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Bijlage(n)  

Geachte heer ,  

 

Op 10 november 2020heeft u namens de minister van Economische Zaken en 

Klimaat (hierna: EZK) aan de Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op 

de Mijnen, hierna: SodM) gevraagd advies uit te brengen ten aanzien van een 

aanvraag van Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) voor een 

wijziging van de bestaande inrichting voor de locatie Moddergat 1 te Nes. De 

locatie is kadastraal bekend als gemeente Nes, sectie C , nummer 714, 1047, 

1048, 1084 en 1085.  

 

Aanvraag bij EZK 

NAM heeft op 28 augustus 2020 op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, 

juncto artikel 3.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

(hierna: Wabo) een aanvraag voor een verandering van een bestaande locatie 

ingediend voor de locatie Moddergat 1. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-

kenmerk 5279227. Bij SodM is het verzoek tot advies geregistreerd onder 

kenmerk ADV-6731. 

 

Procedure 

Op de aanvraag is de reguliere voorbereidingsprocedure van 8 weken van 

toepassing.  

 

Ik heb de aanvraag tot verandering van de bestaande vergunning getoetst aan 

indieningsvereisten zoals genoemd in hoofdstuk 4 van de ministeriële regeling 

omgevingsrecht (hierna: Mor). Daarnaast heb ik de aanvraag getoetst aan de 

Wabo, het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor), het Activiteitenbesluit 

milieubeheer (hierna: Ab), de Activiteitenregeling milieubeheer (hierna: Ar), de 

Mijnbouwwet (hierna: Mbw) en het Besluit algemene regels milieu mijnbouw 

(hierna: Barmm). 

 

Advies SodM  

Ik ben van mening dat u de gevraagde omgevingsvergunning kunt verlenen. Ik 

licht dat hieronder toe. 
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Overwegingen  

Voor de locatie is op 10 maart 2016 een revisievergunning verleend met kenmerk 

DGETM-EO/16024089.  

 

Milieu neutrale wijziging van de inrichting 

De aanvraag heeft betrekking op een milieu neutrale verandering van de inrichting 

of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel 

e, onder 2°, van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid, dat in 

afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, 

wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid, van de Wabo. Dat betekent dat 

een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is 

van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet 

leidt tot: 

1. andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de 

geldende vergunning is toegestaan; 

2. een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer; 

3. een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is 

verleend. 

 

Ik heb de aanvraag getoetst aan deze criteria en ben van mening dat er inderdaad 

sprake is van een milieu neutrale wijziging van de inrichting. 

 

Ad 1 

De wijziging heeft betrekking op het wijzigen van de inrichting door het aansluiten 

van een ondergrondse gasleiding afkomstig van de locatie Ternaard-200 waarvoor 

een oprichtingsvergunning is aangevraagd op 28 augustus 2020 en ten tijde van 

dit advies nog geen besluit op was genomen. De vigerende vergunning voor de 

locatie Moddergat-1 heeft betrekking op het produceren en afvoeren van aardgas 

afkomstig van de binnen de inrichting gelegen putten. Deze pijpleiding is niet 

afkomstig vanuit een van de putten die is gelegen op het terrein maar van een 

nieuwe inrichting. In beginsel valt deze activiteit daarom niet binnen de reikwijdte 

van de vigerende vergunning. 

 

De aangevraagde wijziging betreft het aansluiten van een reeds aangelegde 

natgastransportleiding op de reeds vergunde en in gebruik zijnde transportleiding 

vanaf Moddergat-1 naar Anjum-1. Het feit dat het gas vanuit deze leiding niet 

afkomstig is vanuit de inrichting maar van een andere inrichting leidt niet tot 

grotere of andere nadelige gevolgen voor de locatie dan reeds vergund. Uit de 

aangeleverde kwantitatieve risico analyse (QRA) blijkt dat de vergunde 

risicocontouren niet wijzigen door deze aansluiting.  

 

Ad 2 

De aangevraagde wijziging wordt niet genoemd in de bijlage behorende bij het 

Besluit milieueffectrapportage. Er is daarom geen noodzaak voor het opstellen van 

een milieueffectrapport zoals bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. 
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Ad 3 

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering is het 

aannemelijk, dat de verandering niet leidt tot een andere inrichting dan waarvoor 

eerder een vergunning is verleend. De vergunning is immers verleend voor het 

winnen en transporteren van aardgas en dat wijzigt niet.  

 

In gebruikneming natgaspijpleiding 

Ik wil u verzoeken om de aanvrager erop te attenderen dat voordat hij deze 

pijpleiding mag gaan gebruiken er een instemming dient te worden verkregen op 

grond van artikel 97 van het Mijnbouwbesluit. 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Vanzelfsprekend ben ik 

bereid dit advies nader toe te lichten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De Inspecteur-generaal der Mijnen, 

namens deze: 

 

[Digitaal verstuurd dus geen handtekening]  

 

 

Adviseur Vergunningverlening 

 




