
Gaswinning Ternaard 

De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) wil gas gaan winnen uit het gasveld ten 
noorden van het dorp Ternaard. Een klein deel van dit gasveld ligt onder land, het 
grootste deel onder de Waddenzee. Om te zorgen dat het gewonnen gas kan worden 
getransporteerd naar een gaswinlocatie in Moddergat, wordt een nieuwe productie-
faciliteit bij Ternaard gebouwd. Daarnaast wordt een aardgastransportleiding 
aangelegd en wordt de bestaande mijnbouwlocatie in Moddergat uitgebreid. 

Waarom is dit project nodig? 
Nederland werkt aan een duurzame, veilige en betrouwbare energievoorziening.  
Om de klimaatdoelen van Parijs te halen, bouwen we in Nederland het gebruik van 
fossiele brandstoffen zoals aardgas geleidelijk af. Zolang alternatieven voor het 
gebruik van aardgas nog onvoldoende beschikbaar zijn, is de winning van aardgas 
nodig. De voorkeur is om dit gas te winnen in eigen land. Dit draagt bij aan de 
onafhankelijkheid van Nederland op het gebied van de energievoorziening. Daarnaast 
is de winning in eigen land ook beter voor het milieu omdat er minder CO₂ en stikstof 
uitgestoten wordt voor het transport. 

31 december 2021

Type project: Gaswinning
Type coördinatie: Rijkscoördinatieregeling (RCR)
Fase: Procedurefase
Initiatiefnemer: Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM)
Verantwoordelijke ministeries:  Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

23Gaswinning | Ternaard



Informatie
• Bureau Energieprojecten: Gaswinning Ternaard
• Projectsite initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij 

(NAM): Gaswinning bij Ternaard 
• Gemeente Noardeast-Fryslân: Omgevingsproces Ternaard

Kamerbrieven (selectie)
• Kamerbrief over gaswinning uit kleine velden | 30-05-2018
• Kamerbrief met betrekking tot de vergunningverlening gaswinning 

Ternaard | 27-09-2021

Betrokken partijen
Overheden 
• Gemeente: Gemeente Noardeast-Fryslân (was: Dongeradeel)
• Waterschap: Wetterskip Fryslân
• Provincie: Fryslân

Belanghebbenden
• Lokale belangenverenigingen uit Ternaard en Wierum 
• Individuele belangstellenden uit betrokken dorpen
• Agrariërs, landbouworganisaties 
• Wooncorporatie Thús wonen
• Lokale ondernemers

Proces

Zie Toelichting procedure rijkscoördinatieregeling (RCR).

Voorfase 
• 2015  

Melding initiatief door NAM bij het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Procedurefase: Publicatie voornemen project
• September 2016 - januari 2017 

Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter 
inzage gelegd en vastgesteld. Aantal ontvangen zienswij-
zen: 22 zienswijzen en 3 reacties van overheden.

• 3e kwartaal 2016  
Start opstarten onderzoeken milieueffectrapportage 
(m.e.r.), techniek en kosten voor aanleg, overleg met 
belanghebbenden.

Procedurefase: Voorkeursalternatief
• 3e kwartaal september 2018 

Keuze voorkeursalternatief door minister van EZK, met 
betrekken advies bestuurlijke regio (overheden) en in 
afstemming met minister van BZK.

Procedurefase: Formele besluiten
• Augustus 2021 - oktober 2021 

Ontwerp-inpassingsplan en ontwerp-uitvoeringsbesluiten 
ter inzage gelegd. 

• 3e kwartaal 2022  
Vaststelling definitieve besluiten.

Beroepsfase
• 4e kwartaal 2022 

Naar verwachting uitspraak Raad van State als beroepen 
zijn ingediend.  

Realisatiefase
• 2023  

Mogelijke realisatie en ingebruikname.

Omgeving (activiteiten EZK)

Vanaf de aanvang van een project staat EZK in direct contact  
met betrokken partijen, individuele belanghebbenden en de 
(potentiële) initiatiefnemers. Met betrokken overheden overlegt 
EZK op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

• 4 december 2017 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den naar aanleiding van startnotitie. 

• 24 mei 2018 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over eerste resultaten milieueffectrapportage.

• 11 maart 2019 
Startbijeenkomst voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over het betrekken van de omgeving bij het proces. 

• Maart - september 2019 
Bijeenkomsten voor bewoners en diverse experts over wat 
nodig is om zorgen weg te nemen vanuit de omgeving en 
welke investeringen nodig zijn om een gebied met iets 
extra’s achter te laten als de gaswinning is beëindigd. 

• 9 december 2019 
Informatieavond voor bewoners en andere geïnteresseer-
den over de uitkomsten van het omgevingsproces.

•  December 2019 - heden 
Uitvoering van de afspraken die zijn gemaakt tijdens het 
omgevingsproces door belanghebbenden en stakeholders 
uit de regio. 

Bron: ministerie van Economische Zaken en Klimaat
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https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/ternaard
https://www.nam.nl/gas-en-olie/locaties-en-activiteiten/ontwikkeling-gasveld-ternaard.html
https://www.noardeast-fryslan.nl/omgevingsproces-ternaard
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/lopende-projecten/ternaard
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/27/kamerbrief-vergunningverlening-gaswinning-ternaard
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/09/27/kamerbrief-vergunningverlening-gaswinning-ternaard
https://www.rvo.nl/onderwerpen/bureau-energieprojecten/rcr
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