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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
 
Locatiekeuze gaswinning Vledderveen en  
Wilhelminaoord vraagt om meer onderzoek naar 
effect op natuur  
 
Om een locatie te kunnen kiezen voor gaswinning bij Vledderveen en Wilhelmina-

oord is meer onderzoek nodig naar de effecten op de natuur. Dat zegt de Com-

missie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat had de Commissie gevraagd 

om het rapport te beoordelen. 

 

Vermilion wil in de omgeving van Vledderveen en Wilhelminaoord aardgas opsporen en 

winnen. Ze onderzoekt waar dit het meest geschikt is. Voordat de staatssecretaris van 

Economische Zaken en Klimaat hierover een besluit neemt zijn de milieugevolgen van 

negen mogelijke locaties onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport laat zien dat een aantal locaties afvallen, omdat ze Werelderfgoed Koloniën 

van Weldadigheid aantasten.  

 

Om een voorkeurslocatie te kunnen kiezen is meer onderzoek naar de effecten van 

gaswinning op de natuur nodig, zegt de Commissie. Doe meer onderzoek naar de ge-

volgen voor de beschermde natuur op de verschillende locaties en hoe die gevolgen 

zijn te voorkomen. Ook de effecten van stikstof op Natura 2000-gebieden moeten vol-

gens de Commissie preciezer worden onderzocht.  

 

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft aangegeven dit advies over te 

nemen en zal het aangevulde rapport opnieuw aan de Commissie voorleggen. 

 

 

 

 

 

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

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 staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat - besluit over het project. Zie ook www.commissie-

mer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3559
http://www.commissiemer.nl/
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