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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over mijnbouwactiviteiten Ternaard

Geachte heer Knol„

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 29 maart 2021, beantwoorden wij als volgt.

Inleiding:
Op 10 maart 2021 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen omtrent mijnbouwactivi-
teiten in het Waddengebied. De Tweede Kamer verzoekt het kabinet in die motie om geen
onomkeerbare stappen meer te zetten met nieuwe mijnbouwactiviteiten, zolang de door de
Kamer gevraagde onderzoeken nog niet aan de Kamer zijn voorgelegd. De motie vraagt om
onderzoeken naar de effecten van gas en zout winning in het Waddengebied die meegewo-
gen worden in de besluitvorming rond de mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied.
Het college van de gemeente Noardeast Fryslan geeft in ant woord op vragen van SIN van
11 maart 2021 aan het omgevingsproces rond de Gaswinning Temaard door te zetten vol-
gens de planning. Dit roept vragen op, omdat de Fries overheden zich duidelijk hebben uit-
gespro ken tegen gaswinning en andere mijnbouwactiviteiten in het Waddengebied. Door
mee te werken aan het omgevingsproces wordt niet de indruk gewekt mijnbouwactiviteiten te
ontmoedigen. Naar aanleiding hiervan stelt de fractie van GrienLinks de volgende vragen:

Vraag 1:
Bent u het met de fractie van GrienLinks eens dat, overeenkomstig de uitspraken van Pro-
vinciale Staten, alles op alles gezet moet worden om mijnbouwactiviteiten in het Waddenge-
bled te voorkomen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 1:
Ja, wij zijn het daar mee eens.
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Vraag 2:
De rijksoverheid verleent de vergunningen en de adviezen, meningen en zienswijzen van de
lagere overheden zijn daarbij niet doorslaggevend. Bent u het met de fractie van GrienLinks
eens dat het niet doorgaan van de mijnbouwactiviteiten prevaleert boven het inzetten op een
omgevingsproces waarbij geld wordt geboden om schade aan het gebied te compenseren?
Zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 2:
Ja, wij zijn het daar mee eens. Daarom hebben de lagere overheden in het omgevingsproces
ook bedongen dat rollen en verantwoordelijkheden uit elkaar getrokken zouden worden tot
due losse sporen:
-Het rijk is verantwoordelijk voor de procedure en de besluitvorming. In ons advies op het
winningsplan Ternaard hebben wij de minister geadviseerd om niet in te stemmen met het
winningsplan.
- De NAM is verantwoordelijk voor de ontzorgingsafspraken. De provincie ondersteunt dat
monitoring en schadeafhandeling vooraf goed geregeld is met inwoners. Mocht het tot gas-
winning leiden.
- De lagere overheden zijn verantwoordelijk voor de investeringen, mocht de minister beslui-
ten om tot gaswinning over te gaan. In het gebiedsproces nemen wij de verantwoordelijkheid
voor investeringen in het gebied, los van schade en compensatie. Omdat het gebied na het
beeindigen van de gaswinning met een plus achtergelaten meet worden door EZK en het
mijnbouwbedrijf. Dat is ens uitgangspunt.

Vraag 3:
Bent u het met fractie van GrienLinks eens dat het verlies van natuurwaarden in het werel-
derfgoed Waddenzee niet met geld kunnen worden gecompenseerd en dat dit te a//en tijde
ten koste gaat van de natuurwaarden en biodiversiteit? Zo nee, kunt u dat toelichten?

Antwoord vraag 3:
Ja, wij zijn het eens dat de natuurwaarden van de Waddenzee niet met geld te compenseren
is.

Vraag 4:
Het ministerie van EZK heeft in een brief van 17 december 2020 aangekondigd een onder-
zoek te doen naar de stapeling van effecten van verschillende mijnbouwactiviteiten in en
rend het Waddengebied. Is het u bekend of dit onderzoek reeds gestart is en weet u wan-
neer de resultaten van dit onderzoek worden verwacht? Wordt u hiervan op de hoogte ge-
houden?

Antwoord vraag 4:
In de brief van 17 december wordt een drietal onderzoeken aangekondigd. In het overleg
over ontzorging, het Ontzorgingstraject Omgevingsproces Ternaard (00T), is de betreffende
brief gedeeld met de deelnemers en is aangegeven dat de resultaten door het ministerie van
EZK medic april 2021 verwacht worden. Deze informatie hebben wij rechtstreeks van het
ministerie ontvangen, wij hebben dit doorgegeven aan de deelnemers van het overleg. Over
het vervolg worden wij op de hoogte gehouden door het ministerie.
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Vraag 5:
DeeIt u de mening van de fractie van GrienLinks dat het onderzoek naar de stapeling naar
de effecten van mijnbouwactiviteiten in en rond het Waddengebied als een separaat onder-
zoek moet worden beschouwd en afgerond moet zijn voordat de verdere procedure rond de
gaswinning in Temaard door het ministerie van EZK eventueel kan worden voortgezet? Zo
niet, wat is dan uw standpunt?

Antwoord vraag 5:
Wij delen de mening dat het onderzoek naar de stapeling van effecten van mijnbouwactivitei-
ten zorgvuldig en wel afgewogen moet plaatsvinden voordat onomkeerbare beslissingen
worden genomen. Wij vragen de minister, zoals ook aangegeven in ons advies op het win-
ningsplan, om het onderzoek en de uitkomsten mee te wegen in zijn beslissing. Dit kan ge-
volgen hebben voor het tijdpad en dat is aan het ministerie.

Vraag 6:
Bent u bereid in een brief aan de minister van EZK en de Tweede Kamer aan te geven dat
een onderzoek naar de stapeling van effecten van (mijnbouw)activiteiten in het Waddenge-
bied afgewacht moeten worden voordat verder wordt gegaan met de (overigens door de
noordelijke overheden ongewenste) eventuele verdere procedure rond de vergunningverle-
ning voor ze gaswinning bij Temaard en andere gaswinningen in en rond het Waddenge-
bled? Zo niet, waarom niet?

Antwoord vraag 6:
Nee, het is aan de minister om de motie uit te voeren. In de motie is al bedongen dat het
onderzoek afgewacht moet worden om onomkeerbare beslissingen te voorkomen. Wij zijn
wel kritisch op de uitvoering van het onderzoek en de uitkomsten, voordat de minister een
beslissing neemt.

Vraag 7:
Het college van de gemeente Noardeast Fryslan geeft haar ant woorden op de vragen van 11
maart 2021 van de gemeenteraadsfractie van SIN aan mee te blijven werken aan het omge-
vingsproces voor de gaswinning Temaard. Welke rol heeft de provincie Fryslan in dit omge-
vingsproces? Deelt u de mening van het college van de gemeente Noardeast Fryslan? Kunt
u uw stellingname toelichten?

Antwoord vraag 7:
De provincie is tegen nieuwe gaswinning. Het college voert de motie van PS daarover nog
steeds ult. De praktijk is ook dat de minister het beleid van de Tweede Kamer uitvoert (brief
mei 2018). Dit geeft de regionale overheden een lastige positie. Enerzijds om haar standpunt
tegen nieuwe gaswinning te laten horen en anderzijds de wens dat het gebied met een plus
wordt achter gelaten als er toch gas gewonnen gaat worden, om een mogelijke situatie voor
inwoners zoals in Groningen te voorkomen. Dit is ook de reden geweest waarom in 2016
gemeenten en provincie het Manifest over gas- en zoutwinning hebben aangeboden aan de
Tweede Kamer. De lagere overheden hebben daarom een de volgende verdeling afgespro-
ken:
-Het rijk is verantwoordelijk voor de procedure en de besluitvorming. In ons advies op het
winningsplan Ternaard hebben wij de minister geadviseerd om niet in te stemmen met het
winningsplan.
-De NAM is verantwoordelijk voor de ontzorgingsafspraken. De provincie ondersteunt dat
monitoring en schadeafhandeling vooraf goed geregeld is met inwoners. Mocht het tot gas-
winning leiden.
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-De lagere overheden zijn verantwoordelijk voor de investeringen, mocht de minister beslui-
ten am tot gaswinning over te gaan. In het gebiedsproces nemen wij de verantwoordelijkheid
voor investeringen in het gebied, los van schade en cornpensatie. Omdat het gebied na het
beeindigen van de gaswinning met een plus achtergelaten moet warden door EZK en het
mijnbouwbedrijf. Dat is ons uitgangspunt en daarom blijven wij ons inzetten voor ons deel
van het omgevingsproces en herhalen wij ons standpunt tegen nieuwe gaswinning.

Zonder omgevingsproces kan de minister alsnog zelfstandig in de Rijks Cobrdinatie Regeling
procedure besluiten en vervalt onze wens dat het gebied met een maatschappelijke plus
wordt achtergelaten.

Vraag 8:
Met het voortzetten van medewerking aan het vormgevingsproces lijkt het erop dat de gas-
winning door de lokale overheid wordt geaccepteerd, ondanks dat niet alle onderzoeken zi jn
afgerond. Dee ft ti de mening van GrienLinks dat hiermee een verkeerd signaal naar het mi-
nisterie van EZK wordt afgegeven en zo nee, waarom niet?

Antwoord vraag 8:
Nee, zoals we bij vraag 6 en 7 al hebben beantwoord is deelname van de provincie aan het
omgevingsproces een lastig maar wel noodzakelijk dilemma. Wij zijn tegen nieuwe gaswin-
ning, dat staat ook in ons advies op het winningsplan in de Rijks Cobrdinatie Regeling pro-
cedure. De antwoorden op de onderzoeken en de motie verwacht de minister snel en wij
wachten deze dan ook met belangstelling af.

Hoogachtend,

Gedept.itOrde Staten van Fryslan,

drs. A.A.IVT\ Brok, voor

R.E. Bouius - Riemersma.;--M BA MCM, secretaris
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