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ONE-Dyas is op Schier om te informeren, niet om te overtuigen 

De plannen van ONE-Dyas om boven de Waddeneilanden aardgas te produceren, stuiten op verzet. 

Deze dinsdag is het bedrijf, samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, op 

Schiermonnikoog om bewoners bij te praten. Toch weet ook financieel directeur Chris de Ruyter van 

het bedrijf dat zijn plannen bij sommigen omstreden zullen blijven. “Het zou raar zijn als iedereen 

zegt: prima, hier is de sleutel.” 

 

Chris de Ruyter.(Bron: ONE-Dyas) 

 

 

 

 

Het gaswinningsproject van ONE-Dyas in het Gems-gebied boven Schiermonnikoog begint steeds 

concretere vormen aan te nemen. Het bedrijf wil veld N05 in productie te nemen en proefboringen 

uit te voeren in naastgelegen voorkomens. Hoewel de locatie zich op zo’n twintig kilometer van het 

eiland bevindt, zijn bewoners, maatschappelijke organisaties en politici bezorgd. Zij hielden een stille 

tocht op Schiermonnikoog. 

In welk stadium bevinden de plannen zich nu? 

“Kort gezegd willen wij een veld ontwikkelen dat naar schatting 3 miljard tot 7 miljard kubieke meter 

aardgas bevat. En om het makkelijk te maken om te onthouden: in de omgeving bevinden zich nog 

eens drie tot zeven andere velden. Een aantal daarvan willen we vanaf platform N05 aanboren. 

Hiervoor geldt wel een grote mate van onzekerheid. Het is nog niet gezegd dat deze prospects 

allemaal gas bevatten.” 

U overweegt dit platform te elektrificeren. Waar hangt dat van af? 

“Om onze emissies te beperken, zouden we het platform kunnen aansluiten op het Duitse windpark 

Riffgat, dat ongeveer 10 kilometer verderop ligt [het platform zou dan stroom van land krijgen als 

het niet waait, red.]. Dat zou een serieuze reductie kunnen betekenen. Of dat ook gaat lukken, hangt 

af van technische, juridische en commerciële overwegingen. Daar wordt nu over gesproken.” 

Het kabinet wil de investeringsaftrek voor gaswinning op zee vergroten. Maar vooralsnog is daar 

geen definitief besluit over genomen. Beïnvloedt dat uw plannen? 

“Nee. In principe is voor ons het uitgangspunt dat we denken dit te kunnen ontwikkelen met de 

huidige volumes en kosten; de aangekondigde verhoging van investeringsaftrek speelt daarin op dit 

moment geen beslissende rol.” 

U bent vandaag op Schiermonnikoog om bewoners tekst en uitleg te geven. Wat is uw boodschap? 



“Naast uitleg over wat we gaan doen, willen we benadrukken wat het belang is van Nederlands gas 

voor ons allemaal; dat is schoner in vergelijking met import en levert onder de streep geld op. De 

energietransitie is een lang en complex proces, in de tussentijd kunnen we dit gas goed gebruiken.” 

 

ONE-Dyas hoopt in de Noordzee boven Schiermonnikoog een 

veld met 3 miljard tot 7 miljard kubieke meter aardgas te kunnen 

ontwikkelen. Ook zouden er in de omgeving nog andere velden 

liggen.(Foto: Joris van Gennip/HH) 

 

 

Daarmee zult u de zorgen van sommigen niet wegnemen. 

“Mensen willen begrijpen wat de risico’s zijn, en de impact op hun leefomgeving. Er is bezorgdheid 

over bodemdaling, over seismische activiteit, over bodembeweging. Onze boodschap is dat de 

locatie waar we dit willen doen op 20 kilometer afstand van de eilanden ligt. Maar dat betekent 

uiteraard niet dat wij geen begrip hebben voor de zorgen. We gaan nu het traject in van de 

milieueffectrapportage, die is ervoor bedoeld om de impact in kaart te brengen. We hopen dan ook 

dat mensen zienswijzen op deze rapportage zullen indienen, die wij dan kunnen meenemen in de 

onderzoeksfase.” 

Denkt u dat dat voldoende is om bewoners en politici te overtuigen? 

“Nee, dat denk ik niet. Maar wij zijn hier ook niet om te overtuigen, maar om te informeren. Er zijn 

in Nederland voor- en tegenstanders van gaswinning. Dat hoort bij onze maatschappij, dat is prima. 

Wat wij kunnen doen is transparant zijn, luisteren naar zorgen en daar oprecht mee omgaan. Daar 

zullen we sommigen niet mee kunnen overtuigen. Het zou ook raar zijn als iedereen zou zeggen: 

prima, hier is de sleutel.” 

 

 


