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Onderwerp Referentie Datum 
Vergunningsaanvraag N05-A Aanvulling GEMS/auth/2021 24 december 2021 

   

Geachte heer Rosch, 
   

Op 13 oktober 2020 heeft ONE-Dyas B.V. (ONE-Dyas), mede namens zijn partners, een aanvraag 
ingediend voor een vergunning op de oprichting en instandhouding van het productieplatform N05-A 
bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). EZK heeft op 15 april 2021 een ontwerp-
vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) afgegeven.  
 
Naar aanleiding van de inspraakreacties en het toetsingsadvies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) heeft ONE-Dyas besloten het project op punten aan te 
passen. Deze aanpassingen betreffen, zeer in het kort: 

 Gewijzigde platformlocatie, ongeveer 850 m naar het zuiden; 

 Daarmee samenhangend: gedeeltelijk nieuwe pijpleidingroute en een nieuwe kabelroute; 

 Ook daarmee samenhangend: nieuwe boortrajecten, namelijk vanaf een zuidelijker platform 
locatie. De ondergrondse doellocaties blijven hetzelfde; 

 De alternatief voorgestelde putten naar het Duitse prospect Diamant vervallen; 

 Geen VSP-onderzoek; 

 Afvoer van alle boorgruis en boorspoeling; 

 Nabehandeling van het productiewater met een actiefkoolfilter. 
 
Deze aanpassingen van het project hebben invloed op de milieueffectrapportage (MER), de Wabo-
vergunningsaanvraag, het winningsplan en de aanvraag voor de instemming van de pijpleiding en de 
kabel. In de Wabo-aanvraag en het Winningsplan hebben we de veranderingen gemarkeerd, zodat 
duidelijk is wat aangepast is. Voor de pijpleiding en de kabel zijn de tekeningen en rapporten 
bijgevoegd die betrekking hebben op de wijzigingen.  
 
Tegelijk gaat de aanvulling van het MER in op de vragen en opmerkingen van de Commissie m.e.r.. 
Dit betreft de volgende onderwerpen: 

 Aanvullend onderzoek naar de ecotoxicologische gevolgen van de lozing van het productiewater; 

 Extra onderzoek naar de verstoring van zwarte zee-eenden; 

 Herberekening van de stikstofdepositie van het voornemen op natuurgebieden; 

DocuSign Envelope ID: BD516EDD-BBC0-4174-9F83-B73B847B9E06



 

Onderwerp 
Vergunningsaanvraag N05-A Aanvulling 

 
 

Pagina  
2 / 3  

  

 

 Toelichting op nut en noodzaak van de gaswinning in N05-A; 

 Toelichting op de cumulatieve effecten, met name de duur van verschillende activiteiten in het 
plangebied. 

 
Het extra onderzoek naar de verstoring van zwarte zee-eenden en de toelichting op de cumulatieve 
effecten dient tevens beschouwd te worden als aanvulling op de Natuurtoets. 
Het Projectplan is niet aangepast. De Passende Beoordeling was reeds vervallen op 12 januari 2021. 
 
De resultaten van de beoordeling van de onderdelen van het aangepaste project laten met name 
voor wat betreft natuur een verbetering van de scores zien. De belangrijkste pluspunten van de 
aanpassingen zijn de goede prestaties op het gebied de effecten op bodemhabitats, de grotere 
afstand tot oesterherstelproject en de aanmerkelijk kleinere beïnvloeding van de waterkwaliteit. 
Deze pluspunten wegen op tegen de toename van de vrijkomende hoeveelheid afval en de iets 
betere zichtbaarheid van het boor- en productieplatform. 
 
ONE-Dyas vertrouwt erop dat het met de genoemde aanpassingen en de verdere toelichting in het 
MER bijdraagt aan een zorgvuldige afweging van het project en ziet uit naar de definitieve 
vergunningen. 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: BD516EDD-BBC0-4174-9F83-B73B847B9E06

CEO

24-12-2021

Chris de Ruyter van Steveninck

COO

24-12-2021

Peter Nieuwenhuijze



 

Onderwerp 
Vergunningsaanvraag N05-A Aanvulling 

 
 

Pagina  
3 / 3  

  

 

Bijlagen 
Wabo 
Wabo-aanvraag bijlage 1  Technisch beschrijving, geamendeerd 
Wabo-aanvraag bijlage 2   Plotplan, Process Flow Diagram, geamendeerd 
32287-MEMO-MO_Implication_NewPositionN5_v3 
Responses ship collision Marin 
N05A-1-40-0-12530-01-02  Report on Major Hazards Design Notification - N05-A  
     Offshore Platform 
Aanvulling MER gaswinning N05-A 
 
Winningsplan, geamendeerd 
 
Gereviseerde rapporten en kaarten mbt de pijpleiding en de kabel 
N05A-7-10-0-70029-01-03   Basic Design Report 
N05A-7-51-0-72510-02-07  Overall field layout drawing - Alternative platform location 
N05A-7-50-0-72048-01-02  Cable routing Riffgat to N05A - 2021  
N05A-7-50-0-72051-01-02  Alternative platform location - Approach drawing  
N05A-7-50-0-72050-01 - 06-02  Pipeline alignment sheet - Alternative platform location
     - Buried option - Sheet 01 tot Sheet 06 
N05A-7-10-0-70030-01-05  Risk assessment  dropped object analysis 
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