Beste mensen,
Naar aanleiding van de oproep van de Waddenvereniging, heb ik reacties van velen
gekregen.
U geeft aan dat u bezorgd bent over het wel en wee van de Waddenzee, UNESCO
Werelderfgoedgebied. Uw bezorgdheid komt voort uit de door de Nederlandse Aardolie
Maatschappij (NAM) bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ingediende
aanvraag om gas te winnen onder het Waddengebied.
Ik deel uw zorgen.
Veel reacties reflecteren de weerstand tegen het boren onder de Waddenzee. Andere geven
aan dat de gemeente zich niet moet laten leiden door de financiële component die er aan
vast zou kunnen zitten. Op beide aspecten zal ik kort ingaan.
Voorop staat dat de gemeente Dongeradeel zich moet houden aan de wettelijk vastgelegde
regels en werkwijzen die er op het gebied van mijnbouwactiviteiten zijn. In de nieuwe
Mijnbouwwet is opgenomen dat in de vergunningsprocedure de omgeving sterker betrokken
moet worden. Hoe dat dan moet gebeuren is niet ingevuld; dat moet aan de hand van
nieuwe mijnbouwprojecten worden ‘geleerd’. Ternaard is in dat opzicht een pilot.
Als gemeente Dongeradeel hebben we ons de vraag gesteld: kunnen we deze gelegenheid
benutten om het nu eens echt anders te doen? Die ‘sterkere betrokkenheid’ meer laten zijn
dan inspraak met een plusje. We hebben voorgesteld een open, onafhankelijk
Omgevingsproces uit te laten voeren waarbij niet de gaswinning, maar de toekomst van het
gebied waar wij wonen en werken voorop staat. Die voorstellen sluiten aan bij het Fries
Manifest over gas- en zoutwinning (bijgesloten).
Doel van het open en onafhankelijke Omgevingsproces is dat er een toekomstvisie komt
waarin de belangen van alle betrokkenen een plaats krijgen en hun zorgen worden erkend
en zoveel mogelijk worden weggenomen. Gaswinning kan daarin mogelijk een plaats krijgen
waarbij in dat geval de gevolgen en risico’s zijn geminimaliseerd. Laat ik helder zijn:
eventuele gaswinning moet bijdragen aan de realisatie van die toekomstvisie. Die visie
betreft een gebied dat uiteraard omvangrijker is dan alleen Ternaard en directe omgeving.
Dit Omgevingsproces kan alleen van start als vanuit het gebied voldoende draagvlak is voor
deze nieuwe, intensieve vorm van samenwerking. De start is bemoedigend en we hopen dat
we in de loop van 2018 volop bezig zijn met dat proces, op weg naar een breed gedragen
akkoord met afspraken. Voor de NAM en zeker het Ministerie van EZK, is het een novum om
zich zo sterk te verbinden met de zorgen en belangen van bewoners en organisaties in een
gebied waar gaswinning mogelijk zou kunnen zijn.
Het ligt het voor hand om in de toekomstvisie de versnelling van de energietransitie handen
en voeten te geven. We willen en moeten immers zo snel mogelijk meters maken met de
fossielvrije energievoorziening. Maar we hebben nog een heel lange weg te gaan. De
noodzaak van een versnelde energietransitie is zo goed als onomstreden. Het zit nog niet in

ons systeem om bij alle keuzes die we maken duurzaamheid een sturende factor te laten
zijn. Maar voor de generaties die na ons komen zullen wij toch echt beter ons best moeten
doen.
Vervolgstappen
Vanaf januari 2018 worden partijen die betrokken zijn bij het gebied, benaderd om te
bespreken wat zij zouden willen inbrengen in het Omgevingsproces. Parallel zal betrokkenen
worden gevraagd hun argumenten voor, of tegen, nut en noodzaak van gaswinning te geven.
Op basis van de resultaten zal het Bestuurlijk Overleg rond half maart een besluit nemen of
er voldoende draagvlak aanwezig is om met het Omgevingsproces door te gaan. Vijf partijen
hebben zitting in het Bestuurlijk Overleg (BO). Dit zijn de gemeente Dongeradeel, Provincie
Fryslân, Ministerie van EZK, NAM en Wetterskip. Belangrijk element in de besluitvorming is
dat het Omgevingsproces erin kan slagen een meerwaarde voor betrokkenen en
belanghebbenden te creëren. Als dat niet lukt, zullen genoemde partijen de balans opmaken
en zich de vraag stellen of gaswinning dan nog wel door zou moeten gaan.
Bij een positief besluit gaat het proces ook echt ‘los’. Hierin staan de zorgen en
ontwikkelwensen van het betreffende gebied centraal. Met bewoners, betrokkenen en
belanghebbenden wordt besproken hoe het gebied zich moet ontwikkelen en hoe, áls
gaswinning plaatsvindt, dit een bijdrage kan leveren.
De uitkomst van dit proces is een akkoord waarin afspraken worden gemaakt. Afspraken
over de gewenste ontwikkeling van het gebied en de bijdrage van de eventuele gaswinning
daaraan, maar ook over de wijze waarop zorgen over negatieve effecten van gaswinning
kunnen worden weggenomen.
Ik wil nogmaals heel duidelijk stellen, dat áls de NAM de plannen van gaswinning bij
Ternaard door wil zetten, ook al spoort dit niet met de uitkomsten van het Omgevingsproces,
de wet in beginsel het Rijk mogelijkheden biedt, toch die procedures door te zetten. Echter,
iedereen realiseert zich, ook de NAM, dat, na zo'n zwaar Omgevingsproces, het speelveld en
de besluitvorming wezenlijk veranderd is.
Het is goed dat u uw mening heeft kenbaar gemaakt, dank hiervoor. Deze wordt toegevoegd
aan de inventarisatie van de meningen van betrokkenen. Graag nodig ik u uit om samen met
alle partijen in het Bestuurlijk Overleg dit Omgevingsproces vorm te geven.
Tot slot verwijs ik u naar de website van de gemeente Dongeradeel, waar al veel informatie
te vinden is.
Met vriendelijke groet,

Marga Waanders
Burgemeester gemeente Dongeradeel

