
Zienswijze indienen  

Hoe kan ik mijn zienswijze kenbaar maken?

U kunt op verschillende manieren een 
zienswijze indienen:

Tijdens deze inloopbijeenkomst

Digitaal

Schriftelijk

Telefonisch

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

Alle zienswijzen worden betrokken in het advies 
reikwijdte en detailniveau dat het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat aan ONE-Dyas 
stuurt. Mede op basis van dit advies wordt het 
milieueffectrapport (MER) door ONE-Dyas 
opgesteld.
 
Te zijner tijd wordt het MER samen met de 
ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Op dat 
moment bent u weer in de gelegenheid om over 
het MER en de ontwerpbesluiten een zienswijze 
naar voren brengen.



Procedure m.e.r.
Mededeling

m.e.r.

Advies reikwijdte
detailniveau

Vergunning
aanvragen

MER

ONE-Dyas stuurt mededeling naar 
minister EZK

Minister EZK legt mededeling ter inzage

Van vrijdag 9 augustus tot en met  
donderdag 19 september 2019

Ministerie van EZK brengt advies 
reikwijdte en detailniveau uit

ONE-Dyas stuurt MER en  
vergunningaanvragen naar  
minister EZK ter beoordeling+

Wettelijk advies, inclusief 
advies van relevante Duitse 
overheden

 
Commissie m.e.r. 

Inspraak



Vervolg procedure
Ontwerp

Besluit
MER

Besluit

Minister EZK legt mededeling
ter inzage

Wettelijke adviseurs 
 inclusief advies relevante 

Duitse overheden

Eventueel naar Raad van State

Commissie m.e.r.

Inspraak

Beroep



Energietransitie en 
gaswinning

Nederland werkt aan een duurzame, betrouwbare, betaalbare en veilige energievoorziening. 
In het klimaatakkoord zetten we in op een CO2 reductie van 49% in 2030. We stappen over 
van fossiele bronnen naar duurzame energie uit wind, zon en aardwarmte. Maar zover is het 
nog niet.

Gasproductie belangrijke rol in overgang nieuwe energie
• Van de fossiele brandstoffen geeft aardgas de minste CO2-uitstoot. Daarom is gas in de transitie 
 naar duurzame alternatieven een belangrijke brandstof.
• Nederland gaat van het aardgas af. Maar de meeste huishoudens en bedrijven zijn nu nog 
 afhankelijk van aardgas. Om bijvoorbeeld warm te douchen of te koken.
• Naast het grote Groningenveld telt Nederland 240 kleine gasvelden. De meeste hiervan liggen 
 op de Noordzee. Alle kleine gasvelden samen zijn goed voor 60% van de Nederlandse 
 gasproductie.

Gas uit Nederland:
• Heeft een aanzienlijk lagere broeikasgas-uitstoot dan wanneer Nederland gas importeert.
• Vermindert de afhankelijkheid van gasimport uit andere landen.
• Biedt economische voordelen (gasbaten en werkgelegenheid).
• Kennis kan ingezet worden bij bijvoorbeeld geothermie en opslag waterstof.

De gasproductie uit de kleine velden neemt niet toe en wordt ook niet versneld. De totale 
gasproductie uit de kleine velden in Nederland neemt juist af en dat blijft zo.



Van plan tot gaswinning
Een bedrijf wil gas winnen. 
Welke vergunningen zijn nodig?

Opsporingsvergunning Stand van zaken:
Alleenrecht om in een gebied te mogen zoeken Vervangen door de winningsvergunning

Winningsvergunning Stand van zaken:
Alleenrecht om in een gebied gas te Verleend voor de blokken N4, N5 en N8
mogen winnen

Vergunningen in het kader van Wabo,  Stand van zaken:
Mijnbouwwet en Wet natuurbescherming Worden gecoördineerd aangevraagd in de
Toestemming voor specifieke activiteiten en  huidige (m.e.r.-)procedure
werkzaamheden, zoals het installeren en 
opereren van boor- en productieplatform 

Instemmingsbesluit Stand van zaken:
Toestemming om gas te mogen winnen,  Wordt gecoördineerd aangevraagd
zoals beschreven is in het winningsplan met de vergunningen in de huidige (m.e.r.-) 
 procedure
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