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

Persbericht 

 
Onderzoek voor gaswinning B16-A Noordzee hoe 
gevolgen voor natuur te beperken   
 
Laat in het milieueffectrapport voor de gaswinning uit veld B16-A op de Noordzee 

de gevolgen voor de natuur zien, en onderzoek mogelijkheden om de gevolgen 

voor bruinvissen en het natuurgebied Doggersbank te beperken. Dat adviseert de 

Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies. De staatssecretaris 

van Economische Zaken en Klimaat heeft de Commissie om advies gevraagd over 

de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.  

 

Petrogas E&P B.V. wil uit gasveld B16-A op de Noordzee aardgas winnen. Daarvoor 

zijn twee nieuwe putten nodig en een platform. De verwachte productie is maximaal 

750.000 kubieke meter gas per dag, voor een periode van zo’n vijf jaar. De benodigde 

gasleiding en elektriciteitskabels worden aangesloten op andere platformen en gaan 

deels door het Natura 2000-gebied Doggersbank.  

 

De gaswinning heeft impact op het natuurgebied Doggersbank en op soorten die in en 

op de Noordzee leven. Onderzoek de mogelijkheden om verstoring te beperken, stelt 

de Commissie. Kijk voor de bruinvis en vissen naar maatregelen om onderwatergeluid 

te verminderen, zoals bellenschermen en geluidwerende mantels bij heien. Ook advi-

seert de Commissie te onderzoeken of de winning en kabels weg kunnen blijven van 

gebieden met veel natuurwaarden, zoals de randen van de Doggersbank.  

 

Het winnen en gebruiken van aardgas draagt bij aan de opwarming van de aarde. De 

Commissie vraagt daarom in te gaan op hoe de gaswinning past in de omschakeling 

naar duurzame energie en de Nederlandse klimaatdoelen.   

 

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

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/3680
http://www.commissiemer.nl/
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