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Persbericht 

 
Aardgaswinning Sillimanite-gasveld in Noordzee  
 

Meer inzicht in verstoring bruinvissen nodig 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de gaswinning uit het  

sillimanite-gasveld op de Noordzee beoordeeld. Zij adviseert het rapport aan te 

vullen met nadere informatie over de mogelijke verstoring van bruinvissen. Bruin-

vissen worden verstoord door onderwatergeluid afkomstig van het project. De 

effecten van dit onderwatergeluid op de bruinvissen zijn mogelijk groter dan in 

het rapport weergegeven.  

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. De bevoegde gezagen - in dit geval 

de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - 

besluiten over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Wintershall Noordzee B.V wil in blok D12 van de Noordzee aardgas winnen. Dit Silli-

manite-gasveld bevindt zich onder het Natura 2000-gebied Doggersbank. Het produc-

tieplatform komt buiten dit Natura 2000-gebied te staan. Gedurende 20-25 jaar zal naar 

verwachting ca. 3 miljoen Nm3 aardgas per dag geproduceerd worden. Het gas zal 

worden getransporteerd met een nieuwe pijpleiding (ca. 12 km) naar een bestaand plat-

form. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Land-

bouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten over de benodigde vergunningen zijn de 

milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Commissie m.e.r. gevraagd 

het rapport te toetsen. 

 

Het advies  

De Commissie mist op één onderdeel nog belangrijke milieu-informatie. Bruinvissen 

worden verstoord door onderwatergeluid. Bij dit project gaat het om geluid afkomstig 

van de heiwerkzaamheden voor de plaatsing van het platform en de plaatsing van de 

conductorbuizen. In het rapport is een verouderd geluidmodel gebruikt om de verstoring 

van bruinvissen te berekenen. Hierdoor is deze verstoring waarschijnlijk onderschat.  

 

De Commissie adviseert daarom met een nieuw en nauwkeuriger model de verstoring 

van de bruinvissen inzichtelijk te maken. Ook is het nodig om extra maatregelen te on-

derzoeken die leiden tot minder verstoring van de bruinvissen, zoals bellenschermen 

en/of geluidwerende mantels.   

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te vullen en daarna pas te besluiten 

over de benodigde vergunningen. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft 

aangegeven het advies over te nemen en de aanvulling voor te leggen aan de Com-

missie. 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3360
http://www.commissiemer.nl/

