18 maart 2019
Persbericht

Aardgaswinning in A en B blokken in Noordzee

Laat effecten gaswinning op natuur zien
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport de effecten op het
natuurgebied Doggersbank en op de beschermde soorten, zoals de bruinvissen,
te beschrijven. Bruinvissen worden verstoord door onderwatergeluid afkomstig
van het project. De Commissie vraagt om maatregelen te onderzoeken die leiden
tot minder verstoring.
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. 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
Petrogas E&P Netherlands B.V wil - aansluitend op activiteiten die in dit gebied al
plaatsvinden - in de A en B blokken van de Noordzee aardgas winnen en heeft het
voornemen om in de komende tien jaar circa vijf gasvelden uit te rusten met een gasproductieplatform. Een deel van deze gasvelden bevindt zich onder het Natura 2000gebied Doggersbank.
De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Commissie m.e.r. om advies
gevraagd over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport.
Het advies
In het milieueffectrapport zullen de effecten van de aardgaswinning op het Natura 2000gebied Doggersbank worden onderzocht. Daarnaast zal in het rapport het onderwatergeluid door heien op vissen en zeezoogdieren, zoals de bruinvis, worden weergegeven.
De Commissie adviseert om varianten en maatregelen te onderzoeken die leiden tot
minder verstoring van de bruinvis, zoals bellenschermen en/of geluidwerende mantels.
De Commissie adviseert ook om in het milieueffectrapport verschillende varianten te
onderzoeken voor exploitatie en technische varianten, die kunnen mogelijk leiden tot
minder milieueffecten. Ook vraagt de Commissie te onderzoeken hoe het risico op
sterfte van vogels door het affakkelen van gas kan worden voorkomen of worden verminderd.

Noot voor de redactie
Op de website vindt u het volledige advies.
Voor meer informatie kunt u bellen met Sjoerd Harkema, 030 – 234 76 66 of 06 –55 79 47 73.

