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Geachte

,

Bij brief verzoekt u namens Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) een
vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nb-wet 1998) te
verlenen voor het aanleggen van een gastransportleiding Lauwersoog-Anjum als
beschreven in de bij uw aanvraag gevoegde bijlage.

Procedureel
Uw aanvraag is op 11 januari 2006 door de directie Regionale Zaken Noord van het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV) ontvangen. Bij brief
van 16 januari 2006 (kenmerk: DRZ/06/243/SM) heb ik de ontvangst van uw aanvraag
bevestigd.
Conform artikel 41, lid 1, van de Nb-wet 1998 heeft u binnen uw aanvraag uw belang bij
het verlenen van de vergunning gemotiveerd.
Bij besluit van 29 november 2005 (Staatsblad 2005, nr. 594) is het Besluit vergunningen
Nb-wet 1998 (hierna: Besluit) (Staatsblad 2005, nr. 437) op 30 november 2005 in werking
getreden. De in dit Besluit specifiek opgesomde activiteiten worden aangemerkt als
handelingen als bedoeld in artikel 16, lid 6, van de Nb-wet 1998 en projecten of andere
handelingen of categorieën van gebieden als bedoeld in artikel 19d, lid 3, van de Nb-wet
1998.
In artikel 2 sub k van voornoemd Besluit wordt: “activiteiten met betrekking tot opsporing,
winning en opslag van diepe delfstoffen;” genoemd. De activiteit waarvoor u vergunning
aanvraagt wordt begrepen onder de activiteiten als bedoeld in vorenstaand artikel.
Derhalve is de minister van LNV het bevoegd gezag met betrekking tot het in behandeling
nemen en besluiten op onderhavige aanvraag.
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Bij besluit van 15 april 2005 (nr. E/EP/RE/5018803, Staatscourant 29 april 2005, nr. 83)
hebben de ministers van EZ, VROM, LNV en V&W de Rijksprojectenprocedure (Wet op de
Ruimtelijke Ordening, artikel 39a e.v.) van toepassing verklaard op gaswinning onder de
Waddenzee. Onderhavig besluit is één van de besluiten als bedoeld in WRO art. 39i, eerste
lid, die vereist zijn voor de uitvoering van dit Rijksproject. Op grond van art. 39k van de
WRO is onderhavig besluit daarom voorbereid met toepassing van de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht en de
bijzondere regels in art. 39k van de WRO.
De minister van Economische Zaken heeft als projectminister een gecoördineerde
voorbereiding van de besluiten als bedoeld in WRO art. 39i, eerste lid en het
Rijksprojectbesluit bevorderd. Dit besluit is tegelijk met het Rijksprojectbesluit en de
besluiten als bedoeld in WRO art. 39i, eerste lid, als volgt voorbereid:
- op 18 april 2006 is door de projectminister een ontwerp van het besluit aan NAM B.V.
gezonden;
- op 18 april 2006 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in
de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- het ontwerp van het besluit heeft van 19 april tot en met 30 mei 2006 ter inzage
gelegen bij de ministeries van EZ, LNV en V&W, de provincies Fryslân en Groningen,
Waterschap Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en de gemeenten Dongeradeel, de
Marne en Kollumerland en Nieuwkruisland;
- er zijn twee openbare hoorzittingen georganiseerd, op 11 en 12 mei 2006, waarbij de
mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijzen naar voren te brengen.
Op grond van WRO art. 39n worden dit besluit, de overige besluiten als bedoeld in WRO
art. 39i, eerste lid, en het Rijksprojectbesluit gelijktijdig door de projectminister bekendgemaakt.

Besluit
Ik ben van mening dat met de betreffende, bij uw aanvraag behorende, passende
beoordeling de zekerheid is verkregen dat de aangevraagde activiteiten, gelet op de
relevante instandhoudingsdoelstellingen van het gebied, geen schadelijke gevolgen zullen
hebben voor de natuurlijke kenmerken van de betrokken beschermde gebieden, nu er
wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel bestaat dat er geen schadelijke
gevolgen zijn.
Deze conclusie geldt onder de geformuleerde vergunningvoorwaarden.
De vergunning heeft, meer specifiek, betrekking op het aanleggen van een ondergrondse
gastransportleiding voor de afvoer van onbehandeld gas van de productielocatie
Lauwersoog naar het gasbehandelingsstation Anjum, zulks in de omvang, opzet en via het
traject zoals aangeduid in uw aanvraag.
Voor een weergave van de inhoud van de aanvraag, de relevante wet- en regelgeving
alsmede het toepasselijk beleid verwijs ik naar bijlage 1 van dit besluit. In dezelfde bijlage
treft u voorts mijn inhoudelijke overwegingen hierop aan.
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Bijlage 2 bij dit besluit bevat de vermelding van de stukken welke de passende
beoordeling als bedoeld in artikel 19 f van de Nb-wet 1998 bevat.
De tekst van bijlage 1 alsmede de inhoud van de in bijlage 2 vermelde rapporten maken,
voor zover niet strijdig met dit besluit, onderdeel uit van onderhavig besluit, echter met
betrekking tot het MER echter uitsluitend voor zover het de beschrijvingen betreft die
relevant zijn met betrekking tot effecten en de beoordeling ervan in het kader van de
uitgevoerde passende beoordeling.

Voorwaarden en beperkingen
Ter bescherming van de in de Natura 2000-gebieden Lauwersmeer en Waddenzee
geldende natuurlijke kenmerken en (kwalificerende) waarden, verbind ik aan deze
vergunning de volgende voorwaarden en beperkingen.

1. Algemeen
1.1. De vergunning staat op naam van NAM en kan gebruikt worden door
medewerkers of in opdracht van NAM meewerkende personen. NAM blijft
verantwoordelijk voor een juiste naleving van deze vergunning.
1.2. Het tijdstip waarop de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van deze
gastransportleiding daadwerkelijk worden gestart dient minimaal 4 weken voor
de aanvang te worden gemeld aan de regiodirecteur van de directie Regionale
Zaken, vestiging Noord, van het ministerie van LNV (hierna: regiodirecteur
Noord).
1.3. De vergunninghouder dient ervoor zorg te dragen dat aan alle binnen de
vergunde werkzaamheden werkzame personen, waaronder het personeel van
derden, een toereikende schriftelijke instructie is verstrekt die is gericht op het
voorkomen en uitsluiten van handelingen die tot gevolg (kunnen) hebben dat de
aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden nageleefd.
1.4. De werkzaamheden dienen in goed overleg met of namens de regiodirecteur
Noord en overeenkomstig de ingediende aanvraag met kenmerk EO200512209015
en bijbehorende bijlagen - voor zover niet strijdig met onderhavige vergunning te worden uitgevoerd.
1.5. De werkzaamheden worden, met uitzondering van de korte periode dat
onvermijdelijk continu geboord moet worden, uitgevoerd tussen 7.00 en 19.00
uur en binnen de in de aanvraag bij de desbetreffende tracégedeelten
weergegeven perioden van het jaar.
1.6. De gastransportleiding dient een minimale dekking te krijgen en te houden zoals
voorgeschreven in NEN 3650.
1.7. Het voornemen tot het uitvoeren van een activiteit in afwijking van de aanvraag
dient terstond te worden gemeld aan de regiodirecteur Noord en kan slechts
plaatsvinden na verkregen instemming van de vergunningverlener.
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1.8. Er dient geen afval of andere verontreiniging in het gebied achter te blijven. De
machines en generatoren welke bij de uitvoering van de werken zullen worden
gebruikt, dienen in goede staat van onderhoud te verkeren; lekkages van koel-,
hydraulische vloeistoffen en smeermiddelen zijn verboden.
1.9. Opslag van olie, brandstoffen en vetten mag niet plaatsvinden binnen het Natura
2000-gebied Lauwersmeer.
1.10.Gemorste vloeibare of vaste verontreinigende stoffen moeten zo snel mogelijk
worden opgeruimd en hiertoe dient absorberend materiaal en doelmatig
gereedschap aanwezig te zijn.

2. Gedragsregels
2.1. De navolgende gedragsregels dienen te worden nageleefd:
• het gebruik van geluidsapparatuur anders dan ten behoeve van communicatiedoeleinden, de veiligheid betreffende, is niet toegestaan;
• het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen;
• het is niet toegestaan planten, of delen van planten te plukken, af te snijden of
uit te steken anders dan met betrekking tot de aanleg van de onderhavige
gastransportleiding noodzakelijk is.

3. Overige voorschriften
3.1. De vergunninghouder dient voor, tijdens en na de uitvoering van de werkzaamheden beschadiging van het Natura 2000-gebied Lauwersmeer zoveel mogelijk te
voorkomen dan wel te beperken en zo nodig te herstellen.
3.2. Na afloop van de werkzaamheden dienen de betrokken tracés in het gebied, tot
genoegen van de regiodirecteur Noord, zodanig in de oude staat te zijn
teruggebracht, dat een natuurlijk herstel kan optreden van de oorspronkelijke
vegetatie in het Natura 2000-gebied Lauwersmeer.
3.3. Het tijdstip waarop de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van deze
gastransportleiding daadwerkelijk worden beëindigd dient onverwijld te worden
gemeld aan de regiodirecteur van de directie Regionale Zaken, vestiging Noord,
van het ministerie van LNV (hierna: regiodirecteur Noord).

4. Beperken visuele verstoring
4.1. De lampen branden uitsluitend voor zover dat voor de op het werkterrein te
verrichten werkzaamheden, dan wel anderszins, in verband met de veiligheid
noodzakelijk is.
4.2. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk bij daglicht uitgevoerd. Voor zover
de werkzaamheden evenwel buiten dagverlichting worden uitgevoerd, is de
verlichting zodanig opgesteld en ingericht en zijn de lampen zodanig laag
gehangen en naar buiten toe afgeschermd, dat hinderlijke lichtstraling door
direct licht voor de vogels in het Natura 2000-gebieden Lauwersmeer en
Waddenzee wordt voorkomen.
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5. Meldingsplicht, aanwijzingen, wijzigen of intrekken vergunning
5.1. Van opgetreden incidenten, waaronder verstaan worden alle gebeurtenissen
waarbij onbedoeld schadelijke stoffen vrijkomen, dan wel waardoor anderszins
schade aan het Natura 2000-gebieden Lauwersmeer en Waddenzee kan worden
toegebracht, dient onverwijld melding te worden gedaan aan de regiodirecteur
Noord, onder overlegging van alle relevante gegevens.
5.2. Alle door of namens de regiodirecteur Noord gegeven aanwijzingen dienen
onverwijld te worden opgevolgd.
5.3. Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 kunnen de voorwaarden verbonden
aan dit besluit worden gewijzigd indien naar het oordeel van het bevoegd gezag
uit eigen waarneming of anderszins blijkt dat de effecten van de aanleg van deze
gastransportleiding mogelijk meetbare nadelige gevolgen voor de Natura 2000gebieden Lauwersmeer en/of Waddenzee hebben, andere dan die welke bij het
nemen van dit besluit op basis van de op dat moment beschikbare informatie
werden verwacht.
5.4. Onverlet artikel 43, lid 2, van de Nb-wet 1998 geldt dat, indien met betrekking tot
de toepasselijke wetgeving op enig moment mocht blijken dat de aanleg van
deze gastransportleiding zodanige schade aan de kenmerken en waarden van de
Natura 2000-gebieden Lauwersmeer en/of Waddenzee dreigen toe te brengen dat
hieraan door het geven van aanwijzingen of het stellen van aanvullende
voorwaarden redelijkerwijs niet kan worden tegemoet gekomen, dan zal de
vergunning door of namens mij worden ingetrokken.
5.5. Alvorens tot wijziging van vergunningvoorwaarden dan wel intrekking van de
vergunning over te gaan, wordt de houder van deze vergunning in de gelegenheid gesteld haar zienswijze naar voren te brengen.

6. Toezicht
6.1. NAM geeft overeenkomstig afdeling 5.2. van de Algemene Wet Bestuursrecht alle
medewerking aan de door de minister van LNV aangewezen toezichthouder(s).

7. Looptijd vergunning
7.1. De aan de vergunning verbonden bovenstaande voorwaarden komen, voor wat
betreft de aanleg van de gasleiding, drie jaar na het tijdstip waarop de
vergunning onherroepelijk is geworden, te vervallen;
7.2. Met betrekking tot het in gebruik houden van de gasleiding is de vergunning
geldig tot en met 31 december 2040.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,

dr. C.P. Veerman
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Inhoudelijke overwegingen.
Overzicht van de rapporten die, met inachtname van het hiervoor gestelde,
tezamen de passende beoordeling ex artikel 19f Nb-wet 1998 vormen.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn
voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van
de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. Geen beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen
zienswijzen over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht.

