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Persbericht 

Laat natuureffecten gaswinning boven Schiermon-
nikoog zien 
 

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert om in het milieu-

effectrapport voor de gaswinning in de Noordzee boven Schiermonnikoog de ef-

fecten op nabijgelegen natuurgebieden en de daar voorkomende zeezoogdieren 

en trekvogels te onderzoeken. Voordat minister Wiebes van Economisch Zaken 

en Klimaat een besluit neemt over de aardgaswinning, worden de milieugevolgen 

ervan onderzocht in een milieueffectrapport. Hij heeft de Commissie gevraagd om 

te adviseren over de benodigde inhoud daarvan. 

 

ONE-Dyas B.V. wil uit aardgasveld N05-A ten noorden van Schiermonnikoog en de 

Rottumerplaat aardgas winnen en proefboringen uitvoeren naar nieuwe gasvelden om 

daaruit mogelijk ook aardgas te winnen. Het gasveld N05-A en de potentiële nieuwe 

gasvelden liggen deels in Duitsland. 

 

De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport varianten en maatregelen te on-

derzoeken die leiden tot zo min mogelijk effecten op zeezoogdieren en trekvogels, zoals 

een variant met beperking van activiteiten in belangrijke eet- en trekperioden. Ook 

vraagt de Commissie maatregelen te onderzoeken die negatieve milieueffecten kunnen 

voorkomen of verminderen, bijvoorbeeld door het platform op een andere locatie te 

plaatsen verder weg van het nabijgelegen oesterherstelproject en/of het zuidelijk ge-

deelte van het natuurgebied Borkumse stenen. 

 

Omdat de gaswinning op ongeveer twintig kilometer van Schiermonnikoog en het Duitse 

eiland Borkum plaatsvindt is het van belang om in het milieurapport te laten zien hoe 

zichtbaar het platform is vanaf de eilanden, aldus de Commissie.  

 

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 en Klimaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3417
http://www.commissiemer.nl/

