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Via deze nieuwsbrief worden alle betrokkenen met 
regelmaat geïnformeerd over de drie verschillende 
sporen van het omgevingsproces Ternaard.  

De drie sporen gaan over het vergunningentraject  
(RCR), het Ontzorgingsspoor en de Investerings- 
agenda. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door 
de gemeente Noardeast-Fryslân in samenwerking 
met de andere partijen: het ministerie van EZK, de 
NAM, de provincie Fryslân en It Wetterskip Fryslân.  

In deze editie van de nieuwsbrief staan de 
volgende onderwerpen: 
1. Stand van zaken RCR procedure
2. Nieuwe wethouders Noardeast-Fryslân
3. Gaswinning uit kleine velden
4. Monitoringsrapporten Waddengaswinning
5. Nieuws van de Gebiedscommissie
6. Jaarverslag 2021 + eerste kwartaal 2022
7. Even voorstellen: Ellen Tabak

In het regeerakkoord is afgesproken dat er geen 
nieuwe vergunningen worden afgegeven voor 
gaswinning onder de Waddenzee. De lopende 
procedure van Ternaard wordt wel afgerond. Dit 
betekent dat de vergunningsaanvraag voor de 
gaswinning Ternaard zal worden getoetst aan het 
huidige beleid en aan de wet- en regelgeving. De 
besluiten die nodig zijn in deze procedure worden 
na de zomer gepubliceerd en ter inzage gelegd. 
Hierna volgt de beroepstermijn op de besluiten.  

Op 30 maart jl. heeft de Nederlandse overheid een 
brief ontvangen van UNESCO met een beoordeling 
door IUCN van de voorgenomen gaswinning 
Ternaard. De IUCN is een adviesorganisatie van 
UNESCO. Zij heeft een advies geschreven voor 
UNESCO over de voorgenomen gaswinning 
Ternaard. In dit advies staat dat de IUCN vindt 
dat de mijnbouwactiviteiten niet passen bij een 
werelderfgoed en, als deze toch plaatsvindt, er geen 
schade mag optreden aan de kernwaarde van het 
gebied. IUCN stelt daarnaast een aantal vragen bij 
de onderbouwing van de te verwachten effecten van 
de voorgenomen gaswinning op het Werelderfgoed. 

1. Stand van zaken RCR-Procedure

De minister van Natuur en Stikstof heeft gereageerd 
op de vragen die IUCN heeft (Kamerbrief bij 
beoordeling UNESCO over voorgenomen gas-
winning Ternaard | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl). 
De meeste van deze vragen komen ook terug 
in zienswijzen die zijn ingediend bij de ter 
inzagelegging in 2021. 

Op deze zienswijzen wordt door het bevoegd gezag 
een reactie gegeven via een nota van antwoord. 
De nota van antwoord wordt ter inzage gelegd na 
de zomer samen met de besluiten. Verder worden 
de vragen die de IUCN heeft, getoetst aan de Wet 
Natuurbescherming. Deze toetsing wordt verwerkt 
in het besluit dat de minister van Natuur en Stikstof 
neemt in het kader van de Wet Natuurbescherming. 
Dit besluit en de andere besluiten die nodig 
zijn in deze procedure, worden na de zomer 
gepubliceerd en ter inzage gelegd. Een dag na de 
ter inzagelegging start de beroepstermijn waarbij 
beroep kan worden ingediend bij de Raad van 
State. De beroepstermijn stopt op het moment dat 
de ter inzagelegging stopt.

https://open.overheid.nl/repository/ronl-a36d6dbf5732440a49e9adc4f3f399b47c65abc8/1/pdf/beoordeling-unesco-voorgenomen-gaswinning-ternaard.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-a36d6dbf5732440a49e9adc4f3f399b47c65abc8/1/pdf/beoordeling-unesco-voorgenomen-gaswinning-ternaard.pdf
https://open.overheid.nl/repository/ronl-a36d6dbf5732440a49e9adc4f3f399b47c65abc8/1/pdf/beoordeling-unesco-voorgenomen-gaswinning-ternaard.pdf


De Nederlandse overheid wil in 2030 55% minder 
CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. In 2050 moet dat 
95% minder zijn. Deze vermindering van CO2 uitstoot 
kunnen we onder andere bereiken door veel minder 
fossiele brandstoffen zoals olie en gas te gebruiken. 
Om dit doel te bereiken zet het kabinet in op verlaging 
van het energieverbruik door energiebesparing en het 
vervangen van aardgas door elektriciteit, groen gas, 
duurzame waterstof en duurzame warmte. Deze overgang 
van fossiele brandstoffen naar steeds meer duurzame 
energiebronnen noemen we de Energietransitie. Maar 
deze transitie gaat niet van de ene op de andere dag.
Op dit moment is gas in Nederland nog nodig voor 
bijvoorbeeld de productie van elektriciteit en de energie- 
en warmtebehoefte van huishoudens. 

De verwachting is dat dit de komende decennia nog zo 
blijft. Een deel van het gas wordt gewonnen in Nederland 
en een deel in het buitenland. 
Door het gas in Nederland te winnen zijn we minder 
afhankelijk van import van aardgas uit landen zoals 
Rusland. Gaswinning in Nederland draagt daarmee bij aan 
energieleverings zekerheid. 

Daarnaast kunnen we de infrastructuur en kennis over 
gaswinning in Nederland gebruiken in de energietransitie 
zoals mogelijk voor de opslag en het transport van 
waterstof.

2. Nieuwe wethouders gemeente Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân heeft een nieuw 
college. Met de komst hiervan zijn er nieuwe 
bestuurders die de komende tijd de portefeuille 
Omgevingsproces Ternaard behartigen. Vanwege 
de verschillende trajecten is er gekozen voor 
twee wethouders: Pieter Braaksma en Aant 
Jelle Soepboer. Pieter Braaksma gaat zich 
bezighouden met de gaswinningsprocedure en 
het ontzorgingsspoor, Aant Jelle Soepboer met 
de inrichting van het gebiedsfonds, mocht de 
gaswinning doorgaan. Dit sluit goed aan bij zijn 
portefeuille wethouder Mienskip. Hieronder worden 
hun opvattingen weergegeven. 

De beide heren mogen dan nieuw in dit college zijn, 
alhoewel Pieter Braaksma al eerder een periode 
wethouder is geweest, maar beiden zaten al in de 
raad van Noardeast-Fryslân. Pieter Braaksma was, 
naast raadslid, agrarisch ondernemer. Aant Jelle 
Soepboer werkte als onderwijsconsulent. 

Beide bestuurders zijn helder over hun standpunt. 
Zij zien liever geen gaswinning in onze gemeente. 
Mocht het echter toch tot gaswinning komen, 
dan zal de regio daar ook over moeten kunnen 
meepraten. Soepboer: “De beslissing wordt 
genomen door de minister, maar de regio moet 
zoveel mogelijk inspraak kunnen hebben. 

Dat geldt zowel voor de inwoners als voor de 
lagere overheden. Wanneer de minister besluit om 
gas te laten winnen dan moet het gebied er ook 
optimaal van profiteren”. Pieter Braaksma sluit zich 
hierbij aan: “Ontzorging is een goed woord en dat 
moet ook de bedoeling worden. Wij hopen dat er 
geen schade optreedt. Mocht dat toch gebeuren 
dan moeten inwoners en ondernemers niet van 
het kastje naar de muur worden gestuurd, maar 
worden ontzorgd. Inwoners kunnen van begin 
af aan meepraten over hoe zij dit voor zich zien. 
Hopelijk wordt dat ook een voorbeeld voor de rest 
van Nederland.”   

Waarom winnen we in Nederland nog gas?

Gemeente Noardeast-Fryslan

Aant Jelle Soepboer                               Pieter Braaksma



Kleine gasvelden, er zijn op de Noordzee en 
het vaste land honderden van die velden. Het 
woord ‘klein’ is eigenlijk een verzamelterm, het 
betreft namelijk alle velden behalve het immense 
Groningen-gasveld dat veruit het grootste gasveld 
in West-Europa is. Alle andere velden worden 
daarom gemakshalve de kleine velden genoemd. 
Maar, je hebt klein en klein, en wat kun je er dan 
mee? En waarom staan ze de laatste tijd zo in de 
belangstelling?

Vijf vragen over kleine gasvelden, en 
dan vooral die in Noardeast-Fryslân.

1 Waarom liggen veel van die kleine 
gasvelden juist in onze gemeente?

Een geoloog vult met gemak een nieuwsbrief om 
hier antwoord op te geven. Het korte antwoord 
is dat het een samenloop van geologie en 
geografie is: in de oudheid - honderden miljoenen 
jaren geleden - vormde zich een afzetting van 
zandsteenafzetting die zich vooral over het noorden 
en oosten van ons land uitstrekte. Dit is het zgn. 
Formatie van Slochteren dat in Noardeast-Fryslân 
op drie kilometer diepte te vinden is, onder wat nu 
bewoond gebied is. 
In het zandsteen van deze formatie hoopte zich 
het aardgas op dat ontstond uit het organische 
materiaal dat onder het zand aanwezig is. Boven 
dit gashoudend gesteente zijn in de opvolgende 
tijdperken nog vele andere aardlagen gevormd, 
waaronder zout, klei en veen. 

Aardgas zit onder druk opgesloten in dat zandsteen 
en wil omhoog. Lagen zoals zout houden het 
aardgas echter tegen, waardoor het al die 
miljoenen jaren in het zandsteen achterbleef. 
Door de aanwezigheid van zo’n afsluitende 
zoutlaag zijn kleine gasvelden ontstaan, zoals die 
voorkomen in de gemeenten Noardeast-Fryslân 
en Westerkwartier. In andere gebieden was die 
afschermende laag er niet en is het gas al heel 
lang geleden door natuurlijke oorzaak naar de 
oppervlakte gekomen. 

2 Hoeveel gas zit er in de velden?
Het begrip klein gasveld lijkt te vermoeden dat 

het om ‘bijna niets’ gaat. Maar voor ieder gasveld 
is dat anders. Er zijn namelijk kleine gasvelden 
waar maar enkele honderden miljoen kuubs gas 
in aanwezig zijn, maar ook ‘gasveldjes’ waarin 
tientallen miljarden kuubs te vinden zijn. Toch heten 
beiden kleine velden. 

Twee voorbeelden die dit illustreren
Het kleinste veld in de gemeente Noardeast-
Fryslan is het veld Pieterzijl-Oost, dat deels ook in 
de Groninger gemeente Westerkwartier ligt, maar 
vanuit Warfstermolen wordt geproduceerd. NAM 
verwacht uit dit veld maximaal 255 miljoen kuub 
gas te kunnen produceren. Dit is een veldje dat 
maar enkele jaren in productie zal zijn.

Het grootste veld in de omgeving is het Anjum-
veld waar NAM bijna 15 miljard kuub gas heeft 
geproduceerd sinds 1997. De verwachting is 
dat nog vele jaren gas uit dit veld gewonnen 
kan worden, maar in kleinere hoeveelheden dan 
voorheen.

3 Wat zeggen de cijfers?
De gasproductie uit gasvelden verschillen, 

waarbij het om enorme aantallen kan gaan. Cijfers 
zeggen veel meer als we die gaan vergelijken met 
het huishoudelijk verbruik in onze provincie. 

In Friesland zijn er volgens het CBS 295.000 
huishoudens die jaarlijks gemiddeld circa 1.300 
kuub aardgas ‘verstoken’. Iedere drie jaar 
verbruiken wij in Friesland dus ruwweg 1 miljard 
kuub gas.

Hoe past dat bescheiden verbruik van één 
huishouden in de grote getallen van productie uit 
de Friese gasvelden? Neem de eerdere productie 
uit het Anjum-veld: deze staat gelijk aan ongeveer 
veertig jaar verbruik van alle Friese huishoudens. 
En het Ternaard-veld dan? Als dit veld in productie 
komt, dan staat dat gelijk aan ongeveer twintig jaar 
verbruik.

3. Gaswinning uit kleine velden

Foto: Ternaard | gemeente Noardeast-Fryslân



4 Produceert NAM de velden helemaal leeg?
Nee, dat is het niet het geval. De drie Blija-

velden bijvoorbeeld bevatten samen ongeveer 
zestien miljard kuub aardgas. Dat is de hoeveelheid 
gas die naar inschatting van nature aanwezig is 
in deze drie velden. Ongeveer de helft - bijna acht 
miljard kuub gas - is winbaar. Het overige gas blijft 
achter. Er zijn ook velden waar verhoudingsgewijs 
meer gas uit gewonnen kan worden. Dit heeft te 
maken met de eigenschappen van het gesteente 
en met technische beperkingen. 

Kijken we naar de velden in Noardeast-Fryslân, dan 
zijn veel van die velden al vele jaren in productie 
en nadert het moment dat er de komende jaren 
velden buiten gebruik kunnen raken. Niet omdat ze 
leeg zijn, maar omdat het aardgas economisch of 
technisch niet meer winbaar is.

5 Is aardgas uit onze regio een alternatief 
voor Russisch gas?

Voor de totale hoeveelheid gas die Nederland uit 
Rusland importeert is het binnenlands gas op dit 
moment geen alternatief, daarvoor produceren de 
bestaande kleine velden onvoldoende. Maar, voor 
al het gas dat Nederland zelf kan produceren, is er 
natuurlijk geen import nodig. 

De vraag kan ook anders gesteld worden: kan NAM 
als alternatief meer aardgas uit de kleine velden 
in Nederland produceren dan zij nu al doet? Het 
antwoord daarop is ‘nee’: uit de kleine gasvelden 
die nu in productie zijn wordt al ‘optimaal’ 
geproduceerd, er bestaat geen mogelijkheid om de 
productie op te voeren met de bestaande locaties 
en putten. De gaswinning in Noardeast-Fryslân zal 
dan ook niet toenemen als gevolg van de huidige 
situatie in Oekraïne en Rusland. Wat NAM wel kan 
doen is de gasproductie zo lang als mogelijk op een 
optimaal niveau houden.

Afbeelding: Kleine velden in Noardeast-Fryslân

Foto: gasveld Ternaard | gemeente Noardeast-Fryslân



Hoe gaat het met de Kanoet op het Wad? 
Een vraag waarop het antwoord onder meer te vinden is in 
de jaarrapportages die ieder jaar in opdracht van de NAM 
worden opgesteld. In mei zijn de nieuwste rapportages 
ingediend bij de overheid. Het antwoord op de vraag over 
de Kanoet hoeft u niet zelf op te zoeken, dat geven wij 
verderop in dit artikel.

Meten is weten
Het gehele jaar, al sinds de aanvang van de winning 
van het gas onder de Waddenzee in 2007, wordt de 
bodemdaling gemeten en wordt de natuur gemonitord. 
Daarbij kijken onderzoekers vooral naar de diepe 
bodemdaling (op 3 km diepte), het droogvallende 
wad in de beide kombergingen Pinkegat en 
Zoutkamperlaag, de kwelder van de Peazemerlannen 
en het Lauwersmeergebied. Met onder meer satellieten 
worden de hoogtes van de wadplaten bepaald, maar 
ecologen en biologen gaan ook het gebied in. Zij voeren 
bijvoorbeeld vogeltellingen uit, volgen het type begroeiing 
op de kwelders en onderzoeken de bodemdiertjes op de 
wadplaten.

De onderzoeksresultaten van al dat werk worden 
vastgelegd in de zogeheten ‘Jaarrapportages Hand aan de 
Kraan – Waddenmonitoring’. 

Ingrijpen indien nodig
Speciaal voor de gaswinning onder het Wad is het ‘hand 
aan de kraan’-principe in het leven geroepen. Ook het 
Ternaard-veld gaat daar onder vallen. Het principe kent 
twee belangrijke pijlers:
1. De bodemdaling mag, als gevolg van de gaswinning, 

niet groter zijn dan vergund en deze mag niet leiden 
tot een afname van de wadplaten. 

2. De bodemdaling mag niet tot schade leiden 
aan de natuur in relatie tot de vastgestelde 
instandhoudingsdoelstellingen van de Natura 
2000-gebieden Waddenzee, de duinen van Ameland, 
Schiermonnikoog en het Lauwersmeer. 

Als één van deze twee voorwaarden in het gedrang lijkt 
te komen, kan de gaswinning door de overheid worden 
aangepast of stilgelegd om schade te voorkomen. Om dit 
te controleren, is door de NAM een Monitoringsprogramma 
opgesteld, dat een groot aantal metingen en 
onderzoeken omvat. Deze worden veelal door externe 
onderzoeksbureaus en instituten uitgevoerd zoals 
Deltares, Sovon en Natuurcentrum Ameland.

Openbaar en toegankelijk
De resultaten en conclusies over het rapportagejaar 
2021 zijn vastgelegd in een zevental rapporten van de 
onderzoekers, aangevuld met een Integrale Beoordeling 
die door de NAM geschreven wordt en waarin de 
resultaten van alle rapporten samenkomen. De rapporten 
zijn begin mei voorgelegd aan de ministers van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Deze rapporten zijn 
voor iedereen in te zien, ze zijn te vinden op de site van 
NAM.

De Integrale Beoordeling is zoals gezegd het document 
waarin alles samenkomt. Voorin die uitgave is een 
Publiekssamenvatting opgenomen met de belangrijkste 
uitkomsten uit 2021.

Onafhankelijke beoordeling
De ministers vragen een inhoudelijke beoordeling 
en advies over de rapportages van de NAM aan de 
onafhankelijke wetenschappelijke Auditcommissie 
Gaswinning Waddenzee, een onderdeel van de 
Commissie voor de milieueffectrapportage (cieMER). Het 
advies van de Auditcommissie is openbaar en wordt altijd 
in het laatste kwartaal gepubliceerd op de website van de 
Commissie.

De Auditcommissie geeft niet alleen oordeel, maar ook 
adviezen. Deze worden door de NAM overgenomen, 
waarbij ook verantwoord wordt hoe de adviezen zijn 
verwerkt in de onderzoeken.

4. Monitoringsrapporten Waddengaswinning

Foto: het Wad |  Eric Pasma – NAM geodienst

https://www.nam.nl/veiligheid-milieu/milieu/wadden/onderzoeksrapportages-wadden.html#iframe=L3JlcG9ydHMvc3ViamVjdC93YWRkZW4v
https://www.nam.nl/veiligheid-milieu/milieu/wadden/onderzoeksrapportages-wadden.html#iframe=L3JlcG9ydHMvc3ViamVjdC93YWRkZW4v


Vijftien jaar onderzoek
Dit jaar zijn de onderzoeken voor de vijftiende maal 
uitgevoerd. Daarmee is een rijke bron van informatie 
beschikbaar gekomen over de bodem, de wadplaten en 
de natuur in het Wadden- en Lauwersmeergebied. Al 
die gegevens zeggen niet alleen iets over hoe het er nu 
voor staat, maar laat ook de ontwikkelingen zien over de 
afgelopen vijftien jaar.

Opnieuw, dus ook alweer voor de vijftiende maal, worden 
de rapportages later dit jaar onafhankelijk beoordeeld 
door de Auditcommissie van de Commissie voor de m.e.r. 
En iedere keer gaat het om het eindoordeel: is door NAM 
aan de beide voorwaarden van het ‘hand aan de kraan-
principe’ voldaan? Beter gezegd; blijft de bodemdaling 
binnen de gestelde normen en vooral, zijn er geen 
nadelige effecten op de flora en fauna?
Anders dan soms wordt gesteld, zien onderzoekers en 
Auditcommissie jaar op jaar geen aanwijzingen dat de 
gaswinning negatieve effecten heeft op de wadplaten en 
de flora en fauna in het Wadden- en Lauwersmeergebied.

Jaarrapporten 2021
Evenals bij de voorgaande veertien jaren is het 
eindoordeel van de onderzoeken positief. Op basis 
van de zeven rapporten over het jaar 2021 kan worden 
geconcludeerd dat:
• de bodemdaling door gaswinning de toegestane 

gebruiksruimte voor bodemdaling niet heeft 
overschreden of dreigt te overschrijden in cumulatie 
met de zeespiegelstijging;

• de bodemdaling niet heeft geleid tot nadelige 
effecten op de natuurwaarden en de zogeheten 
instandhoudingsdoelstellingen in de Waddenzee, 
op de kwelder van de Peazemerlannen en in het 
Lauwersmeergebied.

De Kanoet
De naam Kanoet doet niet meteen een belletje rinkelen, 
maar als je deze beschermde wadvogel ziet komt hij 
iedereen bekend voor (zie foto).

Volgens onderzoekers is de Kanoet vooral afhankelijk 
van kleine schelpdieren zoals het Nonnetje, waarvan de 
dichtheid in de westelijke Waddenzee weer toeneemt. 
De Kanoet volgt zijn voedsel en lijkt zijn leefgebied te 
verplaatsen. Een tweede verklaring kan de toename 
van de Slechtvalk zijn in het oostelijke deel van het 
wad, waaronder het Pinkegat en de Zoutkamperlaag. 
De Kanoet lijkt, zo veronderstellen de onderzoekers, de 
Slechtvalk te ontwijken om geen prooi te worden. 

Meer informatie over de Wadden is te vinden op de site 
van NAM. Onderzoeksrapportages Wadden | NAM.

5. Nieuws van de Gebiedscommissie Ternaard

Voor de camera
Het was toch wel even wennen voor de leden van de 
Gebiedscommissie Ternaard in oprichting (i.o.) om op 17 
januari jl. niet voor een zaaltje te staan, maar voor een 
camera van RTV NOF. Tijdens deze bijeenkomst heeft de 
gebiedscommissie via een livestream haar ideeën over 
de besteding van het gebiedsfonds gepresenteerd en 
gevraagd om reacties. 

Uiteindelijk hebben 450 mensen de uitzending bekeken 
via YouTube, de kijkers via facebook en via de kabel 
kunnen niet geteld worden. Maar de conclusie is dat 
het bereik veel groter is dan wanneer het in een zaaltje 
had plaatsgevonden. De vragen die gesteld zijn, zijn 
besproken tijdens de uitzending of behandeld tijdens 
de volgende vergadering van de gebiedscommissie en 
hebben niet geleid tot het aanpassen van het advies.

Foto: Opnames uitzending RTV NOF | Bureau Noordtijd

Foto: Kanoet | Harvey van Diek-Sovon - Vogelonderzoek Nederland

Fijne zomer toegewenst!

https://www.nam.nl/veiligheid-milieu/milieu/wadden/onderzoeksrapportages-wadden.html#iframe=L3JlcG9ydHMvc3ViamVjdC93YWRkZW4v


Foto: Overhandiging Friese kinderklompjes |gemeente Noardeast-Fryslân

6. Jaarverslag 2021 + eerste kwartaal 2022

Gebiedsfonds en Gebiedscommissie
Net als in 2021 is er een jaarverslag gemaakt waarin 
staat beschreven welke stappen er zijn gezet, welke 
ontwikkelingen er zijn geweest en wat de kosten 
waren van de Gebiedscommissie Ternaard i.o. De 
Gebiedscommissie heeft in maart 2022 haar advies 
overhandigd aan het Fries Bestuurlijk Overleg Ternaard. 

Hiermee is de opdracht grotendeels klaar. Het jaarverslag 
heeft daarom nog een extra paragraaf die loopt tot en met 
maart 2022. Het jaarverslag is te vinden op de website  
van de gemeente Noardeast-Fryslân.

Meer informatie over het advies van de Gebiedscommissie 
en de presentatie van de livestream zijn te vinden 
op de website van de gemeente Noardeast-Fryslan: 
Gebiedsfonds en Gebiedscommissie | Gemeente 
(noardeast-fryslan.nl)

Jaarverslag 2021 
+ eerste kwartaal 2022

Omgevingsproces Ternaard, onderdeel Gebiedsfonds en Gebiedscommissie

Het advies is klaar
Op 10 maart 2022 vond de overdracht plaats van het 
advies van de Gebiedscommissie aan de voorzitter van 
het Fries Bestuurlijk Overleg: Johannes Kramer. Uit 
handen van voorzitter Bart Bakker kreeg hij gebruikte 
Friese kinderklompjes aangeboden. Deze klompjes staan 
symbool voor de mentaliteit van de regio: doeners met 
beide benen op de grond, en geeft aan dat er oog moet 
zijn voor de toekomstige generatie.

De leden van de Gebiedscommissie hebben benadrukt 
dat het Gebiedsfonds makkelijk te gebruiken moet zijn, als 
de gaswinning doorgaat. Om te bewaken dat alle goede 
ideeën nu op de goede manier worden geconcretiseerd, is 
aan de leden van de gebiedscommissie gevraagd om aan 
te blijven als klankbordgroep. 

De Gebiedscommissie zal op een later moment ook 
nog advies uitbrengen over de samenstelling en 
bevoegdheden van de definitieve Gebiedscommissie. 

Er is waardering uitgesproken voor de werkwijze van de 
Gebiedscommissie: met zoveel belangen in een politiek 
gevoelig dossier er samen uit kunnen komen is geen 
makkelijke klus! De verdere concretisering, waar de 
Friese overheden nu voor staan, zal pas in gang worden 
gezet als het besluit over de gaswinning is genomen. 
Dan zullen er o.a. regelingen worden gemaakt en een 
uitvoeringsorganisatie. 

Foto: Zeedijk met uitzicht op Wierum | gemeente Noardeast-Fryslân
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Wie is Ellen Tabak?
Ellen is geboren in 1948 in Utrecht. Ze is de oudste 
van de deelnemers aan het Omgevingsproces en 
noemt zichzelf wel eens gekscherend ‘de bejaarde’. 
Na de HBS werd Ellen gymnastieklerares, maar ze 
is ook breder actief geweest in het onderwijs. 

Ellen is met een Fries getrouwd, samen kregen ze 
een zoon. Eind jaren 70 zijn ze in Noord-Friesland 
neergestreken. Toen haar man, wegens zijn fysieke 
beperkingen, een slaapkamer beneden nodig had 
konden ze in 2007 een mooie seniorenwoning be-
trekken in Ternaard. Na zijn overlijden is Ellen hier 
blijven wonen. 

Ellen is actief geweest in de gemeentepolitiek. Van 
1994 tot 2002 was ze actief in Dongeradeel in de 
partij ‘Algemeen Belang’. Inmiddels is Ellen trotse 
beppe van een kleinzoon, waar ze veel op past. In 
juli wordt de tweede kleinzoon verwacht. 

Op welke manier ben je betrokken bij het 
Omgevingsproces?
Ellen is, als actief lid van Dorpsbelang, vanaf het 
begin van de ontwikkeling rondom gaswinning, 
betrokken geweest. “Het is een grote tijdsverslinder 
en met veel jongeren in Dorpsbelang is het fijn 
dat iemand met wat meer vrije tijd hieraan kan 
deelnemen”, vertelt Ellen. Een andere reden 
waarom Ellen hier op haar plek is, is dat ze een 
kritische toehoorder is en ook niet bang is om dit 
kritische geluid te verwoorden. Ze herinnert zich 
de eerste kennismaking bij Jan de Graaf op het erf 
met de medewerker van de NAM. Na al die jaren 
krijgt Ellen steeds meer kennis over de gaswinning 
en wat er allemaal bij komt kijken. Dat helpt om een 
goede gesprekspartner te zijn namens het dorp 
Ternaard. 

Op dit moment is Ellen zowel actief in het 
ontzorgingsspoor (het OOT) als ook in de 
Gebiedscommissie Ternaard i.o.

Wat hoop je te bereiken?
“Dat Ternaard mooi blijft”, zegt Ellen spontaan. 
Mooi bedoelt Ellen hier in meerdere opzichten: 
de woningen, de leefbaarheid, maar ook de sfeer. 
Ook al verwachten we niet meteen Groninger 
taferelen, je wilt voorkomen dat de gemoedelijke 
sfeer verdwijnt door de stress die het mogelijk 
met zich meebrengt. Je wilt niet dat mensen zich 
onnodig zorgen maken, daarom strijdt Ellen om de 
gaswinning tegen te houden. Dat er nu een oorlog 
is in Rusland, ziet ze niet als een reden om deze 
gaswinning alsnog door te laten gaan: Voordat de 
winning plaatsvindt, kan de geopolitieke situatie al 
lang veranderd zijn. Ook is de hoeveelheid gas in 
het Ternaarder Veld relatief klein, “daar lossen we 
het toch niet mee op”. 

Als blijkt dat het Rijk toch besluit om de gaswinning 
door te laten gaan, dan zal een aanzienlijk deel 
van het geld voor de regio moeten worden benut. 
Niet alleen in Ternaard, maar in een groter gebied 
want, zo zegt Ellen “We zijn allemaal familie 
van elkaar”. Voor een eventueel Gebiedsfonds 
pleit Ellen voor een toegankelijk fonds, een 
laagdrempelige manier om bij het geld te komen 
voor alle inwoners van het gebied. Het moet vooral 
niet nodeloos ingewikkeld worden gemaakt, daar 
zijn al genoeg voorbeelden van in de omgeving. 
 
Wat zijn je ervaringen tot nu?
Aan de deelname aan de Gebiedscommissie 
Ternaard heeft Ellen mooie herinneringen tot nu 
toe: “Een mooi clubje samenraapsel van mensen, 
die ondanks hun verschillen er toch goed uit zijn 
gekomen. Ik vind het ook leuk dat we zijn gevraagd 
om nog een tijdje door te gaan om het vervolg te 
begeleiden”. 

De lange duur van het totale proces en het 
eindeloos vergaderen is een andere ervaring. Er 
gaat erg veel tijd en energie in zitten. Dit wordt niet 
altijd gerealiseerd door de organiserende partij. 
Het is hollen of stilstaan volgens Ellen.

Zowel minister Wiebes als Blok zijn al kort in 
Ternaard geweest, inmiddels hebben verschillende 
nieuwe bewindspersonen het op hun bordje. Ellen 
doet de oproep dat ze rustig de tijd nemen om het 
verhaal in Ternaard aan te horen en de omgeving 
te bekijken. Graag neemt ze de bewindvoerders 
mee op een fietstochtje in en rond Ternaard. De 
verwachting was dat er in maart duidelijkheid zou 
komen over de vergunning “Laat ze vooral de tijd 
nemen, hopelijk komt er van uitstel afstel”.

Lees meer over het omgevingsproces Ternaard op de website.

In de komende nieuwsbrieven wordt steeds 
iemand die betrokken is bij het omgevingsproces 
Ternaard geïnterviewd aan de hand van vier 
vragen.
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7.  Even voorstellen: Ellen Tabak,  
dorpsbelang Ternaard, in 4 vragen
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