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Agendapunt Motie vreemd

Korte titel motie Brief sturen om opheldering over Ternaard

De Staten, in vergadering bijeen op 

Gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
 In het regeerakkoord de volgende passage is opgenomen: “We ronden de procedure rond Ternaard

af. We geven geen nieuwe vergunningen af voor gaswinning onder de Waddenzee.”
 In beantwoording op Kamervragen over wat deze passage betekent voor de plannen van Shell en 

andere bedrijven om gas te winnen onder de Waddenzee, de staatssecretaris van Klimaat als volgt 
antwoord: “Dit betekent dat de vergunningsaanvraag van de NAM voor de gaswinning Ternaard zal 
worden getoetst aan het huidige beleid en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.”

 De Statenfracties van PvdA, GrienLinks, SP en PvdD aan GS hebben gevraagd per brief om 
opheldering te vragen over deze passage uit het regeerakkoord;

 Het college in de beantwoording aangeeft geen brief te willen sturen, maar andere vormen van 
communicatie verkiest

overwegende dat
 In augustus door toenmalig minister Blok groen licht is gegeven voor gaswinning bij Ternaard, met 

als argument dat het kabinet een vergunning niet kan weigeren als aan alle wettelijke voorwaarden 
uit de mijnbouwwet is voldaan;

 Daarop een vergunningsprocedure is gestart die nog steeds loopt;
 De Waddenacademie, die door de Tweede Kamer gevraagd is om een juridisch advies over de 

kwestie uit te brengen, concludeert dat de vergunning wel degelijk geweigerd kan worden op basis 
van regelgeving rondom Natura 2000-gebieden;

 De Waddenacademie concludeert dat de vergunning zelfs geweigerd móét worden omdat het 
voorzorgsbeginsel moet worden toegepast en in het toekennen van de voorlopige vergunning 
bepaalde onzekerheden over bodemdaling en zeespiegelstijging volgens het advies niet voldoende 
zijn meegewogen;

 Deze regering in zowel het regeerakkoord als in de beantwoording op de Kamervragen over het 
regeerakkoord niet duidelijk maakt of zij, naast de mijnbouwwet, ook de wet natuurberscherming 
meeneemt in de procedure rondom Ternaard en daarmee het juridisch advies van de 
Waddenacademie opvolgt;

 Het daarmee onduidelijk blijft wat de zin ‘we ronden de procedure rondom Ternaard af’ precies 
betekent omdat niet helder is hoe de procedure nu verloopt;
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Verzoeken de voorzitter van de Fryske Steaten dat er deze week, een brief wordt verstuurd door de 
voorzitter van Provinciale Staten aan de staatssecretaris van Mijnbouw om, ter ondersteuning aan het 
recente gesprek tussen college en staatssecretaris,  opheldering te vragen over de gasboringen bij Ternaard. 
De brief wordt desgewenst opgesteld door de griffie. 

en gaan over tot de orde van de dag
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