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Onderwerp: Stikstofdepositie exploratieboring boorplatform L7-17 

  

 

1 Inleiding 

Neptune Energy is voornemens om een exploratieboring uit te voeren op het boorplatform L7-17 op de 

Noordzee, zo’n 50 km van de Nederlandse kust. Tijdens de exploratieboring zullen schepen van en naar 

het platform varen en zullen er generatoren op het platform draaien. 

 

De emissies als gevolg van de inzet van generatoren en de schepen kunnen zorgen voor een toename 

in stikstofdepositie binnen Natura 2000-gebieden aan de Nederlandse kust. Deze stikstofdepositie is 

berekend met AERIUS Calculator. De uitgangspunten en uitkomsten worden in deze notitie besproken. 

 

2 Wettelijk kader 

Conform de Wet natuurbescherming (Wnb) dient bij activiteiten getoetst te worden of binnen 

nabijgelegen Natura 2000-gebieden significant negatieve effecten als gevolg van stikstofdepositie 

kunnen optreden. 

 

In de beslisboom voor toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten (zie figuur 1 

hieronder) zijn de stappen om vergunningsplicht vast te stellen beschreven. 
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Figuur 1. Beslisboom Toestemmingverlening stikstofdepositie bij nieuwe activiteiten 

3 Uitgangspunten 

Voor de activiteiten tijdens de exploratieboring op het boorplatform is een inschatting gemaakt van het in 

te zetten materieel en de inzet van schepen1. De werkzaamheden zullen 3 maanden duren en in 2023 

plaatsvinden. Op basis van deze gegevens zijn de emissies tijdens de exploratieboring berekend.  

 

Tijdens de activiteiten zal er een aantal generatoren voltijd draaien met in totaal een gemiddeld 

brandstofverbruik van 436 liter diesel per uur. Bij voltijds draaien gedurende 3 maanden (2.190 uur) komt 

dat neer op een totaal dieselverbruik van 954.840 liter. 

 

 
1 Aangeleverd door Neptune Energy per mail, d.d. 3-10-2022. 
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Tijdens de activiteiten zal er voltijds gedurende 3 maanden een standby vessel aanwezig zijn. Voor de 

bevoorrading zal er gemiddeld 3 keer per week gedurende 3 maanden een bevoorradingsschip van en 

naar het platform varen, in totaal komt dat neer op 39 aankomsten.  

4 Rekenmodel 

De stikstofdepositie is berekend met AERIUS Calculator, versie 2021. 

 

Voor de emissies van de generatoren is in AERIUS een puntbron ter hoogte van het platform 

gemodelleerd, met als sector Mobiele werktuigen – Bouw, Industrie en Delfstoffenwinning (3220). De 

draaiuren en het dieselverbruik zijn in AERIUS ingevoerd. De generatoren zijn ingevoerd als stageklasse 

IIIB (2011-2013) met een vermogen van meer dan 560 kW, zonder SCR. AERIUS berekend daarmee de 

NOx- en NH3-emissies2.  

 

Voor de emissies van de vaarbewegingen van het bevoorradingsschip is een lijnbron gemodelleerd van 

de locatie van het platform tot aan de doorgaande vaarroute3. Hierbij is gebruik gemaakt van de sector 

Zeescheepvaart: Zeeroute (7530). Schepen zijn als aantal ingevoerd in AERIUS. Voor de bepaling van 

de NOx-emissie wordt daarmee gebruik gemaakt van de emissiefactoren zoals deze in AERIUS 

opgenomen zijn (zie factsheet “Zeescheepvaart - emissiefactoren”)4. De bevoorradingsschepen zijn 

ingevoerd als “Container, GDC (stukgoed), RoRo GT: 3000-4999”. Voor de bepaling van de GT-klasse is 

aangenomen dat de Normand Sea Tantalus, met een GT van 3455, voor de bevoorrading gaat zorgen. 

 

Voor het stilliggen van schepen (standby vessel) bij het platform is in AERIUS een puntbron 

gemodelleerd met als sector Zeescheepvaart: Aanlegplaats (7510). Het standby vessel is gemodelleerd 

als “Sleepboten, werkschepen en overige GT: 100-1599” met een verblijftijd van 2.190 uur (3 maanden 

voltijds). Voor het bevoorradingsschip is aangenomen dat het schip bij elke aankomst 24 uur stilligt.  

 

In figuur 2 is de locatie van het boorplatform en de vaarroute weergegeven.  

 

 
2 Zie handboek “Werken met AERIUS Calculator 2021.2” 

https://www.aerius.nl/files/media/handleiding/calculator 2021/syllabus werken met aerius calculator.pdf  
3 De vaarbewegingen op het bestaande doorgaande (vaar)wegennet gaan verder op in het heersende verkeersbeeld. De 

depositiebijdrage van schepen met een herkomst of bestemming in het Nederlandse havengebied valt onder de vergunning van de 

vertrek- of aankomstlocatie en wordt daarom in dit onderzoek niet berekend en beoordeeld.  
4 https://www.aerius.nl/nl/factsheets/zeescheepvaart-emissiefactoren/13-01-2022  
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Figuur 2. Locatie boorplatform en vaarroute. 

5 Resultaten 

Uit AERIUS Calculator (bijlage 1) blijkt dat, als gevolg van de exploratieboring op het boorplatform L7-17, 

geen toename in stikstofdepositie wordt berekend. 
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Bijlage 1 AERIUS uitvoer 
















