
Gaswinning in Nederland

Het ministerie van Economische Zaken zorgt ervoor 
dat er voldoende aardgas is voor Nederland en dat 

dit op een veilige manier wordt gewonnen

Overgang naar duurzame energie

Veiligheid staat voorop
• Duidelijke regels voor gaswinning  in de Mijnbouwwet
• Bewoners actief geïnformeerd, zienswijzen worden betrokken bij besluit
• In de nieuwe Mijnbouwwet: 
 - de procedure gaswinning strenger
 - meer inspraak voor decentrale overheden en omwonenden
 - meer advies van ona�ankelijke experts.

Inzet op 
energiebesparing 

en duurzame
energie

2016: 6% 
duurzame energie

2023: 16% 
duurzame energie

Afname van 
gaswinning. Komende 

35 jaar blij� aardgas 
belangrijk.

Waar in Nederland?
• Het meeste gas komt uit het Groningenveld
• Ruim 400 kleine gasvelden in Nederland 
   op land en in de Noordzee

Ministerie van Economische Zaken, juli 2016



Rollen en verantwoordelijkheden bij 
mogelijke gaswinning in Ternaard

Initiatiefnemer
• De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil gaswinnen in Ternaard.
• NAM zorgt voor een goede projectvoorbereiding.
• NAM vraagt tijdig de benodigde vergunningen en onthe�ngen 
 aan bij het ministerie van Economische Zaken.
• NAM is verantwoordelijk voor de bouw en het veilig opereren van 
 de benodigde installaties voor de winning en het transport van gas.

Rijksoverheid
• De Rijksoverheid beslist over zaken van nationaal belang.
• De minister van Economische Zaken coördineert de voorbereiding en 
 besluiten voor gaswinning.
• De minister van Economische Zaken maakt het beleid over gaswinning 
 in Nederland en voert daarbij de Mijnbouwwet uit.
• De minister van Economische Zaken verleent vergunningen die voor 
  gaswinning nodig zijn. 

Provincie Fryslân, gemeenten Dongeradeel
en Ameland, we�erskip Fryslân
• Betrokken bij de vergunningverlening.
• Geven advies over het winningsplan.

Ministerie van Economische Zaken, september 2016
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Concept Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (cNRD) 
Wat wordt er bij het milieuonderzoek precies onderzocht?
9 september tot en met 20 oktober 2016

4

Vaststellen de�nitieve Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau (NRD)
Na het verwerken van zienswijzen op het cNRD en het advies van 
de commissie MER wordt het de�nitieve NRD vastgesteld. 
begin 2017

5

Milieue�ectrapport (MER)  
Uitvoering van de in het NRD vastgestelde onderzoeken naar 
mogelijke e�ecten van gaswinning voor de omgeving.
begin 2017

6

Eerste informele gesprekken tussen Rijk en 
provincie, gemeenten en belanghebbende 
organisaties
gesprekken over aanvraag, proces en rollen en 
verantwoordelijkheden.
april - augustus 2016

3

NAM organiseert informatiebijeenkomsten 
voor omwonenden en belanghebbende 
organisaties

2

Eerste gesprekken tussen NAM 
en lokale partijen

1

Indiening aanvragen (winningsplan) en 
beschikbaar zijn van voorontwerp inpassingsplan.  
Advies over het winningsplan door Staatstoezicht op de Mijnen, 
Technische Commissie Bodembeweging, betrokken decentrale 
overheden en de Mijnraad. 
21 weken

9

Inwinning adviezen over de aanvragen 
(waaronder winningsplan) en het voorontwerp 
inpassingsplan  
NAM dient het winningsplan in bij de minister van 
Economische Zaken.
eind 2017

8

Voorkeursalternatief  
In het MER wordt een aantal alternatieven onderzocht. 
Eén van deze alternatieven wordt het voorkeursalternatief 
en verder uitgewerkt in het inpassingsplan.
medio 2017

7

Ter inzage legging ontwerp-inpassingsplan 
en concept uitvoeringsbesluiten (waaronder 
instemmingsbesluit winningsplan).
Iedereen kan reageren op de concepten en het winningsplan 
(in te zien bij het gemeentehuis en op www.bureau-energieprojecten.nl)
begin 2018

10

Beroep en Raad van State 
Iedereen die een zienswijze hee� ingediend kan in beroep gaan 
tegen de besluiten bij de Raad van State. 
eind 2018

12

Vaststellen de�nitieve inpassingsplan en 
uitvoeringsbesluiten
Na het verwerken van zienswijzen en de adviezen wordt het 
de�nitieve inpassingsplan, het instemmingsbesluit en de 
uitvoeringsbesluiten vastgesteld.
medio 2018

11

Gaswinning 
NAM wint gas, Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht 
op dat dit veilig gebeurt.
10 – 15 jaar

14

Opruimen
NAM ruimt de mijnbouwlocatie op en brengt deze terug naar de 
staat van voor de boring en winning.
1 jaar

15

Bouw en boring
NAM brengt de locatie zoals is uitgewerkt in het inpassingsplan in 
gereedheid voor boring en productie.
10 maanden

13

De Rijksoverheid coördineert de
aanvraag voor gaswinning in Ternaard

Wat gebeurt er en hoe wordt u betrokken?

Rijkscoördinatieregeling | 2016-2018

Contact-
moment

Contact-
moment

Contact-
moment Inspraak

Contact-
moment

Contact-
momentInspraak

Inspraak

Voorfase | 2014

Uitvoering | 2019 en verder

Ministerie van Economische Zaken, september 2016



Kennisgeving 
voornemen milieue�ectrapport 

gaswinning Ternaard
Van vrijdag 9 september 2016 tot en met donderdag 20 oktober 2016 ligt de onderzoeksopzet 

(notitie reikwijdte en detailniveau) voor het milieue�ectrapport voor het voornemen tot 
gaswinning in Ternaard ter inzage. 

Waarom gaswinning?
Nederland werkt aan de overgang naar een duurzame energievoorziening in 2050. 
Door uitvoering van het Energieakkoord neemt het aandeel duurzaam opgewekte 
energie van 5,8% nu naar 16% in 2023 fors toe.
 
Ondanks deze stijging blij� gas, als schoonste fossiele brandstof, ook komende jaren nodig als een van de energiebronnen. Momenteel gebruikt 98% van de huishoudens in 
Nederland gas om hun huis te verwarmen en om te koken. Om die reden wordt er onder hoge veiligheidseisen en in zorgvuldig overleg met de omgeving gaswinning op eigen 
bodem en op zee toegestaan. Zo houden we in de overgang naar duurzame energie onze energievoorziening veilig, betrouwbaar en betaalbaar.

Wat zijn de plannen in Ternaard?
De Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (NAM) wil een productieboring naar het gasveld Ternaard uitvoeren. Dit gasveld ligt op 3 kilometer diepte ten noorden van het dorp 
Ternaard in de gemeente Dongeradeel. Een klein deel van dit gasveld ligt onder land. Het grootste deel van dit gasveld ligt onder de Waddenzee onder het kombergingsgebied 
‘Pinkegat’. Als de boring succesvol is, wil NAM het gas uit het Ternaard gasveld winnen. Hiervoor moet een nieuwe pijpleiding worden aangelegd vanaf de productielocatie naar 
de bestaande NAM-locatie Moddergat.

Meer informatie vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Hee� u na het bezoeken van de website 
nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. 

Dorpshuis Túnawerth, Aldbuorren 13, Ternaard29 sept

Gemeentehuis Dongeradeel Koningstraat 13, Dokkum T 140519

Ministerie van Economische Zaken, september 2016

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt de onderzoeksopzet van vrijdag 9 september 2016 tot en met donderdag 20 oktober 2016 

inzien op www.bureau-energieprojecten.nl en tijdens reguliere openingstijden (op papier) bij:

Coördinatie vanuit de Rijksoverheid
Op de besluitvorming over eventuele gaswinning in Ternaard is de rijkscoördinatieregeling (RCR) van toepassing. Dit betekent dat de winningslocatie en de benodigde pijpleiding 
worden vastgelegd in een inpassingsplan dat wordt vastgesteld door de ministers van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu. Het inpassingsplan wordt voorbereid 
in één gecoördineerde procedure samen met een aantal andere vergunningen en onthe�ngen. De minister van Economische Zaken coördineert de procedure.

De eerste stap in dit proces is een onderzoeksopzet, de zogeheten conceptnotitie reikwijdte en detailniveau. Deze onderzoeksopzet ligt nu ter inzage en 
hierin staat hoe het milieuonderzoek wordt uitgevoerd en hoe dit in het milieue�ectrapport (MER) moet worden opgenomen.
Met een MER worden mogelijke milieue�ecten op leefomgevingskwaliteit, gezondheid, landschap, natuur, bodem en water in beeld gebracht. De uitkomsten worden 
betrokken bij de besluitvorming rond eventuele gaswinning in Ternaard. 

Als het MER is afgerond, worden de locatie- en tracékeuze voorbereid en worden onder andere een inpassingsplan, een instemmingsbesluit met het winningsplan en de 
omgevingsvergunning opgesteld. Het MER wordt samen met het ontwerp-inpassingsplan en de andere ontwerpbesluiten ter inzage gelegd. Hierop kan iedereen reageren. 
Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in de Staatscourant, huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wat gebeurt er met uw zienswijze?
De onderzoeksopzet wordt ook voorgelegd aan de betrokken overheden (gemeenten, provincie 

en waterschap), adviseurs met een we�elijke taak en de Commissie voor de milieue�ectrap-

portage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden betrokken in de de�nitieve onderzoeksop-

zet: de notitie reikwijdte en detailniveau. Mede op basis van deze notitie wordt het MER opgesteld.

Hoe kunt u reageren? 
U kunt van vrijdag 9 september 2016 tot en met donderdag 20 oktober 2016 reageren.

Informatiemarkt
U bent van harte welkom op de informatiemarkt 

om vragen te stellen en informatie te krijgen over 

de eventuele gaswinning in Ternaard. De inloopavond 

wordt gehouden op:

Tussen 19.00 tot 21.00 uur kunt u binnenlopen en met 

medewerkers van de overheid en NAM in gesprek gaan.

U kunt uw mening geven
In uw zienswijze kunt u ingaan op de onderzoeksopzet. 

U kunt hierbij denken aan:

- alternatieve locaties;

- te onderzoeken milieue�ecten;

- het toetsingskader.

Wij ontvangen uw zienswijzen 
bij voorkeur digitaal. Dat kan via 

www.bureau-energieprojecten.nl 
onder Gaswinning Ternaard. 

U kunt niet reageren via e-mail.

Digitaal

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Gaswinning 

Groningenveld, Postbus 248, 
2250 AE Voorschoten

Post

Tijdens de informatiemarkt 
of via Bureau Energieprojecten 
op werkdagen van 9.00 uur tot

12.00 uur, T (070) 379 89 79.

Mondeling

Ternaard

Leeuwarden

Dokkum
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