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Persbericht 

 
 
Onderzoek verschillende varianten voor gas-
transport vanaf Nieuwehorne 
 
Het bedrijf Vermilion Energy wil aardgas winnen bij de plaats Nieuwehorne in 

Friesland. De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) adviseert om va-

rianten voor de aanleg van de bijbehorende gastransportleiding te onderzoeken 

op de effecten voor het nabijgelegen natuurgebied Katlijker Schar. Ook vraagt zij 

in het milieueffectrapport te onderzoeken in hoeverre bodemdaling en trillingen 

optreden. De gemeente Heerenveen heeft de Commissie m.e.r. om advies ge-

vraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport. 

 

Vermilion Energy wil op de mijnbouwlocatie Nieuwehorne uit twee nieuwe velden aard-

gas winnen. Voor het transport van het aardgas naar het gasbehandelingsstation bij 

Mildam moet een gasleiding worden aangelegd. De gasleiding zal het beschermde na-

tuurgebied Katlijker Schar doorkruisen. Voordat de gemeente besluit over de benodigde 

wijzigingen van bestemmingsplannen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieu-

effectrapport. 

 

Er zijn verschillende routevarianten mogelijk voor het tracé van de gasleiding naar Mil-

dam. Het aanleggen van de gasleiding kan bijvoorbeeld de waterhuishouding van de 

beschermde natuurgebieden verstoren. De Commissie adviseert om een variant te on-

derzoeken waarbij de leiding om het natuurgebied Katlijker Schar heen gaat. Ook vraagt 

de Commissie te onderzoeken in welke mate de winning van aardgas leidt tot bodem-

daling en trillingen, ook in combinatie met omringende gasvelden zoals het Lange-

zwaagveld. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen - besluit over het project. Zie 

ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3420
http://www.commissiemer.nl/

