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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over risico's mijnbouw en omge-
vingsvisie Ternaard gaswinning

Geachte, Knol

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 11 november 2019, beantwoorden wij als volgt.

Uw inleiding:
Eind oktober is de 'Investeringsagenda Temaard' gepresenteerd. Daar staan plannen in voor
het gebied rond Temaard voor een bedrag van 448 miljoen euro. Dit resultaat is opgehaald
uit het gebied zelf door middel van een 'omgevingsproces'.
Kernvraag in dit omgevingsproces was: "Het omgevingsproces Temaarder gasveld wordt
gestart naar aanleiding van een vergunningaanvraag van de NAM voor het boren naar gas
uit het Temaard-veld. Maar het omgevingsproces gaat over veel meer dan alleen gaswin-
ning. Vragen zijn onder meer: hoe kan het gebied zich het best ontwikkelen? Welke kansen
en bedreigingen zijn er? In het omgevingsproces komt om te beginnen nut en noodzaak van
gaswinning aan de orde. Daarna overleggen we met alle belanghebbenden om een beeld te
vormen als er sprake is van gaswinning, onder welke voorwaarden dit kan plaatsvinden. Kan
gaswinning bijdragen aan welzijn en welvaart in de regio? Wat zijn de zorgen, en kunnen die
worden weggenomen?"

De provincie is een van de 'kernspelers' in het omgevingsproces. Provincie, gemeente en
vele burgers zijn bezorgd over de gevolgen van de gaswinning voor de Waddenzee. De
Waddenzee is een beschermd natuurgebied, waarvan de natuur onder grote druk staat.
Daarnaast is er veel verzet in de (Friese) samenleving tegen het winnen van gas uit 'kleine
velden' als gevolg van het stopzetten van het winnen van gas in Groningen.
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Daarnaast werd maandag 4 november het onderzoek van de vier noordelijke omroepen ge-
presenteerd: "Beleid mijnbouw gebaseerd op drijfzand".

Vraag 1:
Deelt u de opvatting dat de ecologische functies van de Waddenzee onbetaalbaar en uniek
zijn en dat deze niet gecompenseerd kunnen worden?

Antwoord vraag 1:
Ja, de Waddenzee heeft niet voor niets de status van Wereld Erfgoed van Unesco ontvan-
gen.

Vraag 2:
De Waddenzee is een dynamisch natuurgebied waarin gevolgen van industriële activiteiten
in de ondergrond voor de natuur zich lastig laten voorspellen. Uit het onderzoek door de vier
noordelijke omroepen blijkt daarnaast dat: "Officiële gegevens en rapporten over mijnbouw in
ons land zitten vol fouten. Regelmatig is sprake van tegenstrijdige adviesrapporten over de
gas-, olie-, zoutwinning en afvalwaterinjectie. Europese richtlijnen worden niet altijd nage-
leefd en milieuvergunningen niet altijd aangevraagd. Verder worden risico's in veel concept-
rapporten nog wel beschreven maar zijn deze gegevens in meerdere gevallen uit de defini-
tieve rapporten geschrapt."

a. Bent u bereid het onderzoek van de vier regionale omroepen bij de minister onder de aan-
dacht te brengen en haar te vragen hier antwoord op te geven?
b. Bent u met ons van mening dat in dit belangrijke natuurgebied het voorzorgsprincipe toe-
gepast zou moeten worden? En bent u bereid om dit ook bij de minister te bepleiten?

Antwoord vraag 2a:
Ja, inmiddels is de minister bekend met de publicatie.

Antwoord vraag 2b:
Ja, wij kennen het voorzorgsprincipe. Echter voert de minister beleid zoals hij heeft verwoord
in de brief aan de Tweede Kamer van mei 2018 over de kleine velden. In diverse brieven aan
de minister hebben wij ook gereageerd op zijn beleid. Die brieven zijn gedeeld met de Sta-
ten.

Vraag 3:
De provincie heeft al eerder aan de minister laten weten geen nieuwe gaswinning in onze
provincie te willen. Op welke wijze gaat de provincie dit standpunt met betrekking tot de win-
ning bij Ternaard aan de minister duidelijk maken?

Antwoord vraag 3:
Zoals u weet is de provincie tegen nieuwe gaswinning. Het college voert de statenmotie van
21 januari 2015 (nr. 1039) uit. Op het moment dat wij ons advies mogen geven in de Rijks-
coördinatie Regeling (RCR) mbt tot de voorgenomen gaswinning van Ternaard dan zullen wij
ook het signaal afgeven dat wij legen nieuwe gaswinning' zijn. In de pilot Ternaard zitten wij
ook met dat standpunt aan tafel met de minister. Meedoen aan het omgevingsproces bete-
kent niet dat wij gaswinning onder de Waddenzee steunen. Wij doen mee omdat als de gas-
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winning wel doorgaat wij een goede verdeling van lusten, lasten en zeggenschap willen re-
gelen. Zoals verwoord in het Manifest van Friese overheden over gas- en zoutwinning. Met
de pilot Ternaard is de minister een pilot met ons aangegaan om een nieuwe lijn in te zetten
na de ervaringen in Groningen. Realiteit is wel dat de provincie slechts een adviesrol heeft
en weinig invloed heeft op het landelijk beleid. De minister voert het beleid uit zoals hij heeft
verwoord in zijn brief aan de kamer op 8 mei 2018 en is de enige die een afweging maakt uit
het geheel aan afspraken samen met de uitkomst van de RCR procedure.

Vraag 4:
Welke waarborgen zitten er in dit proces/deze investeringsagenda om te voorkomen dat het
onontkoombaar wordt dat er toch gaswinning bij Ternaard in de Waddenzee plaats kan vin-
den? Met andere woorden: is er nog een eenvoudige te bewandelen weg terug naar 'geen
gaswinning'?

Antwoord vraag 4:
Zoals aangegeven in het antwoord op vraag 3 is de RCR de procedure van de Mijnbouwwet
en de Crisis- en herstelwet. De minister gaat alleen gaswinnen als dit op een veilige en
doelmatige wijze kan, maar wel op basis van het beleid over de kleine velden zoals verwoord
in zijn brief aan de Tweede Kamer van mei 2018. De provincie kan vanuit haar adviesrol ad-
vies geven op het winningsplan. Adviesgeven op het beleid lukt niet via een winningsplan
omdat beleid niet om te zetten is naar vergunningvoorschriften. Aileen inhoudelijke argumen-
ten op het winningsplan hebben resultaat. De minister besluit, de provincie heeft slechts een
adviesrol.

Vraag 5:
Wordt dit bedrag van 448 miljoen euro dat genoemd wordt in de Investeringsagenda ook
door het Ministerie in de regio geïnvesteerd wanneer er géén gaswinning zal plaatsvinden in
de regio?

Antwoord vraag 5:
De regionale overheden hebben een verdere indikking gemaakt van de investeringsagenda
met een omvang van €160 miljoen. Dit is gedaan op verzoek van het ministerie van EZK om
aan te geven waar de Friese overheden dan aan denken qua type projecten, als er een ge-
biedsfonds komt. Zodat de minister zich daarover kan beraden. Over de financiering zijn wij
in gesprek met de minister en de NAM, waarbij ook een bijdrage vanuit het Rijk tot de moge-
lijkheden behoort. Het bedrag staat nog niet vast. Een extra investering in de regio vanuit
NAM of het Rijk zal alleen gebeuren als er gaswinning plaatsvindt bij Ternaard. Als er geen
gaswinning plaatsvindt en/of er geen financiering komt dan zullen de overheden met een
andere financiering en een ander tempo bekijken welke projecten uitvoerbaar zijn. Immers,
zijn de regionale overheden gezamenlijk al aan het investeren in het gebied en blijven zij dat
ook doen. Hiervoor zijn al bedragen opgenomen in de begroting.

Vraag 6:
Zo niet, op welke wijze worden dan de plannen uit de investeringsagenda uitgevoerd, welke
criteria gelden hierbij en waar komt dan het benodigde geld vandaan voor deze plannen?

Antwoord vraag 6:
Zie antwoord vraag 5.
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Vraag 7:
Het omgevingsproces in Temaard was een pilot. Er zijn in Friesland meer voorgenomen
gaswinningslocaties waar burgers absoluut niet blij zijn met die plannen (o.a. Top en Twel).
a. Denkt u dat zo'n omgevingsproces aan te raden is voor de andere gebieden in Friesland
waar plannen zijn voor nieuwe gaswinning?
b. Heeft het omgevingsproces naar uw mening een beter inspraakproces opgeleverd en zo
ja waaruit blijkt dat?
c. Wat voor invloed denkt u dat dit omgevingsproces (de investeringsagenda) op het besluit
van de minister zal hebben?

Antwoord vraag 7a:
De pilot is nog niet afgerond en loopt nog steeds. Ja, de grote verandering die we als over-
heidspartijen samen met de regio hebben gedaan is om op een andere manier om te gaan
met de lusten, lasten en zeggenschap van een voornemen tot gaswinning, met respect voor
elkaars standpunt. De minister heeft zelf de bevoegdheid om een afweging te maken over
het geheel.

Antwoord vraag 7b:
Het formele inspraakproces is onderdeel van de RCR. Het omgevingsproces is er op gericht
geweest om een andere invulling te geven aan de verdeling van lusten, lasten en zeggen-
schap. Daarnaast zijn nog aanvullende afspraken gemaakt over ontzorging, naast de wette-
lijke schaderegeling volgens het Burgerlijk Wetboek.

Antwoord vraag 7c:
Dat is lastig te zeggen. De minister is ten tijde van de beantwoording van uw vragen nog in
gesprek met de regionale overheden. Op een bijeenkomst in Ternaard op 9 december 2019
zal hij aangeven hoe de RCR gaat verlopen, hoe de afspraken voor de ontzorging worden
vastgelegd en welke financiële bijdrage de regio krijgt op de indienagenda. Na het doorlopen
van de RCR procedure in 2020 wordt duidelijk wat de adviezen van TNO, de Technische
Commissie Bodem Beweging en SodM betekenen voor de aanvraag, afgewogen aan de
adviezen van de regio en zienswijzen uit de regio. Daarna volgt zijn beslissing op het win-
ningsplan, met in acht neming van het omgevingsproces. Mocht hij besluiten om tot gaswin-
ning over te gaan dan is het nog afwachten hoeveel het gasveld produceert.

Vraag 8:
Is het, denkt u, alles overziend, niet effectiever en duidelijker om radicaal stelling te nemen
tegen de nieuwe gaswinningen (onder zee en onder land) dan het draagvlak voor de gas-
winning via investeringen 'te kopen'?

Antwoord vraag 8:
Zoals wij eerder hebben aangeven voert het college uw motie van 21 januari 2015 (nr. 1039)
uit. Daarin staat dat wij legen nieuwe gaswinning' zijn. In de adviesbrieven aan het ministerie
die u van ons in afschrift ontvangt herhalen wij die boodschap. Het is in de mijnbouwwet
bepaald dat de minister van EZK besluit over gaswinning. De minister voert daarin een be-
leid dat in de Kamerbrief van mei 2018 over de kleine velden is verwoord. Het is aan de par-
tijen in de Tweede Kamer om het beleid ten aanzien van de gaswinning van de kleine velden
te bespreken. De provincie heeft hierin geen bevoegdheden.
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In meerdere procedures op winningsplannen en instemmingsbesluiten merken wij dat het
zeer moeizaam is om een beleidsstandpunt tegen gaswinning kenbaar te maken. In de pro-
cedure van de RCR Ternaard zal dat niet anders zijn dan dat alleen op inhoudelijke gronden
op het winningsplan wijzigingen mogelijk zijn.
In de aanloop van het omgevingsproces en ook tijdens het omgevingsproces hebben wij
eenduidig het signaal afgeven dat wij tegen nieuwe gaswinning zijn. De regionale overheden
hebben wel de kans genomen om als regio zelf met een investeringsagenda te komen omdat
we daar wel zelf invloed op hebben. Daar gaat de minister niet over hoe wij investeringen in
de regio willen besteden, de minister gaat wel over de besluitvorming van de voorgenomen
gaswinning.

GedeputOkde Staten van Fryslán,

drs. A.A.M! Brok_v_oe-r-z-itte

•

R.E. Boaus---Rremersma, MBA MCM, secretaris
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