
Gaswinning in Nederland
•  Nederland zet zich in voor een CO₂ neutrale  

energievoorziening in 2050, dit noemen wij  
de energietransitie.  

•  Tijdens de energietransitie heeft Nederland  
nog steeds gas nodig.

•  Gaswinning in Nederland is minder vervuilend  
en goedkoper dan gas uit het buitenland. 

•  Daarom gaswinning in Nederland waar dit  
veilig en verantwoord kan.

Gaswinning onder het Wad
• Is alleen onder strikte voorwaarden toegestaan.
•  Mag alleen als de natuurwaarden niet worden 

aangetast.
•  Een onafhankelijke commissie monitort jaarlijks.  

Bij dreigende aantasting van het Wad wordt de  
gaswinning verminderd of stilgelegd (hand aan  
de kraan).

Nut en noodzaak



Afweging locatie en tracé

Afbakening zoekgebied rondom gasveld



Afweging locatie en tracé

Locatiealternatieven

Overgebleven locatiealternatieven



Afweging locatie en tracé



Afweging locatie en tracé

Alternatieven pijpleidingtracé

Overgebleven alternatieven pijpleidingstracé



Rijkscoördinatieregeling

Bekendmaking voornemen
Initiatiefnemer maakt het voornemen bekend 
via standaard meldingsformulier. Onderzoeken van alternatieven

De ministeries van EZK en BZK bereiden 
een ruimtelijk besluit voor en onderzoeken 
alternatieven in een milieueffectrapport.

Aanvraag vergunningen 
en onthe�ngen
Initiatiefnemer vraagt alle 
vergunningen en ontheffingen
aan bij de bevoegde overheden.

Ontwerp-
besluiten
De betrokken overheden 
maken in onderling overleg 
hun ontwerp-besluiten.

De�nitieve
besluiten
De overheden verwerken 
de adviezen en de inspraak  
en maken hun besluiten 
definitief.

Terinzagelegging 
ontwerp-besluiten
De ontwerp-besluiten liggen 
ter inzage en een ieder kan 
een zienswijze indienen.

Uitspraak Raad van State
De Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State doet uitspraak op de 
beroepen tegen een of meer van de 
besluiten.

Keuze voorkeursalternatief
Op basis van onderzoek, overleg in 
de regio, advies van de bestuurlijke 
regio en de initiatiefnemer maakt het 
ministerie van EZK een keuze voor een 
voorkeursalternatief.

Beroep indienen 
Raad van State 
De definitieve besluiten liggen 
gezamenlijk ter inzage. Belanghebbenden 
kunnen tegen deze besluiten beroep 
indienen bij de Raad van State.

De Rijksoverheid kan bij projecten van nationaal belang de besluitvorming coördineren. 
Projecten op het gebied van energie-infrastructuur die van nationaal belang zijn, worden gecoördineerd door de 
minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK).



Procedure gaswinning Ternaard

Medio 2018 
•  Vaststellen voorkeursalternatief

Medio 2019
•  Inwinning adviezen over de aanvragen 

(waaronder winningsplan) en het 
voorontwerp inpassingsplan

•  Indienen aanvragen (winningsplan) en 
beschikbaar zijn van ontwerp inpassingsplan

Medio 2020
•  Terinzagelegging

2020
Uitvoering

Eind 2019/begin 2020
•  Terinzagelegging

Conceptnotitie reikwijdte  
en detailniveau

Milieu-onderzoek

Definitief inpassingsplan  
en uitvoeringsbesluiten

Uitspraak Raad van State

MER, ontwerpbesluiten vergunningen, 
ontwerpinpassingsplan

Inspraak

Inspraak

Beroep

April/augustus 2016
Eerste informele gesprekken tussen Rijk en 
provincie, gemeenten en belanghebbende 
organisaties

Begin 2017
•  Vaststellen definitieve Notitie Reikwijdte  

en Detailniveau (NRD)
• Start Milieueffectrapportage (MER)

2014
Voorfase

Start  
Rijksoverheid coördineert planning 
met initiatiefnemer

September/oktober 2016
Concept Notitie Reikwijdte en
Detailniveau (CNRD)
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