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Geachte heer Rosch, 
   

Op 14 juli 2021 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage een voorlopig advies uitgebracht 
over het Milieueffectrapport Gaswinning N05-A van ONE-Dyas B.V. De Commissie adviseerde om het 
milieueffectrapport op een aantal punten aan te vullen. Graag geven wij hierbij de Commissie een 
overzicht van de huidige stand van zaken. 
 
Eén van deze punten in het advies van de Commissie betrof de gekozen locatie van het 
productieplatform in verband met de ligging binnen de Borkumse Stenen. Naar aanleiding van de 
ingediende zienswijzen heeft ONE-Dyas de onderbouwing van de locatiekeuze aangevuld en bekeken 
of er, met in achtneming van de zienswijzen, mogelijkheden zijn voor een optimalisatie van de 
locatie. Hiervoor is opnieuw gekeken naar de boortrajecten om alle aardgasvelden en prospects te 
bereiken, en naar de aanwezigheid van stenen aan het oppervlak. Ook heeft een andere locatie 
invloed op het tracé van de pijpleiding en de kabel. 
 
Dit heeft geleid tot de conclusie dat een zuidelijker locatie mogelijk lijkt te zijn. Om vast te stellen of 
het daadwerkelijk kan en wat de effecten zouden zijn, is aanvullend onderzoek op zee nodig. ONE-
Dyas wil dit onderzoek uitvoeren in oktober, afhankelijk van de weersomstandigheden. De 
benodigde resultaten komen enkele weken na het onderzoek beschikbaar. 
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De beantwoording van deze vraag en de overige vragen van de Commissie hangt af van de definitieve 
locatie en de resultaten van het hierboven beschreven onderzoek. Naar verwachting kunnen we de 
aanvulling op het MER N05-A voor het einde van het jaar indienen. 
 

Met vriendelijke groet, 
ONE-Dyas B.V. 
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Chris de Ruyter van Steveninck Peter Nieuwenhuijze
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