Vraag (aan alle aanwezige partijen) van dhr. Kootsra over de locatie: de huidige NAM locatie ligt
dicht bij het dorp, sportvelden en kinderopvang. Is dit een gevaar voor de omgeving?
Antwoord: NAM heeft een bestaande mijnbouwlocatie Ternaard, gelegen nabij de sportvelden aan
de rand van het dorp. Er wordt in het milieueffectrapport, dat nu wordt opgesteld, gekeken naar de
veiligheid van deze locatie ten opzichte van de omgeving. Er wordt ook aandacht besteed aan
omgevingsaspecten als licht en geluid, die mogelijk hinder kunnen veroorzaken.
Onderzoek naar alternatieve locaties
In het milieueffectrapport wordt ook gekeken naar mogelijke alternatieve locaties op afstand van
het dorp. Mede op basis van de informatie uit het MER wordt een beslissing genomen over de
uiteindelijke locatie, voor het boren van de put en daarmee het winnen van het aardgas.
Voorafgaand aan het milieueffectrapport is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau vastgesteld. Hierin
is een zoekgebied voor de alternatieve locatie bepaald. Het meest geschikte gebied ligt ten oosten
van Ternaard tussen Wierum en Hantumhuizen, hiervoor is rekening gehouden met allerlei factoren
zoals milieu, grond, gebruik, archeologie, veiligheid enzovoort. Het MER zal hier uitgebreid op
ingaan.

Figuur 11 Alternatieven in het MER. De zoekgebieden moeten worden geïnterpreteerd als schets; de
grenzen zijn indicatief.
(Bron: Gaswining Ternaard, Notitie Reikwijdte en Detailniveau – 31 Januari 2016).

Vraag van dhr. Vlasman is om betrokken te worden bij het omgevingsproces.
Antwoord: het is de bedoeling van het omgevingsproces dat alle mensen die aangeven mee te willen
doen, ook betrokken kunnen worden bij het proces. De gemeente zal contact opnemen met de heer
Vlasman.

Vraag van dhr. Van der Togt over de wijze waarop rekening gehouden wordt met
geloofsovertuiging.
Antwoord: NAM houdt in haar activiteiten rekening met alle mogelijke invalshoeken van waaruit
(groepen) inwoners bezwaren, vragen of zorgen over het project aangegeven. Ook die vanuit geloof.
In het Ternaard-project, dat vele facetten kent, wordt door NAM (voor zaken waarbij NAM de partij
is om keuzes te maken) een zorgvuldige afweging gemaakt van alle reacties en zienswijzen vanuit de
omgeving. In het Omgevingsproces worden de afwegingen van belangen en het maken van keuzes
door de vijf partijen gezamenlijk genomen. In de Rijkscoördinatieregeling is het Ministerie van EZK
degene die de afweging en keuzes maakt.
Op dit moment is ons nog niet bekend wat vanuit geloof de specifieke aandachtspunten zijn,
waardoor de vraag ook niet specifiek beantwoord kan worden. In het kader van het
Omgevingsproces wil NAM graag verder in gesprek om te begrijpen welke specifieke
aandachtspunten vanuit de genoemde geloofsovertuiging meegenomen zouden kunnen worden in
het Omgevingsproces.

Vraag mw. Hoogland: zakt de waarde van mijn huis?
Antwoord: Er spelen vele factoren een rol bij waardebepaling van onroerend goed, waarbij effecten
van aanwezige industrie, gaswinning, windmolens en dergelijke een rol kunnen hebben.
NAM is al decennia actief in Noordoost-Friesland, of er in die periode sprake is geweest van waarde
verlaging is niet bekend bij NAM. Het lijkt vooralsnog niet aannemelijk dat dit het geval is. De
gemeente(n) dan wel kadaster kunnen daar mogelijk uitsluitsel over geven.
In het Omgevingsproces zal NAM aandacht besteden aan de eventuele waardedaling.

