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Onderwerp : beantwoording schriftelijke vragen over gaswinning in Fryslan

Geachte mevr. Goede en de heren Knol, Veenstra, De Groot, Brouwer en Van der Weijde,

Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 25 juli 2022, beantwoorden wij als volgt.

lnleiding:
Tijdens de PS van 13 full 2022 hebben de fracties van GrienLinks, FNP, D66, PvdD, SP en
PvdA vragen gesteld over de mogelijke gaswinning bij Temaard. BU de beantwoording van
de vragen heeft het college aangegeven zich niet neer te leggen bij de genoemde
gaswinning en waar mogelijk bij de minister aan te geven, onder andere door politiek druk,
dat de winning ongewenst is. In een interview in de Leeuwarder Courant van 22 full 2022
gee ft gedeputeerde Douwstra aan dat de gaswinning bij Temaard vrijwel zeker doorgaat en
lijkt hij zich vooral in te zetten voor het binnenhalen van geld. Dit lijkt in strijd met de
uitspraken van PS dat gaswinning in Fryslan ongewenst is en daarop vol moet worden
ingezet.

Dit roept bij de fracties van GrienLinks, FNP, PvdA, SP, PvdD en D66 de volgende vragen
op..

Vraag 1:
Op welke informatie baseert GS zich dat de vergunning bij Temaard waarschijnlijk verleend
wordt en wanneer is deze informatie bij GS bekend geworden? Kunt u deze informatie
schriftelijk en voor het overleg met de Mijnbouwtafel, met PS delen?
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Antwoord vraag 1:
Er is geen aanvullende informatie.

De geciteerde uitspraak moet in de volgende context geplaatst worden. Er is een
energiecrisis als gevolg van de oorlog in OekraIne. Dat gegeven in combinatie met het feit
dat:

- we zien dat de focus steeds meer gelegd wordt op het winnen van gas uit kleine
gasvelden in Nederlandl;

- de passage in het regeerakkoord over de procedure in Ternaard (en de toelichting op
die passage);

- het feit dat de NAM al houder is van een winningsvergunning en de minister op
27 augustus 2021 reeds een ontwerpinstemmingsbesluit heeft genomen (waar wij
een zienswijze tegen hebben ingediend);

- de zeer beperkte invloed die wij als lokale overheden kunnen uitvoeren op dergelijke
procedures,

maakt dat gaswinning in Ternaard helaas niet is uitgesloten. Het een en ander laat onverlet
dat wij in het betreffende interview opnieuw uitdrukkelijk hebben aangegeven dat wij tegen
gaswinning zijn en blijven. Dat geldt niet alleen voor de eventuele gasproductie in Ternaard
maar voor alle velden waar momenteel gas gewonnen wordt alsook voor eventuele nieuwe
winlocaties (denk aan de zoekgebieden in Zuidoost-Fryslan op de grens met Drenthe en het
gebied `Noorderveld' op de grens met Groningen) en de verlengingen van vergunningen.

Vraag 2:
Welke (p0/it/eke) druk heeft GS de afgelopen weken uitgeoe fend om de gaswinning bij
Ternaard en elders in Fryslan tegen te gaan? En doorkruisen de uitspraken van
gedeputeerde Douwstra mogelijk dit proces?

Antwoord vraag 2:
De overleggen inzake het gebiedsproces Ternaard lopen via het Fries Bestuurlijke Overleg
Ternaard (FBO) onder leiding van de gemeente Noardeast-Fryslan. Daarnaast is er over
andere mijnbouwvraagstukken bestuurlijk en ambtelijk overleg met het ministerie. Overige
inspraak- en schriftelijke reacties heeft GS ook in afschrift aan uw Staten verzonden dan wel
tijdens Statenvergaderingen met u besproken.

Als GS spreken wij ons — ook in de media — al sinds jaar en dag uitdrukkelijk uit tegen
gaswinning. Dat blijven wij doen. Daarnaast vinden wij dat lokale overheden meer invloed
moeten kunnen uitoefenen op de besluitvormingsprocedures maar ook op een betere
verdeling van de lusten en de lasten. Met het oog daarop zijn we bezig met de oprichting van
de Friese mijnbouwtafel.

Vraag 3:
Welk overleg heeft de GS hierover gehad met het Wetterskip en de betrokken gemeenten,
alvorens zij dit standpunt heeft ingenomen?

Antwoord vraag 3:
Zie beantwoording vraag 1 en vraag 2.

1Uit het overzicht van lopende aanvragen per provincie op ch. :Ate `mijnbouwvergunningen.nr volgt dater met
name in Fryslan en in Zuid-Holland veel lopende aanvragen zijn.
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Vraag 4:
Uit het interview blijkt dat GS at nadenkt over de mogelijke verdeling van de compensatie,
waarbij GS aangeeft dat dit mogelijk ingezet kan worden bij de energietransitie. De middelen
zijn in eerste instantie vooral bedoeld om de negatieve effecten van gaswinning tegen te
gaan en niet om draagvlak te kopen. Welke bedragen denkt GS te reserveren voor het
compenseren van schade aan gebouwen, landbouw en natuur en waar worden deze
middelen ondergebracht en beheerd?

Antwoord vraag 4:
Uit de eerste zin van uw vraag denken wij te kunnen opmaken dat uw vraag specifiek ziet op
de gaswinlocatie Ternaard. Antwoord op uw vraag is daarom dat er in Ternaard - naast de
wettelijk beschikbare middelen voor schadeafhandeling (dat niet worden cafgekochf) -
afspraken zijn gemaakt met het ministerie van EZK en de NAM over een gebiedsfonds dat
kan worden ingezet voor een maatschappelijke plus uit de baten van de gaswinning, mocht
het tot gaswinning komen. Om ervoor te zorgen dat deze middelen vooral ten goede komen
aan de inwoners en organisaties uit het gebied hebben de Friese overheden (it VVetterskip,
de gemeente Noardeast-Fryslan en de provincie) een gebiedscommissie gevormd die op
10 maart jl. haar advies heeft overhandigd aan de Friese overheden. Daarbij zijn er drie
hoofdthema's voorgesteld:

- Op het thema energietransitie hoopt het Gebiedsfonds bij te dragen aan het
verminderen van de CO2-uitstoot en een toename van duurzame energieopwekking.
Het uitgangspunt is dat de duurzame energieopwekking in handen komt van de
lokale Mienskip, zodat de opbrengsten meteen weer geThvesteerd kunnen worden in
de kwaliteit van de eigen leefomgeving.

- Op het thema sociaaleconomische vitaliteit wil het Gebiedsfonds de vitaliteit in de
regio versterken en heeft gezocht naar een manier om zoveel mogelijk inwoners en
dorpen te bereiken. Het Gebiedsfonds stelt geld beschikbaar voor thema's waarvoor
men in deze regio een duwtje in de rug kan gebruiken (denk aan startsubsidies voor
het opknappen van verwaarloosde panden, ondersteuning om maatjes te koppelen
aan eenzame ouderen, enzovoort).

- Het thema Zoetwatermanagement in het Gebiedsfonds richt zich op het behoud van
potentie voor landbouw in de regio met vruchtbare gronden. Daarvoor is beheer van
voldoende zoet water nodig. Zoetwatermanagement gaat over gedurende het jaar
optimaal gebruik maken van het zoete water dat er is.

De eventuele verdere concretisering, waar de Friese overheden nu voor staan, zal pas in
gang worden gezet als het besluit over de gaswinning is genomen. Dan worden er onder
andere regelingen gemaakt, wordt er een uitvoeringsorganisatie in het leven geroepen en de
governance ingericht. VVie de middelen gaat beheren is nog niet bekend.

Op deze plaats wensen wij echter op te merken dat, in tegenstelling tot wat het onderhavige
artikel waarschijnlijk doet vermoeden, het interview hoofdzakelijk zag op mijnbouw in brede
zin. Wij hebben in het interview juist ook aandacht gevraagd voor compensatie in verband
met bestaande en nieuwe winlocaties. De gemaakte opmerkingen over compensatie zien
daarom met name ook op de reeds bestaande gaswinning. In Ternaard heeft men immers,
als pilot in het kader van de Omgevingswet, al ervaring opgedaan en dit heeft geleid tot een
uniek resultaat. VVij willen niet dat het daar niet bij blijft en de focus verbreden.

1
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Vraag 5:
Hoe wordt de omvang van de toekomstige schade bepaald en kan worden gegarandeerd dat
deze bedragen te zijner tijd voldoende zijn? Hoe wordt bijvoorbeeld de schade aan de natuur
gemeten en in geld uitgedrukt? KLInt u hierbij in ogenschouw nemen dat GS eerder heeft
aangeven dat de waarde van natuur niet in geld is tilt te drukken.

Antwoord vraag 5:
Nu wij niet het bevoegd gezag zijn dat op de aanvraag van de NAM besluit, kunnen wij uw
vraag niet beantwoorden en moeten wij u verwijzen naar de minister.

Vraag 6:
De gedeputeerde geeft aan dat een pro vincie zelf moet kunnen meebeslissen of een bedrijf
meer gas mag winnen. Aan de andere kant verwacht hi] dat Fryslan een nieuw gasverzoek
niet met een veto kan blokkeren.
Op welke manier verwacht GS mee te kunnen beslissen over (meer) gaswinning en welke
invloed en rol verwacht GS in het besluitvormingsproces te hebben. Hoe wordt PS hierin
betrokken?

Antwoord vraag 6:
Dit is ben van de onderwerpen waar wij met de Friese mijnbouwtafel — en de minister - het
gesprek over aan willen gaan. Onze wens is dat de adviezen die lokale overheden geven
meer gewicht toegekend worden in de Mijnbouwwet. Ook willen wij in voorkomende gevallen
het gesprek aan kunnen gaan over de impact die gaswinning heeft in bepaalde gebieden in
Fryslan zodat er maatwerk geleverd kan worden, bijvoorbeeld in de vorm van een betere
'Listen en lastenverdeling (denk aan het gebiedsproces Ternaard).
Provinciale Staten hebben in de Mijnbouwwet vrijwel geen bevoegdheden gekregen, wij
blijven PS daarom actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Daarnaast hebben wij
het Rijk meermalen verzocht om de Mijnbouwwet te herzien.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geInformeerd.

Hoogaci-gend,

Gedepu ffde Staten van Frysran,

drs. Brok, voor

A. Schepers, MSc, secretaris

voor deze, de loco-provinciesecretaris
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