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Persbericht: proefboring aardgaswinning Schiermonnikoog 

 
Speciale aandacht voor natuur bij proefboring 

Schiermonnikoog 

 

De Commissie m.e.r. vindt dat de milieueffecten van één of twee proefboringen 

voor aardgaswinning ten noorden van Schiermonnikoog voldoende zijn beschre-

ven. In het rapport gaat speciale aandacht uit naar het voorkomen van effecten 

op natuur in de Noordzeekustzone. 

 

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. Het bevoegd gezag - in dit geval 

de minister van Economische zaken - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

GDF SUEZ E&P Nederland B.V. wil ten noorden van Schiermonnikoog in of net buiten 

het Natuurgebied Noordzeekustzone (Natura 2000) één of twee proefboringen uitvoe-

ren om te onderzoeken of er voldoende economisch winbaar aardgas aanwezig is. De 

minister van Economische zaken besluit binnenkort over vergunningen voor de proef-

boringen. Voorafgaand hieraan zijn de milieugevolgen van de proefboringen onderzocht 

in een milieueffectrapport. 

 

De minister heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen. 

 

Het advies 

De Commissie vindt het rapport goed leesbaar. De milieueffecten van de proefboring 

en het tijdelijke platform zijn voldoende beschreven. In het rapport gaat veel aandacht 

uit naar beschermde natuur in de directe omgeving. Zo zijn speciale vaarroutes voor 

werkverkeer en een minimale vlieghoogte voor helikopters onderzocht om onnodige 

verstoring van vogels te voorkomen. Uit het rapport blijkt ook dat er niet geheid wordt 

bij de aanleg van het platform, dit voorkomt negatieve effecten op het onderwaterleven 

(zoals de Bruinvis). 

 

Als uit de proefboring blijkt dat er een economisch winbare hoeveelheid aardgas aan-

wezig is, wil GDF SUEZ E&P overgaan tot gaswinning. Alhoewel het nu beoordeelde 

rapport hier al een doorkijk naar geeft, volgt later nog een apart milieueffectrapport voor 

de winning. 
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