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Persbericht 

 
 
Milieueffecten gaswinning boven Waddeneilanden 
goed in beeld 
 
De milieueffecten voor de aardgaswinning in de Noordzee ten noorden van 

Schiermonnikoog zijn goed beschreven in het aangevulde milieueffectrapport. 

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over dit 

rapport. De minister van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie ge-

vraagd de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

ONE-Dyas wil aardgas winnen uit aardgasveld N05-A ten noorden van Schiermonnik-

oog. Ze wil een onbemand productieplatform installeren en vanaf een tijdelijk boorplat-

form een aantal putten boren. Ook wil ze een leiding aanleggen vanaf een windpark 

voor elektriciteit op het boorplatform en een pijpleiding voor de afvoer van het gas. Voor-

dat de minister besluit over de omgevingsvergunning, zijn de milieugevolgen onder-

zocht in een milieueffectrapport.  

 

Het milieueffectrapport bevat alle informatie, zegt de Commissie, voor een besluit over 

de omgevingsvergunning waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.   

 

Het onderzoek naar milieueffecten heeft ertoe geleid dat het plan is aangepast. Zo is 

een nieuwe locatie gekozen die verder af ligt van een kwetsbaar natuurgebied. Ook 

wordt de zee minder verontreinigd door afvalstoffen af te voeren naar het vaste land en 

door afvalwater al op het platform te reinigen.  

 

In het gebied vinden ook veel andere activiteiten plaats. De Commissie geeft als advies 

mee dat de verschillende overheden samen bijhouden welke activiteiten worden uitge-

voerd of gepland. Door activiteiten te spreiden is schade aan kwetsbare onderwaterge-

bieden te voorkomen. 

 

 

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

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/

