
 

 

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
De heer  
Postbus 28000  
9400 HH  Assen 
 
  

  

 
 
 
Onderwerp: Besluit omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg naar de provinciale weg 

N358 ten behoeve van perceel Ternaard sectie G 1176 (hmp. 6.900) 
zaaknummer 20202488.   

 
 
Geachte heer  
 
Op 28 augustus 2020 heeft u een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het 
aanleggen van een toegangsweg ten behoeve van het project “gaswinning Ternaard” op het perceel ter 
hoogte van Nesserwei 11 (kad.gem. Ternaard, sectie G, nummers 1015 en 1014). De uitweg komt dan 
te liggen bij hectometerpaal 6.900. De aanvraag met OLO-nummer 5401517 staat bij ons bekend onder 
zaaknummer 20202488. 
 
Besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning 
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteit: 

• Maken veranderen van een uitweg 
 

Aan deze vergunning hebben wij voorschriften verbonden. De meegezonden en gewaarmerkte stukken 
horen bij dit besluit. 
 
Hierna geven wij aan hoe wij tot dit besluit zijn gekomen. 
 
1.  Procedurele overwegingen 
1.1  Bevoegd gezag 
Uit uw aanvraag blijkt dat wij bevoegd zijn om te beslissen op uw aanvraag. 
 
1.2 Ontvankelijkheid 
Om een aanvraag in behandeling te kunnen nemen, moet u belanghebbende zijn bij de aanvraag. U 
bent als gebruiker/huurder van het perceel waarop de werkzaamheden gaan plaats vinden,  
belanghebbende. 
 
Voor een aanvraag om omgevingsvergunning gelden landelijke indieningvereisten. Deze 
indieningvereisten zijn terug te vinden in de Regeling omgevingsrecht. Hierin staat welke gegevens u bij 
de aanvraag moet inleveren. 
 
Bij indiening zijn voldoende stukken gevoegd om uw aanvraag inhoudelijk te kunnen beoordelen. 
 
1.3 Procedure 
In artikel 141a, eerste lid, aanhef en onder a en onder c, van de Mijnbouwwet is bepaald dat op de 
besluitvorming voor dit project de rijkscoördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing is. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor 
Gaswinning Ternaard gezamenlijk worden voorbereid, waarbij deze procedure wordt gecoördineerd door 
de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij doorlopen de besluiten, op grond van 
artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro, de uniforme openbare 
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voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht met toepassing 
van de bijzondere regels in artikel 3.31, derde lid, in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wro. 
 
Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor Gaswinning Ternaard. Daarom is ook op dit besluit 
de rijkscoördinatieregeling van toepassing.  
De minister van EZK heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor Gaswinning 
Ternaard bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het inpassingsplan en de andere besluiten als 
volgt voorbereid: 

- op [datum] is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; 
kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen; 

- op [datum] is door de minister van EZK een ontwerp van het besluit aan de Nederlandse Aardolie 
Maatschappij gezonden; 

- het ontwerp van het besluit heeft van [datum] tot en met [datum] ter inzage gelegen bij [locatie]; 

- er zijn [aantal] informatieavonden georganiseerd, op [data], waarbij de mogelijkheid werd geboden 
mondeling zienswijze naar voren te brengen. 

 
Op grond van artikel 3.32 in samenhang met artikel 3.35, vierde lid, van de Wet ruimtelijke ordening 
worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de minister van EZK bekendgemaakt. Tevens 
doet de minister van EZK daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en 
regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt 
gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd. 
 
2.  Inhoudelijke overwegingen 
Hieronder geven wij aan welke inhoudelijke overwegingen ten grondslag liggen aan de beschikking. 
 
2.1 Het maken of veranderen van een uitweg 
De aanvraag heeft betrekking op de activiteit “het maken of veranderen van een uitweg” als bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, sub e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
Conform artikel 3.7 van de wegenverordening provinsje Fryslân is de aanvraag ter advisering 
aangeboden bij de provinsje Fryslân. 
 
Op 10 november 2020 hebben wij van de Provinsje Fryslân een advies ontvangen, waarin is 
aangegeven dat zij kunnen instemmen met de aanleg van de uitweg. Aan deze toestemming zijn 
voorwaarden verbonden, deze zijn bijgevoegd. 
 
3.  Zienswijzen 
Zienswijzen over het ontwerp van het besluit kunnen worden ingediend bij: 
Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Gaswinning Ternaard  
Postbus 111 
9200 AC  Drachten 
 
4. Inwerkingtreding 
U kunt pas van de vergunning gebruik maken nadat deze in werking is getreden. Voor uw beschikking 
geldt dat deze pas in werking treedt op de dag nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift 
is verstreken. (na zes weken)  Heeft gedurende deze termijn een belanghebbende een voorlopige 
voorziening gevraagd? Dan moet ook eerst de voorzieningenrechter beslist hebben op dit verzoek.  
 
5. Informatie 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum op 
telefoonnummer (0519) 29 88 88 of per e-mail: kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl. 
 

mailto:kccvergunningen@noardeast-fryslan.nl
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Hoogachtend, 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Noardeast-Fryslân, 

 
 

 
Teamleider Fergunningferliening 
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Leges 
Op basis van de legesverordening is voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning leges verschuldigd. De hoogte van de leges is afhankelijk van de aangevraagde 
onderdelen van de omgevingsvergunning. 
 

  

Aanleg maken/veranderen uitweg/inrit (2.3.8) €                76,15 

Kosten advies provincie Fryslân €              150,00 

  

  

Totaal leges €              226,15 

 
U ontvangt apart een legesnota voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. Daarin wordt u de definitieve hoogte van de leges medegedeeld. Daartegen kunt 
u  binnen zes weken na de dagtekening van die nota een bezwaarschrift indienen bij de gemeente. Meer 
informatie daarover vindt u in de binnenkort te ontvangen legesnota. 
 
 
Voorschriften behorend bij omgevingsvergunning (20202488)  
 
De volgende voorschriften zijn van toepassing: 
 
1. Voordat met de uitvoering van de werken wordt begonnen moet de aan te leggen doorsteek/uitrit 

worden uitgezet. 
Hierop moet de goedkeuring worden verkregen van de provincie Fryslân de heer , tel. 
06 . 

 
2. De aan te leggen doorsteek/uitrit moet worden gehouden aan de provinciale weg N358 ter 

hoogte van hectometerpaal 6.900. 
 
3. De doorsteek/uitrit naar de hoofdrijbaan moet worden uitgevoerd conform bijgevoegde aan 

aangepaste tekening nummer EP20181120480600 d.d. 27-10-2020. De doorsteek/uitrit naar de 
hoofdrijbaan moet worden voorzien van een verharding. De verharding van de doorsteek/uitrit 
naar de hoofdrijbaan moet bestaan uit bestrating. De verharding moet worden aangebracht op 
een zandbed van minimaal 0,40 meter dik. De verharding aan weerskanten eventueel opsluiten 
met RWS-banden (e.e.a. in overleg met de in lid 1 genoemde medewerker). De verharding van 
de doorsteek/uitrit moet zonder hoogteverschil aansluiten op de hoofdrijbaan. 
Ten behoeve van een goede aansluiting op de hoofdrijbaan moet het asfalt eventueel worden 
ingezaagd (recht zagen) (e.e.a. in overleg met de in lid 1 genoemde medewerker). 
Het aanbrengen van puin is niet toegestaan. 

 
4. De toe te passen materialen dienen door de in lid 1 genoemde medewerker te worden 

goedgekeurd. 
 
5. De vrije afwatering van de provinciale weg moet te allen tijde gewaarborgd zijn. 
 
6. Voor de aanvang van de werkzaamheden moet de vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende 

zich op de hoogte stellen van de aanwezigheid van kabels c.q. leidingen en de nodige zorg 
hiervoor te dragen. Indien ten gevolge van de werkzaamheden schade ontstaat aan kabels en/of 
leidingen moet de belanghebbende instantie hiervan onmiddellijk in kennis worden gesteld. 

 
7. Vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen 

te nemen teneinde te voorkomen dat de Provincie Fryslân, dan wel derden, ten gevolge van het 
gebruik van de vergunning schade lijden. 

 
8. De aan te leggen doorsteek/uitrit moet voortdurend in goede staat worden onderhouden. Indien 

het onderhoud niet op eerste aanzegging door gemeente Noardeast-Fryslân geschiedt, zal dit 
door de gemeente provincie Fryslân op kosten de vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende 
worden uitgevoerd, zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is. 
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9. a) Van het voornemen om met de uitvoering van de werken een begin te maken, moet het 
bijgevoegde formulier (meldingsformulier aanvang werkzaamheden) uiterlijk vijf dagen voor 
aanvang werkzaamheden volledig worden ingevuld en worden toegestuurd naar het op het 
formulier vermelde adres.  

b) Bij voltooiing van de werkzaamheden moet het bijgevoegde formulier (meldingsformulier 
einde  werkzaamheden) binnen vijf dagen na einde werkzaamheden volledig worden 
ingevuld en worden toegestuurd naar op het formulier vermelde adres. Bij uitvoering van 
onderhoudswerken of het verwijderen der werken dient eveneens kennis te worden 
gegeven aan de gemeente Noardeast-Fryslân. 

 
10. De vergunning dient altijd op het werk aanwezig te zijn. 
 
11. Alle kosten voor de aanleg, onderhoud en verwijdering van de doorsteek/uitrit en de te nemen 

verkeersmaatregelen zijn geheel voor rekening van de vergunninghoud(st)er c.q. 
rechtverkrijgende. Uitgezonderd kosten onderhoud van de doorsteek. 

 
12. De kosten voor het eventueel omleggen en/of verwijderen van kabels en/of leidingen komen 

geheel voor rekening van de vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende. 
 
13. De te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal in uitvoering genomen, onafgebroken en met 

spoed worden voortgezet. 
 
14. Het hebben van deze door de gemeente Noardeast-Fryslân verleende vergunning vrijwaart de 

vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende niet van eventuele andere benodigde vergunningen. 
 
15. De vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende is verplicht zich aan de vigerende milieu- en 

Arbo-eisen op de hoogte te stellen en zich aan deze eisen en voorschriften te houden. 
 
16. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de berm van het provinciale weg moeten voor 

de veiligheid van het verkeer de nodige maatregelen worden getroffen overeenkomstig de 
“Richtlijnen voor maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen 
de bebouwde kom” (CROW-publicatie 96b). 
 
Een exemplaar van de te nemen verkeersmaatregelen dient te worden voorgelegd aan de 
provincie Fryslân. Voor juiste bebakening en bebording t.b.v. de te nemen verkeersmaatregelen 
kunt u terecht bij een bebakeningsbedrijf. 

 
17. Tijdens werkzaamheden in de berm van de provinciale weg is het dragen van veiligheidskleding 

verplicht. Deze moet voldoen aan de hiervoor wettelijk gestelde eisen. 
 
18. Alle schade c.q. gevolgschade ten gevolge van het gebruik van deze vergunning is voor 

rekening van vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende. 
 
19. Deze door gemeente Noardeast-Fryslân verleende vergunning kan worden gewijzigd of 

ingetrokken: 
a) indien Provincie Fryslân van oordeel is dat het wijzigen respectievelijk het opruimen van het 

krachtens de vergunning gestichte belang van de verkeersveiligheid of van de 
instandhouding of bruikbaarheid van de weg nodig is; 

b) indien de aan de vergunning verbonden voorschriften niet of niet voldoende worden 
nageleefd; 

c) wanneer de werkzaamheden niet binnen één jaar na dagtekening van deze vergunning zijn 
uitgevoerd. 

 
20. Bij intrekking van de vergunning moeten de  gemaakte werken door en op kosten van de 

vergunninghoud(st)er c.q. rechtverkrijgende worden verwijderd. 
 
21. Zwaar verkeer is onwenselijk via de route Holwerd – Ternaard. Aanrijroute naar de Boorlocatie 

dient te geschieden via N361 en N358, vanaf Metslawier. Dit eveneens ter voorkoming van 
trillingshinder en schades aan woningen in de dertig en vijftig kilometer gebieden in dit wegvak. 

 
22. Het telpunt is nog een aandachtspunt wat er zit: dat mag niet beschadigd worden.  
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Voorschriften gebruik provinciaal eigendom 

 

1 Alle schade, die de provincie Fryslân als eigenaresse lijdt c.q. waarvoor zij door derden mocht 
worden aangesproken en die voortvloeit uit het maken, hebben, gebruiken, onderhouden, 
vernieuwen, wijzigen of opruimen van de in deze vergunning bedoelde werken, dan wel uit het 
hebben, houden en gebruiken van deze vergunning, moet door en op kosten van de 
vergunninghouder worden hersteld of vergoed, op eerste schriftelijke aanzegging van ons 
college, binnen een daarbij te stellen termijn, een en ander geheel ten genoegen van ons 
college. 
 
Onder schade valt in dit verband ook de kosten van verlegging van kabels, leidingen e.d. als 
deze verlegging nodig is ten behoeve van een door of namens de provincie als eigenaresse uit 
te voeren werk. 
 

2 Vergunninghouder moet bij voorbaat afstand doen van, respectievelijk de provincie Fryslân 
vrijwaren voor alle aanspraken, die zij, respectievelijk derden, tegenover de Provincie Fryslân als 
eigenaresse zou(den) kunnen doen gelden in verband met de aanwezigheid van de in de 
vergunning bedoelde werken, wegens schade aan deze werken, wegens belemmering in het 
gebruik van deze werken dan wel in verband met het hebben, houden en gebruiken van deze 
vergunning, behoudens indien er sprake is van schuld of nalatigheid van zijde van de provincie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zaaknr.: 20202488 

 

 
 
 
 

Meldingsformulier aanvang werkzaamheden 
 
Dit formulier dient, vijf dagen voor aanvang van de werkzaamheden, door de vergunninghoud(st)er 
volledig ingevuld en ondertekend,  verstrekt te worden aan: 

 
Provincie Fryslân 
Afdeling Provinciale Waterstaat 
t.a.v. de heer  
Postbus 20120 
8900 HM Leeuwarden 

@fryslan.nl 
 
 
Gegevens vergunning(st)er: 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Contactpersoon + tel. nr.:  

 
Gegevens verleende vergunning:  

Gemeente kenmerk:  

Datum:  

Onderwerp:  

 
 

Datum aanvang werkzaamheden  

 
 
Ondertekening vergunninghoud(st)er: 

Naam:  

Datum:  

 

Handtekening: 
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Meldingsformulier einde werkzaamheden 
 
Dit formulier dient, vijf dagen na beëindigen van de werkzaamheden, door de vergunninghoud(st)er 
volledig ingevuld en ondertekend,  verstrekt te worden aan: 

 
Provincie Fryslân 
Afdeling Provinciale Waterstaat 
t.a.v. de heer  
Postbus 20120 
8900 HM Leeuwarden 

@fryslan.nl 
 

 
 
Gegevens vergunning(st)er: 

Naam:  

Adres:  

Postcode en woonplaats:  

Contactpersoon + tel. nr.:  

 
Gegevens verleende vergunning: 

Gemeente kenmerk:  

Datum:  

Onderwerp:  

 
 

Datum einde werkzaamheden  

 
Ondertekening vergunning(st)er: 

Naam:  

Datum:  

 

Handtekening: 

 

 

 
 
 




