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Tweede proefboring Hansa Hydrocarbons en OranjeNassau Energie
17 februari 2018 - Op donderdag 15 februari startte Greenpeace een protestactie op een boorplatform in
de Noordzee op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Deze actie leverde een
gevaarlijke en onverantwoorde situatie op. Oranje-Nassau Energie (ONE) en Hansa Hydrocarbons (Hansa)
hebben Greenpeace verzocht deze onveilige actie te staken. De eigenaar van het boorplatform heeft
aangifte gedaan bij de politie, die de actie op vrijdag 16 februari heeft beëindigd door de actievoerders van
het platform te halen.
Wij respecteren de standpunten van Greenpeace, maar constateerden dat de actie op het boorplatform een
onveilige situatie opleverde. Greenpeace had de wettelijke veiligheidszone van 500 meter rond het platform
geschonden en had het platform zonder toestemming betreden. Vanwege de barre weersomstandigheden hebben
wij de actievoerders tijdelijk aan boord onderdak verleend.
Hansa en ONE onderschrijven, net als Greenpeace, het belang van verduurzaming van de energievoorziening van
onze maatschappij. Aardgas is, als minst vervuilende fossiele brandstof, een logische keuze om het tekort aan
duurzame energie dat nu nog bestaat, te overbruggen. In Nederland gewonnen gas draagt in de energietransitie bij
aan het verkleinen van de afhankelijkheid van buitenlands gas.
Achtergrond
In een joint venture onderzoeken ONE, Hansa en Energie Beheer Nederland (EBN) een mogelijk gasveld in de
Noordzee op zo?n 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. De eerste proefboring vond in de zomer van
2017 plaats en toonde de aanwezigheid van aardgas aan. Deze tweede proefboring is bedoeld om vast te stellen
dat het om een winbare hoeveelheid gas gaat. Het boorplatform dat deze proefboring uitvoert, is een mobiele
installatie en zal na het onderzoek worden weggesleept. Een extern onderzoeksbureau heeft vastgesteld dat er
door de proefboring geen significant nadelige gevolgen te verwachten zijn voor het milieu. Het Ministerie van
Economische Zaken en Klimaat heeft op basis van dit extern onderzoek vergunning verleend.
Zodra blijkt dat in dit gebied succesvol gas gewonnen kan worden, zullen de hiervoor bestemde vergunningen
worden aangevraagd. Als onderdeel van deze vergunningsaanvragen wordt ook de impact op natuur en milieu
uitvoerig onderzocht. Verwacht wordt dat het totale vergunningentraject meerdere jaren zal duren, voordat met
gaswinning kan worden gestart.
Dialoog
Graag willen wij benadrukken dat wij een open dialoog met belanghebbenden zeer belangrijk vinden. Zo hebben wij
gesprekken gevoerd met onder meer de gemeente Schiermonnikoog, de gemeente Borkum (Duitsland), Werkgroep
Horizon en Gedeputeerde Staten Friesland. Wij erkennen de vragen en zorgen die er leven en de noodzaak van
goede informatievoorziening. De afgelopen maanden hebben wij daarom belanghebbenden proactief op de hoogte
gehouden. Dat zullen we blijven doen.
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