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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over vergunning gaswinning Wad-
denzee

Geachte dames Goede en Janssen en de heren Brouwer, Knol, Veenstra en Van der
Weijde,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 6 september 2021, beantwoorden wij als volgt.

Inleiding:
De minister van EZK heeft op 27 augustus jl. het ontwerp-instemmingsbesluit voor nieuwe
gaswinning onder de Waddenzee vanaf de winlocatie Temaard gepubliceerd. Bij de proce-
dure hiervoor heeft Gedeputeerde Staten adviesrecht. Ook heeft Provinciale Staten een
breed gedragen motie aangenomen waarin GS wordt opgedragen de bezwaren tegen de
gaswinning onder het Unesco Werelderfgoed bij de minister kenbaar te maken. Dit advies is
door de minister terzijde gelegd en heeft geen rol gespeeld bij de besluitvorming door de
minister.
Ook werd vorige week bekend dat het Kabinet een vergunning geeft op grond van de Na-
tuurbeschermingswet. Een wet die gebaseerd is op het voorzorgprincipe; als er twijfels zijn
over schade aan de natuur dan kan een activiteit dus niet vergund worden.
In het kader van de mogelijke vergunningverlening is een omgevingsproces gestart. Door de
initiatiefnemer (NAM) en/of het rijk zal een bedrag worden betaald waarmee de schadelijke
effecten van de gaswinning worden gecompenseerd.

Vraag 1:
Bent LI op de hoogte van het ontwerp-instemmingsbesluit voor de nieuwe gaswinning onder
de Waddenzee?
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Antwoord vraag 1:
Ja, daar zijn wij van op de hoogte.

Vraag 2:
Wat is de mening van Gedeputeerde Staten over het terzijde leggen van het advies van Ge-
deputeerde Staten?

Antwoord vraag 2:
De adviesrol van de provincie in de mijnbouwwet en daarmee op het winningsplan Ternaard
gaat over de inhoud van het winningsplan. De vraag of regionale overheden gaswinning wil-
len is daar geen onderdeel van. Dat dit standpunt ter zijde is gelegd door de minister was te
verwachten. De besluitvorming over de opsporingsvergunning en de winningsvergunning is
reeds in 1969 afgerond. Het instemmingsbesluit dat nodig is voor de boring op een locatie is
de laatste stap.
In het kader van het inpassingsplan zal de minister de beantwoording beoordelen. Zoals ook
voor de mijnbouwwet geldt kunnen wij slechts adviseren en hebben wij geen mogelijkheden
voor beroep en bezwaar.
Een beleidstandpunt tegen nieuwe gaswinning geeft in dit geval wel een belangrijk signaal af
aan de Tweede Kamer; bevoegd voor het maken van nieuw beleid.

Vraag 3:
Bent u bereid zienswijzen in te dienen tegen de voorgenomen vergunningverlening, zowel in
het kader van de vergunningverlening van de Mijnbouwwet als van de Natuurbeschermings-
wet? Bent u met ons van mening dat de gaswinning indruist tegen het klimaatbeleid en dat
als gevolg van de voorgenomen gaswinning schade ontstaat aan het ecologische systeem
van de Waddenzee?

Antwoord vraag 3:
Ja, wij gaan een zienswijze indienen tegen het concept instemmingsbesluit en het concept
winningsplan. In ons advies op het winningsplan en in een afzonderlijke gezamenlijke brief
van de gemeente Noardeast-Fryslán, Provincie en Wetterskip (kenmerk gemeente Z323457-
2021) aan de Kamer hebben wij ons al uitgesproken en al signalen afgegeven dat de minis-
ter geen onomkeerbare beslissingen moet nemen ten aanzien van de ecologische gevolgen
voor de Waddenzee.

Vraag 4:
Kunt u aangegeven welke effecten zijn te verwachten?

Antwoord vraag 4:
Gaswinning brengt bodemdaling met zich mee. Dit kan effecten hebben op het watersysteem
als de bodemdaling meer is dan 5 cm. Veranderingen in het watersysteem kan extra verzil-
ting geven. Daarnaast kan de combinatie van zeespiegelstijging en bodemdaling gevolgen
hebben voor de afstroom van water van het binnendijks gebied naar zee.
Wij hebben daarnaast ook zorgen over het meegroeiend vermogen van de Waddenzee ten
aanzien van zeespiegelstijging en bodemdaling door mijnbouw en gevolgen hiervan voor de
voedselbeschikbaarheid op de lange termijn. In de huidig onderzoeken kan de Waddenzee
het meegroeiend vermogen nog bijbenen. Ook sociaaleconomische effecten van gaswinning
in de regio geeft ons reden tot zorg.
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Vraag 5:
Op 15 september 2021 vindt in de Tweede Kamer de behandeling van o.a. de onderzoeken
naar het hand-aan-de-kraan principe plaats. De Tweede Kamer heeft een motie aangeno-
men dat voor de behandeling van deze onderzoeken geen onomkeerbare besluiten geno-
men mogen worden. Bent u op de hoogte van de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken
inzake het hand-aan-de-kraan principe en zo ja deelt u de conclusies van de onderzoeks-
rapporten? Zo nee, waarom niet

Antwoord vraag 5:
Ja, wij kennen de rapportages en kennen de conclusies van de onderzoeksrapporten en
onderschrijven de conclusies uit het rapport 'De toekomst van Hand aan de Kraan, omgaan
met onzekerheden'. Geschreven door het Adviescollege Hand aan de Kraan Waddenzee.

Het principe Hand aan de kraan werkt volgens het college goed en er zijn nog verbeteringen
noodzakelijk. In de tijd die nodig is om de aanbevelingen door te voeren functioneert het
principe nog steeds goed volgens het college.

Naast de rapporten die zijn aangeboden aan de Tweede Kamer zijn nog twee commissies
actief. De provincie heeft zitting in de begeleidingscommissie Waddengas 2006 (Lauwers-
oog-Vierhuizen-Moddergat) en de Bodemdalingscommissie Ameland (1987). Ook de rappor-
tages die met beide commissies worden gedeeld blijkt dat het Hand aan de Kraan principe
werkt. Echter is er nog een vierde onderzoek. Een lange termijn sediment onderzoek van
Deltares in het kader van het Deltaprogramma. Dit onderzoek blijft buiten beschouwing.

De uitkomsten van het IPCC rapport wijzen wel op de toekomstige situatie van zeespiegel-
stijging en de effecten hiervan op de Waddenzee. Die zorgen uiten wij naar de minister.

Wij betwijfelen ook of de minister de Wet natuurbescherming voor de gaswinning Ternaard
goed toepast omdat er een aantal open einden zitten in de ontwerp-Wnb vergunning. Er
wordt o.a. niet voldaan aan het voorzorgsbeginsel. Dit zou betekenen dat het Instemmings-
besluit en het Winningsplan niet voldoen aan de Mijnbouwwet.

Daarnaast zou voor de gaswinning dezelfde stappen moeten worden gezet zoals die in het
advies van de Waddenacademie is afgegeven voor de aanleg van de kabels door het Wad-
dengebied. Ook die stappen zijn onvoldoende gevolgd omdat de minister niet bereid is om
het lange termijn sediment onderzoek van Deltares mee te nemen in de afweging op het
Instemmingsbesluit van het Winningsplan, het lnpassingsplan en de minister geen overzicht
heeft over totale cumulatieve effecten van grootschalige economische activiteiten in het
Waddengebied.

Vraag 6:
Bent u het met ons eens dat de resultaten van deze onderzoeken meegenomen zouden
moeten worden in de afweging rond de vergunning?

Antwoord vraag 6:
Ja, dat hebben wij in een gezamenlijke brief (kenmerk gemeente Z323457-2021) aan de mi-
nister ook al laten weten.
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Vraag 7:
Bent u bereid om vóór de behandeling in het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer op
15 september over de onderzoeken aan de Tweede Kamer en de minister ons ongenoegen
over deze vergunningverlening duidelijk te maken? En de minister op te roepen de vergun-
ning weer in te trekken, totdat de onderzoeken in de Kamer zijn besproken?

Antwoord vraag 7:
Ja, wij hebben ons ongenoegen al geuit en hebben dit in een persoonlijk gesprek met de
minister op 13 september jl. nog eens herhaald. Daarnaast hebben wij ook met Kamerleden
gesproken ter voorbereiding op het debat op 15 september. In de media heeft de gemeente
in haar woordvoering vanuit het Fries Bestuurlijk Overleg Ternaard veel aandacht gekregen.

Vraag 8:
Heeft u inzicht in de financiële waarde die de hoeveelheid te winnen gas op basis van de
huidige gasprijzen vertegenwoordigt? In het vervolg op deze vraag kunt u inzicht geven in de
opbrengsten, de kosten, de uit te betalen (schade)vergoedingen en de winst voor de initia-
tiefnemer van de winning?

Antwoord vraag 8:
Nee, wij hebben geen toegang tot de exacte cijfers. Aileen de NAM, Energiebeheer Neder-
land en het ministerie van EZK hebben exact inzicht in deze cijfers.

Vraag 9:
Kunt u aangeven welke bedragen door de initiatiefnemer en het ministerie van EZK in het
kader van het omgevingsproces zijn toegezegd, wanneer deze bedragen eventueel uitge-
keerd gaan worden en waaraan deze middelen besteed gaan worden?

Antwoord vraag 9:
Zoals in de brief van de minister aan de regio is vastgelegd ontvangt de regio een bedrag
van 60 miljoen euro in een periode van 10 winningsjaren van het ministerie van EZK. Dit be-
drag komt als de winning van het aardgas start. De gebiedscommissie Ternaard i.o stelt cri-
teria op waaraan projecten worden getoetst. De drie thema's Verzilting, Energietransitie en
Sociaaleconomische vitaliteit zijn voortgekomen uit het omgevingsproces. De gebiedscom-
missie bestaat uit inwoners van de dorpen Ternaard en Wierum, een afvaardiging van de
LTO, experts op de drie bovengenoemde thema's en drie bestuurders van gemeente, pro-
vincie en waterschap. De commissie wordt ondersteund vanuit de gemeente.

Vraag 10:
Als geld wordt uitgetrokken voor het herstel van natuurwaarden wordt daarmee expliciet
aangegeven dat er schade optreedt aan de natuur in het werelderfgoed Waddenzee. Deelt u
onze mening dat hiermee ook door de vergunningverlener wordt erkend dat er schade op-
treedt aan natuurwaarden en dat dit in strijd is met de wet natuurbescherming? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord vraag 10:
Nee, het geld wordt besteed aan investeringen voor de drie thema's Verzilting, Energietransi-
tie en Sociaal-economische vitaliteit. Deze investeringen staan los van schadecompensa-
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tie. Deze thema's zijn voortgekomen uit het omgevingsproces. Verzilting is een effect dat al
bezig is in de ondiepe ondergrond en wordt mogelijk versterkt als bodemdaling optreed.

Vraag 11:
In eerdere antwoorden op vragen vanuit Provinciale Staten heeft u aangegeven dat de
waarde van natuur niet in geld is uit te drukken. Wat is dan de motivatie om akkoord te gaan
met een financiële vergoeding en waarop is de hoogte van het te ontvangen bedrag geba-
seerd?

Antwoord vraag 11:
Het bedrag dat de regio ontvangt is een investeringsbedrag. Schade (aan natuur) die moge-
lijk door de gaswinning optreed wordt op grond van het burgerlijk wetboek vergoed en wordt
behandeld door de commissie Bodemdaling door Aardgaswinning Fryslán (bodemdaling)
en/of door het landelijk schadeloket bij een aardbeving. Het bedrag van 60 miljoen staat dus
los van een mogelijk schade bedrag, dit zijn twee verschillende zaken. Het bedrag is tot
stand gekomen nadat de regio heeft laten zien welke opgaven en projecten zij voor zich zien.

Vraag 12:
Vindt GS de verhouding van de waarde van het te winnen gas in verhouding staan tot de
waarde van de (schade)vergoeding in het kader van het omgevingsproces?

Antwoord vraag 12:
Het bedrag aan de regio is een investeringsbedrag voor de regio en staat los van schade-
compensatie. De gasput zal uiteindelijk uitwijzen hoeveel gas er gewonnen wordt, het bedrag
aan de regio staat vast.

Over de schade worden aparte afspraken gemaakt binnen het 00T. Deze afspraken betref-
fen het oprichten van een stichting WaakhCindie de gemaakte afspraken volgt. De Commis-
sie Bodemdaling door Aardgaswinning Fryslán en het Landelijk Schadeloket zijn er om
schadegevallen te kunnen melden en om schadegevallen te beoordelen.

Hoogachte

Gedeputeel-* Staten van Fryslán,

drs. A.A.M4r-ak,

E B ius - lemersm,émersma, MBA MCM, secretaris
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