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Geachte heer x, 

Mede naar aanleiding van de door u toegekende ontheffing (met kenmerk 
toek.FF2004C.544.jh d.d. 9 december 2004) volgens artikel 75 van de Flora- en 
faunawet willen wij u het volgende voorleggen. 

Uit de door ARCADIS opgestelde "Natuurtoets ondergrondse aardgasbuffer 
'Zuidwending' bijlage ontheffingsaanvraag ex-artikel 75 Flora- en faunawet" d.d. 
juli 2004, komt naar voren dat in het plangebied van de zoutwinningsconcessie 
"Adolf van Nassau" diverse algemene beschermde broedvogels. planten, 
zoogdieren en amfibieën voorkomen. 

Verboden handelingen ten aanzien van deze algemeen voorkomende 
beschermde soorten kunnen grotendeels worden vermeden door de 
werkzaamheden uit te voeren volgens het werkprotocol (bijlage 2 van het 
ARCADIS-rapport). Op deze manier wordt tevens aan de zorgplic ht voldaan. 

Niet alle schade is te vermijden, waardoor voor een aantal soorten 
verbodsbepalingen worden overtreden. Hiervoor is tot op heden een ontheffing 
vereist en in dit geval ook verkregen (het gaat om de zwanebloem, gewone 
bosspitsmuis, huisspitsmuis, mol, veldmuis en woelrat). Op 29 oktober 2004 
heeft minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit echter de 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) in het kader van artikel 75 van de 
Flora en faunawet naar de Tweede Kamer gestuurd. De AMvB verleent diverse 
vrijstellingen, bijvoorbeeld voor veel voorkomende soorten. De zogenoemde 
voorhangprocedure van 8 weken is hiermee van start gegaan. Tijdens deze 
periode kan de Tweede Kamer de minister verzoeken om overleg over de AMvB. 
Aan het eind van de voorhangprocedure treedt de AMvB in werking, volgens 
recente ontwikkelingen (kamervragen} naar verwachting eind januari/begin Akzo Nobel S;ilt uv 
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E/EP/5 

Ingevolge artikel 38 van de Mijnbouwwet moet de beslissing op de aanvraag voor een 

vergunning inzake de Wet milieubeheer voor een mijnbouwwerk ten behoeve van het 

winnen worden aangehouden totdat de Minister van Economische Zaken heeft ingestemd 

met het winningsplan als bedoeld in art. 34 van de Mijnbouwwet. 

Op 30-08-1954 is de Concessie "Adolf van Nassau" verleend, op 13-03-1967 is deze 

concessie uitgebreid (per 01-01-2003: Winningsvergunning "Adolf van Nassau"). 

Op 13-04-2005 is door Akzo Nobel Salt B.V. instemming gevraagd met het ingediende 

winningsplan. 

Instemming met het winnningsplan is inmiddels verleend en separaat, parallel aan de 

onderhavige vergunningverlening, in procedure gebracht. 

Op 13-04-2005 is door Akzo Nobel Salt B.V., een aanvraag ingediend voor een opslag

vergunning ingevolge artikel 25 van de Mijnbouwwet en is instemming gevraagd met het 

ingediende Opslagplan. 

Instemming met het Opslagplan is inmiddels verleend en separaat, parallel aan de 

onderhavige vergunningverlening, in procedure gebracht. 

Addendum: 

Op 15-04-2005 is van Akzo Nobel Salt B.V. een brief ontvangen (kenmerk Bng/AEx), 

geregistreerd onder nummer E/EP/5022564, bedoeld als aanvulling (addendum) op de 

vergunningaanvraag. Verzocht wordt om deze toevoeging in de procedure mee te nemen. 

In de brief is aangegeven dat de cavernes van fase I in een andere dan de oorspronkelijk 

aangegeven volgorde zullen worden ontwikkeld. 

De twee meest noordelijk geprojecteerde cavernes (Al en A5) kunnen pas worden 

ontwikkeld, nadat uit nader onderzoek is gebleken dat zij inderdaad door een voldoende 

dikke zoutwand zijn omgeven. Caverne AS, oorspronkelijk voorzien als reserve positie, 

komt dus vooralsnog te vervallen, terwijl de oorspronkelijke reserve positie A6 nu wordt 

ontwikkeld. Met het oog hierop is besloten om A 7 als reserve positie toe te voegen. 

Procedure Algemene wet bestuursrecht 

Op grond van artikel 8.6 van de Wet milieubeheer zijn de paragrafen 3.5.2. tot en met 

3.5.5. van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing op het tot stand komen van het 

besluit omtrent de verlening van de vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. 

Milieueffectrapportageprocedure: 

- Ontvangst Startnotitie bij EZe O 1-10-2003 
- Ontvangstbevestiging EZ aan AKZOe 24-10-2003e

- Verzending Startnotities aan (wettelijk-) adviseurs/belanghebbendene 24-10-2003e

incl. verzoek om advies aan Commissie voor de milieueffectrapportage (Ciemer) 

- Publicatie "Kennisgeving" Startnotitie (Staatscourant, Veendammer)e 28-10-2003e

-T.i.1. /Inspraak m.b.t. Startnotitiee 29-10-2003 t/m 26-11-2003e
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- Dat het consortium, ten aanzien van maatregelen in relatie tot de gevolgen vane

bodemdaling voor waterhuishouding inmiddels in overleg is getreden met hete

Waterschap Hunze en Aa's is een goede zaak geacht.e

Gemeente Veendam merkt op: 

- In MER en vergunningaanvraag wordt het gebied getypeerd als "woonwijk met weinige

verkeer", met richtwaarden 45-40-35 dB(A). De gemeente beschouwt bij vergunning

verlening het gebied als "landelijk gebied" met als richtwaarden 40-35-30 dB(A).e

- Door de provincie Groningen zijn recent in de avondperiode in de omgeving vane

Zuidwending/Ommelanderwijk geluidmetingen uitgevoerd; resultaat L95-niveau op ca.e

250 meter van de weg 32.0 dB(A), voor een gevel van een woning (aan de wegzijde)e

36.6 dB(A). In 2000 is in de dagperiode een indicatieve meting uitgevoerd; resultaate

L95: 38 dB(A). Bij dit lage achtergrondniveau kan het project meer geluidsconsequentiese

hebben dan in het MER en de aanvraag berekend. Hier dient bij de vergunningverleninge
rekening te worden gehouden;e

- De gemeente zal in het bestemmingsplan ten behoeve van de aardgasbuffer de geluid

zone moeten vaststellen. Uit MER en aanvraag blijkt niet eenduidig waar de 50 dB(A)

contour moet komen te liggen;e

- Het bij de vergunningaanvraag gevoegde akoestisch onderzoek (Peutz) heeft slechtse

betrekking op fase 1 van het project;e

- Het door Peutz gebruikte rekenmodel is niet compatibel met het door de gemeentee

Veendam en de provincie Groningen gebruikte zonebeheermodel (Geonoise). Tene

behoeve van vaststellen en beheer van de zone is het noodzakelijk dat het model wordte

geconverteerd naar Geonoise;e

- Wat is exact de bedrijfssituatie eind fase II? Hiermee moet rekening gehouden wordene

bij vaststellen van de 50 dB(A)-contour;e

- Voor de huidige zoutwinning in Zuidwending bestaat een geluidscontour rond hete

pompgebouw. Er is in MER en vergunningaanvraag niet ingegaan op cumulatie van dezee

contour met nieuwe activiteiten. Is rekening gehouden met tweede pompgebouw?;e

- Op de boorlocatietekeningen (Al t. A4en boringen ZW-1 t/m ZW-9) is een rode contoure

aangegeven, volgens de toelichting zijn het bestaande en maximum geplande contouren.e

Wordt hier bedoeld geluidcontouren? Rond bestaande pompgebouw, nieuwe pompstatione

en gasstation staan echter geen contouren. In de vergunning zou een 50 dB(A)-contoure

moeten worden opgenomen;e

- Hoe en wanneer wordt het milieubeheersplan nader uitgewerkt, krijgt gemeente dat tere

advisering toegezonden?;e

Specifieke punten uit het MER:e

- S10: Verbruikscijfers methanol ontbreken, hoeveel wordt verbruikt, hoe met hoeveele

transportbewegingen en via welke route wordt methanol aangevoerd?;e

- S13: verwachte bodemdaling fase I komt niet overeen met figuur 5.4.5. op pag. 5.14;e
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- S 15: opmerkingen over visuele effecten, aanbrengen beplanting, zijn niet conforme

recente afspraken over landschappelijke inpassing;e

- Pag. 4.8: Boorlocatie wordt beschreven als 65x80 meter, bestemmingsplan gaat uit vane

50x50 meter;e

- § 4.6.7: Afblazen van installatiedelen in noodgevallen lijkt ons acceptabel, maare

noodzaak voor afblazen bij gepland onderhoud is ons gegeven de aanwezigheid van eene

offgascompressor niet duidelijk;e

- Pag. 4.41: Op figuur 4.4.1. is de ligging van de ondergrondse elektriciteitskabel vanafe

station Meeden niet aangegeven;e

- § 4.10.5.4: Gebruik gasturbine i.p.v. elektromotor voor aandrijving gascompressore

wordt op basis terugverdientijd (SPOT 20 jaar) onverantwoord geacht. Als uitgegaane

wordt van gasturbinecompressor met elektromotor als aandrijving kan van dit systeeme

gebruik gemaakt worden om tijdens de productiefase elektriciteit op te wekken. In dite

licht lijkt genoemde terugverdientijd irreëel hoog;e

- Pag 5.43: Gesproken wordt over een "offgas burner", elders is aangegeven dat eene

offgascompressor wordt benut. We gaan er van uit dat geen "offgas bumer" wordte

geïnstalleerd;e

- §4.7.1: Moet geen relatie worden gelegd met gasleidingbrand in Zuidwending in dee

jaren zeventig, de recente leidingbrand in België". Levert het feit dat gas in het hoofd

leidingnet reukloos is extra veiligheidsrisico's op?;e

- §3.3.5, 4.10.4.6 en 6.3: Is voor terugvoeren van boorgruis in cavernes is vergunninge

nodig op grond Lozingenbesluit? Dit ontbreekt in §3.1 bij "te nemen besluiten";e

- §6.2.1: verhogen minimum druk (40 naar 90 bar) wordt ten onrechte als milieu

investering opgevoerd, er liggen vooral bedrijfsmatige redenen aan ten grondslag;e

- §4.6.3: Bij gasproductie is de gasstroom aanvankelijk verzadigd met waterdamp,e
betekent dit dat later methanolinjectie overbodig is en kan vervallen?;e

- §4.10.5.2: Kan benodigde hoogte compressorgebouw gereduceerd worden door kwarte

slag kantelen van de compressor?;e

Specifieke punten aanvraag, aanvullend t.o.v. MER:e

-Tabel 7.1: twee getallen teveel (83 en 0.0), drie elementen zijn niet ingevuld;e

- Tabel 7.6.1: aspect "zoutwinning/gasproductie"is wel in akoestisch rapport uitgewerkte

maar niet opgenomen in de tabel. Van belang is op te merken dat geluidbelasting lager is 
dan tijdens Hzoutwinning/gasinjectie"; 

- §7.7.1: Bodembescherming NRB, overwogen kan worden om voor de inzichtelijkheide

het bodemrisicodocument toe te voegen aan de aanvraag;e

-Tabel 7.7.1: verklaring afkorting SWDC?;e

- Bijlage D (RA) §2.0: Is terecht scenario "leidingbreuk binnen een gebouw" op de gas-

installatie weggelaten?;e

- Bijlage D (RA) §4.4: leidingbreuk leiding (aanname diameter 36") is niet meegenomen,e

dit is wel wenselijk;e

- Bijlage D (RA) §7: Aanbevolen wordt om aansluitingen van gasleidingen op puttene

zodanig te plaatsen dat bij leidingbreuk gas van woonbebouwing af is gericht;e
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Specifieke punten akoestisch rapport: 

- Pag. 4: Aangegeven is dat bevoegd gezag grenswaarde 50 dB(A) hanteert gedurendee

boorwerkzaamheden., waarop is dit gebaseerd en is dit uitsluitend in het jaar date

boorwerkzaamheden plaatsvinden of geldt dit voor de hele periode tot 2014?;e

- Wij vragen ons af ofewel getoetst moet worden aan de Handreiking industrielawaai,e

omdat voor de inrichting als bedoeld in artikel 41 W gh is geluidszonering nodig en zijne

de grenswaarden uit de Wet geluidhinder van toepassing;e

- Pag. 12: In tekst is sprake van 10 glycol- en 10 methanolpompen, terwijl op pag. 13e

aangegeven is 10 methanol- en 2 glycolpompen?;e

- Pag. 12: Hier is dat aangegeven geluidniveaus slechts gedurende 3 weken optreden, dite

moet zijn 2x 3 weken;e

- Tijdens het boren van putten wordt m.n. laag frequent geluid geproduceerd. Voor dee

eerste fase gepland in 2006 betekent dit gedurende 24 weken. Van laag frequent geluid ise

bekend dat het hinder kan veroorzaken. Er is geen wettelijk toetsingskader anders dan hete

weergegeven equivalente (A-gewogen) beoordelingsniveau. Bij NAM-boringen wordte

wel een bepaalde waarde gehanteerd (Li 50 dB(A) op 300 meter). Als dit bij woningene

wordt overschreden en middels afscherming geen reductie mogelijk is wordt bewonerse

overnachting elders aangeboden. Wij zouden in de milieuvergunning soortgelijkee

verplichtingen opgenomen willen zien. Eisen zouden moeten worden gesteld aan dee

maximale hoogte van geluidbronnen tijdens boorwerkzaamheden, ook zouden allee

boringen moeten worden afgeschermd en niet alleen de boringen die dichtbij dee

woningen worden geplaatst.e

Riiksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) merkt op: 

- In §3.3.7 van het MER is te lezen dat de bescherming van archeologische monumentene

geregeld is in de Monumentenwet 1988. Het beleid op het gebied van archeologischee

monumentenzorg houdt meer in dan het beheer van wettelijk beschermde monumenten.e

Verwijzing naar het verdrag van Malta en de wijziging van de monumenten wet (2005)e

zou meer op zijn plaats geweest zijn. Bij de aanleg van het nieuwe pompstation en hete

gasstation met bijbehorende leidingen dient rekening gehouden te worden met bekendee

waarden (archeologisch waardevolle terreinen [ ook niet beschermde terreinen] ene

vindplaatsen] en verwachtingswaarden;e

- In §5.2.2. wordt aangegeven dat archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden op dee

locatie waar het gasstation wordt geplaatst. Is hierbij ook gekeken naar de locatie van hete

pompstation en de leidingstraten? Het onderzoek is uitgevoerd door werkgroepe

Prehistorie van het veenkoloniaal Museum te Veendam. Het verbaast ons dat niet eene

daartoe gecertificeerd archeologisch bedrijf in de arm is genomen;e

- Bij het MER ontbreekt de rapportage van het uitgevoerde archeologisch onderzoek, dite

betekent dat de ROB de onderzoeksresultaten nu niet kan toetsen. Op basis van de ine

§5.2.2. opgenomen minimale gegevens kan geen goed beeld worden verkregen van hete

archeologisch belang van de locatie.e
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explosieve verbranding niet is uitgesloten, geen apparatuur dan wel gereedschap 

gebruikt, dat vonken kan veroorzaken; 

3.e de buitenverlichting op het terrein van de inrichting is, ook wat de hoogte daarvane

betreft, tot het voor het verrichten van de nodige werkzaamheden op dat terrein ofe

ter bescherming van het milieu noodzakelijke beperkt; de lampen brandene

uitsluitend voor zover zulks voor het op het terrein van de inrichting verrichten vane

werkzaamheden of in verband met de bewaking van de inrichting dan wele

anderszins in verband met de veiligheid noodzakelijk is; de verlichting is zodanige

opgesteld en ingericht en de lampen zijn zodanig afgeschermd, dat hinderlijkee

lichtstraling voor de omgeving zoveel mogelijk wordt voorkomen;e

4.e doeltreffende maatregelen zijn genomen om laad- en loswerkzaamheden lekvrij tee

doen geschieden; op plaatsen waar laad- en loswerkzaamheden worden verrichte

zijn zodanige voorzieningen getroffen of maatregelen genomen, dat het wegvloeiene

van stoffen door opvang of anderszins wordt voorkomen;e

methanol en glycol opslagtanks zijn tegen overvulling beveiligd;e

de tanks voor de opslag van methanol en glycol en de verlading ervan voldoen aane

hoofdstuk 3 uit CPR 9-2 (vloeibare aardolieprodukten, bovengrondse opslag,e

kleine installaties, 1' druk, uitgave 1985); hierbij is methanol K 1-produkt en glycole

wordt gezien als K3-produkt;e

5.e het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van dee

arbeidsomstandighedemegeling is, voor zover op de inrichting betrekking hebbend,e

in overleg met de commandant van de plaatselijke brandweer opgesteld; voor ine

gebruik name van de aardgasbuffer wordt het Groepsrisico ten gevolge van dee

inrichting ter beschikking gesteld aan de plaatselijke brandweer;e

6.e de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, tene

minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede staat van onderhoude

en voor onmiddellijk gebruik aanwezig en wel op doeltreffende en goed bereikbaree

plaatsen;e

7.e zodanige voorzieningen zijn getroffen dat de installatie te allen tijde, indien nodig,e

veilig uit bedrijf genomen kan worden (bijv. m.b.v. een noodstroomvoorziening);e

8.e in de controle/regelkamer is een noodstop-knop aangebracht;e

9.e alvorens de inrichting onbemand wordt achtergelaten is deze door een te houdene

inspectie op haar goede werking gecontroleerd; indien bij zodanige controle ofe

anderszins een defect of mankement wordt geconstateerd, zullen, wanneere

daardoor gevaar, schade of hinder voor de omgeving ontstaat of dreigt te ontstaan,e
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verwijld maatregelen worden genomen ter voorkoming of beperking daarvan, 

terwijl de inrichting of het betrokken deel zonodig buiten werking wordt gesteld; 

het weer in bedrijf nemen geschiedt niet dan nadat vaststaat dat het mankement 

doeltreffend is verholpen; 

10. toekomstige ontwikkelingen en veranderingen van de installatie als bedoeld in 
artikel 8.1 derde lid,juncto artikel 8.13, lid 1 sub g, van de Wet milieubeheer 
worden ten minste vier weken voor de verwezenlijking daarvan, medegedeeld aan 
de inspecteur-generaal der mijnen; 

B. Bodem en oppervlaktewater 
1. ten einde de nulsituatie vast te stellen is: 

a. de bodem van de inrichting voor het begin van de aanleg door een ter zake 
deskundige instelling aan een onderzoek naar de bodemkwaliteit onderworpen; 
b. met behulp van het onder a. genoemde onderzoek inzicht verkregen in de aard en 
concentratie van mogelijk verontreinigende stoffen in de bodem en in het 
grondwater; ter zake van de uitvoering van dit onderzoek kunnen nadere eisen 
worden gesteld door de inspecteur-generaal der mijnen; 
c. het resultaat van het onderzoek als bedoeld onder a. wordt zo spoedig mogelijk 
overlegd aan het bevoegd gezag; 

2. binnen zes maanden na in gebruik name van respectievelijk het pompstation en de 
gasplant worden bij de inspecteur-generaal der mijnen bodemrisico rapportages 
ingediend over de resultaten van een Bodemrisicobeoordeling zoals gedefinieerd in 
de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB); uit 
deze rapportage blijkt dat de bodembeschermende voorzieningen of maatregelen, 
inclusief de bedrijfsriolering, leiden tot een bodemrisico categorie A 
(verwaarloosbaar risico); 

3. ter controle van het grondwater worden voordat de activiteiten starten op en/of 
rond de boringen, het pompstation en het gasstation peilbuizen geplaatst; de plaats 
van deze peilbuizen behoeft de goedkeuring van de inspecteur-generaal der mijnen; 

4. de vergunninghoudster verzorgt ten minste eenmaal per jaar een bemonstering en 
een analyse van het grondwater; 
de analyseresultaten worden ten minste tien jaar bewaard en kunnen te allen tijde 
worden getoond aan de controlerende ambtenaren van het bevoegd gezag; 

5. bemonstering en analyse vindt plaats conform NEN 5740; het monitoringssysteem 
wordt ingericht en beheerd conform de Nederlandse richtlijn monitoring 
bodemkwaliteit bedrijfsmatige activiteiten; 
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indirect in een niet afsluitbare verbinding; indien er sprake is van twee 

veiligheidskleppen met bijbehorende afsluiters dan zijn deze afsluiters onderling 

zodanig gekoppeld, dat wanneer de ene klep is afgesloten de andere niet gesloten is 

of kan worden; de voorzieningen voor het koppelen van de afsluiters zijn zodanig 

aangebracht en onderhouden, dat een goede werking daarvan te allen tijde is 

verzekerd; 

6.e instrumenten, regelapparatuur en afsluiters zijn zodanig aangebracht, dat zije

gemakkelijk vanaf de begane grond dan wel vanaf een loopbrug, bordes of trape

kunnen worden bediend en verwisseld;e

7.e drukapparatuur, samenstellen en druksystemen worden periodiek gekeurd conforme
de Regels voor toestellen onder druk;e

G. Energie 
1.e bij het in werking hebben van de inrichting wordt voortdurend gezorgd voor een zoe

hoog mogelijke energie-efficiency;e

H. Externe veiligheid 
1.e de volgens CPR-18 (uitgave 2000) berekende waarde van het plaatsgebonden risicoe

is niet hoger dan 10e
6/jaar buiten de op figuur 2, pagina 46 van dee

vergunningaanvraag aangegeven rode risicocontour; de vergunninghouder toont dite

voor de aanvang van de bouw van de gasinstallaties met risicoberekeningen aan;e

I.e Milieurapport 
1.e vóór 1 april van ieder kalenderjaar wordt een rapport gestuurd aan het bevoegde

gezag waarin de milieubelasting van het afgelopen jaar wordt gerapporteerd, dee

plannen die dat jaar verwezenlijkt zijn en de plannen die nog openstaan of nieuwe
zijn bedacht; deze rapportage voldoet aan artikel 3, eerste tot en met vierde lid vane

het besluit milieuverslaglegging (Besluit van 17 november 1998, houdendee
uitvoering van titel 12.1 van de Wet milieubeheer);e

VOORSCHRIFTEN t.a.v. een tijdelijk aanwezig mobiel mijnbouwwerk (boor

installatie) op boorlocatie Zuidwending A-1 t/m A-4, eventueel de locaties A-5 en A-6 

I. Algemeen 
1.e de buitenverlichting bij het mobiele mijnbouwwerk is, ook wat de hoogte daarvane

betreft, tot het verrichten van de nodige werkzaamheden of ter voorkoming vane

gevaar, tot het noodzakelijke beperkt; de lampen branden uitsluitend voor zover hete

voor het verrichten van werkzaamheden of in verband met de bewaking dan wele

anderszins in verband met de veiligheid noodzakelijk is; de verlichting is zodanige
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opgesteld en ingericht en de lampen worden zodanig afgeschermd, dat hinderlijke 

lichtstraling voor de omgeving zo veel mogelijk wordt voorkomen; 

2.e het brandbestrijdingsplan als bedoeld in artikel 3.9 lid c van de arbeidsomstandig

hedenregeling is, voor zover betrekking hebbend op het oprichten en (tijdelijk) ine

stand houden van het mobiele mijnbouwwerk, in overleg met de commandant vane

de plaatselijke brandweer opgesteld en is tijdens het boren op de locatie aanwezig;e

3.e de in het brandbestrijdingsplan bedoelde blusmiddelen en toestellen zijn, tene

minste in de beschreven omvang en variëteit, steeds in goede staat van onderhoud,e

voor onmiddellijk gebruik beschikbaar en wel op doeltreffende en goed bereikbaree

plaatsen aanwezig;e

II. Lucht 
1.e de concentratie stikstofoxiden in rookgassen van zuigermotoren voor dee

opwekking van elektriciteit wordt zo spoedig mogelijk door een afzonderlijkee

meting bepaald, tenzij de concentratie in de voorafgaande periode van drie jaare

reeds is bepaald; voor de meting is de REGELING MEETMETHODEN EMISSIE

EISEN STOOKINSTALLATIES MILIEU-BEHEER B van toepassing; dee

resultaten van de meting worden gestuurd aan de inspecteur-generaal der mijnen;e

2.e de continue en incidentele emissies die bij de werkzaamheden vrijkomen wordene
geregistreerd in een meet- en registratiesysteem;e

m. Bodem en water 
1.e het terrein waarop de mobiele boorinstallatie zich bevindt, is zodanig ontworpen,e

aangelegd, ingericht en onderhouden dat verontreiniging van de bodem of hete
oppervlaktewater wordt voorkomen; bodembeschermende voorzieningen ofe
maatregelen, dienen te voldoen aan eisen gesteld voor een bodemrisicocategorie Ae
zoals gedefinieerd in de NRB 2001;e

2.e schadelijke of verontreinigende stoffen mogen niet in het oppervlaktewatere

terechtkomen dan wel in de bodem dringen; verontreinigd hemelwater wordte
opgevangen en naar elders afgevoerd;e

3.e de bij een boring te gebruiken of vrijkomende stoffen, die de bodem of hete
oppervlaktewater kunnen verontreinigen, worden zodanig op het terreine
opgeslagen, dat geen verontreiniging kan optreden;e

4.e sanitair afvalwater, verontreinigd hemelwater en overig bedrijfsafvalwater wordte
opgevangen en afgevoerd naar een externe verwerker;e

5.e indien door wat voor oorzaak ook verontreinigende stoffen op of in de bodeme

dreigen te geraken of zijn geraakt zorgt de vergunninghoudster onverwijld voor:e

a.emelding daarvan aan de inspecteur-generaal der mijnen;e
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boonnaterieel wordt zo nodig in overleg met de gemeente en wegbeheerder 
vastgesteld; 

2.e voor de etmaalwaarde van de verkeersbewegingen van en naar het boorwerk,e
beoordeeld volgens de "Circulaire inzake geluidshinder veroorzaakt door hete
wegverkeer van en naar de inrichting" (29 februari 1996) geldt een streefwaardee
van 50 dB(A);e

VI. Afvalstoffen/gevaarlijke stoffen 
1.e het ontstaan van afvalstoffen wordt door maatregelen zoveel mogelijk voorkomen;e

2.e afvalstoffen zijn in goed gesloten, niet lekkend, tegen weersinvloeden bestendig ene

zonodig geuroverlast voorkomend verpakkingsmateriaal verpakt en worden zoe

spoedig mogelijk afgevoerd; boorgruis wordt afgevoerd in afgesloten containers, ere

wordt voorkomen dat tijdens transport eventuele vloeistoffen uit het boorgruise

verontreiniging kunnen veroorzaken;e

3.e de vergunninghoudster houdt een register bij waarin, onder vermelding van dee

datum van afvoer, nauwkeurig aantekening wordt gehouden van de soort ene

hoeveelheden van de van het mijnbouwwerk afgevoerde afvalstoffen;e

4.e de opslagplaatsen tot 10 ton voor gevaarlijke (afval)stoffen in emballage voldoene

aan de volgende aspecten (paragrafen) zoals vermeld in de richtlijn CPR 15-1e

'Opslag gevaarlijke stoffen in emballage', Opslag van vloeistoffen en vaste stoffene

(0-10 ton), tweede druk 1994, van de Commissie Preventie van Rampen doore

gevaarlijke Stoffen:e
- Onverenigbare combinaties(§ 6.1)e
- Verpakking en etikettering (§6.4.1)e
- Gebruik(§ 6.5)e
- Instructie, voorlichting en organisatorische maatregelen(§ 6.6)e
- Opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen(§ 6.7)e
- Veiligheidssignalering(§ 6.8)e
- Compartimentering(§ 7.2, 8.2, 9.2 en 10.2)e
- Constructie opslagruimte(§ 7.3.1, 7.4.1, 8.3.1, 9.3.2,)e

- Technische voorzieningen (§11.1, 11.2 en 11.3).e

VII. Energie 
1.e bij het in werking hebben van het mijnbouwwerk wordt voortdurend gezorgd voore

een zo hoog mogelijke energie-efficiency;e

VIII. Documenten 
1.e voor zover zij voor de mobiele boorinstallatie zijn afgegeven, zijn de onderstaandee

documenten of een kopie daarvan, gedurende de werkzaamheden op de mobielee
boorinstallatie aanwezig, of worden op verzoek onverwijld aan de toezichthoudere
gezonden:e
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paragraaf 4.4 van het MER. De booractiviteiten bestaan samengevat uit een aantal stappen 

die uiteindelijke resulteren in boorgaten met buizen tot een diepte van een kleine 1500 

meter. De boringen worden nagenoeg loodrecht boven de toekomstige cavernes uitgevoerd. 

De locaties staan aangegeven in tekening 1 . 

De uitgebreide stappen van het boorproces staan in bijlage A. Ter vermindering van hinder 

van het boren worden de volgende maatregelen toegepast: 

de boorinstallatie is zo geluidarm mogelijk ontworpen 

+ de verlichting wordt zodanig ontworpen en bedreven dat een minimale hinder voor de 

omgeving te verwachten is. 

Voor de reststoffen van de boringen wordt verwezen naar hoofdstuk 8. 

Zoutwinning 

De zoutwinning staat gedetailleerd beschreven in paragraaf 4.5 van het MER. Samengevat 

is zij identiek aan de huidige zoutwinning ter plaatse. De enige verschillen zijn dat in plaats 

van olie stikstof als blanketmedium zal worden toegepast en vooruitlopend op latere 

gasbuffering per caverne een extra boring wordt toegepast. 

Volgens planning zal de winning tussen 2007 en 201 O plaats vinden. Meer technische 

gegevens zullen worden opgenomen in de aanvraag voor een winningsvergunning, die 

separaat van deze aanvraag bij het ministerie van Economische Zaken zal worden 

ingediend. 

De zoutvoorkomens waar het hier om gaat zijn uitgebreid onderzocht. Akzo Nobel beschikt 

allereerst over uitgebreide kennis op basis van de bestaande zoutwinning. Verder is de 

ondergrond door TNO driedimensionaal in kaart gebracht. Hieruit is onder meer gebleken dat 

het zoutvoorkomen bestaat uit twee aan elkaar geschakelde zoutbergen. In het onderhavige 

project wordt alleen de noordelijke berg geëxploiteerd. Door de Duitse ingenieursbureaus 

IFG (lnstitut für Gebirchsmechanic te Leipzig) en DEEP zijn studies uitgevoerd naar de te 

verwachten thermische en mechanische belastingen van de ondergrond. Op basis van deze 

studies zijn o.a. de ligging, de diepte en de vorm van de cavernes ontworpen. 

Reeds tijdens het boren worden allerlei metingen uitgevoerd op basis waarvan het ontwerp 

bijgesteld kan worden. Ook tijdens het uitlogen worden de samenstelling van het zout en de 

vorm van de caverne voortdurend bewaakt. Op deze wijze wordt de vorming van de 

cavernes van begin tot eind gecontroleerd, zodat de maximale zekerheid geboden wordt dat 

zij de hoge drukken en diverse temperatuur-wisselingen kunnen weerstaan. 
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De locaties van de boorputten zijn aangegeven in bijgevoegde tekening 1. De cavernes 
bevinden zich onder deze putten. De ontwikkeling van de cavernes staat aangegeven in 
figuur 3.3.1 

De belangrijkste technische gegevens van de cavernes zijn samengevat in tabel 3.3.1 

Tabel 3.3.1 Technische gegevens cavernes 

Grootheid waarde eenheid 

aantal cavernes fase 1 4 stuks 

diepte tussen 1000 en 1500 m 

hoogte 250-450 m 

geometrisch volume per caverne fase 1 <0,6'1 miljoen m" 

totaal geometrisch volume fase 1 ' <2.4' miljoen m" 
maximum pekelafvoer naar Delfzijl 15001] m"/h 
,, .inclusief de winning uit de bestaande cavernes ,, exclusief convergentie 

Het proces is schematisch weergegeven in figuur 3.3.2. 

Ten behoeve van het project wordt een nieuw pompstation gebouwd, gelegen ten zuiden van 
het bestaande pompstation. Het water wordt betrokken van de waterfabriek te Veendam. Bij 
de uitloging van de cavernes wordt pekel gewonnen. Deze pekel wordt, eventueel na 
verdere naverzadiging in de reeds in gebruik zijnde cavernes, naar de fabriek in Delfzijl 
gepompt. 
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Tabel 5.1 Overzicht van de energetische capaciteit van de verschillende installatiedelen in fase 1. De 

aantallen componenten staan nog niet exact vast; het totale vermogen wel. 

ZOUlWINNING (nieuw) 

uitloogpompen 

pekelpompen 

kleinverbruikers' 

Subtotaal 

aantal 

4 

3 

verm.(MW) /st verm.(MW) 

1.5 

0.2 

6 

0.6 

2 

9 

GASSTATION 

Elektrisch 

aantal verm. (MW) /st verm.(MW) 

inj.compressoren 2 27.6 

inj.compressoren 2 18 

off gas compressor 

warmw. cire.pompen 

glycolpompen 

water export pomp 

methanol pompen 

methanol pompen 

1 

5 

2 

0.015 

0.03 

0.0011 

0 

0 

0 

2 

8 

2 

0.0075 

0.0011 

0.0037 

0 

0 

0 

drainwater pomp 1 0.0011 0 

instrumentlucht 3 0.045 0 

Subtotaal 74 

Totaal elektrisch 

thermisch 

aantal th. verm. (MW) /st 

83 

verm.(MW) 

water heaters 5 9.3 47 

water heater 1 9.3 9 

glycol regenerator 

off gas bu rner 

4 

1 

0.6 

1.024 

2 

1 

brandstof gas 1 0.295 0 

glycol luchtkoelers 4 0.195 1 

compressor koelers 2 26.4 53 

2 8.8 18 

compressor seals 

gas analysers 

Totaal thermisch 131 
,, zoals regelsystemen, motorbediende kleppen, verltcht1ng, trac1ng, diverse pomp1es etc. 
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Het verwachte energieverbruik staat vermeld in paragraaf 7.4. 

6 WERKTIJDEN 

De inrichting zal tijdens zoutwinning in beginsel volcontinu in bedrijf zijn. 

Voor de gasbuffering wordt vergunning gevraagd om injectie- en uitzend-apparatuur 

gedurende 1250 vollasturen per jaar in bedrijf te hebben en de overige apparatuur (o.a. om 

de installaties warm te houden) volcontinu. Details van de onderbouwing staan in paragraaf 

4.6.4 van het MER. Mocht het genoemde aantal vollasturen te gering blijken, dan zal een 

wijzigingsvergunning voor een ruimere capaciteit aangevraagd worden. 

De inrichting wordt normaliter onbemand bedreven; zie voor details paragrafen 4.5.5 en 4.6.5 

van het MER. 

7 OPGAVE VAN DE AARD EN OMVANG VAN DE BELASTING VAN HET 

MILIEU 

7.1 Bodemdaling 

Net als bodemtrillingen is bodemdaling een aspect dat in de winningsvergunning wordt 

geregeld. Deze aspecten worden daarom meegenomen in de aanvraag voor een 

winningsvergunning, die separaat van deze aanvraag bij het ministerie van Economische 

Zaken zal worden ingediend. Voor de volledigheid worden hieronder de conclusies uit het 

MER (zie paragraaf 5.4) gegeven voor zover het de maximale gevolgen van fase I betreft. 

De berekende bodemdalingen zijn weergegeven in figuur 5.4.5 van het MER. De waarden 

van de berekende dalingen moeten vooral in het perspectief van hellingshoeken gezien 

worden. Eventuele schade wordt namelijk voornamelijk door de hellingen bepaald. Deze 

hellingen worden nagenoeg niet beïnvloed door de grootschalige bodemdaling van de 

gaswinning of de natuurlijke inklinking. De maximale helling die ter plaatse van de 

lintbebouwingen van Ommelanderwijk ten gevolge van het project in fase I optreedt, 

bedraagt 1 cm op 500 meter of wel 0,001 °. Schade wordt ten gevolge van dergelijke 

hellingen niet verwacht. Dit geldt ook voor de cumulatie van het onderhavige project met de 

gevolgen van de gaswinning. Mocht tijdens de exploitatie schade ontstaan die aan de 

zoutwinning ten gevolge van dit project toe te rekenen valt, dan zal de aanvrager de kosten 
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voor het herstel dragen. Voor eventuele schade na bedrijfsbeëindiging wordt in het kader van 

de Mijnwet een fonds opgericht dat onder beheer van het Ministerie van Economische zaken 

staat. 

Enige waterhuishoudkundige gevolgen zullen in samenspraak met het waterschap en de 

NAM (in verband met de bodemdaling ten gevolge van de gaswinning in de omgeving) 

worden besproken. 

7.2 Bodemtrillingen 

Dit onderwerp is behandeld in paragraaf 5.5 van het MER. De conclusie is dat zoutwinning -

voor zover bekend - nooit aanleiding gegeven heeft tot bodemtrillingen en dat deze ook ten 

gevolge van het onderhavige project (inclusief gasbuttering) niet worden verwacht. 

7.3 Veiligheid 

Naar de veiligheid is een aparte studie uitgevoerd. Deze is integraal overgenomen in bijlage 

D. Uit figuur 2 van deze studie blijkt dat het plaatsgebonden risico ter plaatse van 
woonbebouwing maximaal 1o 8/j zal bedragen. Het Nederlandse risicobeleid staat een 
maximaal risico van 1 o 6/j voor en zodat dus ruimschoots aan het beleid zal worden voldaan. 

Het Nederlandse risicobeleid stelt verder speciale eisen aan ongevallen waarbij 10 of meer 
personen tegelijkertijd zouden kunnen overlijden. Ook aan deze eisen zal worden voldaan. 

Bij het uitwerken van het ontwerp zullen de risico's opnieuw worden berekend. Omdat thans 
allerlei conservatieve aannamen zijn gemaakt, wordt verwacht dat dan zal blijken dat de 

risico's nog beduidend lager zullen liggen dan thans berekend. 

7.4 Energie 

Tijdens het zoutwinnen blijken de uitloogpompen (opvoerdruk 80 bar) de grootste 

energieverbruikers. 

Voor de berekening van het jaarlijks energieverbruik ten gevolge van gasbuttering in fase 1 

wordt uitgegaan van 10 cycli van 125 vollasturen per jaar. Derhalve 1250 vollasturen per 

jaar. Het gemiddeld geraamde verbruik staat in tabel 7.1. 

De elektrische compressoren blijken tijdens gasbuttering volledig bepalend voor het verbruik 

van de elektrische energie, en voor ca. 75% van alle energie die op de locatie wordt 
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verbruikt. Uitgedrukt in primaire energie is het aandeel nog groter omdat voor bij de 

opwekking van elektriciteit en transport via het openbare net circa 50% van de primaire 

energie verloren gaat, zodat de compressoren eigenlijk twee maal zo veel energie vragen 

dan op locatie verbruikt wordt. Als tweede komen de warmwaterketels naar voren met circa 

18% van het totaal. De overige verbruikers blijken tamelijk ondergeschikt. 

De totale COremissie in fase I wordt geschat op 8,8 kton. Daarmee blijft de installatie ruim 

onder de 25 kton, de waarde waarboven voor stookinstallaties deelname aan het Europese 

broeikasgassen handelssysteem verplicht is. 

In paragraaf 4.10.5.4 van het MER is de energetische optimalisatie van de inrichting 

aangetoond. Zowel intern als extern bleken er geen economisch verantwoorde opties te zijn 

om het energieverbruik te reduceren. 
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Tabel 7.6.2 Berekende maximale geluidniveaus LAma, 

lmmissiepositie 

(zie figuur 1, 

bijlage E) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

booractiviteiten 

(maximaal) 

58 

57 

52 

44 

52 

50 

48 

38 

47 

51 

situatie 2009/2010: 

"zoutwinning/gasopslag, 

fase I" 

39 

37 

35 

31 

36 

37 

37 

34 

38 

40 

7.7 Overige milieuaspecten 

7.7.1 Bodem- en grondwaterverontreiniging 

De relatief grootste bedreiging van bodem en grondwater doet zich voor tijdens het boren. 

Ter voorkoming van verontreiniging wordt op de boorlocatie vooraf een asfaltplaat, met 

vloeistofgoot rondom en een opvangput, aangelegd. 

Tijdens de zoutwinning en gasbuffering zijn de bodembedreigende risico's minimaal. Dit 

hangt samen met de aard van het proces en is verder het gevolg van de maatregelen die 

getroffen worden om bodemverontreiniging te voorkomen. Uitgangspunt is daar bij dat 

voldaan wordt aan de eisen die leiden tot bodemrisico categorie A (verwaarloosbaar risico) 

van Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Er zullen maatregelen getroffen 

worden zoals: 

-,. kathodische bescherming van metalen leidingen en tanks 

opvangbakken onder opslagtanks in overeenstemming met de geldende CPA-richtlijnen 

� vloeistofdichte vloeren op plaatsen waar lekkage van olie of van andere 

milieubezwaarlijke vloeistoffen redelijkerwijs niet uitgesloten kan worden. 
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7.7.4 Opgave van overige aspecten schade en hinder 

In beginsel kan van de activiteiten 's nachts enige lichthinder ondervonden worden. Dit 

aspect is beschreven in paragraaf 5.12.4 van het MER. Er worden de nodige maatregelen 

getroffen om deze hinder te minimaliseren. 

Andere aspecten van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting zijn niet van belang. Dit 

geldt bijvoorbeeld voor aspecten zoals geur en straling 

8 BEHEER AFVAL- EN RESTSTOFFEN 

8.1 Boringen 

Bij het boren circuleert de spoeling in een gesloten systeem, d.w.z. bovengronds wordt op 

schudzeven het boorgruis afgescheiden. Aansluitend wordt de spoeling het boorgat weer 

toegevoerd. 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de hoeveelheden aan boorgruis en 

boorspoeling die vrijkomen. De spoeling en het zoute boorgruis wordt via een 

pekelproductieboring op de locatie Zuidwending gerecirculeerd en omgewerkt tot 

productiepekel. De hoeveelheden reststoffen per boring zijn gegeven in tabel 8.1 

Tabel 8.1 Indicatieve hoeveelheid reststoffen per boring 

Omschrijving 

Spoeling 

Vaste stof 

Totaal 

zoet (m3) "'l)zout (m Totaal (m0
) 

105 105 

1.080 1.080 

165 165 

230 230 

270 1.310 1.580 

Uit de tabel blijkt dat circa 400 m 3 vaste afvalstoffen per boring ontstaat: het boorgruis. 

Naar de milieu-technische optimale verwerking van dit boorgruis is een uitgebreide 

milieugerichte levencyclus (afgekort MLCA of LCA) uitgevoerd door TNO. Uit deze studie, 

die in paragraaf 6.3 van het MER beschreven is, blijkt dat terugvoeren van het boorgruis in 

gebruikte cavernes aanzienlijk milieuvriendelijker is dan de onderzochte alternatieven 

"afvoeren naar een stortplaats" respectievelijk "afvoeren naar een verwerker". 

















  

    











-39- 50351884-KPS/TPE 04-1030 

BIJLAGE C COÖRDINATEN PUTTEN 

(volgens RD) 

De fasering van het gebruik van de putten staat in par. 4.3 van het MER. 

CAVERNEA1 258266.547 568082.996 

CAVERNE A2 258113.724 567824.834 

CAVERNEA3 258001.781 567546.494 

CAVERNE A4 257850.740 567287.290 

CAVERNEA5 257964.708 568087.356 

CAVERNE A6 257811.639 567829.345 

CAVERNE A7 257666.325 567566.908 

CAVERNE AB 257646.019 568082.716 

CAVERNE A9 257495.540 567823.185 

CAVERNE A10 257345.139 567563.609 
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BIJLAGE D RISICO ANALYSE 

notitie van NRG "Risico-inschatting aardgasbuffer Zuidwending" d.d. juli 2004 

1 INLEIDING 
In dit hoofdstuk wordt de veiligheid van de ondergrondse gasopslag besproken. Daartoe is een 
kwantitatieve risicoanalyse opgesteld. De van belang zijnde ongevallen betreffen een blow-out uit de 
gasopslag, een breuk of lek van de gasleidingen naar de gasbehandeling en breuk of lekkage van de 
gasleiding vanaf de Gasunie aftakking naar de gasbehandeling. Het plaatsgebonden risico (voorheen 
individueel risico) gegeven een ongeval, is berekend conform de methodiek beschreven in de richtlijn 
voor kwantitatieve risicoanalyse "het paarse boek" [1] in het navolgende aan te duiden met "CPR1 BE". 

Voor de berekening van de gevolgen is gebruik gemaakt van het programma SAVE Il [2], dat 
gebaseerd is op de modellen die beschreven staan in de uitgaven "Methoden voor het berekenen van 
fysische effecten" [4] en "Methoden voor het bepalen van mogelijke schade aan mensen en goederen 

door het vrijkomen van gevaarlijke stoffen" [5], respectievelijk het "gele-boek" en het "groene-boek". 

2 MODELLERING 

Aardgas bestaat vrijwel volledig uit methaan (CH4). Dit gas is niet toxisch. Voor de kwantitatieve 
risicoanalyse behoeft een toxische gaswolk derhalve niet gemodelleerd te worden. In afgesloten 
ruimten kan het gas overigens wel leiden tot verstikking door verdringing van de aanwezige lucht. 

Op de locaties zijn geen gebouwen voorzien met omvangrijke volumes waardoor explosieve 
verbranding van opgehoopt gas tot een wezenlijk extern risico zou kunnen leiden. Dit geldt ook voor 
de locatie waar de gasbehandeling plaatsvindt. Derhalve worden de berekeningen beperkt tot de 
risico's als gevolg van blow-outs en leidingbreuk buiten gebouwen. 

2.1 Modellen voor de verspreiding en fysische effecten ontsteking 
Bij het vrijkomen van het gas zal in eerste instantie een geforceerde menging van gas met lucht 
optreden waarbij een brandbaar gas/luchtmengsel ontstaat. Vanaf het punt waar de snelheid van het 
gas verwaarloosbaar is geworden ten opzichte van de windsnelheid, zal de verdere verspreiding en 
verdunning van het gas bepaald worden door meteorologische condities. 

Voor de berekening van de afmeting van de vlam die ontstaat bij ontbranding van het uitstromende 
gas is gebruik gemaakt van het model van een turbulente vrijstraal (jet). Bij een niet-directe ontsteking 
van het gas wordt het gas verspreid. Hiervoor is een Gaussisch verspreidingsmodel aangenomen. 
Door dispersie vindt een verdunning met lucht plaats waardoor een explosief mengsel kan ontstaan. 
Op basis van het verspreidingsmodel kan het explosieve gasvolume worden berekend. De 
daaropvolgende ontbranding van het gas kan heeft twee kenmerken die soms deels gelijktijdig kunnen 
optreden: een flash-lire die warmte-straling tot gevolg heeft, en explosieve verbranding die leidt tot 
drukeffecten. 

De modellen in SAVE Il die gebruikt zijn voor de berekening van de verspreiding en de 
brandbare/explosieve gasvolumes die ontstaan na dispersie van het vrijkomende gas zijn identiek met 







-43- 50351884-KPS/TPE 04-1030 

Bij directe ontsteking (kans 0.09 volgens CPR1 BE) zal een verticale jet lire (omhoog gerichte fakkel) 

ontstaan, waarbij de vlam zelf en de intense hittestraling dodelijk letsel kunnen veroorzaken. 

Vertraagde ontsteking 

Vertraagde ontsteking is niet aannemelijk, aangezien het aardgas in vertikale richting uitstroomt en ver 

onder zijn explosiegrenzen zal zijn verdund voordat het mogelijke ontstekingsbronnen in de omgeving 

tegenkomt. Derhalve is vertraagde ontsteking voor ondergrondse leidingen niet meegenomen in de 

berekening. 

Verticale blow-out uit de productieput 

Bij een blow-out van de productieput treedt een hoge verticale uitstroming op. De eerdergenoemde 

opmerkingen ten aanzien van de ontsteking bij ondergrondse leidingen zijn evenzeer van toepassing 

op dit scenario. 

3.3 Schade naar de bevolking 
Voor elk van de in figuur 1 voorkomende effecten wordt een effectcontour vastgesteld. Deze geeft aan 

het gebied waarbinnen schade aan de omgeving verwacht wordt. 

PLAATSGEBONDEN RISICO 

Jet-lire en flashelire 

Personen die zich binnen contour bevinden van de verbranding zullen overlijden, ongeacht of ze 

binnenshuis of buitenshuis verblijven. In SAVE Il kan dit eveneens worden ingesteld. 

Volgens CPR18E is de kans op overlijden buiten de vlam van een flash lire nul. 

Bij een jet lire zal de kans op overlijden buiten de vlam gelijk aan 1 zijn zolang de warmtebelasting 

groter is dan 35 kW /m2. Voor het gebied waar de warmtebelasting kleiner is dan 35 kW /m2 geldt dat 

personen binnenshuis in het geheel niet overlijden en buitenshuis volgens een zekere probit functie: 

Pr= { 36,38 + 2,56 x In ( 04/3 x t) }, waarbij Q de warmtebelasting en t de blootstellingstijd. 

De blootstellingstijd wordt gelimiteerd tot maximaal 20 seconden. 

De kans op overlijden buitenshuis wordt dan: 

FE,out = 0,14 x 0,5 x [ 1 + erf( {Pr-5) / ✓2)] 

GROEPSRISICO 

Naast de kans dat één van de hiervoor beschreven effecten optreedt wordt rekening gehouden met de 

impact die de verschillende effecten kunnen hebben op de bevolking (groepsrisico). Daartoe wordt 

normaliter per scenario het aantal slachtoffers berekend, rekening houdende met het soort effect, de 

kans van optreden van dat effect en de bevolkingsdichtheid in de omgeving, gegeven het ongeval. 

Aangezien de gevolgen van de verticale blow out en breuk/lekkage van de flowlines met verschillende 

software pakketten zijn berekend, kan het groepsrisico niet volgens bovenstaande methode worden 

bepaald. Evenwel wordt aannemelijk gemaakt dat het groepsrisico zal voldoen aan de limiet gezien 

het verloop van het plaatsgebonden risico contouren (zie hoofdstuk 6 Resultaten) 
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4 BESCHOUWDE SCENARIO'S 

4.1 Blow-out 
De kans op een volledige blow-out wordt ingeschat 4,5E-5 per jaar, gebaseerd op internationaal 

verzamelde gegevens [3]. Aangezien er sprake is van 2 productieputten dient de 

begingebeurtenisfrequentie op een locatie van de gasopslag 9E-5 per jaar te bedragen. 

Een ander ongeval betreft een blowout als gevolg van een wireline operatie (eens in de 3 jaar). In dat 

geval wordt een inspectie verricht met behulp van sonar apparatuur die verticaal in de afsluiter wordt 

ingebracht. Tijdens deze operatie is een speciale sluis bovenop de put aangebracht. De diameter van 

de leidingen en kleppen van deze sluis is beduidend geringer als van het afsluitergedeelte van de put 

zelf. Bij volledige breuk van deze sluis is de uitstroming derhalve aanmerkelijk geringer. Gegeven het 

feit dat ook de frequentie van voorkomen geringer is (ca. 3,5E-6 / jaar [3]) zal dit scenario niet verder 
beschouwd worden. 

In het document "Auswikungen von Störfällen im Speicherbtrieb auf die Nachbarshaft" [6] zijn reeds 

diverse scenario's beschouwd. Dit document is opgesteld in een samenwerkingsverband van diverse 

Duitse organisaties. Op grond van deze gegevens heeft ingenieursbureau Deep de stralen bepaald 

rondom de gasopslag met een zekere warmtebelasting [8]. De cirkels zijn op conservatieve wijze 

berekend, dat wil zeggen dat de maximum cirkels zijn bepaald gegeven alle mogelijke 

weersomstandigheden. Aan de hand van het verloop van de warmtebelasting kan met behulp van de 

probit functie de kans op overlijden worden berekend. 

4.2 Breuk bovengrondse pijpleidingstuk 

Bij de berekeningen is ervan uitgegaan dat de flow lines een diameter van 16" (400 mm) hebben met 

een inwendige diameter van 350 mm. De faalfrequenties voor lekkage en leidingbreuk zijn conform 

CPR 1 BE , respectievelijk 5 x 1 o ' /mij en 1 x 10e7/m/j. 

Bij de berekening is ervan uitgegaan, dat bij leidingbreuk een dusdanige drukdaling in het systeem zal 

optreden, dat direct zowel de putten als de manifolds automatisch zullen worden gesloten. 

4.3 Ondergrondse hoge druk gas flow lines 
Bij de berekeningen is hier eveneens uitgegaan dat de flow lines een diameter van 16" (400 mm) 

hebben met een inwendige diameter van 350 mm. De faalfrequenties voor lekkage en leidingbreuk 

zijn weer conform CPR 1 BE , respectievelijk 5 x 10·
7 

/mij en 1 x 10'
7
/m/j. Opgemerkt wordt, dat de 

gebruikte faalfrequentie volgens CPR1BE, welke van toepassing is voor leidingdiameters groter dan 

150 mm aanzienlijk hoger is dan feitelijk voor grotere leidingdiameters (waarvan hier sprake is, 

namelijk 16"ofwel 400 mm) geldt. 

4.4 Ondergrondse drukleiding gasleiding 

Deze gasleiding verbindt de gasinstallatie met het hogedruk gasnet van Gasunie. 

De leiding heeft de volgende ontwerpuitgangspunten: 














