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Persbericht 

 
 
Milieueffectrapport aardgaswinning in A en B blok-
ken in de Noordzee bijna compleet 
 
Het milieueffectrapport voor de aardgaswinning in de A en B blokken in de Noord-

zee is bijna compleet, zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar 

advies. Alleen de milieugevolgen bij een lekkage of andere calamiteit zijn nog niet 

beschreven. De minister van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie 

gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.  

 

Petrogas E&P B.V. wint al aardgas uit drie bestaande velden in de A en B blokken in 

de Noordzee en wil in de komende tien jaar circa vijf nieuwe gasvelden ontwikkelen. 

Een deel van deze gasvelden bevindt zich onder het beschermde natuurgebied Dog-

gersbank. Er is een milieueffectrapport opgesteld voor de activiteiten die de komende 

drie jaar worden uitgevoerd. De minister van Economische Zaken en Klimaat en de 

minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besluiten over de mijnbouwmilieu-

vergunning en de natuurbeschermingswetvergunning.  

 

Het rapport beschrijft welke milieugevolgen zullen optreden door de aardgaswinning. 

Voorbeelden zijn de aantasting van het bodemleven en verstoring van zeezoogdieren 

door het heien. Wel mist er nog informatie over wat de milieugevolgen zijn bij een cala-

miteit. Te denken valt aan een lekkage, een aanvaring of als gas uit het boorgat ont-

snapt (‘blow-out’). De Commissie vraagt daarnaast om nog te beschrijven wat de nood-

maatregelen zijn en wat de milieugevolgen zijn van de inzet van bestrijdingsmiddelen.  

 

De Commissie beveelt ook aan om de zeebodemdaling te monitoren en na te gaan of 

groen (bouw)licht kan worden gebruikt bij de aanlegfase. Hiermee neemt het risico af 

dat (trek)vogels hun oriëntatie kwijtraken.  

 

De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit 

te nemen over de aardgaswinning.  

 

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

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. De bevoegde gezagen – de minis-

ter van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit - besluiten 

over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3361
http://www.commissiemer.nl/

