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Samenvatting:
In deze achtergrondnota worden de milieueffecten onderzocht van een voorgesteld project voor 
een offshore gaspijpleiding van 1200 kilometer lang in de Oostzee tussen Rusland en Duitsland. Er 
wordt aangegeven welke internationale en Europese wetgeving van toepassing is op het project 
en verder behelst . het document een bespreking van de voorgestelde alternatieven voor de 
pijpleiding.

De verwachte milieueffecten zijn samengesteld uit informatie verstrekt in de verklaringen van 
autoriteiten en het publiek in de getroffen staten en gegevens verstrekt door de 
projectontwikkelaar. De besproken milieueffecten betreffen onder andere de gevolgen voor 
biota, beschermde gebieden, visserij- en scheepvaartactiviteiten en de gemeenschap. Tot de 
wetgeving die van toepassing is op het project, behoren het Verdrag van de VN inzake het 
recht van de zee, het Verdrag van de VN-ECE inzake milieueffectrapportage in 
grensoverschrijdend verband, de EU-richtlijn betreffende de milieueffectbeoordeling (MER) 
alsmede de geldende nationale wetgeving inzake Europese en internationale overeenkomsten en 
voorschriften van iedere getroffen staat.

Het project wordt beheerd door Nord Stream AG, een consortium dat in handen is van 
Russische, Duitse en Nederlandse ondernemingen. Verwacht wordt dat de belangrijkste 
milieueffecten van het project verband zullen houden met de bouw en installatie van de 
pijpleiding. De milieueffectbeoordeling en bijgevolg de milieueffectrapportering zijn momenteel 
aan de gang.
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1. INLEIDING

De geplande offshore aardgaspijpleiding zal lopen van Vyborg, Rusland door de Golf van Finland en 
de Oostzee naar Lubmin in Greifswalder Bodden, Duitsland. De ontwikkelaar van het project is 
Nord Stream AG, een consortium dat in handen is van OAO Gazprom, BASF/Wintershall, E.OP 
Ruhrgas en N.V. Nederlandse Gasunie. Het doel van het project is aardgas te transporteren vanuit 
Rusland om te voorzien in de vraag naar aardgas in de Europese Unie. Het project is een van de 
prioritaire projecten in het kader van de trans-Europese netwerken in de energiesector (TEN-E) van 
de Europese Commissie.

Het project omvat twee parallelle pijpleidingen alsmede een offshore servicestation ten noordoosten 
van Gotland. De lengte van de pijpleiding onder water bedraagt circa 1200 km. Iedere pijpleiding 
heeft een diameter van 1220 mm en de verwachte totale jaarlijkse capaciteit van de gaspijpleiding 
bedraagt 55 miljard m3. Het serviceplatform vereist een zeebodemoppervlakte van 50 x 50 m.

Het gaspijpleidingproject zou zich uitstrekken over de exclusieve economische zone (EEZ) van vijf 
staten: Denemarken, Finland, Duitsland, Rusland en Zweden. Het servicestation zou zich binnen de 
Zweedse EEZ bevinden. De gaspijpleiding zou door de territoriale wateren lopen van de twee 
staten waar ze aan land gaat: Duitsland en Rusland. De territoriale wateren van Denemarken worden 
doorkruist ten noordwesten van Bornholm.

De milieueffectbeoordeling (MEB) van het project wordt uitgevoerd volgens het Verdrag inzake 
milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband (Verdrag van Espoo) alsmede volgens de 
nationale wetgeving met betrekking tot milieueffectbeoordeling in iedere staat. Het scopingrapport 
is ingediend bij de milieuautoriteiten van de betrokken partijen in november 2006. Het was 
beschikbaar ter inzage voor het publiek tot 16 februari 2007, waarna er 129 verklaringen of 
opmerkingen betreffende het document ontvangen werden van de autoriteiten en het publiek van de 
betrokken partijen. In oktober 2007 werd het scopingrapport aangevuld met een bijkomend rapport 
betreffende de status van het project, dat informatie bevat over de wijzigingen aan het 
pijpleidingtracé naar aanleiding van het ontvangen commentaar. Het definitieve MER-rapport met de 
gepaste vertalingen zal naar verwachting worden ingediend in april 2008.

De installatie van de eerste pijpleiding zou in 2008 moeten worden aangevat en eind 2009 voltooid 
moeten zijn. De ingebruikneming van de eerste pijpleiding samen met het offshore serviceplatform 
is gepland voor 2010. De tweede pijpleiding zou pas later worden geïnstalleerd. Het 
transportsysteem zou in 2013 zijn volle capaciteit bereiken. De levensduur van het 
gastransportsysteem wordt geschat op 50 jaar.

Bij de opstelling van deze achtergrondnota is gebruik gemaakt van het volgende referentiemateriaal: 
het scopingrapport(1), de verklaringen en opmerkingen van de milieu- en andere autoriteiten en het 
publiek van de betrokken partijen, het rapport over de huidige status van het project(2) en de 
informatie op de website van Nord Stream AG (3). Er moet worden opgemerkt dat de 

1 Nord Stream AG, The Project Information Document. Offshore Pipeline through the Baltic Sea
2 Nord Stream AG, Status of the Nord Stream Pipeline Route in the Baltic Sea
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broninformatie en bijgevolg de informatie in dit document niet de werkelijke milieueffecten van 
het project weergeeft. Zo moet er bijvoorbeeld nog informatie worden opgesteld over de uiteindelijke 
technische oplossingen voor de voorgestelde pijpleiding. De herziene milieueffecten zullen worden 
voorgesteld in het definitieve MER-rapport, dat naar verwachting beschikbaar wordt in april 2008.

2. TOEPASSELIJKE INTERNATIONALE WETTELIJKE BEPALINGEN

2.1. Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee

2.1.1. Algemene bepalingen

De staten die partij zijn bij het Verdrag van de Verenigde Naties inzake het recht van de zee (UNCLOS) 
zijn het eens geworden over een omvattend normatief instrument om de exploitatie, het behoud 
en het beheer van de oceanen te regelen. Duitsland, Rusland, Denemarken, Finland en Zweden 
hebben het verdrag allemaal geratificeerd en de bepalingen van het verdrag met betrekking tot de 
territoriale wateren, de EEZ en het continentale plat in hun nationale wetgeving ingevoerd.

Deel XII van het verdrag bevat de algemene bepalingen betreffende de bescherming en het behoud 
van het mariene milieu. Overeenkomstig artikel 192(4) bijvoorbeeld hebben de staten de algemene 
verplichting om het mariene milieu te beschermen en te behouden. Op grond van artikel 194(5) moeten 
de staten alle met het verdrag verenigbare maatregelen nemen die nodig zijn om verontreiniging van 
het mariene milieu uit welke bron dan ook te voorkomen, te verminderen en te bestrijden.

Het verdrag bevat specifieke bepalingen inzake de rechten en plichten van kust- en andere staten 
met betrekking tot het leggen van onderzeese kabels en pijpleidingen op het continentale plat. Artikel 
79(6) bepaalt:
1. Alle staten zijn gerechtigd onderzeese kabels en pijpleidingen op het continentale plat te 
leggen, overeenkomstig de bepalingen van dit artikel.
2. Onder voorbehoud van zijn recht redelijke maatregelen te nemen voor de exploratie van het 
continentale plat en de exploitatie van de natuurlijke rijkdommen daarvan en het voorkomen, 
verminderen en bestrijden van verontreiniging door pijpleidingen, mag de kuststaat het leggen of 
het onderhoud van onderzeese kabels of pijpleidingen niet belemmeren.
3. Het tracé van de pijpleidingen die op het continentale plat worden gelegd, is onderworpen aan de 
toestemming van de kuststaat.

2.1.2. Exclusieve economische zones

De exclusieve economische zones van kuststaten zijn vastgelegd in deel V van UNCLOS. Volgens 
artikel 57(7) bedraagt de maximale breedte van de EEZ 200 zeemijl vanaf de basislijnen vanwaar 
de breedte van de territoriale zee wordt gemeten. Door de beperkte breedte van de Oostzee is het hele 
watergebied ofwel territoriaal water ofwel EEZ van een kuststaat. De verdeling van de EEZ's in de 
Oostzee is onderling overeengekomen door de kuststaten.
De rechten, rechtsmacht en plichten van de kuststaten in de EEZ zijn vastgelegd in artikel 56(8), 
terwijl de rechten en plichten van de andere staten in de EEZ worden genoemd in artikel 58(9). 
Artikel 60(10) bevat de bepalingen met betrekking tot de oprichting van installaties en structuren in 
de EEZ: 1. In de exclusieve economische zone heeft de kuststaat het uitsluitende recht te bouwen en 
de bouw, de werkzaamheden en het gebruik te machtigen en te regelen van:

4 UNCLOS, deel XII, artikel 192
5 UNCLOS, deel XII, artikel 194
6 UNCLOS, deel VI, artikel 79, 1-3
7 UNCLOS, deel V, artikel 57
8 UNCLOS, deel V, artikel 56
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9 UNCLOS, deel V, artikel 58
10 UNCLOS, deel V, artikel 60, 1-2



(a) kunstmatige eilanden; (b) installaties en inrichtingen voor de doeleinden bepaald in artikel 56 en 
voor andere economische doeleinden; (c) installaties en inrichtingen die inbreuk kunnen maken op 
de uitoefening van de rechten van de kuststaat in de zone.
2. De kuststaat bezit uitsluitende rechtsmacht over zulke kunstmatige eilanden, installaties en 
inrichtingen, met inbegrip van rechtsmacht met betrekking tot de wetten en voorschriften inzake 
douane, belastingen, volksgezondheid, veiligheid en immigratie.
Artikel 60 bepaalt tevens dat offshore installaties of inrichtingen die worden verlaten of niet meer 
worden gebruikt, geheel dienen te worden verwijderd "ter verzekering van de veiligheid van de 
scheepvaart, (...) de visserij, de bescherming van het mariene milieu en de rechten en plichten van 
andere staten." (11).

2.2. Verdrag van de VN-ECE inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband
Het Verdrag van de VN-ECE(12) inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband
(Verdrag van Espoo; MER-Verdrag) regelt de verplichtingen om de milieu-effecten van bepaalde 
projecten te beoordelen, andere partijen in kennis te stellen van de mogelijk belangrijke nadelige 
milieu-effecten en hierover overleg te plegen met andere partijen. Duitsland, Denemarken, Zweden 
en Finland zijn partijen bij het Verdrag van Espoo, terwijl Rusland nog een ondertekenende staat is.

Door de aard van het project brengt de offshore pijpleiding grensoverschrijdende milieu-effecten met 
zich voor zowel betrokken partijen als derde partijen (mogelijk benadeelde partijen). Volgens 
artikel 3(13) moet er zo vroeg mogelijk en niet later dan het tijdstip waarop het eigen publiek erover 
wordt geïnformeerd, kennisgeving worden gedaan aan de mogelijk benadeelde partijen van alle 
activiteiten die mogelijk een belangrijk nadelig grensoverschrijdend effect hebben.
Overeenkomstig aanhangsel I(14) is de bouw van gaspijpleidingen met een grote diameter een van de 
activiteiten waarop het verdrag van toepassing is. In april 2006 hebben de MER-autoriteiten van 
Denemarken, Finland, Duitsland, Rusland en Zweden unaniem besloten dat het Nord 
Stream-pijpleidingproject valt onder artikel 3.

Tijdens de kennisgevingsprocedure moeten de partijen van herkomst (Duitsland, Denemarken, 
Zweden en Finland) en Rusland kennisgeving doen aan alle mogelijk benadeelde partijen (de partijen 
van herkomst, Rusland, Estland, Letland, Litouwen en Polen). In het geval van dit 
gaspijpleidingproject behoren de partijen van herkomst ook tot de mogelijk benadeelde partijen 
volgens het Verdrag van Espoo.

3. TOEPASSELIJKE EUROPESE WETTELIJKE BEPALINGEN 
3.1. MER-richtlijn
Het gaspijpleidingproject is onderworpen aan de Richtlijn van de Raad van 27 juni 1985 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 
(85/337/EEG, 97/11/EG, 2003/35/EG; MER-richtlijn) volgens bijlage I(15). Het Verdrag van Espoo is 
goedgekeurd door de Europese Gemeenschap op 24 juni 1997 en is bekrachtigd door de lidstaten. De 
meeste verplichtingen op grond van het Verdrag van Espoo zijn tevens opgenomen in de 
MER-richtlijn.

Artikel 7(16) van de MER-richtlijn regelt de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot 
mogelijke belangrijke grensoverschrijdende milieu-effecten en de participatie van andere lidstaten 
in de milieueffectbeoordelingsprocedure. Volgens artikel 7 moeten de lidstaten op het grondgebied 
waarvan men het project wil uitvoeren, onder andere informatie ter beschikking stellen van de 
overheid en het publiek van de betrokken lidstaten en hen de gelegenheid geven hun mening

11 UNCLOS, deel V, artikel 60, 3
12 Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
13 Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, artikel 3, 1
14 Verdrag inzake milieu-effectrapportage in grensoverschrijdend verband, aanhangsel I, 8
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15 Richtlijn 97/11/EG van de Raad, bijlage I, 16
16 Richtlijn 97/11/EG, artikel 7



kenbaar te maken. Verder moeten de betrokken lidstaten de kans krijgen overleg te plegen met 
betrekking tot de mogelijke grensoverschrijdende effecten van het project. De EU-lidstaten hebben 
de MER-richtlijn omgezet in hun nationale wetgeving.

3.2. Nationale wetgevingen

Naast de bepalingen van UNCLOS moet ook de geldende nationale wetgeving tot omzetting van het 
Verdrag worden nageleefd in de EEZ's van de kuststaten. Bovendien wordt de eventuele nationale 
wetgeving van een individuele kuststaat met betrekking tot de vergunningsprocedure voor de bouw 
en exploitatie van pijpleidingen in acht genomen binnen de EEZ van de staat. Het recht beroep aan te 
tekenen tegen vergunningsbesluiten is onderworpen aan de nationale regelgeving van de 
desbetreffende staat.

De vervulling van de verplichtingen op grond van het Verdrag van Espoo die momenteel niet vallen 
onder het Europese Gemeenschapsrecht en inzonderheid de MER-richtlijn behoort tot de 
verantwoordelijkheid van de EU-lidstaten.

4. MOGELIJKE ALTERNATIEVEN VOOR HET VOORGESTELDE PROJECT

In de verklaringen van de nationale autoriteiten en de opmerkingen van het publiek werd het 
scopingrapport bekritiseerd omdat er behalve het nulalternatief geen echte alternatieven in worden 
voorgesteld voor de bouw van de pijpleiding. Er werden voorstellen gedaan om de gaspijpleiding 
onshore te bouwen in plaats van offshore. De ontwikkelaar beschouwt deze alternatieven echter niet 
als uitvoerbaar, aangezien het project uitdrukkelijk bedoeld is om te voorzien in een onderzeese 
gastoevoer in tegenstelling tot de actuele gastoevoer over land.

De projectontwikkelaar legt uit dat de onshore opties, zoals Yamal-Europa en Amber, die werden 
voorgesteld als alternatieven voor het offshore project in het projectinformatiedocument, niet geschikt 
bevonden zijn omdat het beginsel is dat de aardgasvoorziening aan de Europese markt moet gebeuren 
met een minimaal risico van politieke of economische instabiliteit, waaronder onshore 
pijpleidingtracés nu en dan te lijden hebben. De Yamal-Europa-aardgaspijpleiding zou lopen van 
Rusland naar Centraal-Europa en dus parallel lopen met de reeds bestaande Belarus-pijpleiding. De 
Amber-pijpleiding zou lopen van Rusland over Letland en Litouwen naar Polen, waar ze zou 
worden verbonden met de Yamal-Europa-pijpleiding.

Sinds de publicatie van het scopingrapport heeft de ontwikkelaar alternatieve tracés ontworpen om 
het in het scopingrapport voorgestelde tracé te wijzigen. De mogelijke alternatieven worden 
voorgesteld in het document Status of the Nord Stream Pipeline Route in the Baltic Sea, dat 
openbaar is gemaakt in oktober 2007 en momenteel ter inzage ligt van het publiek. De alternatieve 
opties omvatten veranderingen in het pijpleidingtracé in de Golf van Finland, de Oostzee 
(eigenlijke Oostzee) en het zuidelijke deel van het tracé in Denemarken en Duitsland. De herziening 
heeft ook tot doel de milieu-effecten van het project te beperken door zo weinig mogelijk 
veranderingen aan de zeebodem nodig te maken.

5. MILIEU-EFFECTEN VAN HET HUIDIGE VOORSTEL VOOR DE OOSTZEE EN 
OOSTZEEKUST

De Oostzee is een brakke zee en daarom een bijzonder gevoelig ecosysteem met onderscheidende 
natuurlijke kenmerken. Bovendien heeft de zee al te lijden onder buitensporige vervuiling. Op 
sommige plaatsen is de topografie van de zeebodem zeer onregelmatig. Dit stelt beperkingen aan het 
voorgestelde pijpleidingtracé en zou de installatie in zekere mate bemoeilijken. De grootste 
milieu-effecten worden verwacht gedurende en onmiddellijk na de bouwfase van de pijpleiding en 
het serviceplatform.

5.1. Biota
5
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5.1.1. Installatiefase

Flora en fauna kunnen worden verstoord door de bouw van de aanlandingsstructuur ten gevolge van 
het sediment dat wordt verspreid tijdens het baggeren en de grondaanvulling. Ten gevolge van 
beschaduwing kan de biomassa op de zeebodem tijdelijk teruglopen. Sedimentverspreiding kan 
zich ook voordoen aan het serviceplatform door mogelijke baggeractiviteiten. Dit kan gevolgen 
hebben voor de vissen en de bentische fauna alsmede voor de zeezoogdieren en vogels nabij de 
locatie van het platform.

Zwevend sediment en sedimentafzetting kunnen inzonderheid de mariene bentische fauna en flora 
aantasten. De verstoring van bentische organismen zal naar verwachting het grootst zijn op locaties 
waar het sediment anorganische of organische partikels bevat en in gebieden waar de zeebodem uit 
vast gesteente bestaat. In gebieden waar momenteel zanderosie plaatsvindt, kan de grondaanvulling 
in de bouwfase ook gevolgen inhouden voor de plaatselijke bentische organismen. Het zal naar 
schatting enkele jaren duren voor de bentische flora en fauna zich opnieuw zullen vestigen in de 
geplande bagger- en uitgraafplaatsen.

De werkzaamheden tijdens de installatiefase, zoals explosies, en het toegenomen scheepsverkeer, 
kunnen de ringelrob verstoren. Bovendien zouden de voortplantingsgebieden van de ringelrob 
tijdens winters met een minimale ijsbedekking overlappen met het oostelijke bouwgebied. 
Waarschijnlijk zullen de pijlers van het serviceplatform en de stenen die gestort worden op de 
zeebodem eronder, meer vissoorten aantrekken. Dit zogenaamde kunstmatig rifeffect zou ook een 
invloed hebben op andere flora en fauna.

De flora en fauna van kustgebieden kunnen geluidshinder ondervinden tijdens de bouwfase. De bouw 
kan ook de migratierustplaatsen en de overwinterings- en broedgebieden van vogels verstoren. 
Bovendien zouden de bevoorradingsschepen die op en af varen naar de onshore bevoorradingsbases 
van pijpleidingen zorgen voor geluidshinder en luchtvervuiling van de scheepsbrandstof, en daardoor 
de vogels en mariene fauna in de nabijheid van de bevoorradingsbases aantasten.

5.1.2. Operationele fase en buitenbedrijfstelling

Een van de activiteiten voorafgaand aan de ingebruikneming van de pijpleiding is het lossen van 
gefilterd zeewater dat gebruikt is voor hydrotesten, op een offshore locatie. Het anoxisch testwater 
zou leiden tot een tijdelijke verlaging van het zuurstofgehalte alsmede een verstoring van het 
evenwicht in het zoutgehalte van het zeewater rond de losplaats.

De bentische flora en fauna kunnen plaatselijk aangetast worden ten gevolge van wijzigingen in de 
sedimentverplaatsingen door veranderingen in de topografie en zeestromingen: langs de 
pijpleiding kan de zandophoping toenemen, terwijl er zand zal verdwijnen in andere gebieden. Van 
oplossing van toxische stoffen van de anticorrosieve coating en anoden van de pijpleiding worden 
weinig of geen gevolgen verwacht.

Er wordt eerder weinig verstoring verwacht voor vissen, vogels en zeezoogdieren gedurende de 
operationele fase van de pijpleiding.

Zinkende schepen, uitgeworpen ankers en strandende vaartuigen alsmede gedetoneerde explosieven 
kunnen schade berokkenen aan de pijpleiding en leiden tot gasontsnapping in het mariene milieu of 
de lucht. Het ontsnapte gas zou waarschijnlijk een gaspluim vormen in het zeewater en uiteindelijk 
vrijkomen in de atmosfeer. De gevolgen voor het mariene milieu van een mogelijk gaslek zullen 
waarschijnlijk onaanzienlijk zijn, afgezien van de lokale effecten voor de mariene biota als gevolg 
van de daling van het zuurstofgehalte en een mogelijke oververzadiging van het zeewater met 
opgelost gas.

5.2. Beschermde gebieden

6De milieu-effecten van de sloop van het pijpleidingstelsel zullen naar verwachting van dezelfde omvang zijn als die van de geplande installatieactiviteiten.



Beschermde of recreatiegebieden en het toerisme kunnen nadelig beïnvloed worden door de 
aanlandingsstructuur of andere installaties in de kustgebieden.

5.3. Visserij en scheepvaart

De geplande activiteiten op de zeebodem van de Oostzee zullen waarschijnlijk ook gevolgen 
hebben voor de visserijsector. Traditionele sleepnetvisserijgebieden zouden worden bedreigd in de 
pijpleidingcorridorzone. De sleepnetvisserij zou te lijden hebben onder de bouwwerkzaamheden 
tijdens de installatie van de pijpleiding alsook onder de veiligheidszone langs de pijpleiding. De 
visserij zou invloed ondervinden van de bouwfase van het serviceplatform doordat er mogelijk een 
veiligheidszone van 500 meter rond het platform zal worden ingesteld waarin scheepsverkeer 
verboden is. Mogelijk wordt er gedurende de installatie van de pijpleiding een veiligheidszone van 
2 500 meter rond het pijplegschip ingesteld waarin scheepsverkeer verboden is. Lokale wijzigingen 
in het zuurstofgehalte van het zeewater ingevolge een barrière-effect kunnen ook gevolgen hebben 
voor de visserij. Naast de visserij zouden veranderingen in de zeebodem een nadelige invloed hebben 
op de visbestanden in de Oostzee.

Verder is er het risico van een botsing tussen een pijplegschip en andere schepen tijdens de 
installatie van de pijpleiding. De scheepvaart zou ook hinder ondervinden van de bouw en de 
installatie van het serviceplatform. In geval van een gaslek in de pijpleiding kan een eventuele gaswolk 
boven zeeniveau ontsteken, waarbij zich een steekvlam kan voordoen als de ontstekingsbron vlakbij is. 
Dit vormt een risico voor de scheepvaart als de ontstekingsbron zich bevindt op een voorbijvarend 
schip of op een schip dat het lek heeft veroorzaakt door bijvoorbeeld voor anker te gaan. De kans dat 
zoiets ook werkelijk gebeurt, is echter extreem klein, nl. één keer in duizend tot tienduizend jaar.

5.4. Lokale bevolking en toerisme

De bouw van de aanlandingsstrucuur en het serviceplatform zou leiden tot geluidshinder en 
emissie van luchtverontreinigende stoffen afkomstig van brandende brandstof, die hinderlijk 
zouden zijn voor de lokale bevolking en bezoekers. Het plaatsen van damwanden is de activiteit die 
de meeste geluidshinder zou veroorzaken voor de onmiddellijke omgeving. De sedimentverspreiding 
door het baggeren op de aanlandingsplaats kan leiden tot een afname van de waterkwaliteit aan de 
nabijgelegen stranden.

Het serviceplatform zou niet zichtbaar zijn vanaf het eiland Gotland noch vanaf het Zweedse 
vasteland.

5.5. Mijnenvelden en chemische wapens

Het recentste onderzoek naar wapens in de Oostzee werd in 1994verricht door een werkgroep voor 
gedumpte chemische wapens (HELCOM CHEMU) op de grond van nationale rapporten (17). In 2006 
werd informatie over de technologische risico's van offshore locaties waar wapens gedumpt zijn in 
het gebied, ter beschikking gesteld door het Nationaal wetenschaps- en onderzoeksinstituut voor 
navigatie en hydrografie (ministerie van Defensie, Russische Federatie).

De projectontwikkelaar onderzoekt momenteel de locaties en de staat van mogelijke munitie in de 
voorgestelde pijpleidingcorridor. Aanvankelijk werd een corridor van twee kilometer gescand op 
grote voorwerpen. Voor nader onderzoek werd het gescande gebied geleidelijk versmald tot twee 
corridors van 15 meter langs de geplande pijpleidingen. De mogelijkheid dat in de zeebodem 
weggezonken mijnen of chemische wapens worden geactiveerd, wordt tot een minimum beperkt 
door uit de buurt te blijven van gekende dumpingplaatsen en mijnenvelden en hun transportroutes. 

5.6. Kritiek op het projectvoorstel

17 Zie het rapport over in de Oostzee gedumpte chemische wapens van de ad-hocwerkgroep voor gedumpte chemische wapens.
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In de verklaringen en opmerkingen van de autoriteiten en het publiek wordt erop gewezen dat er 
bijzondere aandacht moet worden besteed aan de voedselgebieden van steltlopers en meeuwen en 
vogelsoorten die leven van bentische fauna. Om schade voor de vogels te voorkomen of tot een 
minimum te beperken, zou de installatiefase moeten plaatsvinden buiten de nest- en migratieperiode 
van mei tot juli. De effecten voor de indicatororganismen, de belangrijkste vis- en robbensoorten 
alsmede de vogelsoorten in de archipel zouden zeker moeten worden gevolgd. De mogelijke 
vrijmaking van voedingsstoffen uit het sediment en de gevolgen daarvan voor de zeewiergroei en 
verder voor het mariene ecosysteem moeten worden beoordeeld.

5.6.2. Beschermde gebieden

De uitbreiding van het Natura 2000-netwerk tot de EEZ's wordt momenteel onderzocht zoals vereist 
door de Europese Commissie. Er moet worden nagegaan of er zich riffen of onderzeese zandbanken 
als bedoeld in bijlage I bij de Habitatrichtlijn of soorten (grijze zeehond, ringelrob, op zee geboren 
volgen) als bedoeld in bijlage II bij de Habitatrichtlijn(18) bevinden in het getroffen gebied en wat de 
gevolgen van het project daarvoor zouden zijn.

5.6.3. Tijdsbestek en planning van het project

Er is kritiek geuit op het scopingrapport wegens het korte tijdsbestek, dat ook beperkingen met zich 
brengt voor een uitvoerige effectbeoordeling en een voldoende gedetailleerd scopingrapport. Verdere 
studies, zoals het in kaart brengen van de zeebodemtopografie, het inventariseren van de biota en het 
onderzoeken van schadelijke stoffen, voedingsstoffen en hun concentraties in het getroffen gebied, 
zijn nodig om precieze informatie te verkrijgen over de werkelijke effecten van het project. 
Informatie over de follow-up van de effecten gedurende en na de installatiefase moet tevens worden 
opgesteld alvorens de bouw van de voorgestelde pijpleiding wordt aangevat.

De concentratie van voedingsstoffen en schadelijke stoffen zoals zware metalen en organische 
verontreinigende stoffen in het sediment moet meer in detail worden onderzocht De mogelijke 
vrijkoming van voedingsstoffen en schadelijke stoffen uit het sediment en hun verplaatsing, afzetting 
en binding aan organismen moeten eveneens worden beoordeeld. De voorhanden informatie over 
schadelijke stoffen die is opgenomen in het scopingrapport, moet ter inzage van het publiek worden 
gesteld.

5.6.4. Gezondheids- en veiligheidsaspecten

Naast de gevolgen voor de visbestanden en de visserij, moeten ook de gevolgen van het eten van de 
vis voor de menselijke gezondheid worden beoordeeld. Er moet een follow-uponderzoek komen 
van de accumulatie en de gevolgen van zware metalen, verontreinigende stoffen en andere 
schadelijk stoffen in de voedselketen.

Er wordt een onderzoek verlangd van gebieden met gasventilatieopeningen en daarmee verbonden 
mogelijke steenfouten binnen de zone van de gaspijpleiding, om de veiligheid van de gaspijpleiding 
te garanderen. De bouwfase zou aanzienlijke effecten hebben op het mariene milieu. Daarom moeten 
de bouwtechnieken worden toegepast die de minste schade berokkenen aan het milieu. De mogelijke 
gevolgen voor de pijpleiding en het serviceplatform van een grote storm die zich 1 maal per honderd 
jaar voordoet op de Oostzee, moeten eveneens worden onderzocht.

Mogelijke scheepswrakken in het gebied van het project moeten worden opgespoord en het risico 
van olielekken of het ontsnappen van schadelijke stoffen uit deze scheepswrakken moet worden 
ingeschat. Mogelijke overblijfselen van in de zeebodem gezakte chemische wapens en munitie 
moeten worden gelokaliseerd en op de juiste manier worden behandeld. Het lossen van anoxisch 
spoelwater tijdens de fase voorafgaand aan de ingebruikneming kan ook schadelijk zijn voor het 
mariene milieu.



18 Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna.
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Naast de hierboven opgesomde milieueffecten is er kritiek gekomen op de algemene breedte van twee 
kilometer voor de pijpleidingcorridor, omdat daarbij geen rekening is gehouden met de plaatselijke 
verschillen in zeestromingen en sediment. Het gebied waarin de verwachte effecten zich zouden 
voordoen, verschilt afhankelijk van de aard van de activiteit en aard van het effect in kwestie.

6. CONCLUSIES

Verwacht wordt dat de belangrijkste milieueffecten van het gaspijpleidingproject zich zullen 
voordoen tijdens de bouw van de twee parallelle offshore gaspijpleidingen en het serviceplatform. 
Door de grote verscheidenheid in de topografie van de zeebodem van de Oostzee moet de 
zeebodem voor dit project worden veranderd. De veranderingen in de zeebodem zullen tot stand 
komen door baggeren, uitgraven, steenstorten, opblazen, grond aanvullen, zeebodem nivelleren en 
andere activiteiten in de bouwfase. De nivellering van de zeebodem en de grondaanvulling zullen 
naar verwachting de belangrijkste milieueffecten van het project teweegbrengen, zowel voor de 
waterkolom als voor de zeebodem. Tot de mogelijke gevolgen van de verandering van de zeebodem 
behoren veranderingen in zeestromingen, de verspreiding van sediment, de verplaatsing van 
stoffen in poriewater en veranderingen in de verscheidenheid van de bentische fauna. Tijdens de 
operationele fase worden relatief weinig nadelige milieueffecten verwacht.

Er dient te worden opgemerkt dat de economische en politieke belangen van het gaspijpleidingproject 
van grote invloed zijn geweest op de publieke discussie over de milieueffecten van het project. De 
kritiek op het scopingrapport betrof in de eerste plaats het geringe tijdsbestek en bijgevolg het 
gebrek aan voldoende gedetailleerde studies naar de mogelijke gevolgen voor het mariene milieu en 
de kustgebieden alsmede het ontbreken van echte alternatieven voor de pijpleiding en het tracé ervan.

Het is gebleken dat inzonderheid het publiek het moeilijk had om de relevantie van de 
informatie ter inzage voor het publiek en de voortgang van de milieueffectbeoordelingsprocedure
correct in te schatten. Het scopingrapport stelt niet de resultaten voor van het volledige 
milieueffectbeoordelingsproces, maar geeft aan welke milieueffecten er beoordeeld worden voor het 
project en welke methoden er daarbij gebruikt worden. Het milieueffectbeoordelingsproces is op dit 
moment nog aan de gang en de resultaten zullen worden voorgesteld door de projectontwikkelaar in 
het definitieve MER-rapport, dat in april 2008 klaar zou moeten zijn. Het zou voorbarig zijn om in dit 
stadium al exacte schattingen van de mogelijke milieu-effecten van het gaspijpleidingproject naar 
voren te brengen.
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