidelijke verschillen in de exacte ligging van de meest kwetsbare gebieden.  


 


De tweede conclusie onderstreept het belang van het uitvoeren van deze update, en geeft ook aan dat 


één keer per zes jaar de minimale frequentie is. Behalve verschillen in het voorkomen van soorten, die 


leiden tot verschillen in de kaarten, zal het toepassen van nieuwe monitoringsgegevens en/of inzichten 


ook bijdragen aan de correctheid van de kaarten. Een regelmatige update is daarom zinvol. 


 


Ontwikkelen kwetsbaarheidskaarten voor gedispergeerde olie 


Bij het dispergeren van olie wordt de olie verplaatst naar de waterkolom. Het is daarom relevant om in 


de afweging tot dispergeren, de ecologische kwetsbaarheid voor gedispergeerde olie te betrekken. 


Hiertoe is een methode ontwikkeld om kwetsbaarheid voor gedispergeerde olie in kaart te brengen 


voor de NEEZ. Deze kaarten maken gebruik van bij IMARES beschikbare monitoringsgegevens van 


viseieren en –larven in de waterkolom. De gegevens van de viseieren en –larven bleken niet 


gebiedsdekkend te zijn. De puntgegevens zouden door middel van interpolatie gebiedsdekkend 


gemaakt kunnen worden, maar hiervoor is momenteel geen methode beschikbaar. Het bleek binnen 


de looptijd van het project niet mogelijk te zijn om in deze kaarten ook de remote sensing gegevens 


van chlorofyl te gebruiken. Vanwege het belang van chlorofyl als proxy voor zoöplankton en vissen 


wordt aanbevolen om de primaire productie wel op te nemen in de toekomstige versies van deze 


kaarten.  


 


Aanbevelingen voor toepassen beide kwetsbaarheidskaarten in de beslisboom RWS 


Aanbevolen wordt om in de beslisboom bij vraag 5.6 op te nemen dat dispergeermiddelen niet 


toegepast zullen worden op locaties die zeer kwetsbaar zijn voor gedispergeerde olie zoals uit de 


kwetsbaarheidskaarten blijkt. In het geval dat een gridcel zowel zeer kwetsbaar is voor drijvende olie 


als voor gedispergeerde olie, wordt aanbevolen dat er op dat moment door het crisisteam wordt 


beoordeeld wat het zwaarst weegt met inachtneming van de verwachte verspreiding van de olievlek: 


de bescherming van vogels en/of kwetsbare kustgebieden, of de bescherming van viseieren en -


larven.  
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1 Inleiding 


1.1 Wat vooraf ging 


De ecologische kwetsbaarheidskaarten (deelgebieden Deltagebied, Waddenzee en Noordzee) zijn in 


2007 door Alterra in samenwerking met Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkeld (Lahr et al., 2007) en 


vervaardigd door Grontmij (van Lanen en Deltrap, 2008), in eerste instantie met als doel deze 


beschikbaar te maken voor het calamiteiten risicomanagement systeem CALAMARIS. Dit programma 


is o.a. gezien de hoge kosten en het samengaan van RIKZ/RIZA niet verder ontwikkeld. Wel zijn de 


ecologische kwetsbaarheidskaarten in drukvorm uitgegeven (Robaczewska, 2007) en worden ze als 


naslagwerk gebruikt. De belangrijkste ecologische kaarten, die door de Landelijke Coördinatie-


commissie Milieu-incidenten (LCM) gebruikt worden, zijn daarna door Grontmij digitaal vertaald. Dit 


betrof een aantal zogenoemde Niveau-1 kaarten waarin de totale ecologische kwetsbaarheid voor olie 


van een gebied wordt aangegeven. In de Memo Ontsluiten kwetsbaarheidskaarten (Knoester, 2008) 


wordt beschreven hoe de ecologische kwetsbaarheidskaarten gebruikt kunnen worden door de 


calamiteitenbestrijders en hun adviseurs gedurende de eerste uren na de melding van een incident. In 


het olieverspreidingsmodel (ASA oilmap) worden deze ecologische kwetsbaarheidskaarten gebruikt 


voor het opstellen van advies bij olie incidenten. Deze kwetsbaarheidskaarten van de Nederlandse 


Exclusieve Economische Zone (NEEZ) zijn van belang bij het besluit om al dan niet detergenten bij een 


olieverontreiniging in te zetten. De kaarten geven informatie over wat er in een bepaalde tijd van het 


jaar te verwachten valt aan ecologische kwetsbaarheid voor drijvende olie op de locatie van het 


incident. 


 


De ecologische kwetsbaarheidskaarten zijn in 2007 samengesteld op basis van monitoringsgegevens 


uit de periode voor 2007. Destijds zijn in opdracht van RIKZ voor de Calprea, Crisismanagement en 


Safety at Sea projecten meerdere specifieke studies uitgevoerd, die hebben toegeleverd aan de 


ecologische kwetsbaarheidskaarten. Bijvoorbeeld de selectie van vogels en zoogdieren (de Lange, 


2007), de inventarisatie van zeevogels (Poot et al., 2004; van Horssen & Poot, 2005), kustvogels (van 


der Hut et al., 2007), vissen (de Mesel et al., 2007) en paaigebieden (ter Hofstede, 2006). Ook zijn 


destijds de mogelijke methodieken om de kwetsbaarheid in kaart te brengen onderzocht (Lahr et al., 


2003; Offringa & Lahr, 2007).  


1.2 Aanleiding huidig project 


Bij het samenstellen van de eerste kaartenset in 2007 is aanbevolen de kaarten regelmatig te 


updaten. Per soort kaart is een update frequentie aanbevolen (zie Lahr et al., 2007). Deze verschillen 


van één keer per jaar tot één keer per zes jaar. Omdat de kaarten uit 2007 stammen, zouden in 2013, 


na zes jaar dus, alle onderliggende gegevens en kaarten moeten zijn vernieuwd. In 2012 is door 


Alterra, IMARES en Grontmij geïnventariseerd welke gegevens er voor een update beschikbaar zijn en 


in welke vorm (Lahr et al., 2012). In 2013 verstrekte RWS opdracht om de oliekwetsbaarheidskaarten 


te updaten. De resultaten van deze update worden in onderhavig rapport beschreven. 


 


Het uiteindelijke doel van het project was om te komen tot een update van de kaarten waarin de 


kwetsbaarheid van alle relevante kwetsbare soorten en ecologische elementen tot één totale 


kwetsbaarheidswaarde zijn verwerkt. Deze kaarten worden de Niveau-1 kaarten genoemd. Hieronder 


bevinden zich nog twee niveaus van kaarten. Niveau-3 bestaat uit de ecologische basiskaarten met 


betrekking tot één enkele soort of ecologisch element met aantallen per deel van een ICES vak, 


bijvoorbeeld verspreidingskaarten van vogelsoorten of de paaigebieden van vis. Op Niveau-2 zijn deze 


kaarten verwerkt tot deelkwetsbaarheidskaarten, dit houdt in dat er een waarde aan de kwetsbaarheid 


van meeuwen of paaigebieden in een bepaald gebied is toegekend (weergegeven d.m.v. kleurschaal). 


Om tot een update van kaarten op Niveau-1 te komen moeten de onderliggende Niveau-2 en Niveau-3 
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kaarten dus ook worden bijgewerkt. Omdat de aanwezigheid van veel soorten afhangt van het 


seizoen, zijn de kaarten per periode van twee maanden gemaakt. 


1.3 Beleidskader toepassen detergenten 


In de nota “Om kwetsbare zee- en deltagebieden te beschermen”, kortweg de Capaciteitsnota 2006-


2010 (RWS, 2006), wordt beschreven hoe Rijkswaterstaat als beheerder van de rijkswateren de 


bestrijding van milieubedreigende stoffen aanpakt. Bijvoorbeeld bij incidenten waarbij olie in het water 


komt. De Capaciteitsnota geeft aan dat mechanisch verwijderen van de olie de eerste keuze is. Echter, 


in situaties waarbij het mechanisch verwijderen geen adequate oplossing biedt om bedreigde 


milieuwaarden effectief te beschermen, is het toegestaan om detergenten toe te passen. Onder welke 


omstandigheden dit mag gebeuren, is vastgelegd in een beslisboom, zie figuur 1 (RWS, 2011). In de 


beslisboom wordt in stap 3 beoordeeld of een zeer kwetsbaar ecologisch of economisch gebied wordt 


bedreigd. De kwetsbare gebieden worden beschreven in de Capaciteitsnota, en aangevuld met de 


Niveau-1 kwetsbaarheidskaart (van de betreffende periode in het jaar). In de toelichting op de 


beslisboom worden deze kaarten ‘vogelrisicogridkaarten’ genoemd, deze geven per periode van twee 


maanden weer waar naar verwachting grote vogelpopulaties aanwezig zijn. Detergenten worden dus 


alleen toegepast voor gebieden waar de drijvende olie voor vogels een risico vormt en waar 


mechanisch verwijderen niet mogelijk of niet toereikend is. Aanvullend wordt in Nederland de richtlijn 


gevolgd dat het toepassen van detergenten alleen is toegestaan op locaties die dieper dan 20 meter 


zijn. Bij deze diepte zal voldoende verdunning van de gedispergeerde olie optreden zodat de 


resulterende waterconcentratie naar verwachting geen negatieve effecten zal veroorzaken op 


organismen in de waterkolom.  


 


Aangezien de olie door het dispergeren niet verdwijnt, maar wordt verplaatst naar de waterkolom, is 


de vraag relevant welke diergroepen of gebieden kwetsbaar zijn voor gedispergeerde olie. De 


afweging tussen risico’s van drijvende olie versus risico’s van gedispergeerde olie wordt in de 


beslisboom betrokken in de afweging wanneer detergenten worden toegepast. De ecologische 


kwetsbaarheidskaarten zijn hierbij een hulpmiddel.  


 


Figuur 1: Stroomdiagram beslisboom inzet detergenten (overgenomen uit RWS, 2011).  
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2 Update kaarten drijvende olie 


2.1 Aanpassingen in methodiek ten opzichte van 2007 


Ten opzichte van 2007 zijn er enkele verbeteringen aangebracht in de methodiek. Voortschrijdend 


inzicht en/of het beschikbaar zijn van andere monitoringsgegevens liggen hieraan ten grondslag.  


 


Schaalniveau kaarten 


De kaarten zijn op 1/81 ICES hok detailniveau gemaakt. In 2007 was dit 1/9 ICES hok (ICES hok = 


0.5 breedtegraad x 1 lengtegraad). Dit is voor de vogelgegevens een verbetering, de vogelgegevens 


zijn van 5x5 km omgerekend naar 1/81 ICES hok. De visgegevens zijn omgerekend van aantallen per 


station naar aantallen per 1/9 ICES hok, wat het maximale detailniveau is voor deze gegevens. Dit is 


gelijk aan 2007.  


 


Vogelgegevens 


Bijlage 1 geeft een overzicht van de gemaakte keuzes met betrekking tot de zeevogel data. Op basis 


van gedrag en voedselkeuze zijn de volgende vier kwetsbare vogelgroepen gedefinieerd (zie ook Lahr 


et al., 2007; tabel 1):  


 Visetende kustgebonden vogels: roodkeelduiker, parelduiker, aalscholver;  


 Schelpdieretende drijvende vogels: eidereend, zwarte zee-eend; 


 Drijvende visetende vogels: alk, zeekoet; 


 Meeuwen: drieteenmeeuw. 


 


Voor de fuut, behorend tot de groep visetende kustgebonden vogels, zijn in tegenstelling tot in 2007 


geen goede telgegevens voorhanden uit de monitoring van RWS. Deze soort is weggelaten uit de 


update van de kaarten. De zwarte zee-eend wordt ook niet standaard gemonitord door RWS, maar wel 


geteld als de soort wordt gezien. Daarom is besloten deze soort wel mee te nemen in de groep 


schelpdieretende drijvende vogels, net als in 2007.  


 


Voor de kustvogels zijn geen actuele goede monitoringsgegevens voorhanden. In 2006/2007 zijn 


hiervoor aparte studies verricht (van der Hut et al., 2007). Derhalve is in deze update geen kaart van 


cumulatieve kustvogels gemaakt. Aangezien de focus van het gebruik van de kaarten ligt op de zee, 


zijn de vliegtuigtellingen van de zeevogels toereikend.  


 


In 2007 zijn behalve de vier vogelgroepen, ook alle zeevogels cumulatief genomen, met inbegrip van 


de vier vogelgroepen. Voor Niveau-1 betekent dit dat gegevens dubbel gebruikt zijn. Dit is nu 


aangepast, en de kaart voor de cumulatieve zeevogels zijn de overige vogels (Tabel 1).  


 


Tabel 1 


Overzicht gebruikte vogeltelgegevens voor drijvende olie kwetsbaarheidskaarten. 


 


 


Vogelsoort Vogelgroep Opmerking 


Zwarte Zee-eend Schelpdieretende drijvende vogels Alleen telling januari 


Eidereend Schelpdieretende drijvende vogels Alleen telling januari 


Roodkeelduiker/Parelduiker Visetende kustgebonden vogels Worden samen geteld 


Aalscholver Visetende kustgebonden vogels  


Alk/zeekoet Drijvende visetende vogels Worden samen geteld 


Drieteenmeeuw Meeuwen  


Dwergmeeuw Zeevogels cumulatief  


Grote stern Zeevogels cumulatief  


Jan van Gent Zeevogels cumulatief  


Grote Mantelmeeuw Zeevogels cumulatief  


Kleine Mantelmeeuw Zeevogels cumulatief  


Noordse Stormvogel Zeevogels cumulatief  


Stormmeeuw Zeevogels cumulatief  


Visdief/Noordse stern Zeevogels cumulatief Worden samen geteld 


Zilvermeeuw Zeevogels cumulatief  


Grote Zee-eend Zeevogels cumulatief  
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Paaigebieden commerciële vissoorten 


Voor de kaarten in 2007 zijn de paaigebieden van schol, wijting, tong en kabeljauw door IMARES in 


kaart gebracht (ter Hofstede, 2006) en samengevoegd met haring tot één Niveau-2 kaart. In ter 


Hofstede (2006) is veel met expert oordeel gewerkt, terwijl er maar beperkte meetgegevens aan ten 


grondslag lagen. Aangezien er nu betere viseieren en -larven data beschikbaar zijn, namelijk van de 


GIZ Geluid in Zee (GIZ) survey, zijn de paaigebieden opnieuw in kaart gebracht. De GIZ survey 


betreft een eenmalig uitgevoerde survey in 2010/2011 als onderdeel van een groter project waarin 


kennis is verzameld om de ecologische impact van windmolenparken op zee te kunnen inschatten (van 


Damme et al., 2011).  


 


De kaarten voor de paaigebieden zijn niet vlak dekkend voor de gehele NEEZ. Alleen 1/9 ICES hokken 


waar een station was, zijn gebruikt. Voor de tussenliggende ICES hokken ontbreken de waarden, 


waarvoor interpolatie niet onderbouwd kan worden. Het voordeel van de GIZ data is dat de survey 


maandelijks is uitgevoerd volgens een standaard methode (zie Bijlage 2).  


 


In overleg met RWS is besloten om in de update versie van de kwetsbaarheidskaarten voor drijvende 


olie de paaigebieden niet meer te gebruiken. Belangrijkste reden hiervoor is dat paaigebieden meer 


worden blootgesteld aan gedispergeerde olie dan aan drijvende olie, en daarom onderdeel uitmaken 


van de kwetsbaarheidskaarten voor gedispergeerde olie (zie hoofdstuk 3). Het ook gebruiken van de 


paaigebieden in de kwetsbaarheidskaarten voor drijvende olie bemoeilijkt de risico afweging voor het 


toepassen van detergenten. 


 


Voor het uiteindelijk vaststellen van meest kwetsbare ICES hokken maakt dit geen verschil. In 2007 


was de kwetsbaarheid van paaigebieden op klasse 4 = kwetsbaar vastgesteld, terwijl RWS in de 


beslisboom detergenten alleen naar klasse 5 = zeer kwetsbare ICES hokken kijkt. Dus de 


paaigebieden werden in 2007 ook al niet meegenomen in de mogelijke afweging voor toepassen 


detergenten.  


 


Omzetten aantallen in percentielen 


Het omzetten van aantallen naar kwetsbaarheidsklasse gebeurt aan de hand van de percentielen van 


de getelde aantallen op het NEEZ. De 1/81 ICES hokken met de hoogste aantallen vogels van alle 


hokken op het NEEZ vormen het eerste, meest kwetsbare, percentiel van 25%. Deze hokken worden 


als klasse 5 gekenmerkt. De volgende 25% als klasse 4, etc. De indeling is dan als volgt: 


 


• 25%-percentiel (0-25% van vogels) - klasse 5, zeer kwetsbaar 


• 50%-percentiel (25-50% van vogels) - klasse 4, kwetsbaar 


• 75%-percentiel (50-75% van vogels) - klasse 3, matig kwetsbaar 


• 100%-percentiel (75-100% van vogels) - klasse 2, weinig kwetsbaar. 


 


Waar geen vogels zijn aangetroffen is de kwetsbaarheid van het NEEZ voor drijvende ruwe olie dus 


altijd klasse 2. 


2.2 Resultaten 2013 


Bijlage 3 geeft de procesbeschrijving van het maken van de kaarten. Ter illustratie wordt de Niveau-1 


kaart van periode 6 (juni en juli) getoond (figuur 2). De rode 1/81 ICES hokken worden in deze 


periode bepaald door de aanwezigheid van meeuwen en visetende drijvende vogels in de omgeving 


van Klaverbank en Friese front. Langs de kust wordt de hoge kwetsbaarheid bepaald door de overige 


zeevogels. De Niveau-1 kaarten voor alle periodes worden in Bijlage 4 weergegeven. 
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Figuur 2: Ecologische kwetsbaarheidskaart voor drijvende olie, periode 6, juni-juli.  


 


2.3 Vergelijking 2007 – 2013 


2.3.1 Algemeen 


De Niveau-2 en Niveau-3 kaarten uit 2007 zijn vergeleken met deze nieuw bijgewerkte kaarten. 


Leidend daarbij is de vraag of voor de totale ecologische kwetsbaarheidskaart (Niveau-1) de ligging 


van zeer kwetsbare grids sterk gewijzigd is, of grotendeels gelijk gebleven. Voor de 2007 kaarten is 
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geput uit de eindrapportage van RIKZ “Economische schadegevoeligheidskaarten en ecologische 


kwetsbaarheidskaarten bij oliecalamiteiten op de Noordzee, de Waddenzee en de Zeeuwse Delta” 


(Robaczewska, 2007).  


 


In 2007 was een duidelijk randeffect langs de grens van de NEEZ zichtbaar. Dit is in de update versie 


verbeterd, door de 1/81 ICES hokken aan de rand alleen mee te nemen als deze voor 80% gevuld zijn 


met meetgegevens.  


 


In 2007 zijn de kaarten op een detailniveau van 1/9 ICES vak gemaakt. In deze update versie is 


gekozen voor een detailniveau van 1/81 ICES vak. Deze hogere ruimtelijke resolutie heeft het beeld 


van kwetsbare grids verbeterd.  


2.3.2 Zeevogels 


De Niveau-2 kaarten zeggen iets over de relatieve verdeling van aantallen over het NEEZ in de 


betreffende periode, de 1/81 ICES hokken waar tezamen 25 % van alle getelde vogels in voorkomen 


zijn rood (= zeer kwetsbaar). Absoluut kunnen de aantallen heel anders zijn. Alleen de Niveau-3 


kaarten laten de werkelijke dichtheden zien. Aangezien er in de methode voor gekozen is om te 


werken met relatieve aantallen om de meest kwetsbare gebieden aan te wijzen, geven de Niveau-2 


kaarten het meest relevante vergelijk tussen 2007 en 2013. 


 


Het resultaat van de vergelijking tussen de Niveau-2 kaarten uit 2007 en 2013 wordt per vogelgroep 


beschreven, waarbij trends in populatieomvang, beschreven in Arts (2012a, 2012b), aanvullend 


worden gebruikt om eventuele verschillen te duiden. 


 


Meeuwen (drieteenmeeuw): Het verspreidingspatroon is in grote lijnen hetzelfde gebleven. Er zijn 


duidelijke verschillen tussen periodes. Vergeleken met 2007 laten de kaarten uit 2013 wel 


verschuivingen zien in waar de meeuwen precies zitten. Arts (2012b) geeft aan dat voor de 


drieteenmeeuw de trend van het jaargemiddelde negatief is, met 2010 significant lager dan in 


de piekjaren (periode rond 2004).  


Drijvende visetende vogels (alk en zeekoet): Het verspreidingspatroon is in grote lijnen vergelijkbaar 


tussen 2007 en 2013. De trend van het jaargemiddelde is stabiel. Opvallend is dat er in 2010 


en 2011 hoge dichtheden op open zee werden aangetroffen (Arts, 2012b).  


Visetende kustgebonden vogels (roodkeelduiker, parelduiker en aalscholver): Zoals de naam al 


aangeeft, worden deze vogels alleen langs de kust aangetroffen. Uit het vergelijk tussen 2007 


en 2013 blijkt dat de verspreiding langs de kust verschillend was, met in 2013 relatief meer 


vogels langs de Waddenkust.  


Schelpdieretende drijvende vogels (eidereend en zwarte zee-eend): De verspreiding van deze soorten 


is vergelijkbaar gebleven met 2007. De verspreiding is alleen langs de kust, met name bij 


Zeeland en langs de Waddeneilanden. De negatieve trend in aantallen eidereenden lijkt zich te 


herstellen, de meeste eidereenden zitten op de Waddenzee, en vallen dus buiten de NEEZ 


kaarten. De trend in populatieomvang van de zwarte zee-eend is licht negatief. De meeste 


zwarte zee-eenden worden aangetroffen langs de kust van de Waddeneilanden (Arts, 2012a).  


Overige zeevogelsoorten (dwergmeeuw, grote stern, Jan van Gent, grote mantelmeeuw, kleine 


mantelmeeuw, Noordse stormvogel, stormmeeuw, visdief/Noordse stern): Een vergelijk tussen 


2007 en 2013 is niet mogelijk, omdat in 2007 alle vogels in deze Niveau-2 kaart werden 


gebruikt, en in 2013 alleen de overige vogels. Daar is in deze update voor gekozen omdat 


anders de soorten in de bovengenoemde groepen twee keer meetellen in de Niveau-1 kaarten. 


De populatietrend van de Noordse stormvogel is negatief, van de grote stern positief, en van de 


overige soorten stabiel.   


2.3.3 Niveau-1 totale Ecologische Kwetsbaarheidskaarten 


De Niveau-1 kaarten geven de totale ecologische kwetsbaarheid weer, gebruik makend van de 


Niveau-2 deelkwetsbaarheidskaarten. De beschreven verschillen voor de verschillende vogelgroepen 


werken ook door in de Niveau-1 kaarten.  
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De verschillen tussen 2007 en 2013 worden in figuur 3 geïllustreerd voor de periode augustus-


september (periode 1). Hieruit blijkt dat er overeenkomsten zijn, zoals de lagere kwetsbaarheid in het 


zuidelijk deel van de NEEZ, maar ook verschuivingen in waar de meest kwetsbare gebieden liggen. 


Ook is duidelijk in de kaart uit 2007 te zien dat er een randeffect optreedt, alle 1/9 ICES hokken aan 


de rand zijn weinig kwetsbaar. Het grotere detailniveau in de 1/81 ICES hokken geeft een beter beeld 


van de precieze locatie van meest kwetsbare gebieden.  


 


Figuur 3: Ecologische kwetsbaarheidskaart voor drijvende olie, periode 1, augustus-september, links 


2007, rechts 2013. 
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3 Ontwikkelen kaarten gedispergeerde 


olie 


3.1 Ecotoxicologische implicaties van het gebruik van 
dispergeermidelen 


Omdat olie meestal lichter is dan water zal bij een olieramp op zee meestal een drijflaag ontstaan. Op 


zee levert een drijflaag vooral risico op voor zeevogels, omdat het verenkleed bij contact met olie lek 


kan raken en zo de isolerende werking en drijfvermogen verliest. Bij ernstige besmeuring wordt ook 


het vliegvermogen van de vogel aangetast. Ook zeezoogdieren kunnen besmeurd raken door contact 


met oliedrijflagen. Wanneer de drijflaag zich dichter bij de kust bevindt bestaat het risico dat 


kustgebieden met belangrijke ecologische (bijv. getijdegebieden, kwelders) of economische waarde 


(bijv. toeristenstranden, aquacultuurlocaties) vervuild raken. 


 


Onder de drijflaag zullen componenten uit de olielaag oplossen. De meest toxische componenten uit 


olie, benzeen, tolueen en xyleen (BTX), behoren weliswaar tot de best water oplosbare componenten, 


maar zullen snel uit een oliedrijflaag verdampen. Van de overblijvende componenten zullen vooral de 


stoffen met de kortere koolstofketens en de polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAKs) in het 


water oplossen. Blootstelling aan deze stoffen kan toxische effecten veroorzaken en de smaak van vis 


en schelpdieren aantasten (Daling et al., 2002). Bij aanwezigheid van voldoende kinetische energie in 


de vorm van wind en golfslag zullen er in de waterkolom ook oliedruppeltjes ontstaan die tot enkele 


meters diep onder de drijflaag in de waterkolom kunnen worden gemengd. Dit proces wordt 


natuurlijke dispersie genoemd. Door het relatief grote oppervlak van deze druppeltjes kunnen 


oliecomponenten hieruit makkelijker in het water oplossen. 


 


Om te voorkomen dat de drijvende olielaag de kust bereikt, of om het risico dat vogels en 


zeezoogdieren besmeurd raken te beperken kunnen chemicaliën worden ingezet om de dispersie van 


de olie te bevorderen. Bij deze chemische dispersie wordt de olie in veel kleinere druppeltjes verdeeld 


dan wat via natuurlijke weg mogelijk is (50 µm vs. 350 µm; Lunel, 1993). Doordat deze kleinere 


druppeltjes minder drijfvermogen hebben worden zij makkelijker door de waterkolom gemengd dan 


natuurlijk gedispergeerde olie en worden daardoor tot op grotere diepte verspreid. Een tweede effect 


van kleinere druppeltjes is dat toxische componenten nog makkelijker zullen oplossen in het water dan 


uit natuurlijk gedispergeerde druppeltjes. Een bijkomend effect van het gebruik van dispergeer-


middelen is dat oliecomponenten dieper in sedimenten kunnen penetreren dan bij niet-gedispergeerde 


olie het geval is (Zuijdgeest & Huettel, 2012). Door het toepassen van chemische dispergeermiddelen 


wordt feitelijk het milieurisico verlegd van het wateroppervlak naar de waterkolom. Wanneer het 


dispergeermiddel snel na het vrijkomen van de olie wordt toegepast, dus voordat de BTX stoffen 


verdampt zijn, kan dit aanleiding geven tot verhoogde concentraties van deze stoffen in de 


waterkolom (Daling et al., 2002). In de Nederlandse praktijk zal er minstens 5 uur zitten tussen 


incident en toepassen dispergeermiddel, in deze tijdspanne zijn de BTX stoffen al verdampt naar de 


lucht (Daling et al., 2002).  


 


Er zijn veel publicaties waaruit blijkt dat de toxische effecten van olie voor onderwaterorganismen 


toenemen wanneer dispergeermiddelen worden ingezet (zie bijv. Goodbody-Gringley et al., 2013; Lee 


et al., 2013; Rico-Martinez et al., 2013; Hook and Osborn, 2012; Couillard et al., 2005; 


Ramachandran et al., 2004; Gulec & Holdway, 2000; Cohen et al., 2001). De voor de hand liggende 


verklaring hiervoor is dat de concentratie van opgeloste oliecomponenten in het water door het 


dispergeren toeneemt (Daling et al., 2002). Inderdaad blijkt uit onderzoek met forel embryo’s dat 


wanneer de effecten worden uitgedrukt op basis van de gemeten concentratie opgeloste 


oliecomponenten in de waterkolom er geen substantiële verschillen bestaan tussen de giftigheid van 


onbehandelde of gedispergeerde olie (Wu et al., 2012).  
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In een onderzoek met copepoden (zoöplankton) werden nauwelijks verschillen gevonden tussen de 


effecten van mechanisch en chemisch gedispergeerde olie wanneer de hoeveelheid en de grootte van 


de oliedruppeltjes in beide suspensies overeenkomen (Hansen et al., 2012). Kleine druppeltjes 


gedispergeerde olie kunnen als voedseldeeltjes worden opgenomen, in elk geval door zoöplankton 


(Lee et al., 2012). Uit een studie met kabeljauwlarven kwam dit echter niet naar voren als een 


opnameroute die substantieel aan de blootstelling bijdraagt (Olsvik et al., 2011). Opname van in het 


water opgeloste olie componenten bleek ook in deze studie de meest belangrijke blootstellingsroute.  


 


De toxische effecten van olie componenten zijn gebaseerd op baseline toxicity (narcotische) effecten. 


In principe zijn fytoplankton en zoöplankton even gevoelig. Echter, de interne blootstelling verloopt bij 


kleinere organismen (zoals fytoplankton cellen) sneller dan bij grotere organismen (zoöplankton, 


vislarven). Daarom zal fytoplankton sneller een negatief effect ondervinden van olieverontreiniging 


dan zoöplankton. Hoe groot het uiteindelijke effect van een olieverontreiniging op fytoplankton zal 


zijn, hangt af van de directe schade en de mate van herstel die op kan treden. Verwacht wordt dat 


door de snelle groeisnelheden van fytoplankton de mogelijk optredende nadelige effecten van 


gedispergeerde olie snel zullen worden gecompenseerd door groei en aanvoer vanuit aangrenzende 


gebieden.  


 


Naast de effecten van de olie kunnen ook de dispergeermiddelen zelf een toxisch effect veroorzaken. 


Bij een vergelijking van 8 dispergeermiddelen (zonder olie) werden met garnaalachtigen en vissen 


toxiciteitswaarden (LC50’s) bepaald in de range van 2.9 tot 5600 µg/L, waarbij het product Dispersit 


SPC 1000 het meest, en JD-2000 het minst toxisch bleek. In combinatie met olie nam de toxiciteit toe, 


maar was voor beide producten echter min of meer vergelijkbaar. Nu bleken mengsels met Nokomis-


3-AA en ZI-400 respectievelijk het meest en minst toxisch (Hemmer et al., 2011). De resultaten lijken 


te suggereren dat de specifieke toxiciteit van de detergenten een ondergeschikte rol speelt en dat de 


toxiciteit van de mengsels in belangrijke mate door de in het water opgeloste oliecomponenten wordt 


bepaald. Dit is echter niet hard te maken omdat, zoals in veel studies naar de effecten van olie, ook 


hier de werkelijke concentratie van de opgeloste oliecomponenten in de waterkolom niet werd 


bepaald. Dergelijke informatie is noodzakelijk om een gefundeerde uitspraak te kunnen doen over de 


werkelijke bijdrage van dispergeermiddelen aan de toxiciteit van chemisch gedispergeerde olie. Als 


deze studies worden geïnterpreteerd voor de Nederlandse situatie, volgt hieruit dat de lage 


concentratie van toegepaste type 3 dispergeermiddelen in Nederland zelf geen toxische effecten zullen 


veroorzaken.  


 


In de “Manual on the Applicability of Oil Spill Dispersants” van de European Maritime Safety Agency 


(EMSA 2010) worden met betrekking op milieueffecten de volgende richtlijnen gegeven voor het 


gebruik van dispergeermiddelen: 


 Dispergeermiddelen moeten niet gebruikt worden in ondiep water, minder dan 5 tot 10 meter 


diepte vanwege de kans dat gedispergeerde olie in contact komt met de zeebodem en 


benthische organismen worden blootgesteld aan hoge concentraties. 


 Dispergeermiddelen moeten niet gebruikt worden in de directe omgeving van 


schelpdierbanken, omdat schelpdieren die hun voedsel (bijv. algen) uit het water filtreren 


gedispergeerde oliedruppels zouden kunnen opnemen. 


 Dispergeermiddelen moeten niet gebruikt worden op oliedrijflagen boven koraal, 


zeegrasvelden en voortplantingsgebieden van vissen. 


 Het gebruik van dispergeermiddelen wordt niet aanbevolen in de nabijheid van aquacultuur 


opstellingen of visserij gebieden omdat hiermee het risico ontstaat dat de smaak van de 


zeeproducten wordt aangetast. 


 


Hoewel in de originele tekst van de EMSA-manual de nadruk sterk ligt op het risico van de 


gedispergeerde olie, zijn de richtlijnen ook zinvol ter bescherming tegen de waarschijnlijk meer 


relevante effecten van de verhoogde concentraties van oliecomponenten in de waterkolom die met de 


gedispergeerde olie samenhangen. 


 


Tijdens de ramp met de Deep Water Horizon in de golf van Mexico, waarbij bijzonder grote 


hoeveelheden dispergeermiddelen werden toegepast, werd een tot dan toe onbekend effect van de 


gedispergeerde olie waargenomen. De olie aggregeerde met levend en dood zwevend materiaal tot 
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vlokken (‘marine snow’) die uitzakten en op de zeebodem een dikke laag hebben gevormd (Passow et 


al., 2012). Het mechanisme achter het ontstaan van deze marine snow is nog niet opgehelderd. 


Waarschijnlijk speelt microbiële activiteit hierbij een belangrijke rol (Ziervogel et al., 2012). Recente 


laboratoriumexperimenten laten bovendien zien dat mariene algen als stress respons op 


dispergeermiddelen en olie eiwit-achtige stoffen uitscheiden. Deze draadachtige structuren zijn 


plakkerig en kleven eenvoudig samen tot een vlok waarin ook ander zwevend materiaal gevangen kan 


worden. Het gebruik van dispergeermiddelen bij de Deep Water Horizon ramp is compleet anders dan 


de condities waaronder in Nederland dispergeermiddelen zullen worden toegepast. Het is dus nog 


onduidelijk of het fenomeen van aggregatie met zwevend materiaal ook kan optreden onder de 


condities waaronder in Nederland dispergeermiddelen worden ingezet. Als dit het geval is kan het 


gebruik van dispergeermiddelen in gebieden met hoge algen en zwevend stof gehalten leiden tot een 


tot nu toe onverwacht hoge belasting van de zeebodem. Het aangehaalde onderzoek naar (o.a.) het 


ontstaan van marine snow wordt uitgevoerd binnen het internationale C-IMAGE consortium waarin 


Wageningen Universiteit, de NHL hogeschool en IMARES als Nederlandse partners participeren 


(http://cimage.rc.usf.edu/). Naar verwachting zal eind 2014 meer informatie beschikbaar zijn. Het 


verdient aanbeveling om op dat moment te beschouwen of deze bevindingen consequenties zouden 


moeten hebben voor de richtlijnen voor het gebruik van dispergeermiddelen in de Nederlandse 


situatie.  


3.2 Ontwikkelen kwetsbaarheidskaarten voor gedispergeerde 
olie  


3.2.1 Onderdelen  


Doel om kwetsbaarheidskaarten voor gedispergeerde olie te ontwikkelen is om deze in te passen in de 


beslisboom toepassen dispergeermiddelen (RWS, 2011). In de aanpak wordt zo veel mogelijk 


aangesloten bij de kwetsbaarheidskaarten voor drijvende olie. Uit § 3.1 blijkt dat aan gedispergeerde 


olie andere soortgroepen potentieel blootgesteld worden dan aan drijvende olie. Dit leidt tot een 


andere keuze van soortgroepen die relevant zijn om in de kwetsbaarheidskaart op te nemen.  


 


De volgende soortgroepen/onderdelen zijn het meest relevant voor de kwetsbaarheidskaarten 


gedispergeerde olie:  


Paaigebieden vis: Voor vier commerciële vissoorten, vergelijkbaar met de kwetsbaarheidskaarten voor 


drijvende olie. 


Eieren en larven van vis: Aangezien eieren en larven vrij zweven in het water staan ze bloot aan 


verontreinigingen in de waterkolom.  


Primaire productie: Algen in de waterkolom staan net als eieren en larven van vissen het meest bloot 


aan verontreinigingen in de waterkolom, en zijn gevoelig voor olieverontreiniging. Het is in 


principe mogelijk om hiervoor satellietgegevens van chlorofyl-a te gebruiken. Primaire productie 


is ook een goede proxy voor andere groepen organismen, zoals het zoöplankton en vissen, en 


geeft een maat hoe productief het ecosysteem als geheel is.  


Kwetsbare benthische gebieden: Deze zullen als kader worden weergegeven in de 


kwetsbaarheidskaarten (zie Capaciteitsnota; Lindeboom et al., 2005). 


 


De volgende groepen worden buiten beschouwing gelaten voor gedispergeerde oliekaarten: 


Benthische juveniele en adulte vis: Deze wordt voldoende beschermd door de regel dat bij een 


waterdiepte van minder dan 20 m er geen detergenten worden toegepast. Eventueel dient dit 


op basis van voortschrijdend wetenschappelijk inzicht over de lotgevallen van gedispergeerde 


olie op benthos in de toekomst te worden aangepast. 


Pelagische juveniele en adulte vis: Kunnen wegzwemmen van olie en zo blootstelling voorkomen. 


Zeezoogdieren: Kunnen wegzwemmen van olie en zo blootstelling voorkomen.  


Fytoplankton: Is kwetsbaar voor gedispergeerde olie vanwege de blootstelling. De beschikbare 


monitoringsgegevens van fytoplankton is ruimtelijk beperkt. Er is voor gekozen om fytoplankton 


te benaderen als chlorofyl biomassa.  
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Zoöplankton: Voor zoöplankton zijn er te weinig beschikbare monitoringsgegevens. Aangezien de 


abundantie sterk gerelateerd is aan de primaire productie, kunnen de chlorofyl gegevens als 


proxy dienen voor zoöplankton.  


Macrozoöbenthos: Van het macrozoöbenthos zijn van 100 locaties monitoringsgegevens beschikbaar. 


Het ruimtelijk vlak dekkend maken van deze gegevens is gecompliceerd. In principe wordt het 


benthos voldoende beschermd door de regel dat bij een waterdiepte van minder dan 20 m er 


geen detergenten worden toegepast. Eventueel dient dit op basis van voortschrijdend 


wetenschappelijk inzicht over de lotgevallen van gedispergeerde olie op benthos in de toekomst 


te worden aangepast. 


3.2.2 Chlorofyl Noordzee 


Met de MERIS-metingen (Medium Resolution Imaging Spectrometer, aan boord van de ENVISAT-


satelliet) worden zowel de zwevende deeltjes (suspended matter), als meer specifiek de chlorofyl-


concentraties gemeten. Voor ons doel zijn gemiddelden van de chlorofyl concentraties nodig, per twee 


maanden over meerdere jaren. De Envisat heeft van 2002 tot april 2012 metingen verricht, daarna is 


de satelliet verloren gegaan. Er zijn dus geen actuele chlorofyl gegevens, maar de gegevens kunnen 


wel gebruikt worden om een langjarig gemiddelde per periode van twee maanden van te berekenen. 


Uit deze gemiddelden per periode wordt inzichtelijk in welke gebieden de hoogste chlorofyl-


concentraties te verwachten zijn. Voor dit project is toegang verkregen tot de dataserver van Deltares 


(https://remotesensing.deltares.nl/).  


3.2.3 Kwetsbare gebieden Noordzee 


In de Capaciteitsnota is beschreven dat kwetsbare gebieden alle gebieden zijn die ecologisch of 


economisch waardevol zijn en gevoelig voor milieubedreigende stoffen. Door middel van een 


omgevingsbeoordeling zijn deze gebieden in kaart gebracht. Bij ecologisch waardevolle gebieden is 


met name gelet op natuurwaarde, gevoeligheid voor vreemde stoffen en hersteltijd na verontreiniging. 


Waardevolle gebieden in de Noordzee zijn de Doggersbank, het Friese Front, de Klaverbank en de 


Oestergronden. Behalve de Oestergronden zijn deze gebieden aangewezen als Natura2000 gebied. De 


Kustzone is ook aangewezen als Natura2000 gebied. Lindeboom et al. (2005) geven aanvullend aan 


dat de Bruine banken, de Zeeuwse banken, de Borkumse stenen en de Gasfonteinen ook ecologisch 


waardevolle gebieden zijn.  


 


Kwetsbare gebieden worden in de beslisboom gebruikt om af te wegen of het noodzakelijk is om tot 


toepassen van detergenten over te gaan. De kwetsbare gebieden worden als aparte laag opgenomen 


in de kaarten, de uiteindelijke afweging tussen drijvende of gedispergeerde olie wordt gemaakt op 


basis van aanwezigheid vogels (kwetsbaar voor drijvende olie) of aanwezigheid vislarven (kwetsbaar 


voor gedispergeerde olie). 


3.2.4 Aanpak ontwikkelen kwetsbaarheidskaarten 


De kwetsbaarheidskaarten voor gedispergeerde olie wordt op de zelfde manier ontwikkeld als voor de 


drijvende olie (Lahr et al., 2007; hoofdstuk 2). Er worden op drie niveaus kaarten gemaakt:  


 Niveau-3: de aantallen per 1/81 ICES hok van een soort of groep.  


 Niveau-2: de aantallen omgezet in een kwetsbaarheidsklasse op basis van 


percentielverdeling.  


 Niveau-1: de maximale kwetsbaarheid van de verschillende onderliggende Niveau-2 kaarten 


per 1/81 ICES hok (in 2007 zijn de kaarten per 1/9 ICES hok gemaakt). 


 


Uiteindelijk worden alleen de Niveau-1 kaarten in de RWS applicatie gebruikt voor de 


incidentenbestrijding, maar om deze te ontwikkelen zijn de onderliggende niveaus nodig. Het 


detailniveau beschikbaar in de vissurveys is 1/9 ICES hok. 


 


Paaigebieden 


De paaigebieden worden vastgesteld voor vier commercieel interessante vissoorten, schol, tong, 


wijting en kabeljauw (zie ook Bijlage 2). Omdat er geen gegevens van paaiende vissen beschikbaar 



https://remotesensing.deltares.nl/
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zijn, worden de eieren uit het vroegste ontwikkelingsstadium gebruikt als indicator. Voor de vier 


soorten zijn gegevens van pas gelegde eieren uit de Geluid in Zee (GIZ) survey (gestandaardiseerde 


aantallen per station) gebruikt (van Damme et al., 2011). Bij aanwezigheid van pas gelegde eieren, 


wordt dat gebied als paaigebied benoemd. Alle paaigebieden zijn ingedeeld in klasse 5 = zeer 


kwetsbaar.  


 


Aangezien haringen hun eieren op de bodem leggen (met name grindbanken), zijn deze niet 


bemonsterd in de GIZ survey, waarin alleen de waterkolom is bemonsterd. Voor haring zou daarom de 


aanwezigheid van larven genomen kunnen worden als indicator voor het paaigebied. Hier is niet voor 


gekozen, aangezien de aanwezigheid van larven al als apart onderdeel voor de kwetsbaarheidskaarten 


wordt gebruikt (zie volgende paragraaf).  


 


Bij de interpretatie van de kwetsbaarheidskaarten moet er rekening mee worden gehouden dat van de 


meeste vissoorten de paaigebieden niet duidelijk begrensd zijn. Eieren en larven drijven in de 


waterkolom en de belangrijkste parameters die het paaigebied bepalen zijn temperatuur en 


zoutgehalte, welke van jaar op jaar variëren. Een voorbeeld hiervan is haring, waarvan de 


paaigebieden beperkt zijn door specifiek grindsubstraat, maar uit de GIZ monitoring blijkt dat de 


haringlarven wijder verspreid voorkomen dan alleen de grindbanken. Ook kunnen er jaarlijkse 


veranderingen optreden in paaiperiodes in reactie op veranderingen in het milieu. De duur van de 


paaitijd wordt door daglengte en door temperatuur bepaald, wat jaarlijkse fluctuaties tot gevolg kan 


hebben. De beschrijvingen van de paaigebieden en paaiperioden kunnen dus niet als vaststaand feit 


geïnterpreteerd worden, maar als aanwijzing (zie ook ter Hofstede, 2006). 


 


Viseieren en -larven 


Voor de dichtheid van eieren en larven wordt gebruik gemaakt van de GIZ survey. Voor zes 


commerciële soorten worden individuele kaarten gemaakt, dit zijn haring, schol, wijting, kabeljauw, 


makreel en tong. Schelvis was niet aangetroffen in de GIZ survey, omdat de paaigebieden van 


schelvis buiten de NEEZ vallen waardoor geen eieren en larven van deze soort zijn bemonsterd. De 


overige aangetroffen soorten worden gegroepeerd in drie groepen: demersale vissen, pelagische 


vissen en platvissen (Bijlage 2). De verspreidingsaantallen worden in Niveau-2 omgezet naar 


kwetsbaarheidsklassen met behulp van percentielwaarden. Hiermee worden de 1/9 ICES hokken waar 


25% van de eieren en larven voorkomen als meest kwetsbaar gerangschikt. Dit is analoog aan de 


vogeldichtheden in de drijvende olie kaarten.  


 


Voor haringlarven zijn aanvullend op de GIZ survey twee andere monitoringsprogramma’s 


beschikbaar, de HALA en MIK survey. Deze surveys worden jaarlijks herhaald. Voor beide surveys zijn 


gegevens van vier opeenvolgende jaren gebruikt. De gegevens per 1/9 ICES hok zijn gemiddeld over 


de jaren. Indien een 1/9 ICES hok in hetzelfde seizoen meer dan één maal bemonsterd is, is het 


gemiddelde van deze waarnemingen berekend. Omdat er meerdere datasets beschikbaar zijn voor de 


haringlarven en deze niet zonder meer gecombineerd kunnen worden vanwege verschillen in 


bemonsteringstechniek (bijlage 2), is gekozen om eerst per dataset een Niveau-2 kaart te maken met 


percentielen, deze vervolgens over elkaar heen te leggen en dan per vak de maximale percentiel 


waarde te gebruiken.   


 


De kaarten voor viseieren en –larven zijn niet vlak dekkend voor de gehele NEEZ. Alleen 1/9 ICES 


hokken waar een station was, zijn gebruikt. Voor de tussenliggende ICES hokken ontbreken de 


waarden, en interpolatie kan momenteel niet onderbouwd worden. Voor periode 3 en 4 zijn behalve de 


GIZ survey ook HALA en MIK survey gegevens beschikbaar voor haringlarven. ICES hokken waar geen 


gegevens van zijn, zijn grijs weergegeven op de kaarten. Voor de berekening van de 


percentielwaarden en daarmee het vaststellen van de meest kwetsbare ICES hokken maakt dit niet 


uit. De kaarten geven in de 1/9 ICES hokken waar bemonsterd is betrouwbare informatie.  


 


Chlorofyl 


De kwetsbaarheidskaarten voor de primaire productie waarvoor gebruik gemaakt kan worden van 


satellietgegevens van chlorofyl a, konden niet in de looptijd van het project vervaardigd worden. Dit 


heeft twee oorzaken. Ten eerste duurde het verkrijgen van toegang tot de online database dermate 


lang, dat de interne deadline voor het aanleveren van de gegevens om GIS bestanden van te maken 
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was verlopen. Ten tweede zijn de satellietgegevens niet direct toepasbaar. De database bevat 


‘halffabricaat’ data, waar enkele voorbewerkingen op toegepast moeten worden om ze in het 1/81 


ICES hok formaat te krijgen van de kwetsbaarheidskaarten. Ook dit paste niet in de looptijd van dit 


project. Deze voorbewerkingen zullen eerst afgestemd moeten worden met Rijkswaterstaat om 


zodoende gegevens te krijgen die toepasbaar zijn voor de kwetsbaarheidskaarten. 


 


Kwetsbare gebieden 


De kaart van de kwetsbare benthische gebieden wordt als aparte laag over de kwetsbaarheidskaarten 


heen gelegd. De kaart van deze gebieden is via RWS Helpdesk Water verkregen.  


3.3 Resultaten 


Bijlage 3 geeft de procesbeschrijving. Aangezien er geen gegevens zijn over de primaire productie 


gegevens, wordt in de kwetsbaarheidskaart alleen gebruik gemaakt van de gegevens over de 


paaigebieden en de aantallen eieren/larven. Tabel 2 geeft een overzicht welke soorten aanwezig 


waren per periode. Uit dit overzicht blijkt dat de paaiperiode van de verschillende soorten verschilt, 


maar dat er het hele jaar door eieren en larven aanwezig zijn en dat er ten minste één van de 


onderzochte vissoorten paait.  


 


Tabel 2 


Aanwezige vissoorten die als larf of ei bemonsterd zijn uitgesplitst per periode. 


 


 


 


 


Ter illustratie wordt de kaart van periode 6 (juni en juli) getoond (figuur 4). De gearceerde delen zijn 


de ICES hokken waar geen vissurvey is uitgevoerd in deze periode. De rode ICES hokken worden in 


deze periode vooral bepaald door de paaigebieden van tong en wijting. De Niveau-1 kaarten voor alle 


Periode Maanden Paaigebied Soort en stadium 


1 augustus & september paaigebied tong ei/larf makreel 


 ei/larf tong 


 ei/larf demersaal 


 ei/larf pelagisch 


 ei/larf platvis 


2 oktober & november paaigebied wijting ei/larf wijting 


 ei/larf demersaal 


 ei/larf pelagisch 


 ei/larf platvis 


3 december & januari paaigebied schol larf haring 


 ei/larf schol 


 ei/larf demersaal 


 ei/larf pelagisch 


 ei/larf platvis 


4 februari & maart paaigebied schol larf haring 


 ei/larf schol 


 ei/larf kabeljauw 


 ei/larf wijting 


 ei/larf demersaal 


 ei/larf pelagisch 


 ei/larf platvis 


5 april & mei paaigebied tong larf haring 


 ei/larf schol 


 ei/larf tong 


 ei/larf kabeljauw 


 ei/larf wijting 


 ei/larf demersaal 


 ei/larf pelagisch 


 ei/larf platvis 


6 juni & juli paaigebied tong ei/larf schol 


paaigebied wijting ei/larf tong 


 ei/larf makreel 


 ei/larf wijting 


 ei/larf demersaal 


 ei/larf pelagisch 


 ei/larf platvis 
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periodes worden in Bijlage 4 weergegeven. De verschillende kaarten laten zien dat de dekking van de 


vissurvey verschilt per periode, dit werd bepaald door de vaarroute van het schip (van Damme et al., 


2011).  


 


 


Figuur 4: Kwetsbaarheidskaart voor gedispergeerde olie, periode 6, juni-juli. Arcering geeft aan dat 


visgegevens ontbreken voor dat betreffende ICES hok. 
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4 Toepassen kaarten in beslisboom 


RWS  


4.1 Inpassen in beslisboom 


Het gebruik van derde generatie detergenten in het Nederlandse deel van de Noordzee is onder 


bepaalde omstandigheden toegestaan (RWS, 2006). Bij het opstellen van de Capaciteitsnota 2006-


2010 is ruggenspraak geweest met de belanghebbende ministeries en milieuorganisaties. Zij hebben 


schriftelijk verklaard dat, indien aan de genoemde eisen wordt voldaan, men geen bezwaar heeft 


tegen het toepassen van detergenten (van Munster, pers. med.). In de “Beslisboom gebruik 


detergenten” zijn die bepaalde omstandigheden stapsgewijs beschreven in de vorm van een 


beslisboom (RWS, 2011). De aanpak van bestrijden kan bestaan uit alleen observeren, de natuur zijn 


werk laten doen, de vlek mechanisch opruimen, of toepassen van detergenten indien zeer kwetsbare 


gebieden door drijvende olie worden bedreigd.  


 


Het toepassen van detergenten wordt zeer zorgvuldig afgewogen, waarbij het LCM adviezen geeft aan 


het crisisteam van RWS Kust en Zee. Indien de olie zeewaarts van de 20 meter dieptelijn is, is er in 


principe geen bezwaar voor toepassing van detergenten. In de zone tussen de kustlijn en de 20 meter 


dieptelijn adviseert het LCM of gesproeid moet worden indien achterliggend zeer kwetsbaar gebied 


bedreigd wordt. Indien blijkt dat meer dan 15.000 liter detergent nodig is, adviseert het LCM of dit is 


toegestaan. Indien besloten wordt detergenten in te gaan zetten, start het LCM een monitorings-


procedure om de effecten van het gebruik te bepalen: doordringing van de aromaten/gedispergeerde 


olie en reactie van het milieu (van Munster, pers. med.).  


 


Deze afwegingen zijn geformuleerd in de beslisboom waarin bepaald wordt of detergenten toegepast 


mogen worden in gevallen waarbij mechanisch opruimen niet afdoende is om kwetsbare gebieden te 


beschermen. De beslisboom heeft in totaal 15 stappen. Voor het gebruik van de ecologische 


kwetsbaarheidskaarten zijn stap 3 en stap 5 in de beslisboom relevant. Deze worden in de volgende 


paragrafen beschreven.  


4.1.1 Stap 3: worden zeer kwetsbare waarden in het milieu bedreigd?  


Doel van deze stap is om te beoordelen of de drijvende olie een ecologisch of economisch zeer 


kwetsbaar gebied bedreigt. De toelichting bij de beslisboom geeft de volgende omschrijving van 


kwetsbare gebieden (RWS, 2011): 


Ecologisch zeer kwetsbare gebieden zijn: 


 de Waddenzee, de Oosterschelde, de hotspots op de kust en in de Westerschelde; 


 de rode grids (= zeer kwetsbaar) in de Niveau-1 kwetsbaarheidskaarten. 


Economisch zeer kwetsbare gebieden zijn:  


 aanloopgebieden, havens, sluiscomplexen, havenmondingen, mossel- en oesterpercelen, 


recreatiegebieden waaronder strandtoerisme en industrie die zeewater inneemt.  


 


Het toepassen van detergenten gebeurt alleen in water dieper dan 20 meter. De Niveau-1 


kwetsbaarheidskaart voor drijvende olie is dus voor de diepere delen van de NEEZ leidend, aangezien 


de andere specifieke gebieden allemaal in zones liggen die minder diep zijn dan 20 meter. Informatie 


over de diepte is beschikbaar via een andere tool van RWS, en verloopt niet via de 


kwetsbaarheidskaarten.  


 


Stap 3 in de beslisboom: worden ecologisch of economisch zeer kwetsbare gebieden bedreigd? 


Ja  doorgaan met beslisboom voor toepassen detergenten 


Nee  mechanisch bestrijden, geen detergenten 
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De volgende stap in de beslisboom is stap 4, waarin beoordeeld wordt of mechanisch ruimen mogelijk 


en toereikend is. Alleen in de gevallen waarbij mechanisch ruimen niet mogelijk of ontoereikend is, 


volgt stap 5.  


4.1.2 Stap 5: Is het gebruik van detergenten mogelijk?  


Doel van deze stap is om vast te stellen of detergenten onder de gegeven omstandigheden zullen 


werken, en of dispergeren meer kwaad dan goed zal doen. Dit wordt met behulp van een aantal 


deelvragen beantwoord.  


 


5.1: Is de olie naar verwachting voldoende zeewaarts van de -20 m om te dispergeren?  


5.2: Zijn de (verwachte) zeecondities geschikt? 


5.3: Is de olie geschikt voor gebruik van detergenten? 


5.4: Is de huidige en verwachte conditie van de olie geschikt voor detergenten? 


5.5: Zijn de gebieden gevoelig voor olie aan de oppervlakte of in de waterkolom? 


5.6: Is de olie ver genoeg van de zeer kwetsbare gebieden die gevoelig zijn voor gedispergeerde olie?   


 


De vragen 5.5 en 5.6 hangen sterk samen. Om deze vragen goed te kunnen beantwoorden is het 


noodzakelijk om de kwetsbaarheid voor drijvend versus gedispergeerde olie te vergelijken. Hiertoe 


zijn de kwetsbaarheidskaarten voor gedispergeerde olie ontwikkeld.  


 


Voor vraag 5.5 moet voor de locatie van olievervuiling een vergelijking gemaakt worden tussen 


kwetsbaarheid voor drijvende en voor gedispergeerde olie. Voor beide kaarten worden verschillende 


onderdelen gebruikt, zie tabel 3. Het belangrijkste verschil tussen de kaarten is dat voor drijvende olie 


zeevogels bepalend zijn voor de ecologische kwetsbaarheid, en voor gedispergeerde olie vissen 


(paaigebieden, vislarven en –eieren). Afhankelijk van de locatie en tijd in het jaar is of de drijvende 


olie meer bedreigend of de gedispergeerde olie, of beiden evenveel (zie ook de Niveau-1 


kwetsbaarheidskaarten in Bijlage 4).  


 


Tabel 3 


Onderdelen ecologische kwetsbaarheidskaarten 2013.  


Drijvende olie Gedispergeerde olie 


Zeevogels Eieren/larven commerciële vissoorten 


 Eieren/larven overige vissoorten 


 Paaigebieden vissen 


 


 


Na het vergelijken van beide kaarten, volgt vraag 5.6:  


Is de olie ver genoeg van de zeer kwetsbare gebieden die gevoelig zijn voor gedispergeerde olie?  


 


De beslisboom sluit aan bij de internationaal geaccepteerde richtlijnen (Bonn Agreement landen), 


waarbij de volgende gebieden uitgesloten zijn voor toepassing detergenten: 


 ondiep water (minder dan -20 m); 


 dicht bij de kust gelegen vispaaigebieden; 


 schelpdier bedden; 


 aquacultuur installaties. 


 


Op basis van de in dit project ontwikkelde kaarten, volgt de volgende aanbeveling voor RWS: 


Voeg in de beslisboom het volgende criterium toe aan vraag 5.6: 


 zeer kwetsbare gebieden op de Ecologische Kwetsbaarheidskaart gedispergeerde olie.  
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4.2 Toepassen kwetsbaarheidskaarten in afweging risico’s 
drijvende olie versus gedispergeerde olie 


Uiteindelijk afhankelijk van de kaarten zullen er dus grids zijn die zeer kwetsbaar (rood) zijn voor 


zowel drijvende als gedispergeerde olie. Bij het afwegen van de risico’s van drijvende versus 


gedispergeerde olie moet met de volgende aspecten rekening worden gehouden: 


 De afleiding van kwetsbaarheid gebeurt op een relatieve manier, het zijn de gridcellen waar in 


die periode de hoogste aantallen zitten in vergelijking met de overige gridcellen. Bij het 


vergelijken van beide typen kwetsbaarheidskaarten worden dus relatieve aantallen vislarven 


vergeleken met relatieve aantallen vogels.  


 De concentratie in het water van olie en toxische componenten zal na dispergeren snel 


afnemen door verdunning, tot concentraties waarbij geen effecten meer te verwachten zijn.  


 Bij het afwegen van de risico’s moet ook rekening worden gehouden met de verwachte / 


voorspelde verplaatsing van de olievlek naar kwetsbare gebieden langs de kust (Waddenzee, 


Zeeuwse Delta).  


 


In het geval dat een gridcel zowel zeer kwetsbaar is voor drijvende olie als voor gedispergeerde olie, 


wordt ter plekke door het crisisteam beoordeeld wat het zwaarst weegt. Rijkswaterstaat volgt hierbij 


de volgende rangorde:  


 Gebruik detergenten liever niet op locaties waar veel vislarven voorkomen.  


 Gebruik detergenten wel als je zeker weet dat anders een zeer kwetsbaar gebied met olie 


bedekt gaat worden en mechanisch opruimen geen oplossing kan bieden. 
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5 Beheersplan kaarten (drijvend en 


gedispergeerd) 


5.1 Evaluatie voorgestelde frequentie updaten kaarten 


In Lahr et al. (2007) zijn aanbevelingen gedaan voor de gewenste frequentie voor het updaten van de 


kaarten. Voor de vogels is destijds aanbevolen dat de frequentie één keer per drie jaar zou moeten 


zijn, voor de paaigebieden en haringlarven zou een frequentie van één keer per zes jaar voldoende 


zijn.  


 


In § 2.3 zijn de Niveau-2 en Niveau-1 kwetsbaarheidskaarten vergeleken. Hieruit bleken verschillen te 


bestaan tussen 2007 en 2013. Dit is vooral het gevolg van een groter detail niveau van de 


waarnemingen en in mindere mate van verschuivingen van kwetsbare gebieden. Voor het doel 


waarvoor de kwetsbaarheidskaarten worden gebruikt zijn vooral de ruimtelijke verschillen van belang, 


en minder de absolute aantallen.  


 


Uit deze vergelijking kunnen de volgende conclusies getrokken worden: 


1. Inhoudelijke verbeterslag die we hebben gemaakt heeft geresulteerd in betere kaarten: 


a. paaigebieden zijn nu met consistente monitoringsdata onderbouwd, 


b. artefacten langs de rand NEEZ zijn opgelost, 


c. ruimtelijk detailniveau is verbeterd naar 1/81 ICES hok. 


2. Duidelijke verschillen in de precieze ligging van de meest kwetsbare gebieden.  


3. De gegevens van de viseieren en –larven zijn niet gebiedsdekkend. De puntgegevens kunnen 


door middel van interpolatie gebiedsdekkend gemaakt worden, maar hiervoor is momenteel 


geen methode beschikbaar.  


 


De tweede conclusie onderstreept het belang van de update, en geeft aan dat één keer per zes jaar de 


minimale frequentie is. Behalve verschillen in het voorkomen van soorten, die leiden tot verschillen in 


de kaarten, zal het toepassen van nieuwe monitoringsgegevens en/of inzichten ook bijdragen aan de 


correctheid van de kaarten. Een regelmatige update is daarom zinvol. 


5.2 Evaluatie en aanbevelingen monitoring 


Als waterkwaliteitsbeheerder van de zoute wateren is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor het 


adequaat optreden bij calamiteiten op zee, dit wordt beschreven in de Capaciteitsnota (RWS, 2006). 


Correcte informatievoorziening in geval van calamiteiten is hierbij cruciaal. Rijkswaterstaat maakt voor 


het toepassen in de rampenbestrijding gebruik van gegevens uit lopende en eenmalige monitorings-


programma's. De toepassing van lopende monitoring in de calamiteitenbestrijding geeft het belang 


aan van deze lopende monitoring, zoals de MWTL. De MWTL levert daarmee een belangrijke 


inhoudelijke bijdrage aan de rampenbestrijding. 


 


Vogels 


Als onderdeel van de MWTL worden de zeevogels elke twee maanden geteld. De twee-maandelijkse 


zeevogeltellingen voldoen goed en de databewerkingen die in dit kader worden uitgevoerd sluiten aan 


op de toepassing in de kwetsbaarheidskaarten. Niet elke soort laat zich even goed herkennen en tellen 


vanuit het vliegtuig (zie ook Arts, 2012b), maar in grote lijnen geven de tellingen een betrouwbaar 


beeld van de verspreiding van soorten over de NEEZ. Door gebruik te maken van een meerjarig 


gemiddelde wordt het algemene beeld beter waar in de betreffende periode de meeste vogels 


verblijven. Echter, het zijn gegevens uit het verleden, bij een olievlek op zee blijft het nodig om 


visueel een actueel beeld van aanwezige vogels te verkrijgen.  
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Vissen 


De paaigebieden en aantallen viseieren en –larven zijn nu vastgesteld aan de hand van een eenmalige 


monitoring Geluid in Zee (GIZ) (van Damme et al., 2011). Deze monitoring was onderdeel van een 


groter project met als doel ‘to fill existing knowledge gaps in order to come to a better-informed set of 


general and location-specific permit requirements for the concessions to be appointed for development 


of offshore wind farms in the Dutch North Sea.’ Ook al had de GIZ monitoring een andere doelstelling, 


de resultaten van de survey naar larven en eieren konden voor de toepassing in de kwetsbaarheids-


kaarten gebruikt worden.  


 


Voor haringlarven worden jaarlijks in het najaar en de winter twee surveys uitgevoerd, bedoeld als 


input voor de Herring Assessment Working Group van ICES. Dit zijn de HALA (drie keer per jaar, 


september en december/januari) en MIK survey (één keer per jaar, februari). Voor toepassing in de 


kwetsbaarheidskaarten worden de verschillende surveys met elkaar gecombineerd. De gegevens uit 


HALA en MIK worden gemiddeld over de laatste vier jaar.  


 


Wel moet in acht worden genomen dat, in tegenstelling tot de zeevogelmonitoring, er geen 


interpolatie tussen de meetstations van de vissurveys kon worden uitgevoerd, en dat daardoor de data 


niet dekkend zijn voor de gehele NEEZ. Aanbevolen wordt om een korte bureaustudie te doen naar de 


mogelijkheden en onmogelijkheden van het omzetten van puntmetingen naar een vlak. Voor het 


vaststellen van de paaigebieden is een aanvullende optie om het interpoleren met behulp van expert 


oordeel uit te voeren, om voor de gehele NEEZ aanwijzingen te hebben van de paaigebieden.  


 


De surveys gericht op haringlarven zullen waarschijnlijk ook in de toekomst jaarlijks uitgevoerd blijven 


worden, waardoor ze bruikbaar zijn voor nieuwe updates van de kaarten. Het is echter niet te 


voorspellen welke (aanvullende) monitoring van viseieren en –larven en paaigebieden in de nabije 


toekomst uitgevoerd zal worden, en of die toepasbaar kan zijn voor gebruik in kwetsbaarheidskaarten. 


Idealiter zouden voor de ecologische kwetsbaarheidskaarten voor gedispergeerde olie eens in de paar 


jaar dekkende surveys van de NEEZ moeten worden uitgevoerd. Het is echter niet realistisch dat 


dergelijke surveys alleen voor dit doel zullen worden gedaan. Aanbevolen wordt om in de opzet van 


eventuele nieuwe monitoring rekening te houden met deze doelstelling en goed te beschrijven 


wanneer en waar er op de NEEZ gemeten wordt, zodat duidelijk is voor welke gebieden en periodes in 


het jaar deze monitoring nieuwe gegevens kan aanleveren.  


 


Aanwezigheid fytoplankton en primaire productie 


Chlorofyl is behalve een directe maat voor de primaire productie, een indirecte maat voor de 


aanwezigheid van zoöplankton en vissen en geeft een goede indicatie van de productiviteit van het 


ecosysteem. Chlorofyl gegevens zijn uiteindelijk niet toegepast in de kwetsbaarheidskaarten voor 


gedispergeerde olie. Het toegang krijgen tot de dataserver duurde lang, terwijl de data zelf nog een 


aantal voorbewerkingsstappen moesten ondergaan. Dit bleek niet meer te passen in de looptijd van 


het project. De ruwe meetgegevens zijn wel beschikbaar, dus het is technisch mogelijk om de 


chlorofyl gegevens in de kaarten toe te voegen. De database bevat de data van de MERIS 


spectroradiometer aan boord van de Envisat, die tot april 2012 werkzaam was. Het gebruik van deze 


gegevens zou dus ook een beeld uit het verleden zijn. Maar door de lange meetreeks van de gegevens 


tot het recente verleden, zou een gemiddelde per twee maanden een goed beeld geven waar de 


meeste primaire productie in een bepaalde periode van het jaar te verwachten is.  


 


Aanbevolen wordt om de kwetsbaarheidskaarten voor gedispergeerde olie uit te breiden met de 


kaarten voor primaire productie, omdat deze (waarschijnlijk) beter vlak dekkend zijn dan de vislarven 


kaarten, en omdat de primaire productie ook een indirecte maat is voor de abundantie van 


zoöplankton en vissen. Deze onderdelen zijn nu niet of niet dekkend in de kaarten opgenomen. Het 


maken van chlorofyl kaarten en deze inpassen in de Niveau-1 kaarten is technisch mogelijk, en zal in 


enkele werkdagen te realiseren zijn.  
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5.3 Aanbevelingen beheersplan 


In de kwetsbaarheidskaarten worden gegevens afkomstig van uiteenlopende bronnen gebruikt. Dit 


brengt met zich mee dat het beheer van de data een belangrijk aandachtspunt is. In de huidige 


update van de kaarten kwam een aantal knelpunten naar voren. Een overzicht van de 


informatiestromen en bronhouders naar uiteindelijke kaart is hierbij essentieel, zie tabel 4.  


 


De ervaring met het bijwerken en ontwikkelen van de kaarten is als volgt: 


 Ten aanzien van de vogels bleek dat alleen de vogelsoorten die standaard gemonitord worden 


in opdracht van Rijkswaterstaat door middel van vliegtuigtellingen goed gebruikt kunnen 


worden. Dit is dus alleen de monitoring op de NEEZ. Voor de doelstelling van dit project is dit 


ook voldoende, aangezien er voor de afweging van inzetten detergenten de ondiepere 


kustzone al wordt beschermd door de 20 meter regel.  


 Sommige soorten, zoals de zwarte zee-eend, zijn alleen als puntmeting bestand beschikbaar 


en niet geïnterpoleerd. Aanbevolen wordt om de bronhouder te vragen de gegevens al per 


1/81 ICES hok aan te leveren. Het opwerken van de puntmetingen naar 1/81 ICES hok heeft 


meer werk met zich meegebracht dan vooraf was ingeschat. 


 Ten aanzien van de vissen worden alleen de haringlarven jaarlijks gemonitord. In 2010/2011 


heeft IMARES maandelijks vislarven in zee gemonitord in de GIZ survey. Deze gegevens zijn 


gebruikt voor deze studie. In het proces van opwerken van deze gegevens tot GIS bestand 


kwam naar voren dat er meer opwerking van de gegevens noodzakelijk was dan vooraf 


ingeschat. Aannames over ruimtelijke volledigheid van de survey data die in de 


voorbereidende studie waren gedaan (Lahr et al., 2012) bleken niet te kloppen. Inhoudelijke 


beslissingen moesten worden genomen, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met 1/9 ICES 


hokken waar geen meetgegevens voor beschikbaar zijn en het al dan niet interpoleren tussen 


1/9 ICES hokken.  


 Voor een goed beheer van de kaarten is het noodzakelijk om duidelijk af te spreken wie 


inhoudelijk verantwoordelijk is voor de gegevens, en dat bij voorkeur de inhoudelijk 


verantwoordelijke partij ook de voorbewerking van de gegevens verricht. Dit zou bij een 


volgende update van de kaarten van te voren moeten worden afgesproken binnen het 


projectteam.  


 De minimale frequentie van het bijwerken van de kaarten is eenmaal per zes jaar, zodat de 


aanwezige trends in voorkomen van vogels en vislarven (zowel aantallen als verspreiding over 


de NEEZ) worden meegenomen. Tevens kunnen dan nieuwe monitoringsgegevens en/of 


inzichten toegepast worden die bijdragen aan de juistheid en volledigheid van de 


kwetsbaarheidskaarten. 


 Het onderliggende GIS datamodel is verbeterd ten opzichte van 2007. Het is nu relatief 


eenvoudig (enkele dagen werk) om een web applicatie op te zetten, die gebruik maakt van 


alle onderliggende gegevens. Daarmee komen ook de onderliggende Niveau-3 kaarten 


beschikbaar.  


 De inhoudelijke koppeling tussen de brongegevens en de uiteindelijke ecologische 


kwetsbaarheidskaart bleek een essentieel onderdeel te zijn voor de kwaliteitsborging.  
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Tabel 4  


Overzicht beheersplan kwetsbaarheidskaarten NEEZ. 


Onderdeel Frequentie 


monitoring 


Bron Type data Voorbewerking 


door  


Omzetten naar 


1/81 ICES hok 


Zeevogels a twee-maandelijks, 


wordt elk jaar 


herhaald 


RWS/DPM Transecttellingen uit 


vliegtuig 


DPM 


aantallen omzetten 


in voorspelde 


dichtheid 5x5 km 


ASCI-grid voor 


hele NEEZ 


Grontmij 


Haringlarven jaarlijks in 


december en 


januari 


HALA survey 


IMARES 


plankton torpedo, 


puntbemonstering 


IMARES Grontmij 


Haringlarven jaarlijks in februari MIK survey 


IMARES 


MIK-net, 


puntbemonstering 


IMARES Grontmij 


Vislarven en –


eieren b 


eenmalig, 


maandelijks in 


2010-2011 


GIZ survey 


IMARES 


plankton torpedo, 


puntbemonstering  


IMARES Grontmij 


Chlorofyl dagelijkse 


waarneming 


MERIS, periode 


2001-2012 


RWS/Deltares niet bekend niet vastgesteld Grontmij 


Kwetsbare 


gebieden 


n.v.t. RWS polygoon RWS Grontmij 


a) alk/zeekoet, drieteenmeeuw, grote stern, Jan van Gent, kleine mantelmeeuw, Noordse stormvogel, visdief/Noordse stern, zilvermeeuw, 


dwergmeeuw, stormmeeuw, grote mantelmeeuw, roodkeelduiker/parelduiker. 


b) makreel, wijting, tong, kabeljauw, schol; overige soorten verdeeld in demersaal, platvis en pelagische soorten.   
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 Toelichting gebruikte Bijlage 1


vogelgegevens  


Vanaf 1984 wordt door Rijkswaterstaat gemonitord op de Noordzee, en vanaf 1989 is deze monitoring 


opgenomen in de Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands (MWTL). De doelstelling 


van dit programma is om veranderingen in ruimte en tijd van de aantallen zeevogels en zeezoogdieren 


op de Noordzee te kunnen beschrijven. De vogeltellingen worden twee-maandelijks uitgevoerd door 


een striptransecttelling uit te voeren vanuit een vliegtuig. De monsters worden door middel van 


ruimtelijke statistiek (blok kriging) omgezet in voorspelde dichtheden, per 5X5 km grid, voor het hele 


NCP (Arts, 2012). In de kwetsbaarheidskaarten wordt gebruik gemaakt van de gemiddelde geschatte 


vogeldichtheid over een periode van de laatste 5 jaar (2007-2012). Voorbewerking van de gegevens is 


uitgevoerd door Floor Arts van Delta Project Management (DPM), website www.deltamilieu.nl, Arts, 


2012. 


 


Veranderingen in gebruik kustvogels ten opzichte van 2006:  


 fuut vervalt vanwege gebrek aan gegevens;  


 zwarte zee-eend wordt als gemiddelde puntwaarneming meegenomen 


 


Proces: 


De ICES vakken zijn via een ruimtelijke koppeling aan de puntgegevens gekoppeld. Deze locatie 


gegevens worden per soort, per jaar, per periode per ICES vak gesommeerd. Het bepalen van de 


aantallen per ICES vak per periode per soort, wordt verkregen door het gemiddeld aantal (per ICES 


vak) over te nemen dat in een ICES vak is geregistreerd (per periode per soort). 


 


Data meerdere jaartallen naar aantallen per periode: 


Niet alle data wordt gebruikt, maar er wordt alleen een selectie gemaakt van gegevens van de jaren 


2007 t/m 2012. Dit houdt in dat voor: 


• VD.DBF;  836 van de 5151 records gebruikt worden 


• EEND9313.DBF; 1231 van de 7186 records gebruikt worden 


 


De aanwezigheid van zeevogels per periode wordt in onderstaande tabel weergegeven. 


 


Soort/groep periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 periode 5 periode 6 


Alk/zeekoet x x x x x x 


Drieteenmeeuw x x x x x x 


Dwergmeeuw  x x x x   


Grote stern x     x x 


Jan van Gent x x x x x x 


Grote Mantelmeeuw x x x x x x 


Kleine Mantelmeeuw x x  x x x 


Noordse Stormvogel x x x x x x 


Roodkeelduiker/Parelduiker  x x x     


Stormmeeuw  x x x x  


Visdief/Noordse stern x     x x  


Grote Zee-eend x x x x x x 


 



http://www.deltamilieu.nl/
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 Toelichting gebruikte Bijlage 2


visgegevens 


Monitoringen 


Viseieren en -larven 


Voor het verkrijgen van informatie over eieren en larven van vissen is gebruik gemaakt van de Geluid 


in Zee (GIZ) survey. Deze survey is gedurende één jaar maandelijks uitgevoerd, vanaf april 2010 t/m 


maart 2011. Deze survey was onderdeel van een groter project ‘Shortlist Masterplan Wind- Monitoring 


of the Ecological Impact of Offshore Wind Farms on the Dutch Continental Shelf’ met als doel ‘to fill 


existing knowledge gaps in order to come to a better-informed set of general and location-specific 


permit requirements for the concessions to be appointed for development of offshore wind farms in 


the Dutch North Sea.’ Monstertuig was een Gulf VII planktontorpedo met opening van 20 cm en 


maaswijdte van 280 μm (dezelfde als gebruikt bij de WOT haringlarven survey).  


 


Naast de commercieel interessante soorten haring, kabeljauw, makreel, tong, wijting en schol 


(schelvis was niet aanwezig in de data), worden de overige vissoorten onderverdeeld in drie groepen: 


pelagische vissen, demersale vissen en platvissen (zie ook tabel hieronder). 


 


Haring 


Voor haring is nog een tweede bron van informatie gebruikt, de jaarlijks terugkerende 


haringlarvensurveys met de planktontorpedo en de bemonstering tijdens de International Bottom 


Trawl Survey (IBTS) met het MIK-net (van Damme et al., 2011). Deze surveys zijn specifiek gericht 


op haringlarven, en zijn in eerste instantie bedoeld als input voor de haring assessment zoals dat door 


de Herring Assessment Working Groep van ICES wordt uitgevoerd. Van deze surveys is informatie van 


meerdere jaren beschikbaar, en de surveys zullen in principe ook in de toekomst jaarlijks uitgevoerd 


blijven worden, waardoor ze bruikbaar zijn voor nieuwe updates van de kaarten. Dit in tegenstelling 


tot de GIZ survey die éénmalig was.  


 


De haringlarvensurvey gebruikt hetzelfde monstertuig als dat ook voor de GIZ survey is gebruikt : een 


‘torpedo’ planktonnet met diameter van 20 mm en maaswijdte van 280 μm. De survey vindt drie maal 


per jaar plaats in de Noordzee, waarvan alleen de stations van de bemonstering in december en in 


januari vinden op het NCP liggen. De MIK survey vindt jaarlijks plaats in februari, als een 


nachtbemonstering tijdens de IBTS. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een ‘ringnet’, met een 


diameter van twee meter en een maaswijdte van 500 µm. Dit net heeft dus grotere mazen dan 


gebruikt bij de andere surveys, waardoor in het MIK-net alleen de relatief grotere haringlarven worden 


gevangen. Recent vergelijkend onderzoek heeft aangetoond dat de absolute aantallen haringlarven die 


gevangen worden met het MIK-net op een locatie veel lager zijn dan die met de planktontorpedo (van 


Damme et al., in prep.). 


 


Paaigebieden 


Naast informatie over voorkomen van eieren en larven, is er ook informatie over paaigebieden nodig. 


Omdat er geen gegevens van paaiende vissen beschikbaar zijn, worden de eieren uit het vroegste 


ontwikkelingsstadium gebruikt als indicator. Voor schol, tong, wijting en kabeljauw zijn gegevens van 


pas gelegde eieren uit de GIZ survey (gestandaardiseerde aantallen per station) aangeleverd (stadium 


1, zie ook van Damme et al., 2011). Deze gegevens zijn omgezet naar aan- en afwezigheid van eieren 


in stadium: als ze zijn aangetroffen, dan is dat gebied een paaigebied.  


 


Voor haring is dit niet mogelijk omdat haringen hun eieren op de bodem leggen. Voor haring is 


daarom de aanwezigheid van larven genomen als indicator voor het paaigebied. Hiervoor zijn zowel de 


GIZ data als de gegevens uit de haringlarvensurvey gebruikt. Omdat bij de MIK bemonstering alleen 


de grotere haringen aangetroffen worden, zijn die gegevens níet voor de paaigebieden gebruikt. 
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Aggregatie van gegevens 


De aggregatie van gegevens voor paaigebieden en viseieren en –larven is op gelijke wijze gebeurd. In 


de GIZ survey is elk punt representatief voor het hele 1/9 ICES kwadrant (oftewel alle 9/81 van de 


vakken als gebruikt in het model krijgen dezelfde waarde). Vanwege beperkingen aan de hoeveelheid 


monsterpunten is echter niet het hele NCP gebiedsdekkend in kaart gebracht. Bovendien is het aantal 


bemonsterde locaties tijdens de survey verder teruggebracht, waardoor in sommige periodes grotere 


gebieden niet bemonsterd zijn dan in andere. In periode 3 is er aanvullende informatie gehaald uit de 


haringlarven survey, waarbij in december 2010 en januari 2011 aanvullende informatie is verzameld 


t.b.v. de GIZ survey. Voor die periode zijn de gegevens van beide surveys gecombineerd.  


 


Voor de haringlarven survey en de MIK bemonstering is een bemonsterde locatie representatief voor 


een 1/9 ICES kwadrant. Voor beide surveys zijn gegevens van vier opeenvolgende jaren gebruikt 


(december 2008 t/m februari 2012). De gegevens per 1/9 ICES kwadrant zijn gemiddeld over de 


jaren. Indien een 1/9 ICES kwadrant in hetzelfde seizoen twee maal bemonsterd is, is hierover ook 


een gemiddelde waarde genomen. 


 


Omdat er meerdere datasets beschikbaar zijn voor de haringlarven en deze niet zonder meer 


gecombineerd kunnen worden, is gekozen om eerst per dataset een verspreidingskaart te maken met 


percentielen zoals gebruikt worden bij het model, deze vervolgens over elkaar heen te leggen en dan 


per vak de maximale percentiel waarde te hanteren (opwerking door Grontmij).   


 


Meer informatie is te vinden in: 


HALA: http://www.bodc.ac.uk/data/information_and_inventories/edmed/report/4806/ 


MIK: http://www.bodc.ac.uk/data/information_and_inventories/edmed/report/4798/ 


 


C.J.G. van Damme, M. Payne, C. Bakker, H. Höffle, R.D.M. Nash, in prep. Can the standard IBTS-MIK 


survey provide reliable data on herring recruitment and spawning locations? ICES JMS, presentatie 


tijdens ICES ASC, Reykjavik, 26 september 2013. 


 


C.J.G. van Damme, R. Hoek, D. Beare, L.J. Bolle, C. Bakker, E. van Barneveld, M. Lohman, E. Os-


Koomen, P. Nijssen, I. Pennock & S. Tribuhl. 2011. Shortlist Master plan Wind Monitoring fish eggs 


and larvae in the Southern North Sea: Final report Part A. and part B. Imares report number C098/11. 


Manual for the International Herring Larvae Surveys south of 60° North. January 2010. 


 


Aangeleverde data : 


14 aparte shapefiles: apart voor elke survey en periode:  


 GIZ1 t/m GIZ6: de informatie over larven en eieren uit de GIZ survey (in periode 3 


gecombineerd met de HALA Haringsurvey) 


 HALA3: WOT Haringlarvensurvey in periode 3;  MIK4: MIK haringlarvenbemonstering in 


periode 4:  


 Paai1 t/m paai6: de informatie over de paaigebieden (alleen de ‘jongste’eieren met stadium 


1A gebruikt). (ook afkomstig uit de GIZ en HALA survey)  


 


Meer informatie is te vinden in: 


HALA: http://www.bodc.ac.uk/data/information_and_inventories/edmed/report/4806/ 


MIK: http://www.bodc.ac.uk/data/information_and_inventories/edmed/report/4798/ 


C.J.G. van Damme, M. Payne, C. Bakker, H. Höffle, R.D.M. Nash, in prep. Can the standard IBTS-MIK 


survey provide reliable data on herring recruitment and spawning locations? ICES JMS, presentatie 


tijdens ICES ASC, Reykjavik, 26 september 2013. 


C.J.G. van Damme, R. Hoek, D. Beare, L.J. Bolle, C. Bakker, E. van Barneveld, M. Lohman, E. Os-


Koomen, P. Nijssen, I. Pennock & S. Tribuhl. 2011. Shortlist Master plan Wind Monitoring fish eggs 


and larvae in the Southern North Sea: Final report Part A. and part B. Imares report number 


C098/11. 


Manual for the International Herring Larvae Surveys south of 60° North. January 2010. 
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Kolomnamen en omschrijving in de datafiles  


Kolom Alias Omschrijving 


1 FID objectID 


2 Shape geometry 


3 ET_ID ID-kolom uit de shapefile met het grid 


4 ET_Index  tekstveld met de naam van elke grid-cel 


5 KM2 oppervlakte van de grid-cel in km2 


6 p1 periode (nummer) 


7 p2  periode (tekst) 


8 LON Longitude (WGS84): gemiddelde van de locatie(s) waarop bemonsterd is 


9 LAT Latitude (WGS84): gemiddelde van de locatie(s) waarop bemonsterd is 


10 Nj  Aantal jaar waarin minimaal 1 bemonstering binnen het betreffende (1/9e) ICES vak 


viel 


11 Ns  Totaal aantal bemonsteringen binnen het (1/9e) ICES vak 


12 Ha Haring: bestand (absoluut aantal) in het betreffende 1/81e ICES vak, berekend uit het 


aantal/m2, vermenigvuldigt met de oppervlakte van het gebied  


13 Ka Kabeljauw 


14 Ma Makreel 


15  Sc Schol 


16 To Tong 


17 Wi Wijting 


18 De Demersale vissen (restgroep, exclusief hierboven genoemde soorten) 


19 Pe Pelagische vissen (restgroep, exclusief hierboven genoemde soorten) 


20 Pl Platvissen (restgroep, exclusief hierboven genoemde soorten) 
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Tabel met overzicht van de gebruikte vissoorten, inclusief onderverdeling van de overige 


vissoorten in pelagische vissen, demersale vissen en platvissen. 
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 Toelichting op het proces van Bijlage 3


ontwikkelen kaarten  


Uitleg bestanden geleverd voor Ecologische Kwetsbaarheidskaarten Drijvende Olie 


Schematische weergave van het proces. In de eindversie van de kaarten zijn de paaigebieden niet 


opgenomen.  


 


De levering is opgedeeld in verschillende folders die elk weer meerdere dataset kunnen omvatten. 


Elke folder beschrijft een stap in het proces. 


 


1_Bronnen 


Deze folder bevat de laatste versie van de invoer bestanden die gebruikt zijn om de kwetsbaarheid te 


bepalen: 


 ASCII; de ASCII grid dichtheden van vogels op het NCP 


 CIV; de DBF bestanden met zee-eenden 


 GIZ; de vis ei/larf bestanden 


 HALA; haring ei/larf bestanden  


 ICES-vakken; selectie van ICES vakken die voor tenminste 80% binnen NCP liggen 


 Paai; de paaigebieden  


 


2_Niveau4 


Niveau 4 zijn de bestanden met absolute aantallen die door bewerking van de invoerbestanden zijn 


vervaardigd. 


 ASCII; absolute aantallen van de vogels per ICES vak 


 CIV; absolute aantallen van de zee-eenden per ICES vak  
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 GIZ; absolute aantallen van de vissen per ICES vak samen met HALA (en MIK) 


 Paai; absolute aantallen vissoorten die voor de paaigebieden worden gebruikt 


 


3_Niveau3 


Niveau 3 bevat de bestanden met absolute aantallen na samenvoegen van de soorten die in dezelfde 


groep vallen. De volgende folders zijn aanwezig: 


 Vogels; bevat de volgende groepen; Meeuwen, Visetende drijvende vogels, Visetende 


kustgebonden vogels, Schelpdieretende drijvende vogels en zeevogels cumulatief 


 Paaigebieden; de soorten worden hier niet samengevoegd en gegroepeerd. Voor elk soort 


wordt de kwetsbaarheid bepaald (niveau 2) en vervolgens de maximale kwetsbaarheid 


overgenomen (niveau 1). 


 


4_Niveau2 


In niveau 2 wordt per groep of soort de kwetsbaarheid berekend. Hierbinnen zijn de volgens folders 


aangemaakt: 


 Paaigebieden; als een soort voorkomt dan is automatische de kwetsbaarheid “zeer 


kwetsbaar”. Verder is een kolom NoData toegevoegd waar een 1 in staat als 1 van de bronnen 


(soorten) niet bemonsterd is voor het ICES vak. Deze waarde is vervolgens gecorrigeerd naar 


0, als 1 van de soorten die wel bemonsterd is daar voorkomt. De reden daarvoor is dat het 


niet logisch is om Nodata aan te geven als een ICES vak al als “zeer kwetsbaar” is 


gekenmerkt. Voor haring zijn alleen de gegevens van HALA (HA2) en GIZ (HA1) gebruikt. Dit 


bestand kan gebruikt worden om ICES vakken met NoData aan te geven (NoData = 1). 


 Vogels; kwetsbaarheid per vogel groep 


 VogelsEnPaaigebieden; een bestand waar beide kwetsbaarheden (alle attributen) opgenomen 


zijn in 1 bestand (nodig voor het aanmaken van niveau 1) 


 


5_Niveau1 


In deze folder staat een bestand per periode met de maximale kwetsbaarheid per iCES vak van alle 


vogelgroepen gecombineerd met de paaigebieden. 


 


Volgnummer in bestanden  


Het volgnummer dat is opgenomen in de bestandsnaam verwijst naar de periode waarvoor deze geldt. 


De periode is ook als kolom opgenomen in de bestanden. De periodes zijn als volgt gedefinieerd: 


 


Periode Maanden 


1 aug-sept 


2 okt-nov 


3 dec-jan 


4 feb-mrt 


5 apr-mei 


6 jun-jul 


 


Interpretatie van de kolommen 


Indien een kolom een absoluut aantal betreft dan wordt de afkorting van het soort gebruikt in de 


kolomnaam. Voor groepen is dit ook het geval: 


 


SGA Type Naam Groep Kaart 


DM Soort Drieteenmeeuw Meeuwen Drijvende Olie 


AZ Soort Alk/Zeekoet Visetende drijvende vogels Drijvende Olie 


OD Soort Roodkeelduiker/Parelduiker Visetende kustgebonden vogels Drijvende Olie 


DW Soort Dwergmeeuw Zeevogels cumulatief  Drijvende Olie 


GS Soort Grote stern Zeevogels cumulatief  Drijvende Olie 


JG Soort Jan van Gent Zeevogels cumulatief  Drijvende Olie 


MG Soort Grote Mantelmeeuw Zeevogels cumulatief  Drijvende Olie 


MK Soort Kleine Mantelmeeuw Zeevogels cumulatief  Drijvende Olie 
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SGA Type Naam Groep Kaart 


NS Soort Noordse Stormvogel Zeevogels cumulatief  Drijvende Olie 


SR Soort Stormmeeuw Zeevogels cumulatief  Drijvende Olie 


VN Soort Visdief/Noordse stern Zeevogels cumulatief  Drijvende Olie 


ZM Soort Zilvermeeuw  Zeevogels cumulatief  Drijvende Olie 


ZG Soort Grote Zee-eend Zeevogels cumulatief  Drijvende Olie 


ZZ Soort Zwarte Zeeeend Schelpdieretende drijvende vogels Drijvende Olie 


EI Soort Eidereend Schelpdieretende drijvende vogels Drijvende Olie 


AA Soort Aalscholver Visetende kustgebonden vogels Drijvende Olie 


PS Soort Paaigebieden Schol Paaigebieden Drijvende Olie 


PT Soort Paaigebieden Tong Paaigebieden Drijvende Olie 


PW Soort Paaigebieden Wijting Paaigebieden Drijvende Olie 


PK Soort Paaigebieden Kabeljauw Paaigebieden Drijvende Olie 


HA1 Soort Ei/larf Haring uit GIZ Paaigebieden en Haring 


Drijvende Olie en 


Gedispergeerde Olie 


HA2 Soort Ei/larf Haring uit HALA Paaigebieden en Haring 


Drijvende Olie en 


Gedispergeerde Olie 


M Groep Meeuwen - Drijvende Olie 


VD Groep Visetende drijvende vogels - Drijvende Olie 


VK Groep Visetende kustgebonden vogels - Drijvende Olie 


ZC Groep Zeevogels cumulatief  - Drijvende Olie 


SD Groep 


Schelpdieretende drijvende 


vogels - Drijvende Olie 


PA Groep Paaigebieden Gedispergeerde Olie - 


Drijvende Olie en 


Gedispergeerde Olie 


Paai Groep Paaigebieden Drijvende Olie - 


Drijvende Olie en 


Gedispergeerde Olie 


SGA staat voor soort of groepafkorting 


 


 


Verder zijn de volgende kolommen te vinden: 


 Kwetsbaarheid klasse is opgenomen in kolommen met de naam “SGA_clas”. SGA staat voor 


soort of groepafkorting 


 Kwetsbaarheid omschrijving is opgenomen in kolommen met de naam “SGA_oms”. SGA staat 


voor soort of groepafkorting 


 Percentiel is opgenomen in kolommen met de naam “SGA_perc”. SGA staat voor soort of 


groepafkorting 
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Uitleg bestanden geleverd voor Ecologische Kwetsbaarheidskaarten Gedispergeerde Olie 


Schematische weergave van de analyse: 


 


 


De levering is opgedeeld in verschillende folders die elk weer meerder dataset kunnen omvatten. Elke 


folder beschrijft een stap in het proces. 


 


1_Bronnen 


Deze folder bevat de laatste versie van de invoer bestanden die gebruikt zijn om de kwetsbaarheid te 


bepalen: 


 GIZ; de vis ei/larf bestanden 


 HALA; haring ei/larf bestanden  


 ICESvakken; selectie van ICES vakken die voor tenminste 80% binnen NCP liggen 


 MIK; haring ei/larf bestanden 


 Paai; de paaigebieden  


 


2_Niveau4 


Niveau 4 zijn de bestanden met absolute aantallen die door bewerking van de invoerbestanden zijn 


vervaardigd. 


 GIZ_HALA_MIK; absolute aantallen van de vissen per ICES vak, waarbij voor haring ook HALA 


en MIK is toegevoegd aan de GIZ bestanden. Hierbij zijn vanwege de extreem hoge waarden 


de getallen gedeeld door 1000. De feitelijke aantallen zijn dus de aantallen in dit bestand 


vermenigvuldigd met 1000. Als gevolg hiervan worden de ICES vakken waar niet bemonsterd 


is aangegeven met de waarde -1. 


 Paaigebieden; absolute aantallen vissoorten die voor de paaigebieden worden gebruikt 


 


3_Niveau3 


Niveau 3 bevat de bestanden met absolute aantallen na samenvoegen van de soorten die in dezelfde 


groep vallen. De volgende folders zijn aanwezig: 
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 Vissen; bevat de absolute aantallen van de vissen per ICES vak (gedeeld door 1000). Alleen 


de ICES vakken die voor meer dan 80% binnen het NCP liggen zijn opgenomen in deze 


bestanden. 


 Paaigebieden; de soorten worden hier niet samengevoegd en gegroepeerd. Voor elk soort 


wordt de kwetsbaarheid bepaald (niveau 2) en vervolgens de maximale kwetsbaarheid 


overgenomen (niveau 1). 


 


4_Niveau2 


In niveau 2 wordt per groep of soort de kwetsbaarheid berekend. Hierbinnen zijn de volgens folders 


aangemaakt: 


 Paaigebieden; als een soort voorkomt dan is automatische de kwetsbaarheid “zeer 


kwetsbaar”. Verder is een kolom NoData toegevoegd waar een 1 in staat als 1 van de bronnen 


(soorten) niet bemonsterd is voor het ICES vak. Deze waarde is vervolgens gecorrigeerd naar 


0, als 1 van de soorten die wel bemonsterd is daar voorkomt. De reden daarvoor is dat het 


niet logisch is om Nodata aan te geven als een ICES vak al als “zeer kwetsbaar” is 


gekenmerkt. Voor haring zijn alleen de gegevens van HALA (HA2) en GIZ (HA1) gebruikt. Dit 


bestand kan gebruikt worden om ICES vakken met NoData aan te geven (NoData = 1). 


 Vogels; kwetsbaarheid per vogel groep 


 VogelsEnPaaigebieden; een bestand waar beide kwetsbaarheden (alle attributen) opgenomen 


zijn in 1 bestand (nodig voor het aanmaken van niveau 1) 


 


5_Niveau1 


In deze folder staat een bestand per periode met de maximale kwetsbaarheid per iCES vak van alle 


vogelgroepen gecombineerd met de paaigebieden. 


 


Volgnummer in bestanden  


Het volgnummer dat is opgenomen in de bestandsnaam verwijst naar de periode waarvoor deze geldt. 


De periode is ook als kolom opgenomen in de bestanden. De periodes zijn als volgt gedefinieerd: 


 


Periode   Maanden 


1  aug-sept 


2  okt-nov 


3  dec-jan 


4  feb-mrt 


5  apr-mei 


6  jun-jul 


 


 


Interpretatie van de kolommen 


Indien een kolom een absoluut aantal betreft dan wordt de afkorting van het soort gebruikt in de 


kolomnaam. Voor groepen is dit ook het geval: 


 


SGA Type Naam Groep Kaart 


HA Soort Ei/larf Haring Ei/larf van 6 commerciële soorten Gedispergeerde Olie 


SC Soort Ei/larf Schol Ei/larf van 6 commerciële soorten Gedispergeerde Olie 


TO Soort Ei/larf Tong Ei/larf van 6 commerciële soorten Gedispergeerde Olie 


WI Soort Ei/larf Wijting Ei/larf van 6 commerciële soorten Gedispergeerde Olie 


MA Soort Ei/larf Makreel Ei/larf van 6 commerciële soorten Gedispergeerde Olie 


KA Soort Ei/larf Kabeljauw Ei/larf van 6 commerciële soorten Gedispergeerde Olie 


DE Soort Demersale vissen Ei/larf van overige 3 groepen Gedispergeerde Olie 


PE Soort Pelagische vissen Ei/larf van overige 3 groepen Gedispergeerde Olie 


PL Soort Platvissen Ei/larf van overige 3 groepen Gedispergeerde Olie 


HA1 Soort Ei/larf Haring uit GIZ Paaigebieden en Haring 


Drijvende Olie en 


Gedispergeerde Olie 
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SGA Type Naam Groep Kaart 


HA2 Soort Ei/larf Haring uit HALA Paaigebieden en Haring 


Drijvende Olie en 


Gedispergeerde Olie 


HA3 Soort Ei/larf Haring uit MIK Haring Gedispergeerde Olie 


GHA Groep Haringlarven GIZ + HALA + MIK - Gedispergeerde Olie 


PA Groep Paaigebieden Gedispergeerde Olie - 


Drijvende Olie en 


Gedispergeerde Olie 


VC1 Groep Ei/larf van 6 commerciële soorten - Gedispergeerde Olie 


VC2 Groep Ei/larf van overige 3 groepen - Gedispergeerde Olie 


Paai Groep Paaigebieden Drijvende Olie - 


Drijvende Olie en 


Gedispergeerde Olie 


SGA staat voor soort of groepafkorting 


 


 


Verder zijn de volgende kolommen te vinden: 


 Kwetsbaarheid klasse is opgenomen in kolommen met de naam “SGA_clas”. SGA staat voor 


soort of groepafkorting 


 Kwetsbaarheid omschrijving is opgenomen in kolommen met de naam “SGA_oms”. SGA staat 


voor soort of groepafkorting 


 Percentiel is opgenomen in kolommen met de naam “SGA_perc”. SGA staat voor soort of 


groepafkorting 
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 Kwetsbaarheidskaarten drijvende en gedispergeerde olie Bijlage 4
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6.3.1.2. Mammals 
 
The harbour porpoise is a European protected species that are found in the Southern North 
Sea area. There highest populations are located in waters shallower than 100m. The table 
shows the sighting of harbours seals off the Dutch coast.  This are is of high priority in a 
response as there are a lot of offshore assets that could affect fish and mammals in the area. 
Around the Wadden Island areas are in a nature rich environment that has large numbers 
that could be impacted in a response.  
 

 

6.3.2. Habitat Sensitivities. 

 
Map outlining K1 class coastal Shelters 

 
The red dots detail where the bird shelters are for each area. 
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6.3.3. Socio-Economic Sensitivities 
 
The modelling results indicate that from the worst case discharge spill from the AWG1 
platform would impact the Wadden Sea islands, specifically Ameland and Schiermonnikoog 
islands as the platform is so close to Ameland (less than 3km) they would be impacted within 
a day. All the Wadden Sea islands are areas of natural importance and visited regularly by 
tourists. Schiermonnikoog Island is a national park and is key tourist site amongst the islands 
and in the Netherlands. The modelling also details that the area between the islands and the 
mainland would be affected, which would disrupt the ferry business going between the 
mainland and the islands. It is very difficult to protect the islands from impact due to the 
location of the platforms, but from the modeling the condensate is not expected to persist 
due to the high evaporation rate.  

6.4. Legislative and Regulatory Framework 

6.4.1. National Framework 

National & Regional 
Contingency Plan 

The National Contingency Plan 

Integraal Beheerplan Noordzee – Incidenten Bestrijdingsplan (IBP) Noordzee 

http://www.savedigiplan.nl/ibp/noordzee/pagina.php 

Emergency Response 
Plan North Sea 

https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/incidentenbestrijding/  

 

6.4.2. Regional Framework  

Bonn Agreement  

The Bonn Agreement is the mechanism by which the North Sea States, and the 
European Union (the Contracting Parties), work together to help each other in 
combating pollution in the North Sea Area from maritime disasters and chronic 
pollution from ships and offshore installations; and to carry out surveillance as an 
aid to detecting and combating pollution at sea.  

The North Sea States are Belgium, Denmark, France, Germany, Ireland, the 
Netherlands, Norway, Sweden, and the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland. 

DenGerNeth 
Agreement 

The trilateral arrangement of co-operation is named ‘Joint Danish-German-Dutch 
Response Plan to maritime incidents involving Oil and other Harmful Substances 
and Co-operation in Aerial Surveillance (DENGERNETH Plan).  

Bearing in mind the respective provisions of the Agreement for co-operation in dealing 
with pollution of the North Sea by oil and other harmful substances, 1983 (Bonn 
Agreement), and all endeavours of the three countries to control and minimize 
pollution and its effects, the Parties recognise the obligation to exchange information 
on casualties, the threat of pollution and to respond to pollution within the 
DENGERNETH Region, also in those cases where their own territory is not threatened 
by the pollution in question. 

Member of 
European 
Community Task 

As a result of the 2012 Industrial Policy Communication, task forces were set up to 
implement ‘action lines’ across six key priority areas including advanced 
manufacturing, key enabling technologies, bio-based products, sustainable industrial 
policy, clean vehicles and smart grids. The task forces will promote the need for 

http://www.savedigiplan.nl/ibp/noordzee/pagina.php
https://www.noordzeeloket.nl/functies-en-gebruik/incidentenbestrijding/
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Force investment in these technology areas. 

 

6.4.3. International Framework 
 

OPRC ‘90 International framework for cooperation in combating and responding to major 
incidents or threats of oil pollution. 
The convention strives to: 

• Prevent marine pollution by oil, in accordance with the precautionary 
principle 

• Advance the adoption of adequate response measures in the event that oil 
pollution does occur 

• Provide for mutual assistance and co-operation between States for these aims 
Parties adhering to the convention are required to establish: 

• Measures for dealing with pollution incidents, either nationally or at a 
regional and global level, in co-operation with other countries. 

• Stockpiles of oil spill response equipment for oil spill response exercise and 
the development of detailed pollution incident response plans. 

• Oil pollution emergency plans for ships, offshore units and seaports under 
their jurisdiction. 

MARPOL ‘73/’78 Prohibits the discharge of oil or oily mixtures from ships into the sea, except where 
‘the oil content of the effluent without dilution does not exceed 15 parts per million’. 
 
Allowance for oil spill operations for ‘the discharge into the sea of substances 
containing oil, approved by the Administration, when being used for the purpose of 
combating specific pollution incidents in order to minimize the damage from 
pollution. Any such discharge shall be subject to the approval of any Government in 
whose jurisdiction it is contemplated the discharge will occur.’ 
Local regulation and guidance should always be sought prior to carrying out any 
decanting operations. 
Requires ships to have a Shipboard Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP), in 
accordance with IMO guidelines and approved by the government of the state under 
whose authority the ship is operating. 
The SOPEP must include: 

• Procedures for reporting oil pollution incidents 
• List of authorities and persons to be contacted in an incident 
• Detailed description of immediate action to be taken to reduce or control 

discharge of oil o Procedures and point of contact for co-ordinating spill 
response actions with national and local authorities. 

CLC ‘69/’92 Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 
Provides a useful mechanism for ensuring the payment of compensation for oil 
pollution damage  
Deals with compensation for damages from spills of persistent crude and fuel oil 
from tankers.  
Does not cover oil spills from offshore installations, drilling facilities or inland spills.  

UNCLOS ‘82 The United Nations Convention on the Law of the Sea, also referred to as the Law of 
the Sea Convention or the Law of the Sea treaty.  

Defines the rights and responsibilities of nations in their use of the world's oceans, 
establishing guidelines for businesses, the environment, and the management of 
marine resources.  

SOLAS Convention 
'74  

 

SOLAS divides international waters into regions  
Ensures that ships flagged by signatory States comply with minimum safety 
standards in construction, equipment and operation  
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STCW Convention 
'78  

Marine environmental awareness training and training in leadership and teamwork 

CSC Convention '72  

 
Facilitates the international transport of containers by providing uniform 
international safety regulations, equally applicable to all modes of surface transport. 
In this way, proliferation of divergent national safety regulations can be avoided.  

Intervention 
Convention '69  

 

Affirms the right of a coastal State to take such measures on the high seas as may be 
necessary to prevent, mitigate or eliminate danger to its coastline or related 
interests from pollution by oil or the threat thereof, following upon a maritime 
casualty.  
Applies to all seagoing vessels except warships or other vessels owned or operated 
by a State and used on Government non-commercial service.  

 

6.5. Claims and Compensation Arrangements 
 

6.5.1. Establishing a claims procedure and Assessing Potential Claim Issues 
 
Information on handling claims and compensation can be found in Handle and assess claims 

https://eu002-sp.shell.com/sites/BMS/bms_ui_uio_eu/Draft%20Documents/Handle%20and%20assess%20claims.doc
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Appendices 

A1.1. Initial Response Actions Checklist  
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A1.2. Logistics and Resource Providers 

A1.2.1. Oil Spill Modelling Documentation 
 

Shell contracted Applied Science Associates, Inc. (dba RPS ASA) to assess the trajectory and 
fate of potential condensate spill events from two separate locations offshore North Sea 
(‘Pipeline’ site) and near shore in the Wadden Sea (‘AWG-1 Platform’ site). Both selected 
spill sites are located in shallow waters. The platform site is close to the coast (less than 3 
km), located in front of Ameland, one of the West Frisian Islands of the Wadden Sea. The 
release events represent a pipeline failure resulting in an instantaneous release and a well 
blowout resulting in a continuous 187 day. 
 
This document summarizes the key findings of the modelling study as well as presents the 
results of the met ocean dataset analysis. 
 

 
Location of the two sites of interest, offshore North (Pipeline) Sea and near the Wadden Sea (Platform). 

 
Location of potential spill sites and type of releases. 

 

Location Surface Spill 
Type / description Latitude N Longitude E Water Depth at the 

location (m) 

‘Pipeline’ Anchor drag by ship in nearby 
shipping lane; short spill 

53o 21’ 33”N 
(53.35917o N) 

3o 31’ 34”E 
(3.52611o E) 25.0m 

‘AWG-1 
Platform’ 

Loss of well/formation integrity, 
continuous long spill 

53o 29’ 31”N 
(53.49194o N) 

5o 56’ 25”E 
(5.94028o E) 7.0m 
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The table below summarises the stochastic results for all the spill scenarios. Time to reach 
shoreline and average volume of oil ashore have been calculated based on all the individual 
trajectories that resulted in more than 0.1% of the release volume of oil reaching the shore. 
 

 
 

Site 

 
 

Spill type 

 
Total Oil 
Released 

Sims. 
Reaching 
shore (%) 

(1) 

Time to reach 
shore (days) 

Mass to reach 
shore (%) 

Min. Ave. Max. Ave. 

 
Pipeline Short 

condensate spill 210 m3
 

 
0% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
Platform Long duration 

condensate spill 18,300 m3
 

 
100% 

 
0.3 

 
3.1 

 
1.8% 

 
1.3% 

1 The percentage of simulations reaching shore is based on the number of trajectories out of the total 
number of individual simulations run for the stochastic modelling where at least 0.1% of the spilled 
volume is predicted to reach shore. 

 
The figures in the following pages illustrate the spatial extent of surface and water column 
oiling probabilities and associated minimum travel times for the spill scenarios. For each 
spill scenario, three sets of surface oiling stochastic figures and one set of water column 
oiling are presented, each one assuming a different threshold for minimum surface floating 
oil thickness and water column concentration of total hydrocarbon (TPH); only those 
regions with oiling above these different thresholds are presented. 
 
The threshold values are 0.001, 0.01 mm, and 0.1 mm for surface oiling probability and 100 
ppb for water column oiling. 
 
For each stochastic scenario, a set of figures are presented: 
1. Probability of surface or water column oiling above a certain threshold: The map 
defines the area in which sea surface/water column oiling may be expected and the 
associated probability of oiling based on analysis of the resulting trajectories from the total 
number of individual simulations run for each spill scenario. The map also does not provide 
any information on the quantity of oil in a given area. 
 
2. Minimum travel times: The footprint on this map corresponds to the probability map, 
and illustrates the shortest time required for oil to reach any point within the footprint. 
These results are also based on the total number of all individual simulations. 

 
Based on the summary table and the results figures, the following conclusions can be 
highlighted: 
• The pipeline scenario does not lead to any coastal oiling due to the volatile nature of 
the condensate and the distance between the spill site and coast (more than 85km). The 
stochastic footprints of surface and water column oiling are contained near the spill site as 
the majority of the condensate tends to evaporate and disperse into the water column; 
these footprints are slightly oriented towards the northeast sector due to predominant 
winds and currents found near the spill locations. 
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• Due to the close proximity of the spill location to the coast (less than 3 km), the 
platform spill scenario results into a 100% probability of condensate reaching the coast at 
some point during the 183 days long simulation. While spilled condensate could reach the 
coast in few hours, a relatively small amount actually reaches the coast due to the nature of 
the product and the predominant met-ocean conditions. Due to the condensate low 
viscosity and the relatively strong winds, most of the condensate evaporates or remains 
dispersed within the water column. Only a very small fraction of the surface condensate 
does reach the shore (less than 2% of the total volume). The coastal locations with the 
highest probability of condensate reaching shore correspond to three islands near the 
Platform spill site: Ameland, Terschelling and Schiermonnikoog islands. 
 
• The area with the highest probability of oiling (>90%) corresponds those areas with oil 
travel time between 0 to 2 days. In other words, the distance travelled by most of the 
trajectories falls within the two first days from the release time. As it will be further 
explained in the next section, the simulation reaches a steady state within the first hours 
from the start: regardless of the met ocean conditions, the vast majority of the condensate 
released into the marine environment evaporates quickly (80 to 90% of the total) or 
disperses into the water column (10 to 20%). 
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 Stochastic results for the pipeline spill scenario; water surface oiling probabilities (top) and minimum travel 
times (bottom) using a thickness threshold of 0.001 mm. 
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Stochastic results for the platform spill scenario; water surface oiling probabilities (top) and minimum travel 
times (bottom) using a thickness threshold of 0.001 mm. 
 

Based on the modelling results, the following conclusions can be highlighted: 
As shown in figure above the two deterministic condensate cases show a similar 

behaviour: evaporation is the main process that removes product from the marine 
environment. In both cases, the vast majority of the condensate released is lost into the 
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atmosphere by the end of the simulation (about 85%), followed by the vertical entrainment 
in the water column due to relative strong winds (5% to 12%). 
 
The representative pipeline case only shows a very small footprint of both maximum 
surface and water column oiling. No amount of surface floating or dispersed condensate 
approaches the Dutch coastline. The mass balance shows how quickly the condensate 
evaporates, with very little product remaining dispersed in the water column at the end of 
the simulation (12% of the initial volume). There is very little decay of the condensate since 
the degradation processes truly starts after weeks or months from the initial release. 
 
The results of the worst case platform scenario show condensate reaching the mainland 
coast and the shorelines of some Wadden Sea islands located near the spill; in particular 
the Ameland and part of the Schiermonnikoog island. Throughout the duration of the spill, 
half a year, about 100km of coastline are expected to receive condensate. Overall, the 
amount of product remaining on shore at the end of the simulation is less than 1% of the 
total amount being released. Months after the start of the spill, degradation processes 
start having a bigger role by eliminating the product from the marine environment (water 
surface, seabed, and shoreline). Throughout the simulation, evaporation remains a 
constant process, removing everyday between 80% to 85% of the amount being released. 
Meanwhile, the amount of condensate becoming dispersed in the water column gradually 
reduces from 16% during the first month to less than 7% at the end of the simulation. The 
offset in this decline is due to the decay processes that starts playing a bigger role, with 
about 7% of the total amount of condensate found in the water column, floating on the 
surface or on shore becoming degraded every day. 

 

A1.3. Response Providers Activation Protocols 
 

A1.3.1. Tier 3 Mobilisation Forms  
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Notification Form 
COMPLETE BOTH PAGES (Page 1 of 2) 

 
Oil Spill Response’s details: 
WARNING! Ensure telephone contact has been established with the Duty Manager before 
using e-mail and fax communications. 
 

To Duty Manager 
Southampton Emergency Fax  Singapore Emergency Fax  
Southampton Telephone  Singapore Telephone  
Email  

 
Section 1 Obligatory Information Required – Please Complete All Details 
Name of person in charge  
Position  
Company  
Contact telephone number  
Contact Mobile number  
Contact fax number  
E-mail address  
Section 2 Spill Details 
Location of spill  
Description of slick 
(size, direction, appearance) 

 

Latitude / longitude  
Situation (cross box) D Land D River D Estuary D Coastal D Offshore D Port 
Date & time of spill D GMT D Local 
Source of spill  
Quantity (if known) D Cross box if estimate 
Spill status (cross box) D On-going D Controlled D Unknown 
Action taken so far  
Product name 

Viscosity  
API / SG  
Pour point  
Asphaltene  
Section 3 Weather 
Wind speed & direction  
Sea state  
Sea temperature  
Tides  
Forecast  
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Paper copies of this document are uncontrolled. The electronic version is controlled 

 

Notification Form 
 

COMPLETE BOTH PAGES (Page 2 of 2) 
 

Section 4 Additional Information Required 
Please Complete Details If Known 

 
 
Resources at risk 

 
 
 
 

Clean-up resources  
On-site / Ordered  
Nearest airport (if known)  
Runway length  
Handling facilities  
Customs  
Handling agent  
Section 5 Vessel availability 

 
 
Equipment deployed 

 
 
 
 

 
 
Recovered oil storage 

 
 
 
 

Section 6 Equipment logistics 
Transport  
Secure storage  
Port of embarkation  
Location of command centre  
Other designated contacts  
Section 7 Special requirements of Country 
Security  
Visa  
Medical advice  
Vaccinations  
Others (specify)  
Section 8 Climate Information 

 
 



SR.16. - 69 - Unrestricted 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Mobilisation 
Authorisation 
Form 

Oil Spill Response’s details: 
WARNING! Ensure telephone contact has been established with the Duty Manager before using 
e-mail and fax communications. 

To Duty Manager 
Southampton Emergency Fax  Singapore Emergency Fax  
Southampton Telephone  Singapore Telephone  
Email  

 
Authoriser’s Details 
Subject Mobilisation of Oil Spill Response 
Date  
Name  
Company  
Position  
Contact Telephone Number  
Contact Mobile Number  
Contact Email Address  
Incident Name  
Invoice Address  
I, authorise the activation of Oil Spill Response and its resources in connection with the above incident 
under the terms of the Agreement in place between above stated Company and Oil Spill Response Limited. 

 

Signature: 

 
 

 

 

If Oil Spill Response personnel are to work under another party’s direction please complete details 
below: 

 
Additional Details 

Name  
Company  
Position  
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Contact Telephone Number  
Contact Mobile Number  
Contact Email Address  

 

A1.4. Response Plan Templates 

A1.4.1. Example Health & Safety Plan 

Site Safety and Health Plan 

Applies to site (name)  Date  Time  

Product(s)(Spilt / Used)  SDS on Site?  

Site Characterisation Tick all relevant boxes 
Area Ocean Bay River Salt marsh Mudflats 

Inland Pipeline Mountainous Refinery Tank Farm Bunded Area 
Docks Shoreline Sandy Rocky Cliffs Other (specify) 

Notes 
(Include tide times and 
other site altering details 
as applicable) 

 

Use Commercial Industrial Farming Public Government 
Recreational Other 

Weather Ice/frost Snow Rain Wind Speed ……….. knots Wind Direction............ 
Wind chill Fog/mist Sun Other (specify) Cloud Cover      High       Low Temp   °C/F 

Notes 
(Include current and 
forecasted weather 
and source of 
information) 

 

Site Type % Site access Load bearing 
Cliffs  Metalled road Firm (will support any vehicle) 
Bedrock  Track Good (4 WD vehicles only) 
Boulders (>10 cm)  Pathway Soft (tracked vehicles only) 
Pebbles (1-10 cm)  Steps Very soft (will not support any vehicle) 
Gravel (2mm - 1cm)  Slipway Notes 
Sandy  Car park 
Mud  Boat 
Man-made  Other 
Marsh/ Mangrove  

Site Specific Hazards 
Bird handling Fire, explosion, in-situ burn Slips, trips and falls 
Boat safety Heat stress Steam and hot water 
Chemical hazards Helicopter operations Tides 
Cold stress Motor vehicles Trenches, excavations 
Electrical hazards Overhead/buried utilities UV radiation 
Fatigue Work near water Visibility 
Inclement weather Dangerous animals Other (specify) 
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Personal Protective Equipment (PPE) Where there is a risk of harm, PPE should be issued and worn correctly by all 
personnel 

Foot protection Coveralls Ear protection Hand protection 
Head protection Impervious suits Eye protection Personal flotation 
Cold Weather Clothing Personal Air Monitors SCBA Respirators 
Survival suit Other (specify) Site Alerting/Alarm system 

 
CAR HORN OR SOMETHING RECOGNISABLE 

Evacuation Plan 
 

MUSTER POINTS, ROLES AND RESPONSIBILITIES ETC 

Local Emergency Medical Facilities 
First Aid NAME/NUMBER/RADIO CHANNNEL/CALIFICATION AND DATE 
Doctor NAME AND NUMBER 
Hospital NAMES ADDRESS NUMBER 
Ambulance 112 (International) 999 (UK) 
Other Authorities HARBOUR MASTER, COAST GUARD 

Assessment forms 
Manual Handling  Always seek to use mechanical aids first. Guidelines of 25kg for men and 15kg 

for women 
Noise Assessment  If you have to use your voice to communicate then you are exceeding the 80db 

limit 
Working at Height  Complete a working at height checklist for platforms, ladders, cliffs/ledges, 

tanker walkways or scaffolding etc. 
Lifting Operations  Ensure any lifting gear used is within its inspection dates and in good condition 

 
Confined Space 

 As a guideline, a confined space is an area without a separate access or egress 
point. If you are unable to step out of the working area then it is a confined 
space 

Hot Work  Complete the hot work assessment if welding or open flame work may occur in 
response 

Sketch Map of Area (Plan view and shore profile/s) 
             

 

 

               

               

               

               

               

 A, B, C, etc. oiling zones POINTS TO REMEMBER KEY/NOTES Scale    
 Boom anchor points  Key landmarks  
 Likely disposal sites  Access points 
 Backshore features  North arrow 
 Access restrictions  % Cover 
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 Position H/L tide  Slope 
 Photo locations  Scale 
 Oil distribution  Pits 

Site  Date  Initials  



SR.16. - 73 - Unrestricted 

 

 

A1.5. Initial Action Checklists 

A1.5.1. Gas/Fluid Leak, fire or explosion 
 

NAM Offshore Installation Manager (OIM) 
• Notifies the CCK in  about the situation (keeps telephone line ‘open’) 
• Decides about the need for evacuation in the case of a (threatening) escalation or if the emergency 

situation cannot be controlled. 
• Informs CCK about the status of a possible evacuation. 
• Coordinates the firefighting effort 
• Notifies the Flight Watch Station 
• Notifies the KWC 
• Notifies standby vessel 
Flight Watch Station 
• Determines whether NAM helicopters are present and available in the field and directs the helicopters 

present in the field to the relevant platform, in consultation with OIM or CCK in  if required. 
• Coordinates with FSU. 
• Intercepts air transport that is on the way to the platform in question. 

Central Control Room (CCK)  
• Requests CMK to call up the Emergency Incident Manager. 
• Checks and monitors the platform status 
• Notifies KWC if the notification cannot be made by OIM. 
• If the incident can influence, or may be influenced by, other affiliated platforms the CCK in Den Helder 

must undertake the necessary actions to contain other platforms and depressurise the pipeline if 
necessary 

• Notifies DDC, which will contact Gas transport, Gas Terra and other shippers. 
• Remains ready to maintain communication between the platform and KWC and pass on 

progress/instructions. 
• Takes further action at his own initiative if communication with OIM breaks down (containing platform 

including RIVs) 
• Sends an Offshore Liaison to the KWC in  at the request of the KW. 
Central Control Room  (CMK) 
• Notifies the Emergency Incident Manager 
• Provides a facilitator in the Emergency response room in . 
• Calls up other ECT members or supporting teams at the request of the EIM. 
• Contacts Contractor(s) at the request of the EIM. 
Emergency Incident Manager 
• Puts himself in charge and ensures that all the correct actions have been initiated. 
• Evaluates the situation and decides on convening and/or notifying the members of the ECT via CMK. 
• Notifies the Contractor Emergency Incident Manager who, in turn, notifies any subcontractors. 
• Appoints ECT member as a permanent contact person for Contractor(s) (normally Human Resources) 
• Notifies Crisis Manager (CMT actions in accordance with NAM Crisis Management Plan) 
• Shares the information in the Coastguard SITRAPs with the relevant Contractor(s). 
• Decides if ships and/or helicopters must be kept on standby, especially if there are injured/victims, 

and consults accordingly with Logistics Onshore & Offshore and the CCK in . 
• In the event of fire and full evacuation of the platform: EIM puts together a plan for fighting the fire in 

consultation with the Coastguard and the deployed firefighting vessels. For this purpose he will in 
any case appoint an On-Scene Coordinator, probably one of the captains of the attending firefighting 
vessels. The responsibility for putting out the fire lies with NAM (not the Coastguard). 

Operations Liaison 
• Maintains direct contact with the LRT from the ECT 
• Provides operational support to the LRT 
• Provides the information about the emergency at the site to the other members of the ECT. 
• Provides the necessary information from the ECT to the LRT 
• Maintains contact with the CCK in . 

Health, Safety, Security & Environment (HSSE) 
• Notifies SodM and other relevant authorities. 
• Maintains contact with the NAM Medical Service 
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• Informs LRT about any safety or environmental risks via Operations Liaison. 
Logistics Onshore & Offshore 
• Organises logistic support (transport of individuals and/or equipment). 
• Organises firefighting capacity in consultation with the Coastguard.  

about this with respect to the firefighting capacity of the supply ships. 
• Calls up UIO Air or Marine Logistics for support if required 
• Notifies STASCO ( ). 
Human Resources 
• Makes arrangements for providing information to family members/relations. 
• Determines which contractor(s) is/are involved and notifies EIM 
• Informs and maintains contact with contractors. 
• Initiates the procedure for supporting the victims in consultation with AJS and the Municipality of  

 (see § 2.7) 
External Affairs 
• Makes Holding statement and Q&A. 
• Makes arrangements for providing information to the press and interested parties in consultation with the 

authorities. 
• Informs the press and interested parties about the situation. 
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A1.5.2. Potential Collision with a Vessel 
 

NAM Offshore Installation Manager (OIM) 
• Notifies the CCK in  about the situation (keeps telephone line ‘open’). 
• Notifies the KWC. 
• Informs other at-risk NAM platforms about the course of the out-of-control ship. 
• Notifies the Flight Watch Station 
• Alerts standby vessel 
• Attempts to contact the ship, if possible via the standby vessel. 
• Evacuates the platform with the aid of FFLB (or other rescue ships) if it becomes impossible to wait for the 

helicopters. 
Flight Watch Station 
• Determines whether NAM helicopters are present and available in the field and directs the helicopters 

present in the field to the relevant platform, in consultation with OIM or CCK in  if required. 
• Coordinates with FSU. 
• Monitors AIS (Automatic Identification System) with respect to the position of the ship 

Central Control Room (CCK)  
• Requests CMK to call up the Emergency Incident Manager. 
• Communicates with the Coastguard about the deployment of helicopters and ships. 
• Notifies DDC in the event of supply restrictions. 
•       Informs at-risk NAM platforms about the course of the out-of-control ship if OIM is unable to do so. 
• Informs other operators if there is a chance they may be affected by the incident. 
• Sends an Offshore Liaison to the KWC in  at the request of the KW. 
Central Control Room  (CMK) 
• Notifies the Emergency Incident Manager 
• Provides a facilitator in the Emergency response room in . 
• Calls up other ECT members or supporting teams at the request of the EIM. 
• Contacts Contractor(s) at the request of the EIM. 
Emergency Incident Manager 
• Puts himself in charge and ensures that all the correct actions have been initiated. 
• Evaluates the situation and decides on convening and/or notifying the members of the ECT via CMK. 
• Notifies the Contractor Emergency Incident Manager who, in turn, notifies any subcontractors. 
• Appoints ECT member as a permanent contact person for Contractor(s) (normally Human Resources) 
• Notifies Crisis Manager (CMT actions in accordance with NAM Crisis Management Plan) 
• Shares the information in the Coastguard SITRAPs with the relevant Contractor(s). 
• Decides if ships and/or helicopters must be kept on standby, especially if there are injured/victims, 

and consults accordingly with Logistics Onshore & Offshore and the CCK in . 
• Decides if the platform must be evacuated with the aid of helicopters and, if so, asks Logistics 

Onshore & Offshore to make the necessary arrangements. 
Operations Liaison 
• Maintains direct contact with the LRT from the ECT 
• Provides operational support to the LRT 
• Provides the information about the emergency at the site to the other members of the ECT. 
• Provides the necessary information from the ECT to the LRT 
• Maintains contact with the CCK in . 
Health, Safety, Security & Environment (HSSE) 
• Notifies SodM and other relevant authorities. 
Logistics Onshore & Offshore 
• Organises logistic support (transport of individuals and/or equipment). 
• Mobilises helicopters if the decision to evacuate is made. Works together with FSU. 
• Notifies STASCO ( ). 
Human Resources 
• Makes arrangements for providing information to family members/relations. 
• Determines which contractor(s) is/are involved and notifies EIM 
• Informs and maintains contact with contractors. 
• Initiates the procedure for supporting the victims in consultation with AJS and the Municipality of  

 (see § 2.7) 
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External Affairs 
• Makes Holding statement and Q&A. 
• Makes arrangements for providing information to the press and interested parties in consultation with the 

authorities. 
• Informs the press and interested parties about the situation. 
Flight Scheduling Unit 
• Organises the evacuation, at the request of OIM or EIM, with the available helicopter services 
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A1.5.3. Well Incident, blow out 
 

NAM Offshore Installation Manager (OIM) 
• Notifies the CCK in  about the situation (keeps telephone line ‘open’). 
• Notifies the CCK in  of the potential need to use oil spill response equipment.  
• Notifies the KWC. 
• Secures the installation and the other wells. 
• Attempts to restore the safe situation with the available resources. 
• Alerts the standby vessel. 
• Notifies the Flight Watch Station 
• In the event of evacuation: notifies the CCK in  that the platform is being evacuated. 
• Ensures that personnel that are not essential for responding to the emergency situation are evacuated. 
• Keeps the CCK in Den Helder informed of the situation via the transceiver equipment in the escape 

vessel (if necessary via KWC). 
Flight Watch Station 
• Determines whether NAM helicopters are present and available in the field and directs the helicopters 

present in the field to the relevant platform, in consultation with OIM or CCK in  if required. 
• Coordinates with FSU. 
• Intercepts air transport on the way to the platform in question in the event of a potential gas leak. 

Central Control Room (CCK)  
• Requests CMK to call up the Emergency Incident Manager. 
• Checks and monitors the platform status. 
• Instructs other affiliated platforms to contain the platform and/or contains other affiliated 

unmanned platforms. 
• Where useful, initiates the depressurisation of connected pipelines. 
• Notifies DDC, which will contact Gas transport, Gas Terra and other shippers. 
• Informs other operators if there is a chance they may be affected by the incident. 
• Sends an Offshore Liaison to the KWC in Den Helder at the request of the KW. 
Central Control Room  (CMK) 
• Notifies the Emergency Incident Manager 
• Provides a facilitator in the Emergency response room in . 
• Calls up other ECT members or supporting teams at the request of the EIM. 
• Contacts Contractor(s) at the request of the EIM. 
Emergency Incident Manager 
• Puts himself in charge and ensures that all the correct actions have been initiated. 
• Evaluates the situation and decides on convening and/or notifying the members of the ECT via CMK. 
• Notifies the Contractor Emergency Incident Manager who, in turn, notifies any subcontractors. 
• Appoints ECT member as a permanent contact person for Contractor(s) (normally Human Resources) 
• Notifies Crisis Manager (CMT actions in accordance with NAM Crisis Management Plan) 
• Shares the information in the Coastguard SITRAPs with the relevant Contractor(s). 
• Decides if ships and/or helicopters must be kept on standby, especially if there are injured/victims, 

and consults accordingly with Logistics Onshore & Offshore and the CCK in . 
• Decides if the platform must be evacuated with the aid of helicopters and, if so, asks Logistics 

Onshore & Offshore to make the necessary arrangements. 
• Finds out from Logistics Onshore & Offshore which ships that sail for NAM are in the vicinity and 

available to assist and asks that these ships be sent to the platform in question. 
• Asks Logistics to make preparations for the callout of OSRL (oil spill response) material. 
• Determines, in consultation with the Sr. Well Engineer, the need to mobilise equipment used by 

other operators based on the OCES agreement. 
Operations Liaison 
• Maintains direct contact with the LRT from the ECT 
• Provides operational support to the LRT 
• Provides the information about the emergency at the site to the other members of the ECT. 
• Provides the necessary information from the ECT to the LRT 
• Maintains contact with the CCK in . 

Health, Safety, Security & Environment (HSSE) 
• Notifies SodM and other relevant authorities. 
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•    In the event of a fatal injury, advises on transport procedures in accordance with the Nogepa procedure:  

         ‘Procedure after death at a mining installation at sea (see www.nogepa.nl) 
• Maintains contact with hospital/medical agencies. 
• Informs LRT, via Operations Liaison, of any safety or environmental risks. 
• Contacts STASCO in the event of any sea water pollution ( ). 
• Coordinates the availability/deployment of oil spill response equipment in consultation with the 

Coastguard Centre and the Directorate General for Public Works and Water Management. 
Logistics Onshore & Offshore 
• Organises logistic support (transport of individuals and/or equipment). 
• Mobilises the oil spill response material in accordance with the Oil Spill Response plan if required 
• Makes preparations to call up the OCES equipment at the request of the Emergency Incident 

Manager. 
• Makes the necessary arrangements to deploy OCES equipment. 
Human Resources 
• Makes arrangements for providing information to family members/relations. 
• Determines which contractor(s) is/are involved and notifies EIM 
• Informs and maintains contact with contractors. 
• Initiates the procedure for supporting the victims in consultation with AJS and the Municipality of Den 
Helder (see § 2.7) 
External Affairs 
• Makes Holding statement and Q&A. 
• Makes arrangements for providing information to the press and interested parties in consultation with the 

authorities. 
• Informs the press and interested parties about the situation. 
Senior Well Engineer 
• Coordinates the actions of the different disciplines of the Well Engineering team. 
• Monitors the actions arising from the EPE Wells Blow Out Contingency Plan 
• Consults with the 'Blow-out modelling' representative. 
• Ensures that the LRT is being supported by the proper Well Engineering expertise. 
• Evaluates the likelihood/consequences of the spontaneous combustion of a non-burning blow-out. 
• Advises the Government (via LRT and in consultation with HSSE) about dealing with a non-

burning blow-out that spontaneously combusts. 
• Indicates how a non-burning blow-out can be secured. 
• Mobilises blow-out service companies in in the event of a blow-out. 
• Organises kill plan and kill fluid. 
• In the event of determining a 'relief well', consults with the government and the Land & Lease department. 
• Ensures the deployment of 'Well capping' equipment.  

N.B.: In the event of a reduced well inspection the evacuation of part of the personnel will normally only be 
used as a precautionary measure, and will therefore be well prepared and progress smoothly. 
Involvement of the KWC and the mobilisation of extra ships and/or helicopters will not be necessary in 
such a case. However, if the situation is so threatening that a fast and possibly high-risk evacuation of the 
non-essential personnel is required, the KWC must be asked to conduct the rescue operation and 
external help must be mobilised. 

  

http://www.nogepa.nl/
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A1.6. Maintaining Oil Spill Preparedness 

A1.6.1. Oil Spill Training Program 
 
The Company provides training related to discharge prevention, testing and response. 
Through the exercise programme detailed below the LRT and ECT will be trained to ensure 
they understand the following: 
That all personnel know: 

• Their responsibilities under the Plan.  

 That all reporting personnel know:  
• The alarm activation procedure and other required notifications  
• The notification process 

That all response personnel know:  
• The characteristics and hazards of the oil discharged  
• The conditions those are likely to worsen emergencies, including the consequences 

of facility malfunctions, and the appropriate corrective actions.  
• The steps necessary to control any accidental discharge of oil and to minimize the 

potential for fire, explosion, toxicity or environmental damage 
 

A1.6.2. Oil Spill Exercise Programme  
Response team exercises will be conducted to help test the emergency response team 
capabilities. For planning purposes, exercises are pre-scheduled for the succeeding year such 
that all response team members participate in at least one exercise. Where a significant 
emergency response occurs, the exercise for that particular period may be cancelled.  
Exercises conducted for higher tier response satisfies the requirement for lower tier exercise 
required for that period. A table top exercise is carried out to verify communication 
procedures and to re-affirm the roles of the various personnel in an oil spill emergency crisis. 
The exercise programme for NAM is found on https://eu001-
sp.shell.com/sites/AAFAA2260/HSE/14.%20Regulatory%20Affairs/Emergency%20Response/
Oefeningen/NAM%20Spill%20Response%20Exercise%20Plan 
  

https://eu001-sp.shell.com/sites/AAFAA2260/HSE/14.%20Regulatory%20Affairs/Emergency%20Response/Oefeningen/NAM%20Spill%20Response%20Exercise%20Plan
https://eu001-sp.shell.com/sites/AAFAA2260/HSE/14.%20Regulatory%20Affairs/Emergency%20Response/Oefeningen/NAM%20Spill%20Response%20Exercise%20Plan
https://eu001-sp.shell.com/sites/AAFAA2260/HSE/14.%20Regulatory%20Affairs/Emergency%20Response/Oefeningen/NAM%20Spill%20Response%20Exercise%20Plan
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Type Tier 1 Tier 2 Tier 3 

Notification 6 months 12 months 12 months 

Table top 12 months 24 months 36 months 

Equipment Deployment 12 months 24 months N/A 

Country/Multi-country N/A N/A 36 months 

Notes:  

1. Every response to an actual spill is equal to an exercise. 

2. Exercises between businesses qualify as exercises for all participants. 

3. The Country Chair, with the agreement of the VP Shipping, can set a frequency for Tier 3 
exercises that is different from the frequency listed in this table. 

4.  The Oil Spill Expertise Centre will assure equipment deployment capability of industry 
Tier 3 spill response providers (e.g. OSRL). 

 
The exercise schedule detailed as above is over and above the minimum requirements of the 
HSSE & SP Control Framework. Responsibility for arranging the Country / Multi Country 
exercise is not with the site and is handled at Country level by the Country Chair in 
consultation with OSEC. 
 
The HSSE & SP Control Framework exercise criteria are contained here. 
 

Control Framework 
Exercise Criteria FINA 
 


Exercise Criteria – Control Framework Requirement

Introduction 

An exercise is a structured and supervised activity used to develop teams, ascertain competence and increase skill. Exercises are an opportunity to validate an organization’s oil spill response capabilities through simulated response to an oil spill scenario. Exercises can be used for testing and validating policies, plans, procedures and identify opportunities for improvement. A well-coordinated programme of oil spill exercises includes activities of varying degrees of interaction and complexity. Separating the exercises into categories allows different aspects of a plan to be exercised separately and promotes understanding of the purpose and scope of the whole plan. Four exercise categories are identified; notification, tabletop, equipment deployment and multi-country. 



		

		Tier 1

		Tier 2

		Tier 3 



		Notification 

		6 months



		Action 

		Expectation



		Notification of first responders 

		- Duty roster to be utilized

- Applicable notification

process to be followed

- Personnel to mobilize to

facility within KPI for

response

-Availability of contractors



		

		



		Notification of IMT

		-Duty roster to be utilized

-Applicable notification

process followed

-Key personnel to mobilize

to the facility



		

		



		Notification of agencies

		-Applicable notification

process followed

-Agreement on updates

on the incident

progression

-Trigger points for

agencies to have more

involvement / assume

command



		

		







		12 months



		Action 

		Expectation 



		Mobilization of IMT  

		- Duty roster to be utilized

- Applicable notification

process to be followed

- Key personnel to

mobilize to the facility

-Migration from ER phase

to ICS ( handover due to

escalation)



		

		



		Notification of Agencies 

		-Applicable notification

process followed

-Agreement on updates on the incident progression 

-Trigger points for agencies to have more involvement/assume command



		

		



		Notification of organizations and experts

		-Tier 2 providers interface

-Mutual aid partners interface

-Implement SLA contracts

-Technical advisor/MTA’s







		12 months



		Action 

		Expectation



		Mobilization of IMT  

		- Duty roster to be utilized

- Applicable notification

process to be followed

- Key personnel to

mobilize to the facility

-Consideration on IMT structure and escalation

-CMT escalation



		

		



		Notification of Agencies 

		-Applicable notification

process followed

-Agreement on updates on the incident progression

-Trigger points for agencies to have more involvement/assume command



		

		



		Notification of organizations and experts

		-Tier 3 providers interface

-Mutual aid partners interface

-Implement SLA contracts

-Technical advisor/MTA’s

-STASCO (BUs only need notify STASCO - STASCO conducts regular notification exercises of GRSN members)









		

		

		

		



		

		Tier 1

		Tier 2

		Tier 3 



		Tabletop

		12 months

Note: The actions in the T1 notification are to be conducted plus the following 

		

Action 

		

Expectation



		Migration of the incident   

		- Strategy development

- Source control

- Quantification of release

- Safeguarding of people

- Establish exclusion zones







		24 months

Note: The actions in the T2 notification are to be conducted plus the following 

		

Action 

		

Expectation



		Migration of the incident   

		- Strategy development

- Source control

- Quantification of release

-Modelling

- Safeguarding of people

- Establish exclusion zones

-T2 resource mobilization



		

		



		Incident Management

		-Utilize the planning “P”

-Development of a IAP

-Media press statement

-Medical casualty management







		36 months

Note: The actions in the T3 notification are to be conducted plus the following 

		

Action 

		

Expectation 



		Migration of the incident   

		- Strategy development

- Source control

- Quantification of release

-Modelling/satellite image



-T2 resource mobilization



		

		



		Incident Management

		-Utilize the planning “P”

-Development of a IAP

-Media press statement

-Medical casualty management – STASCO participation

-Vessel casualty management

-Cross border mobilization

-Government interface

-Media interviews/ press conference

-Claims management











		

		

		

		





		

		Tier 1

		Tier 2

		Tier 3 



		Deployment Exercise

		12 months

Note: The T1 Deployment Exercise can be run separate to the Notification and Tabletop exercises   

		

Action 

		

Expectation



		Equipment deployment   

		- Mobilization of T1 

equipment

-Test Communications systems

-Utilization of contractors

-Briefing of field staff

-Consideration for safety







		24 months

Note: The T2 Deployment Exercise can be run separate to the Notification and Tabletop exercises   

		

Action 

		

Expectation



		Equipment deployment   

		- Mobilization of T2 

equipment strategy dependent

-Test Communications systems

-Utilization of contractors

-Briefing of field staff

-Consideration for safety









		36 months

*Where a T3 OSRO conducts a regional T3 deployment exercise, this will be evaluated by OSEC and will negate the need for the regional BU’s to conduct their own T3 deployment for a period of 3 years.    





		

		Tier 1 

		Tier 2 

		Tier 3



		

Multi – Country Tabletop





		N/A

		N/A

		36 months

*Note: The preferred method of Business Unit compliance with the Multi-Country exercise requirements is for Business Units to send sufficient numbers of Business Unit GRSN Core Team members (e.g. 50%) to annual Shell Regional Response exercises. GRSN Core team members must participate in a Multi-Country exercise or Tier 3 Tabletop exercise every 2 years. 



		

		

		

		



		Notes: 

1. Response to a spill is equal to an exercise.

2. Exercises between businesses qualify as an exercise for all participants.

3. The Country Chair, with agreement of the VP Shipping, can set a frequency for Tier 3 exercises that is different from the frequency specified in requirement 3.1.   

4. Document and track corrective actions from exercises in Fountain.   

5. GRSN Core team members must participate in a Tier 3 Regional Tabletop exercise every 2 years.

6. GRSN Extended team members are required to participate in either a Tier 2 or Tier 3 Tabletop exercise every 2 years.   
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