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Dear Ambassador, 
 
I am contacting you in relation to the state of conservation of the transboundary World 
Heritage property ‘Wadden Sea’ (Denmark, Germany, Netherlands). 
 
In the past years, UNESCO’s World Heritage Centre has received several messages 
and letters from third parties, expressing their concerns over the protection and 
management of this property in the Dutch component. In line with Paragraph 174 of the 
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention, this 
information was transmitted through you to your relevant national authorities for 
comment. While comments and information have been provided by your national 
authorities in response to some of the third-party concerns, not all issues have been 
responded to. Most recently, the World Heritage Centre transmitted a letter dated 7 May 
2021 (CLT/WHC/EUR/21/13283) to the State Party of the Netherlands, regarding third 
party concerns over digging and dredging operations related to an offshore windfarm; 
salt and natural gas mining operations; as well as national policies regarding increasing 
impacts of climate change on the property, to which no response has been provided. 

Among the issues raised, allow me to highlight planned projects, for which concerns 
were raised in relation to their ascertained and/or potential adverse impact on various 
attributes of the property that convey its Outstanding Universal Value (OUV). 
 
Draft permit for a new gas development “Project gaswinning Ternaard”: The World 
Heritage Centre has recently been informed of the draft decision (“ontwerp besluit”) by 
the Ministry of Economic Affairs and Climate Policy to permit a new gas project that 
would extend beneath the property. We take note of the submission of a formal objection 
of the Netherlands National Commission for UNESCO as part of the public consultation 
process.  
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The State Party has not notified the World Heritage Centre of this proposed new 
development in line with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, nor submitted an 
Environmental Impact Assessment (EIA) of the potential impacts on the OUV of the 
property in line with the IUCN World Heritage Advice Note on Environmental 
Assessment, for review by IUCN prior to a decision being taken. Furthermore, to date 
no reply has been received from the State Party to the aforementioned letter dated 7 
May 2021, which transmitted third party information on this issue. We further note the 
Recommendation adopted at the IUCN World Conservation Congress for the draft 
permit to be withdrawn (WCC-2020-Rec-133 Call to withdraw draft-permit mining of 
fossil fuels underneath UNESCO World Heritage Site Wadden Sea). 
 
While the exploitation station would be located outside the boundaries of the property, 
the gas field is located below the property. In this context, we would like to recall that 
mining, gas and oil extraction are considered to be incompatible with World Heritage 
status (Decision 37 COM 7; Phnom Penh, 2013). Particular concern has been raised 
regarding the potential impacts of the gas extraction on the OUV of the property due to 
subsidence of the sea floor, but also impacts on the undisturbed ecological processes 
that are part of the justification for the inscription of the property under Criterion (ix). 
Given the scientific uncertainty of certain impacts, it is important that the precautionary 
principle is the basis for decision making. It is also important that the project is 
considered in the wider context of the increasing impacts of climate change, to which 
the property is inherently vulnerable. 
 
We also raise again the planned development of digging and dredging operations 
to connect an offshore wind farm through a cable project to electricity 
infrastructure on land. In a letter dated 18 June 2020, you informed the World Heritage 
Centre, in line with Paragraph 172 of the Operational Guidelines, about the planned 
development including Phase 1 of the EIA. To date, no further updates have been 
provided regarding the preferred route for the cable project and the EIA, and no reply 
has been submitted to the aforementioned 7 May 2021 letter, which outlines that the 
Ministry of Economic Affairs and Climate Policy is opting for the Eemshaven West Route 
as the preferred route for the cable project. Regarding the route selection, the World 
Heritage Centre was made aware of the recent position paper from the “Koninklijk 
Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee” and the State University of Groningen, 
which shows that the proposed Eemshaven West Route crosses the property in an 
ecologically sensitive area in the northern part of the island of Schiermonniksoog and 
tidal flats. The World Heritage Centre and IUCN are therefore concerned that the 
proposed Eemshaven West Route would result in impacts on the biodiversity values of 
the property. We highlight the need for any potential impacts on the OUV of the property 
to be appropriately assessed in the EIA, prior to taking any decisions that are difficult to 
reverse.  
 
Therefore, the World Heritage Centre invites the State Party of the Netherlands to 
submit to it, as soon as possible and no later than 15 January 2022, detailed 
information regarding the status of the above-mentioned development projects 
and assessment of their impacts, including potential, direct, indirect and 
cumulative impacts, on the preservation of the OUV of the property in line with the 
IUCN World Heritage Advice Note, for review by the World Heritage Centre and 
IUCN, and with a view to considering the examination of the state of conservation 
of the property by the forthcoming 45th session of the World Heritage Committee.  
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Annex 
 

Third party information concerning the state of conservation of the 
transboundary World Heritage property ‘Wadden Sea’, received by the World 

Heritage Centre on 26 November 2021. 







          Attachment 1 
 
With the extension of the Dutch German Wadden Sea World Heritage Site (inscribed in 2009) 
with further areas in Germany and the Danish part of the Wadden Sea in 2014, the entire 
Wadden Sea is now on the World Heritage List (Figure 1). 
 
With the decision to extend the site, the World Heritage Committee requested the three states 
parties to submit a joint report on the conservation of the property and on the progress made 
in implementing the requests from 2009 and 2014. 
 
This report responds to these decisions of the World Heritage Committee and summarizes 
the most recent trends and developments concerning the state of conservation and factors 
affecting the property, building upon the information submitted in the nomination dossiers of 
2008 (Dutch-German nomination), 2010 (minor boundary modification), 2013 (Extension 
Denmark and Germany) and results from the Wadden Sea Quality Status Report 2016 
respectively. 

 
Figure 1: The Danish-Dutch-German World Heritage property “The Wadden Sea” inscribed in 
2009 and extended in 2014. 
 
Text and map: State of Conservation Report “The Wadden Sea (N1314)” November 2016, page 4 



Op 30 september 2021 werden we erop gewezen dat een deel van een zin in het ontwerp 
instemmingsbesluit op het winningsplan ontbreekt. In onderstaande tabel treft u het erratum aan. 
 
Erratum ontwerp instemmingsbesluit op het winningsplan 
 
Datum Blz.  Erratum 
30-09-2021 24 5.3.3. Beoordeling  

-eerste zin eerste alinea 
aanvullen:  
 
Als gevolg van gaswinning 
kan de druk in de 
ondergrond dalen en 
kunnen spanningsverschillen 
optreden. 

 



 
  

    

 
    

 
 
 

 
 

 

 

    
   

 

     
 
 

 

 
 

 

 
 

   
        

      
       

         
        

    
 

        
     

        
           

    
       

         
         

         
      

        
          

 
      

        
   

 
    
       
         

     
         

        
     

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  

 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag

Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 
T.a.v.
Postbus 28000
2400 HH ASSEN

Datum 27 augustus 2021 
Betreft Ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Ternaard 

Ontwerpinstemmingsbesluit 
1. Aanvraag
Op 25 juni 2019 heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) 
de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: minister) verzocht om in 
te stemmen met het winningsplan Ternaard. Dit winningsplan betreft het gasveld 
Ternaard in de Friese gemeenten Noardeast-Fryslân en Ameland, en is 
grotendeels gelegen onder de Waddenzee. Het Ternaard gasveld ligt in het gebied 
van de winningsvergunning Noord-Friesland. 

Het Ternaardveld is in 1991 aangeboord vanaf de op land gelegen Ternaard 1-
locatie. Vanwege de geringe opbrengst uit het voorkomen via put TRN-1 is het 
gasveld nog niet eerder in productie geweest. Destijds is besloten om eerst 
nadere analyses te doen naar de technische en economische haalbaarheid van de 
ontwikkeling van het veld. 
De NAM heeft het winningsplan ingediend om het gasveld Ternaard nu wel in 
productie te brengen. Hiervoor zal onder de Waddenzee een nieuwe put (TRN-
201) worden geboord vanaf een nieuwe locatie op land (Ternaard-200). Het
gewonnen gas wordt met behulp van een nieuwe pijpleiding naar de bestaande
NAM Moddergat 1-locatie getransporteerd. Daarvandaan stroomt het gas via een
bestaande pijpleiding naar de Anjum locatie waar het gas wordt bewerkt omwille
van de juiste gaskwaliteit. Vervolgens wordt het gas aan de Gasunie geleverd.

Het winningsplan bevat productie- en bodemdalingsvoorspellingen, en een 
seismische risicoanalyse. In hoofdstuk 5 van dit ontwerpbesluit worden deze 
onderdelen onderwerpsgewijs behandeld. 

2. Beleid gaswinning Waddengebied in Nederland
De kaders voor het kabinetsbeleid voor het Waddengebied worden gevormd door 
de Mijnbouwwet, de Wet natuurbescherming (Wnb) en de Structuurvisie voor de 
Waddenzee. De gaswinning maakt daarnaast onderdeel uit van het kleine velden-
beleid. Het kabinet wil gas winnen in eigen land zolang en voor zover dit nodig is 
voor de Nederlandse gasvraag. De belangrijkste randvoorwaarde is dat de 
gaswinning veilig is voor bewoners en omgeving. 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 
Directie Warmte en 
Ondergrond 

Bezoekadres 
Bezu denhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Ons kenmerk 
DGKE-WO / 20304780 

Uw kenmerk 

Bijlage(n) 
1 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

In het regeerakkoord 2017–2021 is verder afgesproken dat er geen DGKE / 20304780 
opsporingsvergunningen worden afgegeven voor nieuwe gasvelden op land.1 

Uitgangspunt is dat mijnbouwactiviteiten op geen enkele wijze schade mogen 
toebrengen aan het natuurlijk systeem van de Waddenzee. Daarbij is aandacht 
voor cumulatieve gevolgen van projecten en vindt een expliciete beoordeling van 
effecten op de natuurwaarden plaats. In het Waddengebied wordt bovendien extra 
zorgvuldigheid in acht genomen door toepassing van het ‘hand aan de kraan’-
principe. Dit houdt in dat vooraf een conservatieve inschatting wordt gemaakt van 
de verwachte effecten van de voorgenomen mijnbouwactiviteiten. Deze effecten 
en vervolgens de natuurwaarden worden nauwlettend gemonitord in relatie tot de 
zeespiegelstijging, de sedimentatie (natuurlijk herstelvermogen) en de 
bodemdaling door de gaswinning, zodat mijnbouwactiviteiten waar nodig kunnen 
worden stopgezet of aangepast om negatieve gevolgen voor het Waddengebied te 
voorkomen. 

Een onafhankelijk wetenschappelijke adviescollege heeft begin 2021 vastgesteld 
dat het ‘hand aan de kraan’-principe voor nu voldoet en daarmee een adequate 
bescherming biedt voor de natuur in het Waddengebied als het gaat om de thans 
vergunde gaswinning. 

3. Wettelijk kader en voorbereidingsprocedure 

3.1 Wettelijk kader 
Een winningsplan dient te worden getoetst aan de Mijnbouwwet en de daarop 
gebaseerde regelgeving. De artikelen 34, 35 en 36 van de Mijnbouwwet en artikel 
24 van het Mijnbouwbesluit vormen het wettelijk kader voor deze toetsing. 

Op grond van artikel 34 van de Mijnbouwwet dient de gaswinning plaats te vinden 
overeenkomstig een winningsplan waarmee de minister heeft ingestemd. Het 
winningsplan geeft concreet inzicht in de wijze waarop de winning wordt 
uitgevoerd en de effecten daarvan. Het dient te voldoen aan de eisen genoemd in 
artikel 35 van de Mijnbouwwet en artikel 24 van het Mijnbouwbesluit. Het 
winningsplan dient onder meer een beschrijving te bevatten van de verwachte 
hoeveelheid aanwezige delfstoffen, de hoeveelheden jaarlijks te winnen 
delfstoffen, de bodembeweging ten gevolge van de winning en de maatregelen ter 
voorkoming van schade door bodembeweging. 

Ter beoordeling of met een winningsplan kan worden ingestemd, wordt het 
winningsplan getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mijnbouwwet. Ingevolge 
deze bepaling kan de minister slechts geheel of gedeeltelijk instemming weigeren: 
a. indien het in het winningsplan aangeduide gebied door de minister niet 

geschikt wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit om reden 
van het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van 
schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan; 

b. in het belang van het planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, 
aardwarmte, andere natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met het 

1 Zie Regeerakkoord 2017-2021, p. 43. Deze beleidsmatige restrictie raakt de voorgenomen 
gaswinning (op land) niet nu de NAM sinds 1969 houder is van de voor het Ternaardveld 
relevante winningsvergunning Noord-Friesland. 

Pagina 2 van 40 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

    
 

  
 

 

 
 

        
 

         
     

 
        
         

        
     

 
  

      
           

    
         
      

      
     

   
   

         
      

     
 

      
         

 
     

       
     

      
       

        
   

        
       

 
      

       
     

 
  

    
 

   
 

 
     
             

  
          
      

                
        

    

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

oog op de winning van drinkwater, of mogelijkheden tot het opslaan van DGKE / 20304780 
stoffen; 

c. indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan; of 
d. indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt. 

Artikel 36, tweede lid, van de Mijnbouwwet bepaalt dat de minister zijn 
instemming kan verlenen onder beperkingen of daaraan voorschriften kan 
verbinden, indien deze gerechtvaardigd worden door een grond als genoemd in 
artikel 36, eerste lid, van de Mijnbouwwet. 

3.2 Voorbereidingsprocedure 
Het besluit tot instemming met een winningsplan2 is aangewezen als een besluit 
als bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, onderdeel b, van de Wet ruimtelijke 
ordening (hierna: “Wro”).3 Het onderhavige ontwerpinstemmingsbesluit is 
derhalve voorbereid met toepassing van de rijkscoördinatieregeling van deze wet, 
hetgeen inhoudt dat het ontwerpstemmingsbesluit gezamenlijk is voorbereid met 
de andere voor het project Gaswinning Ternaard benodigde (ontwerp)besluiten. 
Daarbij is het ontwerpinstemmingsbesluit tot stand gekomen met toepassing van 
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht.4 

Gelet op het bepaalde in de Mijnbouwwet zijn bij de voorbereiding van het 
instemmingsbesluit de wettelijk adviseurs verzocht om advies uit te brengen, zie 
hoofdstuk 4 van dit besluit.5 

Ingevolge de rijkscoördinatieregeling is het ontwerpinstemmingsbesluit gelijktijdig 
met het inpassingsplan en de andere benodigde besluiten door de minister 
bekendgemaakt6: 
• op [DATUM] is een kennisgeving van het ontwerpinstemmingsbesluit 

gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in 
enkele huis-aan-huisbladen [NAAM] en regionale dagbladen [NAAM]; 

• op [DATUM] is het ontwerpinstemmingsbesluit verzonden aan de NAM; 
• het ontwerpinstemmingsbesluit ligt van vrijdag 27 augustus 2021 tot en met 

donderdag 7 oktober 2021 ter inzage in het gemeentehuis Dokkum, 
Koningsstraat 13 te Dokkum; 

• op [DATUM] vinden informatieavonden plaats waarbij de mogelijkheid wordt 
geboden mondeling zienswijzen naar voren te brengen. 

Gedurende de periode van terinzagelegging van het ontwerpinstemmingsbesluit 
kan eenieder zienswijzen indienen. De zienswijzen op het 
ontwerpinstemmingsbesluit kunnen worden ingediend bij: 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Gaswinning Ternaard 
Postbus 111 
9200 AC Drachten 

2 Art. 34 lid 3 Mbw. 
3 Zie art. 141c lid 1 Mbw in samenhang met art. 4 lid 1 onder h Uitvoeringsbesluit 
rijkscoördinatieregeling energie-infrastructuurprojecten. 
4 Art. 3.31 lid 3 in samenhang met art. 3.35 lid 4 Wro. 
5 Het Staatstoezicht op de Mijnen (art. 127 Mbw), de Technische commissie bodembeweging 
(art. 35 lid 2 en art. 114 lid 2 onder a Mbw), alle betrokken decentrale overheden (art. 34 
lid 5 Mbw) en de Mijnraad (art. 105 lid 3 Mbw). 
6 Art. 3.32 in samenhang met art.3.35 lid 4 Wro. 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

4. Adviseurs DGKE / 20304780 

Op verzoek van de minister hebben de volgende adviseurs een advies uitgebracht 
over het winningsplan Ternaard: 
• Het Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: “SodM”) heeft geadviseerd bij brief 

van 24 september 2019 (kenmerk: 19192041). Ter voorbereiding daarop 
heeft SodM advies gevraagd aan TNO-AGE (hierna: “TNO”). Hierbij is TNO 
verzocht om de berekeningen en voorspellingen in het winningsplan te 
verifiëren op de onderdelen (-) planmatig gebruik en beheer van de 
ondergrond; (-) bodemdaling/stijging; en (-) bodemtrilling. TNO heeft SodM 
geadviseerd bij brief van 12 september 2019 (kenmerk: AGE 19-10.52); 

• De Technische commissie bodembeweging (hierna: “Tcbb”) heeft geadviseerd 
bij brief van 3 februari 2020 (kenmerk: TCBB/20034001); 

• Het bestuur van het Wetterskip Fryslân heeft geadviseerd bij brief van 
21 oktober 2020 (kenmerk: WFN2010551); 

• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noardeast-
Fryslân heeft geadviseerd bij brief van 23 oktober 2020 (kenmerk: Z282275-
2020); 

• Het college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslân heeft 
geadviseerd bij brief van 28 oktober 2020 (kenmerk: 01794385); 

• De Mijnraad heeft geadviseerd bij brief van 21 december 2020 (kenmerk: 
MIJR/20326972). 

Ten behoeve van hun advisering hebben bovengenoemde decentrale overheden 
naast het winningsplan Ternaard, ook de adviezen van SodM, TNO en de Tcbb 
ontvangen.7 

5. Winningsplan, adviezen en beoordeling 
Hieronder worden achtereenvolgens het winningsplan, de adviezen, en de 
beoordeling per onderwerp behandeld. Zo wordt op hoofdlijnen beschreven wat de 
NAM in het winningsplan Ternaard heeft opgenomen. Vervolgens worden de 
adviezen samengevat weergegeven. Daarna volgt de beoordeling van het 
winningsplan en de adviezen waarbij op basis van een integrale afweging wordt 
beargumenteerd of het advies al dan niet wordt overgenomen. 

5.1 Planmatig beheer 

5.1.1 Winningsplan 
Het gasreservoir is grotendeels gelegen onder de Waddenzee en maakt onderdeel 
uit van het Boven-Slochteren Laagpakket van de Rotliegend groep (ROSLU). Het 
reservoirgesteente ligt op een diepte van ongeveer 3,5 km en bestaat uit vijf 
blokken die al dan niet doorlatend zijn. 
Met TRN-1 is het zuidelijk gelegen blok 5 aangeboord. Omdat deze put niet in 
gebruik is genomen, ontbreken historische productiedata. Ten aanzien van de 
toekomstige productie bestaat een aantal onzekerheden.8 In verband hiermee 
onderscheidt de NAM in sectie 6 van het winningsplan drie productiescenario’s 
(laag, midden, hoog). 

7 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland heeft eveneens 
het adviesverzoek en bijbehorende stukken ontvangen, maar heeft geen advies uitgebracht. 
8 De NAM noemt de volgende factoren: (i) de hoeveelheid gas die verbonden is met de 
toekomstige put(ten); (ii) de reservoirkwaliteit op de locatie van de nog te boren put(ten); 
en (iii) de mate waarin waterproductie de gasproductie zal hinderen of stoppen (p. 22). 
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Directoraat-generaal Klimaat 
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In ieder productiescenario is uitgangspunt dat de gaswinning plaatsvindt met één DGKE / 20304780 
productieput (TRN-201). Deze put wordt vanaf land aangeboord en komt uit in 
het noordelijk gelegen blok 3. 

In het laag scenario wordt ervan uitgegaan dat de in blok 3 aanwezige 
hoeveelheid gas slechts beperkt toegankelijk is. In het (verwachte) midden 
scenario wordt een betere reservoirkwaliteit verondersteld en kan rondom 
Ternaard 201 meer gas worden gewonnen uit blok 3. Volgens het hoog scenario 
zijn de aangrenzende blokken 2 en 4 doorlatend waardoor er nog meer gas kan 
worden geproduceerd. In dit hoog scenario zijn mogelijk meer putten nodig.9 

Afhankelijk van het productiescenario verwacht de NAM over de periode 2021-
2037 1,0 tot 7,57 miljard Nm3 aardgas te winnen uit het Ternaardveld. Het 
winningspercentage is ten hoogste 30%. Welk productiescenario van toepassing 
zal zijn – en in verband hiermee de verwachte totale gasproductie - is nog 
onzeker en hangt onder meer af van de doorlaatbaarheid van de breuken 
waarmee de blokken van het Ternaard reservoirgesteente zijn begrensd. Volgens 
de NAM zullen onder meer de jaarlijkse drukmetingen uitwijzen welk 
productiescenario van toepassing is. 

Bij de productie uit het Ternaard gasveld zal het zogeheten ‘hand aan de kraan’-
principe worden toegepast. Mocht de vastgestelde gebruiksruimte (dreigen te) 
worden overschreden, dient de NAM het productievolume bij te stellen. Jaarlijks 
wordt getoetst of een dergelijke overschrijding dreigt plaats te vinden 
(gebruiksruimtetoets).10 Zie voorts paragraaf 5.2 (bodemdaling) van dit 
ontwerpbesluit. 

Volgens het hoog scenario start de gaswinning in 2021 en is 2037 het laatste 
productiejaar. In afwijking daarvan verzoekt de NAM om instemming met een 
productietermijn tot en met 2035 (overeenkomstig het midden scenario).11 

Gerekend vanaf 2021 houdt dit een productieperiode in van 15 jaar. 

De winning zal plaatsvinden doordat gas naar de put stroomt als gevolg van de 
aanwezige reservoirdruk. Er wordt geen injectie toegepast.12 

9 Voor de berekening van de bodemdaling heeft de NAM ook een variant op het hoog 
productiescenario beschreven, het breuken open scenario. Zie paragraaf 5.2 van dit besluit 
(bodemdaling). 
10 In aanvulling op hetgeen het winningsplan vermeldt in het kader van planmatig beheer, 
zij in algemene zin opgemerkt dat de relatieve zeespiegelstijging - de som van de absolute 
zeespiegelstijging en de autonome bodemdaling -, en daarmee de gebruiksruimte, 
vijfjaarlijks wordt vastgesteld. Deze vaststelling kan aanleiding geven tot aanpassing van 
het productievolume in het instemmingsbesluit. Zie voorts paragraaf 5.2 (bodemdaling). 
11 Deze beperking komt overeen met de productietermijn in bijvoorbeeld het winningsplan 
Blija. Voortzetting van de productie na 2035 – of na 15 productiejaren ingeval de productie 
later start dan in 2021 - vergt volgens de NAM een verzoek tot wijziging van het 
instemmingsbesluit. Zie p. 11 en 25 van het winningsplan. 
12 Zie p. 22 van het winningsplan. Ten overvloede zij hierbij opgemerkt dat het 
productiewater dat tijdens de gaswinning meekomt, op de locatie Borgsweer zal worden 
geïnjecteerd in een ander veld dan het onderhavige Ternaardveld. Voor deze waterinjectie 
heeft de NAM een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) (DGETMEM/12365332). Bij de besluitvorming omtrent deze vergunning zijn de 
effecten van deze injectie beoordeeld voor zover de wet hieraan eisen stelt. Gelet hierop en 
omdat de injectie niet plaatsvindt in het Ternaardveld, maakt de beoordeling van (de 
effecten van) deze waterinjectie geen onderdeel uit van de onderhavige 
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Volgens de NAM levert de gaswinning uit het Ternaardveld geen problemen op DGKE / 20304780 
voor andere gebruiksmogelijkheden van de ondergrond, omdat: (i) het andere 
gebruik van de ondergrond niet in hetzelfde gebied plaatsvindt (waterwinning) of 
is voorzien (gasopslag); (ii) de gebiedsactiviteiten op een andere hoogte 
geschieden (bodemwarmte); en (iii) de interactie met gaswinning van 
overheidswege wordt voorkomen (aardwarmte). 

5.1.2 Adviezen 

Advies SodM 
SodM ziet vanuit het oogpunt van planmatig beheer geen belemmeringen voor 
instemming met dit winningsplan. Nu op voorhand niet kan worden bepaald 
hoeveel putten er nodig zijn om het veld te produceren, adviseert SodM om bij 
eventuele instemming het maximaal aantal putten waarmee de winning uit het 
Ternaardveld plaats zal vinden duidelijk te benoemen. 

Advies TNO 
TNO concludeert dat het waarschijnlijk is dat er pas na een aantal jaar gaswinning 
meer zekerheid is over de meest doelmatige winningsstrategie binnen de hand 
aan de kraan-systematiek. Vanwege het belang van een beheerste ontwikkeling 
van de bodemdalingssnelheid, heeft TNO er begrip voor dat de NAM voorlopig 
kiest voor slechts één productieput en een beperkte productieperiode. Het 
winningspercentage is mede hierdoor vooralsnog ten hoogste 30%. Volgens TNO 
kan dit percentage evenwel beduidend hoger komen te liggen na wijziging van de 
winningsstrategie. 

Advies provincie Fryslân 
De provincie Fryslân merkt op dat het productievolume een grote bandbreedte 
kent vanwege onzekerheden omtrent de productie(scenario’s). Deze 
onzekerheden houden ermee verband dat eerst na boring een aantal voor de 
productie relevante gegevens bekend zullen worden. Volgens de provincie zouden 
de exploratie- en winningsfase niet moeten worden gecombineerd. Maar indien de 
minister wenst vast te houden aan dit gecombineerde proces, verzoekt de 
provincie, mede gelet op de doelmatigheid van de gaswinning, om de NAM na de 
boring een aanvullend winningsplan in te laten dienen, voordat de daadwerkelijke 
winning gaat plaatsvinden. Ten aanzien van dit aanvullende winningsplan zouden 
de regionale overheden opnieuw moeten kunnen adviseren. 

Advies gemeente Noardeast-Fryslân 
Net als de provincie Fryslân merkt de gemeente Noardeast-Fryslân op dat de 
exploratie- en winningsfase samenlopen. En ook de gemeente vindt het wenselijk 
dat na boring een meer verfijnde prognose wordt opgesteld. Op basis daarvan kan 
nogmaals en/of preciezer worden beoordeeld wat de effecten op de 
bodembeweging zullen zijn, en of er wel van een doelmatige winning kan worden 
gesproken. 

Advies Mijnraad 
Gelet op de huidige onzekerheden in volume, diepte, reservoir kwaliteit, 
compartimentalisatie en druk, meent de Mijnraad dat de resultaten in de 
eerstvolgende boring TRN-201 van groot belang zijn. Het lijkt de Mijnraad ook een 

instemmingsprocedure. Noch bij het onderdeel planmatig beheer noch bij het onderdeel 
natuur en milieu. 
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logische stap om naar aanleiding van de putresultaten een evaluatiemoment in te DGKE / 20304780 
bouwen over het te volgen scenario. Dit hoeft echter niet te betekenen dat er een 
nieuw instemmingsbesluit nodig is. 

De Mijnraad acht het niet zinvol om het aantal putten in dit stadium te 
maximaliseren. Door de genoemde onzekerheden is het vooralsnog niet in te 
schatten hoeveel putten er nodig zouden zijn om het gasveld Ternaard, reservoir-
en bodemdalingstechnisch, op de juiste manier te produceren. 

Aangezien het huidige winningsplan een hele reeks scenario’s bevat, acht de 
Mijnraad het waarschijnlijk dat de putresultaten aanleiding geven één van deze 
scenario’s te volgen. In dat geval is er volgens de Mijnraad geen nieuw 
winningsplan nodig en dus ook geen nieuwe instemming. Wanneer geen van de 
scenario’s onderschreven kan worden, dient de NAM wel een herzien winningsplan 
in te dienen. 

5.1.3 Beoordeling 
De beoordeling van het onderdeel planmatig beheer ziet vooral op de 
doelmatigheid van de gaswinning. Daarnaast dient een andere gebruiksvorm van 
de ondergrond door de gaswinning niet ongewenst onmogelijk gemaakt te 
worden. 

Vanwege de onzekerheden omtrent de toekomstige productie, heeft de NAM 
verschillende productiescenario’s beschreven waarbij de NAM de verwachting 
heeft dat het midden scenario van toepassing zal zijn. Over de toepasselijkheid 
hiervan kan de NAM eerst met grotere zekerheid uitspraken doen wanneer zij 
beschikt over gegevens die betrekking hebben op de gasproductie uit het 
Ternaardveld. 
De mijnbouwwet- en regelgeving verzet zich niet tegen een instemming met een 
winningsplan zonder voorafgaande proefboring. Dat productiegegevens ontbreken 
die rechtstreeks van toepassing zijn op het te produceren gasveld hoeft geen 
beletsel te zijn omdat de ontwikkelingsvooruitzichten ook op andere relevante 
data kunnen worden gebaseerd. Dit laatste is in het onderhavige geval gebeurd. 
Zo is het midden scenario onder meer gebaseerd op de historische productiedata 
uit omliggende velden. 

De minister constateert dat de winningspercentages van de verschillende 
productiescenario’s relatief laag zijn voor een Rotliegend reservoir. De voorlopige 
keuze voor één productieput kan hierbij van invloed zijn. Gelet op het TNO-advies 
vormen deze winningspercentages echter geen beletsel voor instemming. En ook 
SodM ziet vanuit het oogpunt van planmatig beheer geen belemmeringen voor 
instemming met dit winningsplan. Daarbij zij opgemerkt dat een hoger 
winningspercentage zou kunnen worden bewerkstelligd wanneer na een aantal 
jaren gaswinning meer duidelijkheid is ontstaan over de meest doelmatige 
winningsstrategie. Uitbreiding van het aantal productieputten is hierbij niet 
uitgesloten. 

Met de Mijnraad meent de minister dat nu geen zinvolle inschatting kan worden 
gegeven van een eventuele (maximale) uitbreiding van het aantal 
productieputten. Daarbij komt dat op basis van het voorliggende winningsplan nu 
niet kan worden aangenomen dat een groter aantal putten te zijner tijd van 
invloed zal zijn op het planmatig beheer, de bodemdaling of het seismisch risico. 
Om deze redenen stelt de minister op voorhand geen maximum aan het aantal 
productieputten. 
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Is de NAM op enig moment voornemens om nieuwe putten in gebruik te nemen, DGKE / 20304780 
dan zullen de feiten en omstandigheden van het geval uitwijzen of daarvoor – 
naast de benodigde omgevingsvergunning(en) - een gewijzigd winningsplan moet 
worden ingediend waarmee de minister moet instemmen. Is zulks het geval, dan 
zullen de adviseurs overeenkomstig de Mijnbouwwet worden betrokken bij de 
beoordeling van het aldus gewijzigde winningsplan. 

Voorts stelt de minister vast dat de onderhavige gaswinning andere 
gebruiksmogelijkheden van de diepe ondergrond niet doorkruist of onmogelijk 
maakt. Momenteel bestaan er namelijk geen initiatieven tot ander gebruik van de 
diepe ondergrond onder de Waddenzee en dergelijke initiatieven zijn ook in de 
toekomst niet te verwachten. 

Ten slotte merkt de minister op dat de NAM instemming vraagt voor een 
productieperiode van 15 jaar. Voor een goede werking van het ‘hand aan de 
kraan’-systeem, acht de minister het van belang dat deze periode in de tijd wordt 
geplaatst. In dit systeem staat de gebruiksruimte immers centraal. En deze is 
tijdgebonden omdat de omvang van de gebruiksruimte mede wordt bepaald door 
de relatieve zeespiegelstijging. 
Nu bij de beoordeling van het winningsplan is uitgegaan van de gebruiksruimte die 
voor de periode 2021 tot en met 2025 is vastgesteld, meent de minister dat de 
gasproductie gedurende deze periode zal moeten starten. Rekening houdend met 
onder meer de doorloop van onderhavige procedure, en de fase waarin de NAM de 
productielocatie aanlegt, zal de daadwerkelijke productie vermoedelijk niet voor 
2023 starten. Gelet hierop zal de minister 2023 als startjaar van de productiefase 
hanteren. (Zie art. 1 van dit besluit.) 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande ziet de minister vanuit het oogpunt van planmatig 
beheer geen gronden om zijn instemming met het winningsplan (gedeeltelijk) te 
weigeren. Bij de instemming wordt er van uitgegaan dat de NAM met ingang van 
2023 gedurende 15 jaar gas produceert (art. 1). Overeenkomstig het 
voorliggende winningsplan vindt de gasproductie plaats met één productieput, 
genaamd TRN-201. Voor een gasproductie met één of meer extra productieputten 
kan zijn vereist dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat opnieuw moet 
besluiten over een daartoe gewijzigd winningsplan. 

5.2 Bodemdaling 
Het Ternaardveld ligt grotendeels onder de Waddenzee. Voor zover het 
winningsplan ingaat op de bodemdaling, heeft het dan ook met name betrekking 
op de bodemdaling vanwege de gaswinning onder de Waddenzee. Te dien aanzien 
volgen hier enkele inleidende opmerkingen. Zie voorts paragraaf 5.2.3 van dit 
besluit. 

De Waddenzee is beschermd natuurgebied door implementatie van onder meer de 
Vogel- en Habitatrichtlijn. Om te borgen dat natuurwaarden en kenmerken van de 
Waddenzee in stand blijven, gelden randvoorwaarden voor de gaswinning onder 
de Waddenzee. Zo dient er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs geen twijfel te 
bestaan dat de gaswinning geen schadelijke gevolgen heeft voor natuurwaarden 
en kenmerken van het Waddengebied. En in het verlengde hiervan dient het ‘hand 
aan de kraan’-principe toepassing te vinden. Dit betekent dat de gaswinning moet 
worden beperkt of gestopt wanneer deze leidt tot significant nadelige gevolgen 
voor de instandhoudingsdoelstellingen van – onder andere – het Natura 2000-
gebied Waddenzee. 
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Bij toepassing van het ‘hand aan de kraan’-principe is het meegroeivermogen van DGKE / 20304780 
het desbetreffende kombergingsgebied een vertrekpunt. Dit is het natuurlijke 
vermogen van een kombergingsgebied om de relatieve zeespiegelstijging bij te 
houden door sedimentatie. Voor zover dit sediment-invangend vermogen groter is 
dan de relatieve zeespiegelstijging, is er gebruiksruimte voor gaswinning. De 
toekomstige belasting13 van het kombergingsgebied waaronder het gasveld zich 
bevindt, dient binnen deze gebruiksruimte te vallen. Hierbij is ook rekening te 
houden met de bodemdalingssnelheid die is veroorzaakt door de gaswinning uit de 
omliggende gaswinning. 

Voor het Ternaardveld is het kombergingsgebied Pinkegat relevant. De NAM dient 
voorafgaand aan de winning uit het Ternaardveld bij winningsplan aan te tonen 
dat de belasting van het Pinkegat binnen de gebruiksruimte van dit 
kombergingsgebied valt.14 Gedurende de gaswinning heeft de NAM deze 
bewijslast ook. Via jaarlijkse meet- en regelrapportages zal de NAM moeten 
staven dat de belasting vanwege gaswinning, de gebruiksruimtetoets kan 
doorstaan. 

5.2.1 Winningsplan 

Oorzaken bodemdaling 
De NAM onderscheidt twee oorzaken van bodemdaling: bodemdaling door 
gaswinning en bodemdaling door natuurlijke processen (autonome bodemdaling). 
Volgens de NAM vindt in het onderhavige gebied een autonome bodemdaling 
plaats van maximaal 10 cm in de periode 2000–2050. De bodemdaling door 
gaswinning berekent de NAM modelmatig.15 Op deze modelmatige benadering 
wordt hieronder nader ingegaan. 

Bodemdaling door gaswinning 
De winning van aardgas veroorzaakt een vermindering van de poriëndruk in het 
gasreservoir. Hierdoor wordt het gesteente langzaam enigszins samengedrukt 
onder het gewicht van de bovenliggende lagen. Deze zogenaamde compactie van 
het reservoir is van invloed op de mate van bodemdaling. 

Model en parameterwaarden 
Gelet op de Long Term Subsidence studie (hierna: “LTS II-studie”) berekent de 
NAM de vooruitzichten op compactie- en bodemdaling voor Ternaard volgens het 
geomechanische Rate Type Compaction Model (hierna: “RTCM”).16 

13 Met “belasting” wordt gedoeld op de verwachting van de gemiddelde 
bodemdalingssnelheid voor een kombergingsgebied over een periode van 6 jaar (mm/jaar). 
14 Deze belasting van het Pinkegat ziet op de gemiddelde bodemdalingssnelheid over een 
periode van 6 jaar (mm/jaar), veroorzaakt door alle velden met bodemdaling in de 
kombergingsgebieden Pinkegat en Zoutkamperlaag. Naast Ternaard zijn dat de velden 
Ameland-Oost, Nes en Moddergat (vgl. p. 29 en 43 van het winningsplan). 
15 Gedurende de winning wordt het nu gehanteerde model gekalibreerd aan de hand van de 
dan verkregen meetgegevens. 
16 In de LTS II-studie werd de bodemdaling door productie uit het Ameland veld 
gemodelleerd. Volgens deze studie past het RTCM het beste bij de geodetische metingen, 
en de metingen die zijn uitgevoerd op gesteentekernen uit de put MGT-3 in het Nesveld. 
Geconcludeerd werd dat zowel de compactie van het reservoir zelf als de zoutlaag boven 
het Ameland reservoir bepalende factoren zijn voor de vorm van de bodemdalingskom in 
tijd. Een derde bepalende factor voor de vorm van de bodemdalingskom wordt gevormd 
door mogelijke drukdaling in de aangrenzende watervoerende pakketten (aquifers) van het 
Amelandveld. 

Pagina 9 van 40 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

     
 

  
 

 

 
 

        
     

         
         

        
       

       
      
           

          
      

 
       
          

          
           

          
         
        

     
         

          
           

            
        
            

        
           

             
       

 
        

       
      

        
         

      
  

 
 
 

 
         

         
         

       
          

  
       

          
          

          
       

      
 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Omdat uit het Ternaardveld nog niet is geproduceerd, ontbreken gegevens over DGKE / 20304780 
bodemdaling door gaswinning. Uit de omliggende en vergelijkbare velden, zoals 
Ameland-Oost, Waddenvelden en Anjum, is door de lange productiehistorie en 
vele metingen evenwel een goed inzicht verkregen over de compactie. Voor de 
bodemdalingsprognose voor Ternaard gebruikt de NAM dan ook de negen 
geomechanische parametersets uit de Waddenzee meet- en regelrapportage 2018 
(hierna: “M&R 2018”)17 waarin het RTCM eveneens is toegepast. De variatie in 
deze parameters met betrekking tot compactiegedrag (tabel 11-1) gebruikt de 
NAM in haar berekeningen om daarmee een spreiding in de voorspelde 
bodemdaling te krijgen ten behoeve van een realistisch beeld van de onzekerheid 
in de geomechanische eigenschappen van het Ternaardveld.18 

De negen parametersets heeft de NAM toegepast op de drie productiescenario’s 
die voor Ternaard relevant zijn wat betreft de bodemdaling (midden, hoog en 
breuken open). In deze drie scenario’s varieert de verwachte drukverandering in 
het Ternaardveld – relevant voor de omvang en snelheid van de compactie -, 
afhankelijk van de aannames over de grootte van het veld en de compressibiliteit 
van het reservoirgesteente. Het midden scenario gaat uit van een drukdaling die 
zich beperkt tot het aangeboorde breukblok (blok 3). In het hoge 
productiescenario wordt het gas geproduceerd uit het aangeboorde breukblok en 
aangrenzende breukblokken. In dit scenario zal de winning zich uitstrekken over 
een groter gebied en naar verwachting gepaard gaan met een langzamer 
verlopende verlaging van de druk tot een waarde vlak onder de hydrostatische 
reservoirdruk (drukdaling in blokken 2, 3 en 4). Daarnaast is er een variant op het 
hoge productiescenario dat het open breuken scenario wordt genoemd. Hierin 
staan alle blokken van het veld met elkaar in verbinding en is er ook verbinding 
met de aangrenzende watervoerende reservoirs (aquifers). In dit scenario zal de 
druk met een geleidelijk verloop dalen tot het niveau van de hydrostatische druk 
(drukdaling in het gehele veld én de laterale aquifers). Zie figuur 11-1 en sectie 
11-9 van (Bijlage A van het) winningsplan. 

De drie voor bodemdaling relevante productiescenario’s, gecombineerd met de 
negen parametersets over compactiegedrag, leveren 27 mogelijke toekomstige 
bodemdalingsscenario’s op voor de gaswinning in het Ternaardveld. Uiteindelijk 
zijn deze scenario’s gerelateerd aan de drie bodemdalingsprognoses van de 
omliggende velden die de gebruiksruimte van Pinkegat belasten (M&R 2018). Het 
resultaat hiervan is de totale belasting van het kombergingsgebied Pinkegat 
(figuur 11-4).19 

17 De Waddenzee meet- en regelrapportage over 2018 heeft betrekking op de gaswinning 
vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Volgens de LTS II-methode zijn 
hierbij negen sets van parameterwaarden gevonden die betrekking op het compactiegedrag 
van de velden Ameland-Oost, Anjum en Waddenvelden (tabel 11-1). Deze sets vormen de 
bodemdalingsscenario’s in de M&R-rapportage en geven een spreiding in de voorspelde 
bodemdaling. 
18 Het reservoirgesteente van de velden Ameland-Oost, Anjum en Waddenvelden is 
vergelijkbaar met het reservoirgesteente van het Ternaardveld, maar de NAM kan op dit 
moment niet bepalen of de compactiewaarden voor Ternaard dichter bij de waarden van 
Ameland liggen, of dichter bij die van de Waddenvelden of Anjum. De waarden voor 
Ameland zijn ongeveer twee keer hoger dan de andere waarden. 
19 Figuur 11-4 toont in totaal (3*27=) 81 bodemdalingsscenario’s c.q. 
bodemdalingssnelheden. 
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Resultaat voor de bodemdalingssnelheid, belasting en gebruiksruimte DGKE / 20304780 
Gelet op figuur 11-4 ligt de spreiding van de mogelijke belasting niet in alle voor 
de bodemdaling relevante productiescenario’s binnen de gebruiksruimte.20 Maar 
op basis van het gewogen gemiddelde van de 27 verschillende Ternaard 
bodemdalingsscenario’s die zijn verbonden aan het midden productiescenario uit 
de M&R 2018, blijft de belasting – inclusief de extra belasting boven het Pinkegat 
door Ternaard - volgens de NAM binnen de gebruiksruimte van het Pinkegat 
(figuur 11-3).21 

Resultaat voor de bodemdaling 
De toekomstige bodemdaling (2021-2050) heeft de NAM berekend voor de 
drukdaling volgens het verwachte scenario voor Ternaard, oftewel het midden 
scenario (p. 29), ook wel basis scenario genoemd (p. 32). In dit scenario is de 
voorspelde bodemdaling onder de Waddenzee het grootst (blauwe curves figuur 
11-5). Volgens dit scenario ligt de maximale toekomstige bodemdaling onder de 
Waddenzee, veroorzaakt door de gaswinning in Ternaard, tussen de 10 en 12 cm 
ingeval de geomechanische parameterwaarde Ame3 van toepassing zou zijn 
(figuur 11-2). Wordt evenwel uitgegaan van het midden productiescenario in 
combinatie met de geomechanische parameterwaarde die naar verwachting van 
toepassing zal zijn (Wad2) dan is de bodemdaling maximaal tussen de 4 en 6 cm 
in het diepste punt van de bodemdalingskom (figuren 11-2 en 7-4).22 

De bodemdaling op land, veroorzaakt door de gaswinning in Ternaard, is bij het 
midden productiescenario minder dan 2 cm.23 

Scenariodetectie via monitoring 
Na ongeveer twee jaar productie (1 à 2 miljard Nm3) treedt in het midden 
productiescenario een verlaging van de reservoirdruk op die duidelijk afwijkt van 
reservoirdrukontwikkeling in de twee andere voor bodemdaling relevante 
productiescenario’s. Gelet op deze divergentie kan volgens de NAM met 
drukmetingen in de put worden vastgesteld of het midden scenario al dan niet van 
toepassing is (realisatie).24 

Op basis van geodetische metingen kan vervolgens een verder onderscheid 
worden gemaakt tussen de verschillende bodemdalingsscenario’s. Meer precies 

20 Van de 81 bodemdalingsscenario’s c.q. bodemdalingssnelheden, zijn er twee die een 
overschrijding van het meegroeivermogen inhouden. Het gaat dan om: (i) het breuken open 
scenario, gecombineerd met de compactieparameter Am3, in relatie met het hoge 
productiescenario uit M&R 2018 (groene lijn, deelfiguur rechtsonder); en (ii) het 
(verwachte) midden productiescenario voor Ternaard, gecombineerd met de 
compactieparameter Am3, in relatie met het hoge productiescenario uit M&R 2018 (blauwe 
lijn, deelfiguur rechtsonder). De overschrijdingen treden op na respectievelijk 2-3 jaar en 7-
8 jaar productie. 
21 Hierbij is aangenomen dat alle 27 bodemdalingsscenario’s een gelijke waarschijnlijkheid 
hebben (p. 46). Op p. 52 van het winningsplan spreekt de NAM in dit verband van 
“gemiddelde voorspelling van de bodemdalingssnelheid”. 
22 Zie in dit verband ook de toelichting die de NAM desgevraagd op 16 juli 2021 aan de 
minister heeft verstrekt (p. 5 e.v.). De desbetreffende schriftelijke reactie wordt beschouwd 
als onderdeel van het winningsplan en is eveneens ter inzage gelegd [NUMMER]. 
23 Wordt uitgegaan het hoge productiescenario dan is de maximale bodemdaling op land 
tussen de 2 en 4 cm. Zie in dit verband figuur 11-2 van het winningsplan en p. 5 e.v. van 
de schriftelijke reactie van de NAM d.d. 16 juli 2021. 
24 Verlaging van de reservoirdruk heeft effect op de bodemdaling(snelheid). Zie p. 48–50 
van het winningsplan. 
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kunnen GPS-metingen, na 5-7 jaar nadat de productie is gestart, uitwijzen welke DGKE / 20304780 
geomechanische parameterwaarden een hogere waarschijnlijkheid hebben. 

Maatregelen 
De resultaten van de voorgestelde metingen en de bijbehorende modelkalibraties 
zullen volgens de NAM onderdeel worden van de huidige jaarlijkse meet- en 
regelcyclus voor de Waddenzee. Indien uit de jaarlijkse meet- en regelrapportages 
blijkt dat de gebruiksruimte dreigt te worden overschreden, past de NAM de 
productie aan. Aldus kan met het ‘hand aan de kraan’-principe worden voorkomen 
dat de gebruiksruimte door de gaswinning wordt overschreden. 

Herberekening (actualisatie van het winningsplan) 
Naar aanleiding van het advies van TNO van 18 december 2020 met betrekking 
tot (-) het relatieve zeespiegelstijgingssscenario voor de Waddenzee voor de 
periode 2021-2026 (beleidsscenario) en (-) een langetermijnscenario voor de 
Waddenzee voor de periode tot 2050 (richtscenario) (hierna: “rzss 2021”) is de 
NAM verzocht om een herberekening van de belasting van het Pinkegat. De 
uitkomsten hiervan heeft de NAM weergegeven in een geactualiseerde figuur 11-4 
(hierna: “figuur 11-4A”) dat voor met name de bodemdalingssnelheden in de 
combinatie met het verwachte midden productiescenario uit de M&R 2018 een 
enigszins gunstiger beeld geeft. 25 Reden hiervoor is dat de NAM haar 
oorspronkelijke berekening heeft gebaseerd op de relatieve 
zeespiegelstijgingsscenario’s die in 2016 zijn vastgesteld, terwijl in 2021 is 
gebleken dat de werkelijke relatieve zeespiegelstijging lager is dan toen voorzien. 

Gelet op het advies van SodM26 en de bovenbedoelde spreiding van de 
belasting27, is de NAM tevens gevraagd om bij deze actualisatie van figuur 11-4 
uit te gaan van een gasproductie overeenkomstig het midden scenario, ook 
wanneer de geologische eigenschappen van het veld meer productie mogelijk 
maken.28 Deze herberekening heeft geresulteerd in een gemodificeerde actuele 
figuur 11-4 (hierna: “figuur 11-4B”).29 Uit deze figuur blijkt dat bij een beperkte 
productie ingeval de breuken open zijn, alle onderscheiden 
bodemdalingssnelheden (spreiding) binnen de gebruiksruimte vallen. Alleen 
wanneer in geologisch opzicht het verwachte midden scenario wordt bewaarheid – 
dus wanneer blok 3 is afgesloten van blokken 2 en 4 -, doet zich nog de 
mogelijkheid voor dat een bodemdalingssnelheid na 7-8 jaar productie het 
meegroeivermogen overschrijdt. 

Figuren 11-4A en 11-4B zijn actualisaties van het winningsplan dat aan de 
minister ter instemming is voorgelegd. Zie voorts de beoordeling hiervan in 
paragraaf 5.2.3. 

5.2.2 Adviezen 

Advies SodM 

25 Zie p. 3 van de schriftelijke reactie van de NAM d.d. 16 juli 2021. 
26 Zie paragraaf 5.2.2 van dit besluit. In zijn advies gaat SodM onder meer in op de 
gemiddelde voorspelling van de bodemdalingssnelheid (gewogen gemiddelde). 
27 Zie voetnoot 20. 
28 Zie paragrafen 5.1.3 en 5.2.3 van dit besluit. 
29 Zie p. 4 van schriftelijke reactie van de NAM d.d. 16 juli 2021. 
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Gelet op de betrouwbaarheid van de gemiddelde voorspelling van de DGKE / 20304780 
bodemdalingssnelheid, de effectiviteit van de monitoring, en het inzicht dat de 
bodemdaling beperkt is zolang de druk in het veld groter is dan de daarvoor 
geldende hydrostatische druk (380 bar), adviseert SodM om de gaswinning slechts 
toe te staan totdat de hydrostatische druk in het Ternaardveld is bereikt. 
SodM beschouwt de ‘hand aan de kraan’-systematiek voor Ternaard als 
toepasbaar, maar merkt op dat er beperkingen zijn. Omdat er nog geen productie 
heeft plaatsgevonden uit het Ternaardveld is het inzicht in het reservoirgedrag en 
de geomechanische parameters onvoldoende om uit de bandbreedte van de 
prognoses voor de bodemsnelheid een goede verwachtingswaarde te bepalen. De 
verwachtingswaarde die de NAM hanteert is het gemiddelde van de voorspelde 
bodemdalingssnelheden. De waarschijnlijkheid van de doorgerekende 
productiescenario's of gebruikte geomechanische parameters is niet op voorhand 
te bepalen. SodM stelt dat het gemiddelde uit deze reeks van even waarschijnlijke 
uitkomsten daarmee geen betrouwbare maat is voor de verwachtingswaarde van 
de bodemdalingssnelheid. 
SodM wijst erop dat er naar verwachting sprake is van een significante overdruk 
(boven het 'normale'/hydrostatische drukniveau op de diepte van het reservoir) in 
het Ternaardveld. Zolang de druk in het reservoir in de eerste periode van winning 
boven de hydrostatische druk blijft zal de bodemdaling relatief gering zijn ten 
opzichte van de situatie waarin het drukniveau daalt tot onder de hydrostatische 
druk. Wanneer de druk in het reservoir onder het niveau van de hydrostatische 
druk daalt, is er een versnelling van de bodemdaling te verwachten. 
Met betrekking tot de monitoring merkt SodM op dat de effecten van de winning 
zich grotendeels zullen voordoen onder de Waddenzee. Het aantal beschikbare 
geodetische meetpunten is daarmee beperkt en er is minder controle dan bij 
winning onder land. Daarnaast stelt SodM dat niet op voorhand duidelijk is of op 
basis van de door NAM voorgestelde drukmetingen met voldoende zekerheid een 
onderscheid gemaakt kan worden tussen de verschillende productiescenario's. 
Naar het oordeel van SodM zijn de onzekerheden in de prognoses van de 
bodemdaling te groot en de effectiviteit van de monitoring niet zeker genoeg om 
tijdig te kunnen ingrijpen. 
SodM adviseert alleen die winning toe te staan, waarbij de druk in het reservoir 
boven de hydrostatische druk blijft. Daarbij dient de NAM jaarlijks een analyse te 
maken van de gemiddelde druk in het reservoir, gebaseerd op de metingen in de 
put(ten). Aan een eventuele voortzetting van de productie tot onder het niveau 
van de hydrostatische druk verbindt SodM de voorwaarde dat er instemming is 
met een daartoe geactualiseerd winningsplan. 

Advies TNO 
TNO geeft in haar advies aan dat de spreiding van geomechanische parameters 
die de NAM gekozen heeft bij de berekening van de bodemdalingsprognoses 
realistisch is en dat daarmee de prognoses van de NAM de onzekerheid in het 
compactiegedrag goed weergeven. Daarnaast stelt TNO dat de drie door de NAM 
gekozen productiescenario's passen bij de onzekerheid in het reservoir gedrag en 
de bijbehorende toekomstige drukdaling. De controle berekeningen van TNO 
leiden tot vergelijkbare resultaten als die van de NAM voor de gegeven scenario's. 
TNO merkt in haar advies op dat de extra belasting door de gaswinning uit het 
Ternaardveld op basis van het gewogen gemiddelde van alle 
bodemdalingsmodellen (ruim) binnen de vastgestelde gebruiksruimte voor het 
gebied Pinkegat valt. In twee gevallen geven de modelberekeningen een 
overschrijding van de gebruiksruimte door de gaswinning uit het Ternaardveld te 
zien: voor het midden productiescenario en het productiescenario waarin alle 
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breuken open zijn met de hoogste compactie parameters, gecombineerd met DGKE / 20304780 
de hoogste bodemdalingsprognoses van de omliggende velden. 

TNO stelt dat het ‘hand aan de kraan’-principe een effectieve maatregel voor het 
Ternaardveld lijkt te zijn. Deze conclusie volgt uit aanvullende berekeningen door 
TNO met betrekking tot de effectiviteit van een productiestop of 
productiebeperking. Deze modellen voorspellen voor alle scenario's dat een snelle 
afname van de bodemdalingssnelheid is te verwachten na het stopzetten van de 
productie. 

Advies Tcbb 

Bodemdaling op land 
De verwachte bodemdaling op land is naar verwachting zeer beperkt (tot 2 cm) en 
zal geleidelijk en gelijkmatig verlopen. Er is hierbij geen schade te verwachten aan 
gebouwen en infrastructuur. 

Bodemdaling onder de Waddenzee 
De Tcbb is van mening dat met de door SodM geadviseerde beperking van de 
winning tot de hydrostatische druk wordt gewaarborgd dat de 
bodemdalingssnelheden niet de vastgestelde grenswaarde overschrijden, ook als 
de tijdens de eerste jaren van productie geactualiseerde modelprognoses 
onvoldoende houvast bieden om effectief de ‘hand aan de kraan’-systematiek toe 
kunnen passen. De Tcbb ziet in de adviezen van SodM en TNO-AGE een verschil in 
de omgang met onzekerheden bij het toepassen van de ‘hand aan de kraan’-
systematiek voor het specifieke geval van het gasvoorkomen Ternaard, dat nog 
niet in productie geweest is. Met het SodM advies om winning toe te staan zolang 
het veld boven de hydrostatische druk blijft, wordt er op voorhand voor gezorgd 
dat de betrouwbaarheid van de modelprognoses en de monitoring in 
overeenstemming is met de eisen die de ‘hand aan de kraan’-systematiek daaraan 
stelt. Monitoring door middel van drukmeting in de put(ten) acht de Tcbb daarbij 
een goede en efficiënte aanpak om tijdig voldoende inzicht te verkrijgen in het 
gedrag van het reservoir om daarmee de ‘hand aan de kraan’-systematiek 
effectief toe te kunnen passen. 

Advies provincie Fryslân 
De provincie is er voorstander van om de reservoirdruk te monitoren. Met de hand 
aan de kraan kan hiermee worden voorkomen dat de gebruiksruimte wordt 
overschreden, mede gelet op de gaswinning uit de omliggende gasvelden. Deze 
monitoring is bovendien afgesproken met de inwoners. 

Voorts wijst de provincie op de motie30 waarin de regering wordt verzocht om met 
geen enkel winningsplan voor de Waddenzee in te stemmen bij ontbreken van een 
nieuw scenario voor zeespiegelstijging dat is opgesteld door of met instemming 
van het KNMI. In verband hiermee verzoekt de provincie tevens om het onderzoek 
naar effectiviteit van het ‘hand aan de kraan’-principe af te wachten en de 
uitkomsten ervan te betrekken bij zijn besluitvorming omtrent het winningsplan. 

Advies gemeente Noardeast-Fryslân 
De gemeente Noardeast-Fryslân wijst erop dat het ‘hand aan de kraan’-principe 
als beleidsinstrument ter discussie staat. In verband hiermee adviseert de 

30 Motie van de Tweede Kamerleden Bromet en Van der Lee d.d. 27 mei 2020 (TK 2019-
2020, 33 529, nr. 755). 
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gemeente om de effectiviteit van dit instrument nader te onderzoeken alvorens DGKE / 20304780 
een besluit te nemen over het winningsplan Ternaard. 

Advies Mijnraad 

‘Hand aan de kraan’-principe 
Volgens de Mijnraad is het ‘hand aan de kraan’-principe een beproefd hulpmiddel 
voor de reeds bestaande aardgasvelden onder de Waddenzee. Het principe zou 
daarom ook van toepassing moeten kunnen zijn bij de winning van het 
aardgasveld vanaf locatie Ternaard. 
Het uitgangspunt voor dit principe is dat in een dynamische getijdenomgeving 
zoals de Waddenzee, de sedimentatie de door de gasproductie veroorzaakte 
bodemdaling kan bijhouden mits de bodemdalingssnelheid een wetenschappelijk 
bepaalde grenswaarde niet overschrijdt. Hierdoor wordt bewerkstelligd dat de 
natuurlijke kenmerken van het waddensysteem niet worden aangetast. 
Om te bepalen of de dynamische sedimentatieprocessen in de Waddenzee 
(aanvoer van sediment via getijdestromen) de bodemdaling bij kunnen houden, 
wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘gebruiksruimte’-grafieken. De 
belangrijkste parameters zijn hier de bodemdalingssnelheid en de snelheid van 
zeespiegelstijging, waarvan de som een grenswaarde niet mag overschrijden. 
Overige processen die moeten worden meegenomen zijn bodemdaling door 
andere velden in de nabijheid (in het geval van Ternaard is dit voornamelijk het 
Amelandveld). 

Scenario’s 
De Mijnraad stelt vast dat de NAM voor de drie productiescenario’s (midden, hoog 
en breuken open) en negen geomechanische parametersets, in totaal 27 
scenario’s heeft doorgerekend voor de verwachte bodemdaling ten gevolge van 
gas productie in Ternaard. 
De Mijnraad is met TNO-AGE van mening dat het doorrekenen van de 27 
scenario’s, de momenteel nog aanzienlijke onzekerheden in 
reservoirkwaliteit, breuk-karakteristieken, compartimentalisatie en gas-volume, 
op een juiste manier adresseert. Hierdoor wordt een uitgebreide set realisaties 
van verwachte bodemdalingssnelheid verkregen die samen met de snelheid van 
zeespiegelstijging en het maximale meegroeivermogen in de Pinkegat 
komberging, de beschikbare gebruiksruimte definieert. 
De Mijnraad observeert dat in 1 van de 27 scenario’s na 6 jaar gasproductie in 
Ternaard de bovengrens van de gebruiksruimte kan worden bereikt. Echter, na de 
door NAM geplande toevoeging van GPS meetpunten mag worden verwacht dat 
een dergelijke trend door monitoring van de bodemdaling in Ternaard tijdig kan 
worden waargenomen zodat met toepassing van het ‘hand aan de kraan’-principe 
de gasproductie bijgesteld kan worden. Daarbij merkt de Mijnraad op dat het 
gewogen gemiddelde van alle scenario’s ruim binnen de gebruiksruimte valt. De 
Mijnraad geeft aan dat het dus van groot belang is dat de 
bodemdalingsmonitoring voldoende resolutie heeft om deze trend te kunnen 
waarnemen. 
De door de NAM voorgestelde monitoring is volgens de Mijnraad voldoende 
effectief voor de toepassing van het ‘hand aan de kraan’-principe. “De combinatie 
van production performance in TRN-201, de geodetische metingen, drukmetingen 
en analyse van P/Z gedrag, is naar de mening van de Mijnraad voldoende effectief 
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om de productiescenario’s en de geassocieerde bodemdalingssnelheid eenduidig DGKE / 20304780 
en tijdig vast te stellen.”, aldus de Mijnraad.31 

Reservoirdruk 
De Mijnraad stelt dat een jaarlijkse analyse van de gemiddelde druk in het 
reservoir op basis van drukmetingen in een put, een gangbare monitoringspraktijk 
is die door elke operator van gasvelden wordt toegepast. Volgens de Mijnraad is 
het drukgedrag in de productieput indicatief voor het gasvolume dat aan de put is 
verbonden (via zgn. P/Z curves), en wordt het drukverloop ook gebruikt als een 
verduidelijkende parameter die kan helpen om compactie-modellen te kalibreren. 
Hoewel dit laatste van belang is voor de toepassing van het juiste 
compactiemodel, en dus de voorspelling van bodemdaling, meent de Mijnraad dat 
de actuele waarnemingen hier van groter gewicht zijn om het ‘hand aan de 
kraan’-principe succesvol te kunnen toepassen. De Mijnraad concludeert dat het 
opnemen van de voorwaarde om alleen aardgaswinning mogelijk te maken als de 
gemiddelde druk in het reservoir boven de hydrostatische druk van 380 bar blijft, 
niet leidend zal moeten zijn voor besluitvorming over de continuering van de 
aardgaswinning. 
De Mijnraad merkt in deze context op dat in de waddenvelden Moddergat, Nes, 
Lauwersoog en Vierhuizen, die sinds 2007 in productie zijn met de hand aan de 
kraan, in 2018 een reservoirdruk is bereikt tussen de 100 en 150 bar. Dit is ruim 
200 bar onder hydrostatisch niveau van deze velden, terwijl deze velden bij 
aanvang van productie meer dan 100 bar overpressured waren, net als het 
Ternaard gasveld. 
Op basis van dit alles is de Mijnraad van mening dat voor sturing van de 
gasproductie in Ternaard het ‘hand aan de kraan’-principe leidend moet zijn en 
dat een extra criterium waarbij productie wordt gestopt bij het bereiken van een 
hydrostatische reservoirdruk overbodig en ongewenst is en zelfs kan leiden tot 
verwarring bij overige overheden en burgers. 

Cumulatieve bodemdaling 
Op basis van de nu beschikbare informatie is de Mijnraad van oordeel dat de 
cumulatieve bodemdalingssnelheid, ondanks de nog grote onzekerheden in 
relatie tot de Ternaard-productie, in lijn is met wat aanvaardbaar is binnen de 
gebruiksruimte voor de komberging Pinkegat met inachtneming van het ‘hand aan 
de kraan’-principe. Er zijn hier geen verdere toetsingscriteria voor nodig. 

5.2.3 Beoordeling 

Bodemdaling onder de Waddenzee 

Hand aan de kraan (algemeen) 
Zoals in de inleiding van paragraaf 5.2 is opgemerkt, wordt bij de gaswinning 
onder de Waddenzee het ‘hand aan de kraan’-principe toegepast. Dit principe 
hangt samen met het uitgangspunt dat er wetenschappelijk gezien redelijkerwijs 
geen twijfel mag bestaan dat er geen schadelijke gevolgen optreden voor de 
natuurlijke waarden en kenmerken van de Waddenzee. Concreet betekent dit dat 
de gaswinning onder één of meer kombergingsgebieden, ter plaatse niet mag 

31 Advies Mijnraad, p. 5 (vraag 10). Zie in dit verband ook het antwoord op vraag 8b dat 
ingaat op de adequaatheid van GPS-metingen op land en wad (geodetische metingen) ter 
monitoring van de bodemdaling in het licht van het ‘hand aan de kraan’-principe. 
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leiden tot een verdieping van de Waddenzee en daarmee tot een afname van het DGKE / 20304780 
oppervlak aan droogvallende zandplaten (verdrinking). 

Aan het uitgangspunt dat de gaswinning, ter plaatse van de kombergingsgebieden 
niet mag leiden tot een verdieping van de Waddenzee, kan worden voldaan 
doordat de Waddenzee zich door sedimentatie aanpast aan veranderende dieptes. 
Een verdieping door daling van de bodem of door stijging van de zeespiegel wordt 
namelijk gecompenseerd door afzet van sediment. Dit wordt ook wel het 
zelfherstellend vermogen van de Waddenzee genoemd. 
De verdieping van de Waddenzee door de absolute zeespiegelstijging en de 
autonome bodemdaling wordt aangeduid als de relatieve zeespiegelstijging. De 
term relatieve zeespiegelstijgingssnelheid (mm/jaar) geeft aan hoe snel de 
Waddenzee zou verdiepen als geen rekening wordt gehouden met bodemdaling 
door delfstoffenwinningen en evenmin met bodemstijging door sedimentatie. De 
relatieve zeespiegelstijginssnelheid wordt 5-jaarlijks vastgesteld (beleidsscenario). 

De snelheid waarmee de sedimentatie in een kombergingsgebied de relatieve 
zeespiegelstijgingssnelheid op de lange termijn (19-jaars gemiddelde) kan 
bijhouden, wordt het meegroeivermogen van het kombergingsgebied genoemd 
(mm/jaar). De meegroeivermogens van de relevante kombergingsgebieden in de 
Waddenzee zijn in het verleden (2006–2010) zeer conservatief bepaald bij studies 
naar de effecten van bodemdaling onder de Waddenzee. Recent onderzoek 
bevestigt dat de gehanteerde waarden voor de meegroeivermogens conservatief 
zijn.32 

Voor zover dit sediment-invangend vermogen van een kombergingsgebied, de 
relatieve zeespiegelstijgingssnelheid overstijgt, is er ruimte voor 
bodemdalings(snelheid) door gaswinning. De gebruiksruimtes (mm/jaar) van de 
relevante kombergingsgebieden worden 5-jaarlijks vastgesteld. Laatstelijk zijn 
deze vastgesteld bij besluit van de minister van [DATUM] 2021. 

De belasting van een kombergingsgebied door gaswinning betreft het 
voortschrijdend 6-jaarlijks gemiddelde van de bodemdalingssnelheid (mm/jaar) 
vanwege gaswinning. De belasting dient binnen de gebruiksruimte van het 
desbetreffende kombergingsgebied te vallen. Deze gebruiksruimtetoets vindt 
jaarlijks plaats overeenkomstig een meet- en regelcyclus (beheersproces) dat bij 
meet- en regelprotocol wordt ingericht. 

Volgens het ‘hand aan de kraan’-principe zal de minister de gaswinning stopzetten 
of beperken indien deze gemiddelde bodemdalingssnelheid, in combinatie met de 
relatieve zeespiegelstijging, het meegroeivermogen overschrijdt of dreigt te 
overschrijden. Daarnaast is ook de Minister van Landbouw Natuur en 
Voedselkwaliteit bevoegd gezag (Wnb-vergunning). Deze minister kan ingrijpen 
wanneer zou blijken dat de delfstofwinning onder de Waddenzee leidt of zal leiden 
tot significant negatieve gevolgen voor de instandhoudingsdoelstellingen voor het 
Natura 2000-gebied Waddenzee.33 

32 Wang, Z.B., Van der Spek, A. (2021) Meegroeivermogen en kritische 
zeespiegelstijginssnelheid voor verdrinking in de Nederlandse Waddenzee. Deltares rapport 
11206346-002-BGS-0002. 
33 Zie voor een nadere toelichting op de toepassing van het ‘hand aan de kraan’-principe de 
kamerbrieven van 30 mei 2016 (Kamerstuk 29 684, nr. 140) en 20 april 2020 (Kamerstuk 
29 684, nr. 204). 
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Het ‘hand aan de kraan’-principe wordt gehanteerd sinds de NAM in 2006 is DGKE / 20304780 
gestart met gaswinning onder de Waddenzee vanuit de locaties Moddergat, 
Vierhuizen en Lauwersoog. De praktijk heeft tot nog toe laten zien dat dit principe 
een effectief instrument is ter voorkoming van significant negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelen van het waddengebied. De Auditcommissie Gaswinning 
onder de Waddenzee (hierna: “Auditcommissie”) heeft dit beeld bevestigd. En 
deze effectiviteit is recentelijk onderschreven door het Adviescollege Hand aan de 
Kraan Waddenzee.34 Ten slotte zij opgemerkt dat de toepassing van het ‘hand aan 
de kraan’-principe meermaals de rechterlijke toets heeft doorstaan.35 

Hand aan de kraan (Ternaard) 
Het Ternaardveld ligt onder het kombergingsgebied Pinkegat.36 Het 
meegroeivermogen van dit kombergingsgebied is in 2006 zeer conservatief 
bepaald op 6 mm/jaar ten behoeve van de huidige gaswinning vanaf de locaties 
Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. Deze waarde is nog steeds passend. De 
minister verwijst in dit verband naar het reeds aangehaalde rapport van Deltares 
van 17 maart 2021. 

De gebruiksruimte van het Pinkegat is op basis van het beleidsscenario voor de 
relatieve zeespiegelstijging voor de periode 2021 tot en met 2025, bij besluit van 
de minister van [DATUM] 2021 opnieuw vastgesteld. 

De minister constateert dat de belasting op basis van het gewogen gemiddelde 
van de verschillende Ternaard bodemdalingsscenario’s ruim binnen de 
gebruiksruimte van het Pinkegat valt (figuur 11-3). Nu de betekenis van het 
gewogen gemiddelde - de verwachtingswaarde - door SodM wordt gerelativeerd, 
heeft de minister echter ook bijzondere aandacht besteed aan de spreiding van de 
mogelijke belasting. 

Blijkens figuur 11-4 van het winningsplan leiden twee van de 81 
bodemdalingssnelheden tot een overschrijding van het meegroeivermogen van 
het Pinkegat. Eén binnen 2-3 jaar hoog productie ingeval de breuken open staan. 
En één na 7/8 jaar midden productie ingeval blok 3 is afgesloten.37 

Breuken open-risico 
Zoals in paragraaf 5.2.1 opgemerkt, heeft de NAM desgevraagd een 
herberekening gemaakt voor het breuken open scenario. Uit deze herberekening 
(figuur 11-4B) komt naar voren dat het risico op een vroegtijdige overschrijding 

34 Zie het advies van 8 januari 2021, getiteld: “De toekomst van de Hand aan de Kraan – 
omgaan met onzekerheden” en de bijbehorende beleidsappreciatie van de minister van 28 
juni 2021 (2021Z12034). 
35 Zie in dit verband o.m. de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State van 29 augustus 2007 (ECLI:NL:RVS:2007:BB2499) en 23 december 2020 
(ECLI:NL:RVS:2020:3029; ; ). 
36 Volledigheidshalve merkt de minister op dat het gasveld Ternaard voor een zeer klein 
deel ook onder het kombergingsgebied Borndiep is gelegen. In het kader van de 
bodemdaling speelt Borndiep evenwel geen rol en kan in onderhavig besluit dus buiten 
beschouwing blijven. Zie in dit verband de MER (p. 63, 73-75), de Passende Beoordeling (p. 
28, 40–42) en het Inpassingsplan Ternaard (p. 51 en 60). Zie voorts de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 23-12-2020 in de zaak Blija 

37 Zie voetnoot 20. 
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van het meegroeivermogen bij openstaande breuken, zich niet voordoet wanneer DGKE / 20304780 
de NAM de jaarlijkse productiehoeveelheden beperkt tot die van het midden 
productiescenario als bedoeld in tabel 6-2 van het winningsplan. Vanuit het 
oogpunt van risicobeheersing bij een eventueel open staan van de breuken, geniet 
een aanvankelijke midden productie dan ook de voorkeur boven een hoge 
productie vanaf de start van de gaswinning. 
Een dergelijke productiebeperking op voorhand is aangewezen totdat voldoende 
duidelijk is of de breuken al dan niet open staan en de geologie van het 
gasreservoir in zoverre afdoende bekend is. Dit vergt een onderscheidbaarheid 
van het midden en het hoog scenario in geologisch opzicht. Deze is op basis van 
een combinatie van drukmetingen en geodetische metingen eerst na 5-7 jaar 
productie goed vast stellen. Alsdan kan ook de verwachtingswaarde voldoende 
nauwkeurig worden bepaald om het ‘hand aan de kraan’-principe effectief te 
kunnen toepassen. 

Gelet op het voorgaande schrijft de minister in artikel 2 van het 
instemmingsbesluit een tijdelijke productiebeperking voor. Zij houdt in dat de 
NAM, onverminderd haar verantwoordelijkheid binnen het ‘hand aan de kraan’-
systeem, de eerste zeven jaar dient te produceren overeenkomstig het midden 
productiescenario als bedoeld in tabel 6-2 van het winningsplan. Aldus zijn de 
jaarlijkse productiehoeveelheden aanvankelijk gemaximeerd. 

Risico afgesloten blok 3 
Het tweede risico volgens figuur 11-4 betreft de overschrijding van het 
meegroeivermogen ingeval blok 3 is afgesloten van blokken 2 en 4.38 Zoals in 
paragraaf 5.2.1 opgemerkt heeft de NAM desgevraagd een herberekening 
opgesteld op basis van het TNO-advies van 18 december 2020 over het beleids-
en richtscenario voor de relatieve zeespiegelstijging (figuur 11-4A). Deze 
herberekening laat weliswaar een gunstiger beeld zien, maar laat bedoeld risico 
onverlet. Wanneer het midden productiescenario in geologisch opzicht wordt 
bewaarheid, is er dus het risico dat de bodemdalingssnelheid na 7-8 jaar midden 
productie het meegroeivermogen overschrijdt.39 

Mede gelet op de adviezen, meent de minister dat dit risico kan worden beheerst 
binnen de ‘hand aan de kraan’-systematiek, mits het beheersproces adequaat is 
ingericht, en de daadwerkelijke monitoring voldoende effectief is. 

De minister overweegt daartoe als volgt. Na twee jaar productie zal op basis van 
drukmetingen met een redelijke mate van zekerheid kunnen worden aangenomen 
of blok 3 al dan niet is afgesloten van blokken 2 en 4.40 Deze geologische toestand 
zal vervolgens kunnen worden vastgesteld aan hand van geodetische metingen 
nadat 5-7 jaar is geproduceerd.41 Bij gebleken realisatie van het midden scenario 
kan bovendien worden vastgesteld of bedoelde bodemdalingssnelheid – waarbij de 
bodemdalingssnelheid vanwege gaswinning uit omliggende velden is inbegrepen -

38 Zie voetnoot 20 ad (ii). 
39 Meer precies: de bodemdalingssnelheid in het midden productiescenario voor Ternaard, 
gecombineerd met de compactieparameter Am3, in relatie met het hoge productiescenario 
uit M&R 2018 (figuur 11-4A: blauwe lijn, deelfiguur rechtsonder). (Idem bij figuur 11-4B.) 
40 Op basis van louter drukmetingen is volgens de Mijnraad na productie van 1 à 2 miljard 
Nm3 gas (lees: na twee jaar productie) nog niet met zekerheid vast te stellen of blok 3 
volledig is afgesloten. Zie antwoord 7 van het advies van de Mijnraad. 
41 Ook zullen de hoge scenario’s dan van elkaar kunnen worden onderscheiden. Hierbij zij 
opgemerkt dat de verwachtingswaarde van de bodemdalingssnelheid in de loop van de 7 
jaar productie accurater zal zijn naarmate de NAM meer gas heeft geproduceerd. 
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in ontwikkeling is of zich dreigt te ontwikkelen. Mocht dit onverhoopt het geval DGKE / 20304780 
zijn, dan is de minister goed in staat om tijdig in te grijpen. Mede gelet op de 
aanvullende berekeningen van TNO zal een stopzetting of verdergaande 
productiebeperking immers snel tot een afname van de bodemdalingssnelheid 
leiden. 

Meet- en regelcyclus 
Ingevolge artikel 34 van de Mijnbouwwet dient de gaswinning van de NAM plaats 
te vinden in overeenstemming met het winningsplan. De hierin bedoelde Meet- en 
regelcyclus vormt het beheersproces ten aanzien van de verwachte 
bodemdalingssnelheid door gaswinning. Het doel van dit beheersproces is dat de 
NAM ervoor kan zorgdragen en kan aantonen dat de belasting vanwege de 
gaswinning binnen de gebruiksruimte van het Pinkegat blijft en zal blijven. In deze 
cyclus wordt de minister jaarlijks geïnformeerd over de geactualiseerde 
bodemdalingsprognoses, en dus in staat gesteld om tijdig in te grijpen. 

De inrichting van dit voor Ternaard adequate beheersproces zal plaatsvinden bij 
het Meet-en regelprotocol dat de NAM in afstemming met de minister en 
inspecteur-generaal der mijnen zal opstellen. Dit protocol zal voor aanvang van de 
gaswinning gereed moeten zijn. In artikel 3 van het instemmingsbesluit is de 
verplichting hiertoe opgenomen (lid 1) onder vermelding van de essentialia van 
het protocol (lid 2). 

Het protocol zal uiteraard moeten aansluiten op het winningsplan en het 
onderhavige instemmingsbesluit. Hetzelfde geldt voor het meetplan als bedoeld in 
artikel 30 van het Mijnbouwbesluit. In een coherent beheersproces is er eveneens 
samenhang tussen het protocol en het meetplan voor wat betreft de 
meetvereisten. 

Ingevolge artikel 4 van het instemmingsbesluit dient de gaswinning 
overeenkomstig het protocol plaats te vinden. Dit betekent dat de NAM jaarlijks de 
Meet- en regelcyclus moet doorlopen, en gaandeweg via de jaarlijkse 
monitoringsrapportages meer precieze bodemdalingsprognoses zal overleggen aan 
het bevoegd gezag. 

De minister en SodM zullen ervoor zorgdragen dat de NAM het beheersproces 
adequaat inricht voor de gaswinning uit het Ternaardveld. De ervaring met de 
gaswinning vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, en het 
daarvoor opgestelde protocol zullen daarbij als leidraad fungeren. Evenals de 
evaluaties van de Auditcommissie. Waar nodig zal het protocol gedurende de 
gaswinning worden aangepast. 

SodM zal erop toezien dat de NAM het protocol dienovereenkomstig uitvoert, en 
zal jaarlijks bezien of het meetplan aanpassing behoeft. 

Monitoring 
De minister constateert dat de Mijnraad de door NAM voorgestelde monitoring als 
effectief beoordeelt voor de toepassing van het ‘hand aan de kraan’-principe. Ook 
TNO en het Tcbb oordelen positief over de voorgestelde maatregelen. Ingevolge 
artikel 34 van de Mijnbouwwet zal de NAM deze monitoringsmaatregelen moeten 
treffen. Bij meetplan heeft de NAM deze maatregelen nader uitgewerkt en aan de 
instemming hiermee zijn voorschriften verbonden. Voorts zal de monitoring 
worden ingekaderd bij meet- en regelprotocol waarbij aansluiting wordt gezocht 
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bij het huidige protocol voor de gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties DGKE / 20304780 
Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen. 

Hydrostatische reservoirdruk  
In zijn advies borgt SodM de werking van het ‘hand aan de kraan’-systeem door 
middel van de reservoirdruk. SodM vindt dat winning kan plaatsvinden totdat de 
hydrostatische druk van het reservoir is bereikt. Mede gelet op het advies van de 
Mijnraad ziet de minister onvoldoende aanleiding om de instemming 
zekerheidshalve afhankelijk te stellen van een reservoirdruk die gelijk of groter is 
dan de hydrostatische reservoirdruk. In het systeem van de hand aan de kraan 
was en is de bodemdalingssnelheid leidend. De minister meent dat de zuivere 
toepassing van deze systematiek ook in dit geval volstaat. 

Bodemdaling op land 
De minister stelt vast dat de NAM in het winningsplan bij de verwachte 
bodemdaling op land is uitgegaan van het (verwachte) midden productiescenario. 
Gelet op het winningsplan en de adviezen acht de minister het aannemelijk dat de 
bodemdaling op land minder dan 2 cm is indien de NAM volgens genoemd 
scenario gas produceert.42 

Daarnaast constateert de minister dat de gaswinning uit het Ternaardveld 
overeenkomstig het midden productiescenario niet of nauwelijks van invloed is op 
de contouren van de cumulatieve bodemdaling.43 De minister meent dan ook dat 
in het verwachte midden productiescenario, de cumulatieve bodemdaling op land 
niet of nauwelijks wijzigt vanwege de gaswinning uit het Ternaardveld. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande ziet de minister vanuit het oogpunt van bodemdaling 
geen gronden om zijn instemming met het winningsplan (gedeeltelijk) te 
weigeren. De minister ziet wel aanleiding om de instemming te beperken en er 
voorschriften aan te verbinden . 

Bodemdaling onder de Waddenzee 
Het risico dat de bodemdalingssnelheid het meegroeivermogen overschrijdt 
ingeval de breuken openstaan, wordt beheerst door tijdelijk het jaarlijkse 
productievolume te beperken (artikel 2). De risicovolle ontwikkeling van de 
bodemdalingssnelheid ingeval blok 3 is afgesloten, kan tijdig worden vastgesteld 
voor een effectieve toepassing van het ‘hand aan de kraan’-principe. 

Ingevolge artikelen 3 en 4 van het instemmingsbesluit zal hiertoe met 
inachtneming van het winningsplan een adequaat beheersproces moeten zijn 
ingericht voordat de gaswinning kan starten. In samenhang hiermee zullen 
effectieve monitoringsmaatregelen moeten worden geïmplementeerd. Deze 
maatregelen betreffen onder meer de reservoirdrukmetingen, maar de uitkomsten 

42 De minister stelt eveneens vast dat de bodemdaling op land bij het hoge 
productiescenario en het breuken open scenario groter kan zijn dan 2 cm (vgl. figuur 11-2 
van het winningsplan en p. 5 e.v. van de schriftelijke reactie van de NAM d.d. 16 juli 2021. 
De NAM heeft de bodemdaling op land voor deze (minder waarschijnlijke) scenario’s niet 
nader uitgewerkt in het winningsplan. De gevolgen hiervan (het meerdere) zijn echter wel 
bekend nu in de MER is uitgegaan van het hoge productiescenario (vgl. p. 53 en 120 MER). 
Deze effectbeoordeling acht de minister ook van betekenis voor de bodemdaling vanwege 
de gaswinning volgens het midden productiescenario (het mindere). Zie voorts paragrafen 
5.4 (schade door bodembeweging) en 5.5 (natuur en milieu) van dit besluit. 
43 Zie de toelichting op p. 5 e.v. van de schriftelijke reactie van de NAM d.d. 16 juli 2021. 
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hiervan zijn ondersteunend aan een zuivere toepassing van het systeem waarin DGKE / 20304780 
bodemdalingssnelheid leidend is. 

Bodemdaling op land 
De verwachte bodemdaling op land is minder dan 2 cm. Zij cumuleert niet of 
nauwelijks met de bodemdaling vanwege de winning uit de omliggende velden. 

5.3 Bodemtrilling 

5.3.1 Winningsplan 
Sectie 8 van het winningsplan bevat een Seismische Risico Analyse (hierna: 
“SRA”) die is uitgewerkt overeenkomstig de door het SodM beschreven leidraad. 
De SRA in het winningsplan is berekend voor een drukdaling volgens het hoge 
drukscenario (depletie 216 bar) waarbij aangenomen is dat alle breuken open zijn. 
Volgens deze SRA valt het Ternaardveld in de categorie 1, de laagste 
risicocategorie, en binnen de kansklasse met 19% kans op een beving. De NAM 
heeft een theoretisch sterkste aardbevingsmagnitude berekend van M=3.7 (tabel 
12-2). 

Het winningsplan stelt dat de monitoring van aardbevingen kan plaatsvinden met 
behulp van het monitoringsnetwerk van het KNMI. Dit netwerk kan in onderhavig 
gebied aardbevingen lokaliseren met een beving van magnitude 1,5 of hoger. De 
NAM geeft in het winningsplan aan dat er een plan van aanpak zal worden 
opgesteld voor de installatie van een aantal versnellingsmeters om daarmee het 
effect van een mogelijke beving aan het maaiveld in kaart te brengen. Deze 
versnellingsmeters zullen deel uitmaken van het meetplan. 

Additionele berekeningen 
Op verzoek van de minister heeft de NAM voor twee scenario’s de seismische 
risico’s doorgerekend. Het eerste betreft het midden productiescenario waarbij 
blok 3 is afgesloten. Het tweede scenario betreft de (fictieve) situatie waarin de 
drukdaling in het Ternaardveld volledig is (einddruk 0 bar). Ook volgens deze 
doorrekeningen valt de gaswinning uit het Ternaardveld in de laagste 
risicocategorie.44 

5.3.2 Adviezen 

Advies SodM 
De monitoring van seismiciteit is voldoende verzorgd met het landelijk netwerk 
van het KNMI. SodM ziet daarom geen aanleiding aanvullende voorwaarden op dit 
punt te adviseren. SodM meent dat de SRA is uitgevoerd voor een scenario 
waarbij de druk tot hydrostatische druk daalt en heeft om die reden ook 
geadviseerd om in een eventueel instemmingsbesluit slechts winning toe te staan 
tot de hydrostatische druk is bereikt. 

Advies TNO 
Volgens TNO heeft de NAM de SRA conform de leidraad uitgevoerd. De NAM komt 
uit op een bevingskans van 19%. Conform de leidraad heeft NAM de magnitude 
van de realistisch sterkste beving op basis van de breukgeometrie en 
energiebalans berekend. TNO-AGE heeft de invoer parameters voor 

44 Zie p. 19 e.v. van de schriftelijke reactie van de NAM d.d. 16 juli 2021. 
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bovengenoemde stappen gecontroleerd en eigenstandig nagerekend en stemt in DGKE / 20304780 
met de resultaten. 
Omdat de magnitude van de realistisch sterkste beving hoger is dan 2.5 moet 
conform de leidraad een risicomatrix worden opgesteld aan de hand van onder- en 
bovengrondse invloedfactoren. TNO heeft de inputparameters voor de 
invloedfactoren van de risicomatrix gecontroleerd en nagerekend en stemt in met 
de resultaten. 
Net als de NAM classificeert TNO het Ternaard gasveld in seismische 
risicocategorie 1. 

Advies Tcbb 
De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden in 
de beoordeling van het seismisch risico door de NAM. 

De Tcbb acht de aanpak van de NAM voor de monitoring van seismische activiteit 
door het landelijke netwerk van het KNMI adequaat en in overeenstemming met 
de uitkomsten van de seismische risico analyse. De Tcbb is echter van mening dat 
het gebruikmaken van lokale versnellingsmeters om daarmee het effect van een 
mogelijke aardbeving in kaart te brengen een noodzakelijke aanvulling is op de 
bestaande monitoring middels het KNMI netwerk. 

Advies provincie Fryslân 
De provincie constateert dat de kans op bevingen weliswaar wordt ingeschat op 
19%, maar dat de bevingsmagnitude boven 2,5 kan liggen. Vervolgens wijst de 
provincie op de met de NAM gemaakte ontzorgingsafspraak dat het veld Ternaard 
wordt ingesloten als er meerdere trillingen zijn met een magnitude tussen 2 en 3, 
of als een trilling plaatsvindt met een magnitude hoger dan 3. De provincie 
verzoekt de minister dan ook om deze afspraak in het instemmingsbesluit op te 
nemen. 

Voorts memoreert de provincie de afspraak met bewoners dat monitoring wordt 
uitbreid ook al is Ternaard in de laagste risicocategorie ingedeeld. De provincie 
verzoekt de minister de betreffende afspraken uit het afsprakenkader over te 
nemen en het winningsplan hierop te laten aanpassen. 

Advies Wetterskip Fryslân 
Net als de provincie benadrukt het waterschap dat in het kader van de ontzorging 
met de NAM is afgesproken dat veld Ternaard wordt ingesloten als er meerdere 
bodemtrillingen zijn met een magnitude tussen 2 en 3, of als een bodemtrilling 
plaatsvindt met een magnitude hoger dan 3. 

Advies gemeente Noardeast-Fryslân 
Volgens de gemeente Noardeast-Fryslân is het winningsplan (gedateerd en 
daarom) onvolledig waar het gaat om ontwikkelingen op het ontzorgingsspoor. De 
gemeente doelt dan op de afspraken over de aanvullende monitoring en het 
beëindigen van de gaswinning ingeval van meerdere aardbevingen met een 
magnitude tussen 2 en 3, of een aardbeving met een magnitude hoger dan 3. De 
gemeente suggereert dat het winningsplan hierop moet worden aangepast, of dat 
het gebrek bij instemmingsbesluit wordt gerepareerd door de afspraken in een of 
meer voorschriften vast te leggen. 

Advies Mijnraad 
Op basis van de ervaring in de andere Waddenvelden en Ameland valt Ternaard 
qua kans op geïnduceerde seismiciteit in de laagste risico klasse. Het is in dit 
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stadium onduidelijk welke criteria betreffende aardbevingen zouden moeten worden toegepast. Het is daarom te vroeg om stopzetting van de productie 
bindend voor te schrijven bij optreden van bevingen met magnitude 2-3. Wel 
adviseert de Mijnraad in zo’n situatie pas op de plaats te maken en toekomstige 
risico’s te analyseren met een Hazard and Risk Assessment, waaruit dan 
conclusies over voortzetting productie getrokken kunnen worden. 

5.3.3 Beoordeling  
Als gevolg van gaswinning kan de druk in de ondergrond dalen en kunnen 
spanningsverschillen optreden. Op de plek van een breuk kan hierdoor een kleine, 
plotselinge verschuiving in de ondergrond optreden, een bodemtrilling. De kans 
hierop hangt onder meer af van de hoeveelheid breuken, de drukdaling en de 
grootte en dikte van het reservoir. 

De SRA-methodiek is erop gericht om in maximaal drie stappen onderscheid te 
maken tussen velden met een verschillend seismisch risicoprofiel. Volgens de door 
de NAM verrichte SRA valt het Ternaardveld in de categorie 1, met een 19% kans 
op een beving, en is de theoretisch sterkste aardbevingsmagnitude 3.7 (Mmax). 
SodM, TNO en de Tcbb onderschrijven de berekeningen van de NAM. De minister 
constateert dat de NAM in de oorspronkelijke SRA reeds gerekend heeft met een 
drukdaling (tot 341 bar) tot onder de hydrostatische druk (380 bar).45  
Gelet op de additionele doorrekeningen merkt de minister ten overvloede op dat 
het seismische risico van de gaswinning uit het Ternaardveld ook tot de laagste 
risicocategorie behoort bij winning overeenkomstig midden productiescenario met 
een afgesloten blok 3; en (-) in de denkbeeldige situatie dat de drukdaling 
volledig is. 

De minister stelt vast dat het seismisch monitoringsnetwerk van de KNMI in het 
effectgebied van het gasveld Ternaard bodemtrillingen meet vanaf een magnitude 
van 1,5. Gelet op het voorgaande is dit netwerk in beginsel afdoende. Zie voorts 
paragraaf 5.4 van dit besluit. 

Afsprakenkader Ontzorging Gasveld Ternaard 
De provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân en de gemeente Noardeast-Fryslân 
refereren aan het Afsprakenkader Ontzorging Gasveld Ternaard. Doel van dit 
Afsprakenkader is dat direct-belanghebbende niet-overheden worden ontzorgd 
door afspraken met de NAM. Deze afspraken zijn van procedurele – of 
inhoudelijke aard. Tot die laatste groep behoren de afspraken rondom 
aardbevingen, waaronder de afspraak dat de NAM de gaswinning uit het 
Ternaardveld beëindigt bij “een aardbeving met een magnitude groter dan 3.0 op 
de schaal van Richter”. 

De minister waardeert het omgevingsproces en de daaruit tussen partijen 
voortgekomen afspraken. De minister ziet evenwel geen aanleiding om de 
bedoelde ontzorgingsafspraak op voet van artikel 36, tweede lid, van de 
Mijnbouwwet, als een voorschrift in het instemmingsbesluit op te nemen. Gelet op 
de SRA van het winningsplan, de MER, de adviezen van SodM, Tcbb en de 
Mijnraad, en de Passende Beoordeling bestaat daarvoor onvoldoende 
rechtvaardiging.  
In het voorkomende geval dat zich vanwege de gaswinning uit het Ternaardveld 
een aardbeving voordoet met een magnitude groter dan 3.0 op de schaal van  

45 Zie winningsplan d.d. 25 juni 2019, p. 56, tabel 12.1. 
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Richter kan de minister ingrijpen indien dat wordt gerechtvaardigd door DGKE / 20304780 
veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten als bedoeld in artikel 36, 
derde lid van de Mijnbouwwet. Een voorafgaand Hazard and Risk Assessment is 
hierbij denkbaar. 

Conclusie 
Gelet op het voorgaande ziet de minister vanuit het oogpunt van bodemtrilling 
geen gronden om zijn instemming met het winningsplan (gedeeltelijk) te 
weigeren, te beperken of daaraan voorschriften te verbinden. 

5.4 Schade door bodembeweging 
In deze paragraaf wordt beoordeeld of de gaswinning en de daardoor verwachte 
bodembeweging (bodemdaling en bodemtrilling) leidt tot risico’s voor 
omwonenden en of schade aan gebouwen of infrastructurele werken. Eventuele 
nadelige effecten voor natuur en milieu worden beoordeeld in paragraaf 5.5 van 
dit besluit. 

5.4.1 Winningsplan 

Bodemdaling 
Bodemdaling door gaswinning manifesteert zich aan de oppervlakte in de vorm 
van een platte, zeer gelijkmatige schotel. Die schotel veroorzaakt een zeer 
geringe helling van maximaal een paar centimeter over een kilometer afstand aan 
het maaiveld. Zoals in figuur 7-4 is aangegeven, bedraagt de te verwachten 
bodemdaling door gaswinning uit het Ternaardveld minder dan 6 cm (op het wad) 
over een periode van 30 jaar. Boven land is de bodemdaling door gaswinning 
volgens het basis bodemdalingsscenario minder dan 2 cm. En bij dit scenario 
wijzigt de cumulatieve bodemdaling niet of nauwelijks. Omdat bodemdaling een 
geleidelijk en gelijkmatig proces is wordt geen directe schade aan 
gebouwen/bouwwerken, infrastructuur verwacht omdat de resulterende 
vervorming (zoals scheefstand, kromming en horizontale rek) van de bovengrond 
zeer klein is. 

Bodemtrilling 
De NAM beschrijft dat er kans op bevingen is, als gevolg van het winnen van gas 
uit het gasveld. De maximaal te veroorzaken aardbevingsmagnitude komt op 3,7. 
Het Ternaardveld bevindt zich grotendeels onder de Waddenzee en de grootste 
breuk waarop de maximaal berekende magnitude van de beving kan voorkomen, 
bevindt zich op enkele kilometers van de bebouwde omgeving. Daarmee is de te 
verwachten schade aan bebouwing beperkt mocht er zich, ondanks de kleine kans 
daarop, toch een aardbeving voordoen. 
De NAM geeft in het winningsplan aan dat er een plan van aanpak zal worden 
opgesteld voor de installatie van een aantal versnellingsmeters om daarmee het 
effect van een mogelijke beving aan het maaiveld in kaart te brengen. Deze 
versnellingsmeters zullen deel uitmaken van het meetplan. 

5.4.2 Adviezen 

Advies SodM 

Bodemdaling 
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De verwachte bodemdaling door gaswinning uit het Ternaardveld op land is zeer DGKE / 20304780 
beperkt. In het scenario dat de NAM beschrijft, daalt de Waddendijk en het land 
daar direct achter met ca. 2 cm. Bodemdaling door gaswinning uit zich op 
maaiveldniveau als een bodemdalingskom met een zeer geringe helling. De 
bodemdaling is een geleidelijk en gelijkmatig proces, hiervan zijn geen effecten te 
verwachten op gebouwen of infrastructuur. 

Bodemtrilling 
SodM vindt het aannemelijk dat het risico van bevingen en aanverwante schade 
beperkt is. Het grootste deel van het veld, waaronder de voornaamste breuk op 
basis waarvan deze maximale sterkte is berekend, bevindt zich onder de 
Waddenzee. De dichtstbijzijnde bebouwing is enkele kilometers verderop. 
Vanwege de slappe grond in het gebied acht SodM de kans op schade aan 
gebouwen wel aanwezig, maar de kans op persoonlijke ongelukken als gevolg van 
aardbevingen verwaarloosbaar. 

Advies Tcbb 
De Tcbb heeft het winningsplan Ternaard beoordeeld op de mogelijke gevolgen 
van te verwachten bodembeweging en de schade die daar het gevolg van kan zijn. 
Uit het oogpunt van de mogelijke gevolgen van bodemdaling en bodemtrilling ziet 
de Tcbb op basis van de beschikbare gegevens, inzichten en mede gezien de 
adviezen van SodM en TNO, geen redenen om instemming te onthouden aan het 
winningsplan. 
Specifiek over de schade vanwege de bodemdaling op land merkt de Tcbb op dat 
geen schade te is verwachten aan gebouwen en infrastructuur. Dit omdat de 
verwachte bodemdaling onder land zeer beperkt is (tot ca. 0,02 m) en geleidelijk 
en gelijkmatig zal verlopen. 

Specifiek over de schade door bodemtrilling merkt de Tcbb op dat de plaatsing in 
risicocategorie 1 inhoudt dat de kans op bevingen en aanverwante schade beperkt 
is. Mocht er toch een geïnduceerde aardbeving optreden dan is de schade voor het 
merendeel van kosmetische aard met een kleine kans op lichte constructieve 
schade. De Tcbb is van mening dat het gebruikmaken van lokale 
versnellingsmeters om daarmee het effect van een mogelijke aardbeving in kaart 
te brengen, een noodzakelijke aanvulling is op de bestaande monitoring middels 
het KNMI netwerk. 

Advies provincie Fryslân 
De provincie merkt in algemene zin op dat inwoners zorgen hebben over veiligheid 
en over de schade aan hun woningen en panden. 

Advies wetterskip Fryslân 
Het wetterskip Fryslân adviseert om niet in te stemmen met het winningsplan, 
met name vanwege de effecten van de cumulatieve bodemdaling. 

Advies gemeente Noardeast-Fryslân 
De gemeente Noardeast-Fryslân maakt zich zorgen over de effecten van de 
bodemdaling voor het vaste land als er van het hoge winningsscenario wordt 
uitgegaan. Maar vooral de (cumulatieve) effecten van de gaswinning op het 
unieke waddensysteem baart de gemeente zorgen. Volgens de gemeente vergen 
deze verwachte cumulatieve effecten nog nader onderzoek, mede gelet op het 
kaartmateriaal dat de gemeente op 25 september 2020 van het ministerie heeft 
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ontvangen. Ook wijst de gemeente erop dat het ‘hand aan de kraan’-principe als DGKE / 20304780 
beleidsinstrument ter discussie staat. In verband hiermee adviseert de gemeente 
om de effectiviteit van dit instrument nader te onderzoeken alvorens een besluit 
te nemen over het winningsplan Ternaard. 

5.4.3 Beoordeling 
Bodembeweging bestaat uit bodemdaling en bodemtrilling 

Schade door bodemdaling 
Volgens het winningsplan en de adviezen is de verwachte bodemdaling aan land 
zeer gering (minder dan 2 cm). Zij cumuleert niet of nauwelijks met de 
bodemdaling vanwege de gaswinning uit omliggende velden. Naar verwachting 
leidt deze niet tot schade aan bebouwing. Mocht de periodiek gemeten 
bodemdaling door gaswinning afwijken van de huidige voorspelling dan moet de 
NAM een gewijzigd winningsplan indienen. 

Schade door bodemtrilling 
Wat betreft bodemtrilling kunnen gasvelden in het kader van de SRA worden 
geclassificeerd in drie risicocategorieën. Hierbij is het risico op schade door een 
beving in risicocategorie 1 kleiner dan in risicocategorie 2 en in risicocategorie 2 
weer kleiner dan in risicocategorie 3. De risicocategorie wordt bepaald door de 
combinatie van scores op zowel ondergrondse (kans op optreden) en 
bovengrondse factoren (mogelijk effect van een beving) die de hoogte van het 
risico (kans x effect) kunnen beïnvloeden. Om die reden is er geen algemene 
duiding per risicocategorie te geven. 

Net als de NAM, classificeert TNO het gasveld Ternaard in risicocategorie 1. Voorts 
constateert de minister dat SodM het aannemelijk vindt dat het risico op 
aardbevingen en aanverwante schade beperkt is. SodM geeft aan dat er een kans 
op schade aan gebouwen aanwezig is, maar de kans op persoonlijke ongelukken 
verwaarloosbaar. Volgens de Tcbb is de kans op gebouwschade beperkt aanwezig 
met dien verstande dat de eventuele gebouwschade vooral van cosmetische aard 
zal zijn. Daarmee onderschrijven SodM en Tcbb de conclusie van de NAM dat de te 
verwachten schade aan gebouwen beperkt is, mocht er zich ondanks de kleine 
kans daarop, toch een beving voordoen. 

Volgens het winningsplan kan de monitoring van eventuele aardbevingen 
plaatsvinden met behulp van het monitoringsnetwerk van het KNMI. De NAM is 
voornemens om dit netwerk planmatig uit te breiden met lokale 
versnellingsmeters. Mede gelet op het advies van de Tcbb ziet de minister deze 
uitbreiding als noodzakelijk om het (schadelijke) effect van een mogelijke 
aardbeving voldoende nauwkeurig in kaart te kunnen brengen. Reden waarom 
deze uitbreiding van het seismisch monitoringsnetwerk van de KNMI bij dit besluit 
wordt voorgeschreven (zie art. 5 van dit besluit.) 

Conclusie 
De minister concludeert dat het risico op schade door bodembeweging vanwege 
gaswinning zodanig beperkt is dat in de bescherming van het belang van de 
veiligheid voor omwonenden, gebouwen en infrastructuur geen grond is gelegen 
om instemming met het winningsplan (gedeeltelijk) te weigeren. Volgens de 
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minister is er vanuit dit oogpunt wel voldoende reden om aan de instemming het DGKE / 20304780 
voorschrift te verbinden dat de NAM lokaal versnellingsmeters bijplaatst ter 
uitbreiding van het seismisch monitoringsnetwerk van de KNMI. Deze uitbreiding 
bevordert de mogelijkheid om schade te voorkomen dan wel het oorzakelijk 
verband tussen gaswinning en schade aan te tonen (art. 5). 

5.5 Natuur en milieu 
In deze paragraaf wordt beoordeeld of de in het winningsplan beschreven 
gaswinning leidt tot nadelige gevolgen voor natuur en milieu die aanleiding 
kunnen zijn om de instemming te weigeren, beperken of te verbinden aan 
voorschriften. 

5.5.1 Winningsplan 
De NAM behandelt de mogelijke natuur- en milieugevolgen van de gaswinning uit 
het Ternaardveld achtereenvolgens voor bodemdaling (p. 33) en bodemtrilling (p. 
39). In beide gevallen verwijst de NAM naar haar MER. 

Bodemdaling 
Op het wad zal de bodemdaling door de Ternaard gaswinning geheel worden 
gecompenseerd door de aanvoer van zand en slib (sedimentatie). De verwachte 
bodemdalingen in de ondergrond zullen daarom niet zichtbaar zijn in de 
waterdiepte of plaathoogte in de Waddenzee. De gaswinning uit het Ternaardveld 
zal daarom geen nadelige gevolgen hebben voor natuur en milieu. 

Op land zal de bodemdaling vanwege gaswinning niet of nauwelijks tot natuur- en 
milieugevolgen leiden omdat deze bodemdaling beperkt, langzaam en over een 
groot gebied plaatsvindt. De kans is klein dat de bodemdaling gevolgen kan 
hebben voor het normale beheer en het onderhoud van waterkeringen en 
waterlopen. Bij een daling van minder dan 2 cm (op land) in gebieden met een 
kunstmatig peilbeheer is de mate van bodemdaling aanzienlijk kleiner dan de 
jaarlijkse schommelingen in de waterstand (verschil zomer- en winterpeil). De 
waterhuishouding in het gebied is in de loop van eeuwen tot stand gekomen en 
wordt tegenwoordig volledig kunstmatig geregeld. Waterpeilen zijn vastgelegd in 
peilbesluiten. Indien een relatieve stijging van het waterpeil ten opzichte van het 
maaiveld de geldende norm dreigt te overschrijden, kan dit worden tegengaan 
door aanpassingen in de waterafvoer (compartimentering, versnelde afvoer 
waterbezwaar). Het waterschap is daarbij verantwoordelijk voor het waterbeheer 
in het beheersgebied. 
In het geval dat dit beheer, als gevolg van de door de gaswinning veroorzaakte 
bodemdaling, toch te maken meerkosten met zich meebrengt die voor vergoeding 
in aanmerking komen, dan rust op NAM de verplichting die schade 
overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht te vergoeden. Met de 
desbetreffende waterschappen kunnen afspraken worden gemaakt in bilateraal 
verband. 

Bodemtrilling 
Onder verwijzing naar de MER stelt de NAM dat bodemtrilling vanwege gaswinning 
geen effect zal hebben op de natuur of het milieu. 

5.5.2 Adviezen 

Advies SodM 
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De monitoring in het kader van de 'hand aan de kraan' voorziet in uitgebreide DGKE / 20304780 
jaarlijkse beoordeling van de natuurwaarden. SodM ziet geen aanleiding 
aanvullende voorwaarden op dit punt te adviseren: de andere vergunningen en de 
monitoring binnen ‘hand aan de kraan’ voldoen. 

Advies Tcbb 
De Tcbb heeft het winningsplan Ternaard beoordeeld op de mogelijke gevolgen 
van te verwachten bodembeweging en de schade die daar het gevolg van kan zijn. 
Uit het oogpunt van de mogelijke gevolgen van bodemdaling en bodemtrilling ziet 
de Tcbb op basis van de beschikbare gegevens, inzichten en mede gezien de 
adviezen van SodM en TNO-AGE geen redenen om instemming te onthouden aan 
het winningsplan. 

Advies provincie Fryslân 
De provincie wijst op de effecten voor de landbouwgronden vanwege de mogelijke 
extra verzilting en mogelijke waterpeilaanpassingen. 

De provincie geeft aan dat zij kritisch staat tegenover het toepassen van het ‘hand 
aan de kraan’-principe in werelderfgoed. De provincie spreekt haar steun uit over 
de door de Tweede Kamer aangenomen moties waarin de minister wordt verzocht 
een wetenschappelijk panel te laten adviseren over de effecten van mijnbouw met 
de ‘hand aan de kraan’ als beleidsinstrument om de natuur van werelderfgoed 
Waddenzee te beschermen.46 De provincie verzoekt de minister om de uitkomsten 
van dit onderzoek mee te wegen in de besluitvorming omtrent het winningsplan 
Ternaard. 

Advies Wetterskip Fryslân 
Volgens het waterschap heeft de cumulatieve bodemdaling te grote gevolgen voor 
de zorg voor de waterhuishouding. Ook wijst het op de extra verzilting van de 
kuststreek. 

Volgens het winningsplan Ternaard zal de bodemdaling veroorzaakt door de 
nieuwe gaswinning sec, uitgaande van het midden-scenario, de vaste wal niet 
bereiken. Zelfs in het hoge scenario zal de bodemdaling op de grens van de vaste 
wal niet meer bedragen dan maximaal 2 cm. Dit is voor het waterbeheer 
weliswaar ongewenst maar niet zodanig bezwarend dat dit op zich een 
negatief advies zou rechtvaardigen. Dit wordt anders wanneer het waterschap de 
cumulatieve bodemdaling beoordeelt. 

In het winningsplan wordt in figuur 7-3 de opgetreden bodemdaling door de 
bestaande winningen uit alle gasvelden weergegeven. In figuur 7-4 wordt 
vervolgens, op basis van het meest waarschijnlijke midden productiescenario, de 
verwachte bodemdaling uitgebeeld als gevolg van uitsluitend de nieuwe winning 
uit het gasveld Ternaard; de 2 cm dalingscontour bereikt de vaste wal niet. In 
figuur 7-5 ten slotte wordt de cumulatieve dalingsprognose voor 2050 
weergegeven van alle gaswinningen in het gebied, inclusief de nieuwe winning uit 
het gasveld Ternaard. Omdat het winningsplan geen inzicht gaf in de prognose 

46 De provincie vermeldt in dit verband de motie 2020D09973 van 11 maart 2020 van het 
Tweede Kamerlid Dik-Faber c.s., en haar gewijzigde motie 2020D12381 van 1 april 2020. 
(TK 2019-2020, 33 529, nrs. 735 en 739.) 
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van de cumulatieve daling, exclusief de nieuwe gaswinning Ternaard, heeft het DGKE / 20304780 
waterschap om aanvullende informatie verzocht en ontvangen. Op basis daarvan 
constateert het waterschap dat de gaswinning Ternaard zeker invloed heeft op de 
cumulatie van bodemdaling. Door toevoeging van de nieuwe gaswinning krijgt een 
aanzienlijk areaal namelijk, ook binnendijks, in de toekomst te maken met 
bodemdaling van 2 tot 6 centimeter. Deze bodemdaling heeft tot gevolg dat de 
aanwezige waterkeringen veelal eerder maar in ieder geval meer moeten worden 
opgehoogd dan zonder bodemdaling het geval zou zijn. Door bodemdaling neemt 
ook de waterberging af en zal in de toekomst onderzoek moeten worden verricht 
naar de benodigde compenserende maatregelen. De gaswinning heeft bovendien 
gevolgen voor de kuststreek waar al sprake is van verzilting. 
Het Wetterskip Fryslân adviseert om niet in te stemmen met het winningsplan, 
met name vanwege de effecten van de cumulatieve bodemdaling. 

Advies gemeente Noardeast-Fryslân 
De gemeente Noardeast-Fryslân maakt zich zorgen over de effecten van de 
bodemdaling voor het vaste land als er van het hoge winningsscenario wordt 
uitgegaan. Maar vooral de (cumulatieve) effecten van de gaswinning op het 
unieke waddensysteem baart de gemeente zorgen. De gemeente wijst erop dat de 
Waddenzee de status van UNESCO Werelderfgoed heeft en Natura 2000-gebied 
betreft, waardoor hier veel zorg en aandacht naar uit moet gaan. Volgens de 
gemeente Noardeast-Fryslân vergen de verwachte cumulatieve effecten nog nader 
onderzoek, mede gelet op het kaartmateriaal dat de gemeente 25 september 
2020 van het ministerie heeft ontvangen. 

Ook wijst de gemeente erop dat het ‘hand aan de kraan’-principe als 
beleidsinstrument ter discussie staat. In verband hiermee adviseert de gemeente 
om de effectiviteit van dit instrument nader te onderzoeken alvorens een besluit 
te nemen over het winningsplan Ternaard. 

Advies Mijnraad 
Volgens de Mijnraad is het ‘hand aan de kraan’-principe een beproefd middel voor 
bestaande gaswinning onder de Waddenzee, dat ook voor de gaswinning uit het 
Ternaardveld toepasbaar zou moeten kunnen zijn. De Mijnraad wijst in dit 
verband op het advies van de Auditcommissie over de bestaande gaswinning 
onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen 
zoals op 26 november 2020 gepubliceerd. 47 In dit advies oordeelt de 
Auditcommissie dat het door de NAM gehanteerde ecologische 
monitoringsprogramma 2013–2019 een goede basis biedt om jaarlijkse en 
trendmatige veranderingen in de morfologie en de natuur in en om de Waddenzee 
te kunnen signaleren en verklaren in relatie tot diepe bodemdaling door 
gaswinning. En in dit advies concludeert de Auditcommissie dat (de snelheid van) 
de bodemdaling vanwege de desbetreffende gaswinning in het monitoringsjaarjaar 
2019 opnieuw binnen de gebruiksruimte is gebleven en dat er geen nadelige 
effecten voor de natuur zijn opgetreden. 

5.5.3 Beoordeling 
De inhoudelijke natuur- en milieutoets als bedoeld in artikel 36 van de 
Mijnbouwwet is in deze instemmingsprocedure beperkt tot de gevolgen die 
samenhangen met de bodembeweging vanwege gaswinning. De inhoudelijke toets 

47 Commissie MER, Monitoring Aardgaswinning Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, 
Lauwersoog en Vierhuizen, advies Auditcommissie over de resultaten van het 
monitoringsjaar 2019 (projectnummer 3467). 
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van de overige nadelige natuur- en milieugevolgen heeft plaatsgevonden bij de DGKE / 20304780 
besluitvorming van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
omtrent de natuurvergunning (Wnb), respectievelijk de besluitvorming omtrent de 
omgevingsvergunning (Wabo). 

Natuur- en milieugevolgen vanwege bodemdaling 
De bodemdaling vanwege de gaswinning uit het Ternaardveld cumuleert met de 
bodemdaling vanwege de gaswinning uit de gasvelden Nes, Moddergat en 
Ameland. Om te voorkomen dat hierdoor nadelige gevolgen optreden voor de 
instandhoudingsdoeleinden van het Natura 2000-gebied Waddenzee48, hanteert 
de NAM het ‘hand aan de kraan’-principe. Hiertoe zal de NAM bij meet- en 
regelprotocol een adequaat beheersproces inrichten (meet- en regelcyclus). De 
NAM controleert de voorgenomen bodemdalingssnelheid en stelt die eventueel bij 
door de productiesnelheid aan te passen. De Auditcommissie controleert de 
aanpak en de resultaten, en adviseert de minister. Deze kan besluiten 
handhavend op te treden als daar aanleiding toe is. In paragraaf 5.2 van dit 
besluit is deze toepassing van het ‘hand aan de kraan’-principe bij de gaswinning 
uit het Ternaardveld behandeld en positief beoordeeld.49 Gelet hierop verwacht de 
minister dat bedoelde nadelige natuurgevolgen vanwege bodemdaling door 
gaswinning zullen uitblijven.50 

Om te bewaken dat het ‘hand aan de kraan’-principe de bedoelde nadelige 
natuurgevolgen daadwerkelijk voorkomt, past de NAM ten aanzien van gaswinning 
uit het Ternaardveld ook een ecologisch monitoringsprogramma toe. Binnen de 
‘hand aan de kraan’-systematiek vormt dit programma een extra controle-
instrument; de monitoringsresultaten dienen te bevestigen dat bedoelde nadelige 
natuureffecten vanwege bodemdaling door gaswinning, uitblijven. 
Het monitoringsprogramma dat de NAM nu hanteert voor de gaswinning onder de 
Waddenzee vanuit de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, - en dat 
Auditcommissie geschikt acht - wordt hiervoor uitgebreid.51 Bij de 
natuurvergunning (Wnb) voor de gaswinning uit het Ternaardveld is een adequaat 
monitoringprogramma voorgeschreven en zijn te dien aanzien procedurele en 
inhoudelijke eisen gesteld. 
De NAM laat dit ecologisch monitoringsprogramma uitvoeren door onderzoekers. 
Op basis van hun bevindingen trekt de NAM conclusies over de mogelijke effecten 
van bodemdaling vanwege gaswinning op de classificerende natuurwaarden van 
het Natura 2000-gebied Waddenzee. Vervolgens beoordeelt de Auditcommissie de 
monitoringresultaten en conclusies en rapporteert hierover aan de Minister van 
LNV. Als een effect van bodemdaling door gaswinning op bedoelde 
instandhoudingsdoelstellingen niet redelijkerwijs kan worden uitgesloten, kan de 
Minister van LNV besluiten om de gasproductie onder de Waddenzee te 
temporiseren of te staken. 

Beide betrokken ministers rapporteren jaarlijks gezamenlijk aan de Tweede Kamer 
over de resultaten uit de meet- en regelrapportage en de ecologische monitoring. 

48 Zie p. 63 en tabel 7-3 op p. 75 van de Passende Beoordeling voor zover het Natura 2000-
gebied Waddenzee en de oorzaak bodemdaling betreffend. 
49 Zie in dit verband ook de paragrafen 4.3.1 tot en met 4.3.5 van de MER. 
50 Zie tabel 8-4 op p. 95 van de Passende Beoordeling. 
51 Zie in dit verband paragrafen 4.3.6, 9.2 en 10.8.2 van de MER. 
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Verzilting 
Volgens de MER heeft de beperkte bodemdaling op land vanwege de gaswinning 
uit het Ternaardveld een geringe bijdrage op de verzilting.52 Bij later onderzoek is 
deze bijdrage gekwantificeerd.53 Uit deze studie blijkt een lichte toename van de 
brakke kwelflux. De bodemdaling in de eindsituatie in combinatie met toename in 
kwelflux kan leiden tot een afname van de dikte van de zoetwaterlens van enkele 
centimeters. Ten opzichte van de huidige situatie is er sprake van een kleine 
verandering in de zoetwaterlens, die naar verwachting leidt tot een kleine tot 
verwaarloosbare toename van de verzilting. In de studie is kaartmateriaal 
opgenomen waarin duidelijk wordt hoe de toename in brakke kwel verdeeld is 
over de percelen. 

Waterkering 
Volgens de MER heeft de bodemdaling vanwege gaswinning als belangrijkste 
effect dat de hoogte van de waterkering afneemt. Hierdoor zal de ‘levensduur’ van 
de kering circa 4 jaar korter zijn.54 Verder wordt in de MER geconcludeerd dat de 
waterkering aan de waterveiligheidseisen in 2050 blijft voldoen. 

Indien uit de 6-jaarlijkse toetsing van het waterschap aan de geldende 
normstellingen, blijkt dat aanpassingen aan de dijk nodig zijn vanwege de effecten 
van de gaswinning, zullen de kosten hiervan door de NAM worden vergoed. Deze 
plicht tot schadevergoeding vloeit voort uit de Overeenkomst Bodemdaling 
Aardgaswinning Fryslân, die de NAM op 28 juni 2006 met de provincie Fryslân en 
Wetterskip Fryslân heeft gesloten. 

Sedimentatie en zandsuppletie 
Bij effectieve toepassing van het hand aan de kraan-principe manifesteert de 
bodemdaling vanwege gaswinning uit het Ternaardveld, zich niet aan het 
wadoppervlak. Zij wordt immers op natuurlijke wijze gecompenseerd door 
sedimentatie (zie paragraaf 5.2.3 van dit besluit). Dit sediment is afkomstig uit 
delen van de Noordzeekustzone. Vanwege dit sedimentverlies dient een volume 
zand gesuppleerd te worden om het zogenaamde kustfundament op peil te 
houden. Rijkswaterstaat is op grond van de Waterwet belast met de uitvoering 
van alle zandsuppleties aan de Nederlandse kust. De NAM zal ervoor moeten 
zorgdragen dat een zodanige hoeveelheid zand zal worden gesuppleerd, dat de 
zandonttrekking vanwege de door gaswinning optredende bodemdaling, kan 
worden opgevangen door het natuurlijke sedimentatieproces. In artikel 6 van dit 
besluit wordt deze zorgplicht geregeld.55 In dit verband worden ook bij de 
natuurvergunning voorwaarden gesteld. 

UNESCO Werelderfgoed 
Sinds 1972 bestaat het Werelderfgoedverdrag dat is bedoeld om "cultureel en 
natuurlijk erfgoed dat van unieke en universele waarde is voor de mensheid beter 
te kunnen bewaren voor toekomstige generaties". Nederland heeft zich in 1992 bij 
dit verdrag aangesloten en zich daarmee verplicht om zich in te zetten voor 
bescherming, behoud en het toegankelijk maken van het als zodanig aangewezen 
Werelderfgoed op Nederlands grondgebied. 

52 Zie o.m. (tabel 12-14 van) paragraaf 12.3.2, en (tabel 12-17 van) paragraaf 12.5.4 van 
de MER en paragrafen 7.4 en 8.4 van de Passende Beoordeling. 
53 Zie Bijlage 13 van het Inpassingsplan. 
54 Zie hoofdstuk 16 van de MER (i.h.b. p. 207-211). 
55 Zie in dit verband ook paragrafen 3.3.8 en 6.2.7 van de Passende Beoordeling. 
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De Waddenzee van Nederland en Duitsland is natuurlijk werelderfgoed sinds DGKE / 20304780 
2009. In 2014 is daar het Deense deel aan toegevoegd en is de gehele 
Waddenzee nu werelderfgoed. Voor het Nederlandse deel van de Waddenzee 
betekent dit concreet dat het Rijk medeverantwoordelijk is voor de bescherming 
van het unieke karakter van de Waddenzee.56 

In het werelderfgoedrapport van de Unesco zijn enkele verantwoordelijkheden 
beschreven die in verband met de gaswinning onder de Waddenzee van belang 
zijn: 
• Menselijk gebruik en invloeden zijn goed gereguleerd met duidelijke en 

overeengekomen doelen. Activiteiten die onverenigbaar zijn met het behoud 
ervan, zijn ofwel verboden, of worden streng gereguleerd en gecontroleerd 
om ervoor te zorgen dat ze geen nadelige gevolgen hebben; 

• Het handhaven van de hydrologische en ecologische processen van het 
aaneengesloten waddenstelsel van de Waddenzee is een overkoepelende 
vereiste voor de bescherming en integriteit van dit eigendom. Het effectieve 
beheer van de Waddenzee moet ook zorgen voor een ecosysteembenadering 
die het beheer van de bestaande beschermde gebieden integreert met andere 
belangrijke activiteiten die plaatsvinden; 

• Nederland is tevens gehouden aan de toezegging om de exploratie en 
exploitatie van olie en gas niet toe te staan vanaf locaties binnen de grenzen 
van de Waddenzee.57 

Deze verantwoordelijkheden sluiten aan bij de uitgangspunten van het ‘hand aan 
de kraan’-principe.58 Via toepassing van het ‘hand aan de kraan’-principe wordt 
daarom ook invulling gegeven aan de verantwoordelijkheden die Nederland heeft 
voor het behoud en beheer van het natuurlijk waddensysteem als natuurlijk 
werelderfgoed. 

Natuur- en milieugevolgen vanwege bodemtrilling 
Bij de effectbeoordeling voor aardbevingen tijdens de winning worden in de MER 
geen milieu- of natuurgevolgen voorzien.59 In de effectbeoordeling voor 
waterkeringen tijdens de winning vermeldt de MER dat het risico op falen van een 
waterkering vanwege bodemtrilling erg klein is.60 

Conclusie 
De minister concludeert dat in de natuur- en milieugevolgen die samenhangen 
met de bodembeweging vanwege gaswinning, geen grond is gelegen om 
instemming met het winningsplan (gedeeltelijk) te weigeren. Volgens de minister 
is er vanuit dit oogpunt wel voldoende reden om aan de instemming de zorgplicht 
te verbinden dat een zodanige hoeveelheid zand zal worden gesuppleerd, dat de 
zandonttrekking vanwege de door gaswinning optredende bodemdaling, kan 

56 Zie ook de beschrijving van UNESCO en het nominatiebestand uit 2014. 
57 In Nederland is het verbod om te boren vanaf locaties in de Waddenzee wettelijk 
verankerd in artikel 7a van de Mijnbouwwet. Hierbij zij opgemerkt dat de locatie op land 
waarvandaan het gasveld Ternaard wordt aangeboord, geen onderdeel is van onderhavig 
instemmingsbesluit. 
58 Zie de Structuurvisie Waddenzee (p. 15) (voorheen: PKB Derde Nota Waddenzee, deel 4), 
alsook het Inpassingsplan Gaswinning Ternaard (paragrafen 3.1.3 en hoofdstuk 5). 
59 Zie paragraaf 15.5 MER. 
60 Zie hoofdstuk 16 van de MER en de bijbehorende studie van GR8GEO (Bijlage 9 MER). 
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worden opgevangen door het natuurlijke sedimentatieproces. met betrekking tot DGKE / 20304780 
zandsuppletie (artikel 6). 

5.6 Overige onderwerpen 
Deze paragraaf betreft onderwerpen die strikt genomen buiten het toetsingskader 
van artikel 36 Mijnbouwwet vallen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid worden de 
desbetreffende adviespunten hieronder behandeld. 

5.6.1 Adviezen 

Advies provincie Fryslân 
De provincie benadrukt onder meer het belang van adequate communicatie van 
overheidswege over, en lokale zeggenschap bij mijnbouwactiviteiten. Onder 
aanhaling van de Investeringsagenda adviseert de provincie verder om zorg te 
blijven dragen voor een goede verdeling van de lusten en lasten. 

Advies gemeente Noardeast-Fryslân 
De gemeente Noardeast-Fryslân meent dat zaken als zeggenschap van de 
bewoners, het creëren van zoveel mogelijk draagvlak en een goede balans tussen 
de lasten en de lusten van een gebied, onderdeel uitmaken van lokale belangen. 
De behartiging hiervan is volgens de gemeente aanleiding geweest voor het 
opstarten van een pilot ter verbetering van het omgevingsmanagement. De 
resultaten van deze pilot zou de gemeente graag terug zien in de overwegingen 
van het instemmingsbesluit. 

Verder uit de gemeente zijn ongenoegen over het uitblijven van een schriftelijke 
uitwerking en bevestiging van de op 9 december 2019 gedane toezeggingen in het 
zogeheten Investeringsspoor. 
Volgens de gemeente raakt dit nalaten aan alle beginselen die ten grondslag 
hebben gelegen aan de pilot Omgevingsmanagement Ternaard, en bovenal aan de 
mate van vertrouwen die de bewoners en belanghebbenden in het betrokken 
gebied, zouden moeten overhouden aan een betere, eigentijdse inbedding van de 
verzamelde lokale belangen in het besluitvormingsproces. 

5.6.2 Beoordeling 
De adviespunten van de provincie Fryslân en de gemeente Advies gemeente 
Noardeast-Fryslân hebben betrekking op de omgevingspilot Ternaard. De minister 
onderschrijft het belang van onder meer lokale zeggenschap bij de besluitvorming 
omtrent mijnbouwactiviteiten. Mede daarom is de omgevingspilot gestart. 

In deze pilot is bij de totstandkoming van het Inpassingsplan geëxperimenteerd 
met instrumenten uit de nieuwe omgevingswet, in het bijzonder instrumenten 
gericht op participatie van omwonenden en andere belanghebbenden. Deze 
participatie is vormgegeven via het ontzorgingsspoor (Afsprakenkader Ontzorging 
Gasveld Ternaard) en het investeringsspoor (Investeringsagenda). Bij brief van 30 
oktober 2020 aan het Fries Bestuurlijk Overleg heeft de minister de besprekingen 
over het Investeringsspoor uitgewerkt.61 

Voorts wijst de minister op de inspraakmogelijkheden tijdens de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in paragraaf 3.2 van dit besluit. 
Deze inspraak betreft alle ontwerpbesluiten ten behoeve van het project 
Gaswinning Ternaard. 

61 Zie ook paragraaf 7.6 van het Inpassingsplan. 
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DGKE / 20304780 
Conclusie 
De minister ziet in het voorgaande geen grond(en) om de instemming met het 
winningsplan (gedeeltelijk) te weigeren of daaraan voorschriften te verbinden. 
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6. Eindbeoordeling DGKE / 20304780 

Gelet op het winningsplan en de adviezen komt de minister samenvattend tot de 
volgende voorlopige beoordeling van het winningsplan Ternaard: 

Planmatig beheer 
De minister ziet vanuit het oogpunt van planmatig beheer geen gronden om zijn 
instemming met het winningsplan (gedeeltelijk) te weigeren. Bij de instemming 
wordt er van uitgegaan dat de NAM met ingang van 2023 gedurende 15 jaar gas 
produceert (artikel 1). Overeenkomstig het voorliggende winningsplan vindt de 
gasproductie vooralsnog plaats met één productieput, genaamd TRN-201. Indien 
de NAM extra boring(en) wil uitvoeren, zal beoordeeld worden of ook vereist is 
dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat instemt met een daartoe 
gewijzigd winningsplan. 

Bodemdaling 
De minister ziet vanuit het oogpunt van bodemdaling geen gronden om zijn 
instemming met het winningsplan (gedeeltelijk) te weigeren. 
De minister ziet wel aanleiding om de instemming te beperken en aan 
voorschriften te verbinden gelet op de bodemdaling onder de Waddenzee. 
Het risico dat de bodemdalingssnelheid het meegroeivermogen overschrijdt 
ingeval de breuken open staan, wordt beheerst door tijdelijk een beperkt 
productievolume voor te schrijven (artikel 2). De risicovolle ontwikkeling van de 
bodemdalingssnelheid ingeval blok 3 is afgesloten, kan tijdig worden vastgesteld 
voor een effectieve toepassing van het ‘hand aan de kraan’-principe. Ingevolge 
artikelen 3 en 4 van het instemmingsbesluit zal hiertoe met inachtneming van het 
winningsplan een adequaat beheersproces moeten zijn ingericht voordat de 
gaswinning kan starten. In samenhang hiermee zullen effectieve 
monitoringsmaatregelen moeten worden geïmplementeerd. Deze maatregelen 
betreffen onder meer de reservoirdrukmetingen, maar de uitkomsten hiervan zijn 
ondersteunend aan een zuivere toepassing van het systeem waarin 
bodemdalingssnelheid leidend is. 
De verwachte (cumulatieve) bodemdaling op land is dermate gering dat zij 
voorschriften niet rechtvaardigen. 

Bodemtrilling 
De minister ziet vanuit het oogpunt van bodemtrilling geen gronden om zijn 
instemming met het winningsplan (gedeeltelijk) te weigeren, te beperken of 
daaraan voorschriften te verbinden. 

Schade door bodembeweging 
De minister acht het risico op schade door bodembeweging vanwege gaswinning 
zodanig beperkt, dat in de bescherming van het belang van de veiligheid voor 
omwonenden, gebouwen en infrastructuur geen grond is gelegen om instemming 
(gedeeltelijk) met het winningsplan te weigeren. Volgens de minister is er vanuit 
dit oogpunt wel voldoende reden om aan de instemming het voorschrift te 
verbinden dat de NAM de nodige lokale versnellingsmeters bijplaatst ter 
uitbreiding van het seismisch monitoringsnetwerk van de KNMI (art. 5). Deze 
uitbreiding bevordert de mogelijkheid om het oorzakelijk verband tussen 
bodembeweging aan de oppervlakte en een aardbeving als gevolg van gaswinning 
aan te tonen en om (verdere) schade te voorkomen. 
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Natuur en milieu 
De minister concludeert dat in de natuur- en milieugevolgen die samenhangen 
met de bodembeweging vanwege gaswinning, geen grond is gelegen om 
instemming met het winningsplan (gedeeltelijk) te weigeren. Volgens de minister 
is er vanuit dit oogpunt wel voldoende reden om aan de instemming de zorgplicht 
te verbinden dat een zodanige hoeveelheid zand zal worden gesuppleerd, dat de 
zandonttrekking vanwege de door gaswinning optredende bodemdaling, kan 
worden opgevangen door het natuurlijke sedimentatieproces (artikel 6). 

Overige onderwerpen 
De minister ziet in de overige onderwerpen geen grond(en) om de instemming 
met het winningsplan (gedeeltelijk) te weigeren of daaraan voorschriften 
verbinden. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande ziet de minister geen aanleiding om de instemming 
met het winningsplan Ternaard geheel of gedeeltelijk te weigeren op één of meer 
van de in artikel 36, eerste lid, van de Mijnbouwwet genoemde gronden. 

7. Besluit 
Gelet op de inhoud van het door de NAM ingediende winningsplan Ternaard van 
15 juni 2019, inclusief de aanvullingen daarop van 9 juli 2021 (hierna: 
“winningsplan Ternaard”), en de hierover ingewonnen adviezen, en overwegende 
dat de winning uit het gasveld Ternaard ingevolge artikel 34, eerste lid, van de 
Mijnbouwwet plaats dient te vinden overeenkomstig het ingediende winningsplan 
Ternaard, besluit de minister op grond van artikel 34, derde lid, in samenhang 
met artikel 36, eerste lid, van de Mijnbouwwet, in te stemmen met het 
winningsplan Ternaard. 

Gelet op het bepaalde in artikel 36, tweede lid, van de Mijnbouwwet, verbindt de 
minister aan zijn instemming de volgende voorschriften en beperkingen: 

Artikel 1 (productieperiode) 
Instemming met het huidige winningsplan wordt gegeven voor de periode van 
2023 tot en met 2037. 

Artikel 2 (productievolume) 
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van dit besluit, is de NAM gerechtigd 

om maximaal 7,57 miljard Nm3 gas te produceren mits de belasting van het 
Pinkegat door gaswinning past binnen de gebruiksruimte van dit 
kombergingsgebied. 

2. In aanvulling op het voorgaande artikellid geldt een tijdelijke 
productiebeperking die inhoudt dat de NAM gedurende de eerste zeven 
productiejaren gas produceert overeenkomstig het midden productiescenario 
en de jaarlijkse productiehoeveelheden als volgt zijn gemaximeerd: 

Productiejaar 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
Productievolume (mln Nm3) 69 663 626 540 468 410 358 
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Artikel 3 (meet- en regelprotocol) 
1. Voor aanvang van de gaswinning, en in afstemming met de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat en de inspecteur-generaal der mijnen, stelt 
de NAM een meet- en regelprotocol op ten behoeve van de gaswinning uit het 
veld Ternaard. 

2. Het meet- en regelprotocol sluit aan op zowel het winningsplan Ternaard als 
dit instemmingsbesluit, en bevat ten minste de volgende onderdelen: 
a. een algemene beschrijving van de meet- en regelcyclus; 
b. de methodes voor het meten van de reservoirdruk en de bodemdaling; 
c. de analyse van de meetgegevens over de reservoirdruk en de 

bodemdaling; 
d. de verificatie van de ondergrondmodellen voor de bodemdalingsprognose; 
e. de berekening van het opgetreden en te verwachten 

bodemdalingsvolume; 
f. de berekening van de te verwachten belasting van het Pinkegat; 
g. de wijziging van het productieprofiel ingeval de belasting van het Pinkegat 

de gebruiksruimte van het Pinkegat dreigt te overschrijden; 
h. een overzicht van de periodieke rapportages over: 

(i) de meet- en analyseresultaten als bedoeld in onderdeel c; 
(ii) de berekende productievolumes als gebruikt in onderdeel e; 
(iii) de belasting als bedoeld in onderdeel f; en 
(iv) indien van toepassing: het gewijzigde productieprofiel als bedoeld in 

onderdeel g. 
3. Zodra voortschrijdend inzicht daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, past de 

NAM het meet- en regelprotocol aan in afstemming met de Minister van 
Economische Zaken en Klimaat en de inspecteur-generaal der mijnen. 

Artikel 4 (gaswinning volgens protocol) 
De NAM voert de gaswinning uit overeenkomstig het meet- en regelprotocol. 

Artikel 5 (versnellingsmeters) 
1. De NAM overlegt binnen drie maanden na inwerkingtreding van dit besluit aan 

de Minister van Economische Zaken en Klimaat een plan van aanpak voor het 
optimaliseren van het seismisch monitoringsnetwerk van de KNMI door 
bijplaatsing van lokale versnellingsmeters binnen het effectgebied van het 
gasveld Ternaard. 

2. In afstemming met het KNMI geeft de NAM in het plan van aanpak 
gemotiveerd aan hoeveel versnellingsmeters waar en wanneer zullen worden 
bijgeplaatst om de grondversnellingen in het effectgebied van het gasveld 
Ternaard te kunnen monitoren en de eventuele bodemtrillingen te kunnen 
toewijzen aan de gaswinning uit het gasveld Ternaard. 

3. De NAM draagt ervoor zorg dat de versnellingsmeters voorafgaand aan de start 
van de gaswinning daadwerkelijk zijn bijgeplaatst en zijn aangesloten op het 
seismisch monitoringsnetwerk van het KNMI. 

Artikel 6 (zandsuppletie) 
1. De NAM voert berekeningen uit ten behoeve van door het bevoegd gezag 

noodzakelijk geachte zandsuppleties. 
2. De NAM zal ervoor zorgdragen dat een zodanige hoeveelheid zand zal worden 

gesuppleerd, dat de zandonttrekking vanwege de door gaswinning optredende 
bodemdaling, kan worden opgevangen door het natuurlijke 
sedimentatieproces. 
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Artikel 7 (gebruiksruimte) 
1. In dit besluit wordt uitgegaan van de gebruiksruimte van het Pinkegat zoals bij 

besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van [DATUM] 2021 
is vastgesteld voor de periode van 2021 tot en met 2025. 

2. De Minister van Economische Zaken en Klimaat stelt de gebruiksruimte van het 
Pinkegat iedere vijf jaar opnieuw vast voor een periode van vijf jaar, telkens 
gebruikmakend van het dan vigerende meegroeivermogen van het Pinkegat en 
de dan berekende verwachtingswaarde voor de zeespiegelstijging. 

3. In afwijking van het voorgaande artikellid kan de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat de gebruiksruimte van het Pinkegat opnieuw vaststellen 
indien nieuwe wetenschappelijke inzichten aanleiding geven tot een bijstelling 
van het dan vigerende zeespiegelstijgingsscenario. 

4. De Minister van Economische Zaken en Klimaat informeert de NAM onverwijld 
over iedere vaststelling van de gebruiksruimte van het Pinkegat. 

5. Binnen vier weken na de mededeling als bedoeld in het voorgaande artikellid, 
maakt de NAM aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat inzichtelijk 
op welke wijze de NAM ervoor zorg zal dragen dat de belasting vanwege de 
gaswinning gedurende de resterende productieperiode binnen de laatstelijk 
vastgestelde gebruiksruimte past. 

Artikel 8 (intrekking of wijziging) 
Onverminderd artikel 36 van de Mijnbouwwet, kan de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat, na advies van de inspecteur-generaal der mijnen, besluiten tot 
wijziging van de voorschriften dan wel tot intrekking van het instemmingsbesluit, 
indien de dan geldende gebruiksruimte als bedoeld in artikel 7, vanwege 
gaswinning wordt overschreden of dreigt te worden overschreden. 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 

[TITEL EN NAAM] 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

BIJLAGE DGKE / 20304780 

Begrippenlijst 

Meegroeivermogen: 
Het natuurlijke vermogen van een kombergingsgebied om de relatieve zeespiegelstijgings-
snelheid op de lange termijn (19-jaars gemiddelde) door middel van sedimentatie bij te 
houden terwijl het geomorfologisch evenwicht en de sedimentbalans in stand blijven. 

Gebruiksruimte: 
Het verschil tussen het Meegroeivermogen van een kombergingsgebied en de relatieve 
zeespiegelstijgingsnelheid. 

Belasting: 
Het voortschrijdend 6-jaarlijkse gemiddelde van de bodemdalingssnelheid van een 
kombergingsgebied ten gevolge van menselijke activiteiten, uitgedrukt in mm/jaar. 

Relatieve zeespiegelstijgingssnelheid (rZss): 
Het gecombineerde effect van de zeespiegelstijging en de autonome daling van de bodem. 
De autonome bodemdaling is hierbij de bodemdaling die optreedt door andere oorzaken dan 
delfstofwinning. De rZss wordt telkens (als beleidsscenario) vastgesteld voor een periode 
van 5 jaar (huidige periode is 2021 tot 2026). 

Richtscenario rZss: 
Scenario voor de rZss voor de periode die volgt op die van het beleidsscenario (nu: vanaf 1 
januari 2026). In het richtscenario rZss is rekening gehouden met een hogere versnelling 
van de zeespiegelstijging ontleend aan het “Hoog”-scenario zoals opgesteld door het 
Intergovernmental Panel on Climate Change, en de door Rijkswaterstaat gehanteerde 
hydraulische randvoorwaarden voor besluiten en planvorming met een zeer lange 
doorwerking. 

‘Hand aan de kraan’-principe: 
Beperking of stopzetting van de delfstofwinning door de Minister van EZK indien de totale 
bodemdaling in een kombergingsgebied (autonoom en door delfstofwinning) in combinatie 
met de zeespiegelstijging het Meegroeivermogen in het betreffende kombergingsgebied 
overschrijdt of dreigt te overschrijden. 

Meetplan: 
Plan waarin de wijze wordt beschreven waarop metingen worden verricht naar 
bodembeweging ten gevolge van de zoutwinning in het betreffende gebied. Het meetplan 
bevat ten minste een beschrijving van de tijdstippen waarop de metingen worden verricht, 
de plaatsen waar gemeten wordt en de meetmethoden. 

Meet- en regelprotocol: 
Beschrijving van het meet- en regelsysteem waarmee de benodigde informatie wordt 
ingewonnen om zo nodig tijdig het ‘hand aan de kraan’-principe te kunnen toepassen. 

Meet- en regelcyclus: 
Een periodiek terugkerend patroon van meten, rapporteren, controleren en zo nodig 
bijsturen van het meet- en regelsysteem. De frequentie van het doorlopen van de meet- en 
regelcyclus is vastgelegd in het meet- en regelprotocol. 

Monitoringsplan: 
Een plan dat voorziet in een signaleringssysteem, waarmee onder andere vastgesteld wordt 
of de sedimentatie de bodemdaling voldoende bijhoudt en waarmee andere natuureffecten 
worden gemonitord. 

Pagina 40 van 40 



 
   

 

 
  

 
    

 

  
 

 
 

     
 
 

 

 
 

  
  

 

 
 

 

 
 

  

 
 

  
  

 

  
  

  
 

 
   

  

 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

   
 

  
  

 
  

 
 

 
 

 
 

  
 

   
 

 
  

 
  

  
   

  

> Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag 

De afzenders van het regioadvies voor Net op zee Ten noorden van de 
Waddeneilanden: de gemeenten Achtkarspelen, Ameland, Dantumadiel, 
Groningen, Het Hogeland, Noardeast-Fryslân, Schiermonnikoog, 
Tytsjerksteradiel en Westerkwartier, wetterskip Fryslân, waterschap 
Noorderzijlvest en de provincies Fryslân en Groningen 

Datum 
Betreft Keuze voorkeursalternatief Net op zee Ten noorden van de 

Waddeneilanden 

Geacht college, 

Begin oktober heb ik het advies van de regio voor het voorkeurstracé voor de 
netaansluiting van het windpark Ten noorden van de Waddeneilanden (hierna: 
TNW), waaraan u heeft bijgedragen, ontvangen. Graag wil ik u bedanken voor het 
integrale regioadvies, dat het resultaat is van een goede en constructieve 
regionale samenwerking. Ik waardeer het open en transparante proces dat u 
daarbij betracht heeft. Uw advies is een goed onderbouwde keuze, waarbij u de 
verschillende belangen heeft afgewogen en de lokale impact van het project heeft 
mee laten wegen. Ik wil u laten weten dat ik een voorkeursalternatief heb 
gekozen in lijn met uw advies: Eemshaven west. 

In deze brief zal ik het gekozen voorkeursalternatief kort toelichten, reageren op 
de aandachtspunten en randvoorwaarden uit het regioadvies en zal ik ingaan op 
het vervolgproces. Deze brief is verzonden aan de betrokken gemeenten, 
provincies Fryslân en Groningen, Wetterskip Fryslân en waterschap 
Noorderzijlvest, met een afschrift aan de betrokken directies van Rijkswaterstaat 
en TenneT. De stukken genoemd in deze brief zijn te vinden op de website 
https://www.rvo.nl/ten-noorden-van-de-waddeneilanden. 

Voorkeursalternatief en voorbereidingsbesluit 
Ik heb op basis van de informatie in de integrale effectenanalyse (IEA), uw advies, 
de reacties uit de omgeving en het advies van de Commissie voor de 
milieueffectrapportage voor de netaansluiting Ten noorden van de 
Waddeneilanden (TNW) gekozen voor het tracé Eemshaven west. Hierbij lopen de 
kabels door de Noordzee via de oostelijke punt van Schiermonnikoog door de 
Waddenzee en gaan zij vervolgens aan land, waarna het tracé parallel aan de kust 
oostelijk naar de Eemshaven loopt. Dit voorkeursalternatief (VKA) raakt de 
gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland. Eemshaven is een logisch 
aansluitpunt voor de kabels van windparken op zee: het is nu al een 
energieknooppunt en overheid en bedrijfsleven willen de energie van TNW 
gebruiken om hun duurzaamheidsambities verder in te vullen. Het tracé gaat door 
dunbevolkt gebied en is ten opzichte van een aantal andere tracés technisch 
minder complex. Het tracé is qua kosten een middenmoter. Dit tracé gaat ruim 35 
kilometer door hoogwaardige agrarische gronden. 

Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Bezoekadres 
Bezuidenhoutseweg 73 
2594 AC Den Haag 

Postadres 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 

Overheidsidentificatienr 
00000001003214369000 

T 070 379 8911 (algemeen) 
F 070 378 6100 (algemeen) 
www.rijksoverheid.nl/ezk 

Behandeld door 

T 070 379 
@minezk.nl 

Ons kenmerk 
DGKE / 20276802 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Ons kenmerk 
Het risico van verzilting is hierbij een belangrijk aandachtspunt. Ik geef TenneT DGKE / 20276802 
mee om in MER fase 2 ook te kijken naar andere agrarische waarden die voor 
landbouw van belang zijn. Om goede voeling met de regio te krijgen zal hiervoor 
een werkgroep landbouw worden opgericht en betrokken worden. In deze 
werkgroep zullen - naast de lokale en regionale overheden – vertegenwoordigers 
van de agrarische grondeigenaren en LTO plaatsnemen. Bij mijn toelichting op 
randvoorwaarde 5 verderop in de brief ga ik daarop verder in. Ook het 
doorkruisen van de Natura 2000 gebieden Noordzeekustzone, het Nationaal Park 
Schiermonnikoog en het Natura 2000-gebied de Waddenzee, een Unesco 
werelderfgoed, vereist een nauwkeurige inpassing. Ik ga in de alinea ‘impact op 
natuur’ hier verder op in. 
Ten aanzien van het transformatorstation zijn voor de route Eemshaven west twee 
opties mogelijk in het Eemshavengebied: de locatie Waddenweg en de 
Middenweg. Beide locaties lijken nu erg gelijkwaardig en worden komende 
maanden verder uitgewerkt, waardoor de geschiktheid beter ingeschat kan 
worden en mijn ministerie een keuze kan maken voor het beste alternatief. 

Overzicht voorkeursalternatief Eemshaven west met zoekstrook en inclusief de 
twee opties voor een transformatorstation 

Het VKA zal door mijn ministerie in samenwerking met TenneT verder worden 
uitgewerkt in een inpassingsplan. Om te voorkomen dat zich in het "plangebied" 
ruimtelijke ontwikkelingen voordoen die het gebied minder geschikt maken voor 
de verwezenlijking van de beoogde bestemming, neem ik samen met de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voorbereidingsbesluit, dat 
binnenkort wordt gepubliceerd. De zone van dit besluit is 7 oktober ter informatie 
naar uw ambtelijke organisaties rondom het voorkeurstracé gestuurd. 

Impact op natuur 
Zowel in de Waddenzee als in de Noordzee en op land lopen de tracés door en/of 
langs kwetsbare natuurgebieden. Bij de keuze voor het VKA is het thema natuur 
belangrijk geweest. Uitgangspunt van de aanleg van een kabelverbinding door 
kwetsbare natuurgebieden is dat de effecten zoveel als mogelijk moeten worden 
voorkomen. 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Ons kenmerk 
Een operatie van deze omvang kan niet plaatsvinden in zo’n kwetsbaar DGKE / 20276802 
natuurgebied als de Waddenzee zonder (beperkte) effecten, hoewel die tijdelijk 
van aard zijn. 

De onderzoeken in MER fase 1 zijn in twee stappen uitgevoerd. In de eerste stap 
zijn de ‘worst case’ effecten in beeld gebracht. In de tweede stap zijn mogelijke 
optimalisatiemaatregelen onderzocht. Bij negatieve effecten kunnen maatregelen 
optioneel toegepast worden om effecten te beperken of voorkomen. In MER fase 1 
zijn enkel noodzakelijke maatregelen in de tweede onderzoekstap meegenomen in 
de effectbeoordeling. In MER fase 2 wordt het VKA in detail onderzocht en worden 
er vervolgstappen gezet in het vermijden of mitigeren van negatieve effecten, en 
indien nodig het compenseren ervan. Dan zal blijken of de route van Eemshaven 
west zonder significante natuurschade de Waddenzee kan doorkruisen. Zo is 
bijvoorbeeld op basis van MER Fase 1 gebleken dat de impact van op 
zeegrasvelden en het doorkruisen van de kwelders verder onderzocht moet 
worden in MER Fase 2. Daar wordt gekeken naar de mogelijkheid om effecten te 
vermijden, de best mogelijke aansluittechnieken en het effect hiervan. Op deze 
wijze streven we ernaar om significante negatieve effecten op het Natura 2000-
gebied te voorkomen. 

Ik geef TenneT tevens mee om, gezien de hoge waarden van de Waddenzee als 
Natura 2000-gebied en Unesco Werelderfgoed, naast de mitigatie en compensatie 
van milieueffecten binnen dit project ook te kijken naar mogelijkheden om een 
‘plus’ te creëren voor de natuur in de Waddenzee. Om te borgen dat natuur 
voldoende aandacht krijgt in de uitwerking van het voorkeursalternatief, zullen 
naast de lokale en regionale overheden ook de natuur- en milieuverenigingen 
betrokken worden in een werkgroep natuur & milieu. De reeds lopende pilot van 
TenneT met de Friese en Groningse NMF biedt een mooie basis voor het creëren 
van meerwaarde. Om uitvoering te garanderen zullen de maatregelen zoveel 
mogelijk opgenomen worden in het nog op te stellen inpassingsplan. 

Regioadvies 

Voorkeursalternatief 
U geeft in uw advies aan een voorkeur te hebben voor een route naar Eemshaven. 
Vanuit het perspectief van uw regionale taken en belangen is Eemshaven oost 
voor u het beste tracé, maar op basis van de informatie die het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT verzamelden in de IEA is het uw 
advies om voor Eemshaven west te kiezen. Daaraan koppelt u een zestal 
randvoorwaarden. Ik geef hieronder aan op grond van welke argumentatie ik uw 
advies volg. Tevens geef ik mijn reactie per randvoorwaarde. 

Toelichting Eemshaven oost 
In de verkenningsfase van dit project bleek uit overleg met de omgevingspartijen, 
waaronder de natuurorganisaties, dat tracé Eemshaven oost voor hen de voorkeur 
heeft en daarom is deze route meegenomen als te onderzoeken alternatief in de 
Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Het voordeel van dit tracé is dat het kort over 
land gaat en daardoor grondeigenaren- en gebruikers nauwelijks belast. 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Ons kenmerk 
Het is ook een logische route vanuit de gedachte om zo veel mogelijk te bundelen DGKE / 20276802 
met bestaande kabels en leidingen. Ik zie met u echter ook nadelen van dit tracé 
op grond waarvan dit tracé af is gevallen als voorkeurstracé. Tevens plaats ik 
mijn tracékeuze in de bredere context van de energietransitie. De ambitie voor 
wind op zee reikt immers verder dan de routekaart 2030 en in de toekomst zijn 
meer aanlandingen nodig. Als ik nu dit tracé zou kiezen, dan is er daarna geen 
ruimte meer voor de aanlanding van toekomstige windparken op zee. 
Toekomstige windparken op zee zullen verder uit de kust liggen en grotere 
vermogens hebben. Aanlanding met één of meer gelijkstroomkabels of 
waterstofleidingen ligt dan voor de hand. Deze verbindingen worden met groter en 
zwaarder materieel aangelegd en hebben daardoor meer effect op de natuur dan 
een wisselstroomverbinding. Aangezien het tracé Eemshaven oost vanuit 
milieuaspecten bekeken hiervoor beter geschikt lijkt wil ik dit tracé graag 
beschikbaar houden voor volgende verbindingen van wind op zee die zoals gezegd 
tijdens aanleg een grotere impact zullen hebben op de natuur. Ook kent het tracé 
Eemshaven oost aanzienlijke planningsrisico’s voor de routekaart windenergie op 
zee 2030, onder andere door de ligging in het Eems-Dollard verdragsgebied en de 
complexiteit van de aanleg. Voor toekomstige aanlandingen zal in de Verkenning 
Aanlanding Windenergie op Zee na 2030 (VAWOZ) aandacht zijn voor zaken als 
het borgen van de ongestoorde scheepvaart naar Nederlandse en Duitse havens, 
de vereiste diepteligging bij vaargeulen en de ecologische effecten op met name 
de Noordzee. 

Reactie op randvoorwaarden 
Hieronder geef ik puntsgewijs mijn reactie op de randvoorwaarden gekoppeld aan 
het regioadvies voor Eemshaven west. 

1. Een gedragen gebiedsproces 
In het regioadvies geeft u aan dat een gedragen gebiedsproces concreet inhoudt 
dat na de bekendmaking van het VKA het Rijk, TenneT en de regio een procesplan 
opstellen voor de uitwerking van het ontwerp-inpassingsplan en de wijze van 
invulling van de randvoorwaarden. Dit steun ik van harte. Draagvlak en een goede 
samenwerking tussen de overheden onderling én gezamenlijk met regionale 
partijen en inwoners is essentieel bij de realisatie van de energietransitie. TenneT 
en EZK zullen tegelijk met de bekendmaking van het VKA de vierde versie van het 
participatieplan publiceren. Dit plan is voor omwonenden en omgevingspartijen en 
beschrijft hoe men kan participeren. Naast een participatieplan wordt na VKA een 
gebiedsproces uitgewerkt. Hier wordt ook ingegaan op de samenwerking met 
diverse partijen in de volgende fase van het project. Voor de twee ingewikkelde 
onderwerpen die horen bij dit tracé, landbouw en natuur, zal mijn ministerie 
werkgroepen oprichten. In de voorfase van dit project is door TenneT en EZK al 
veel waardevolle informatie opgehaald door samen te werken met 
belanghebbenden en geïnteresseerden; dit zetten we graag voort. Daarbij geef ik 
twee aandachtspunten mee. Allereerst benadruk ik het belang van een heldere 
uitwerking van de rolverdeling en mate van invloed van stakeholders en 
overheden in het proces. Ten tweede is het belangrijk dat in het procesplan alle 
partijen het belang van de planning van het project zien; in het Ontwikkelkader is 
afgesproken dat het windpark in 2027 geopend wordt. 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Ons kenmerk 
In het Bestuurlijk Overleg van 29 september jl. bleek dat we daar gezamenlijk DGKE / 20276802 
voor staan. Dat waardeer ik zeer. 

2. Een gebiedsfonds 
Naast bovengenoemde verantwoordelijkheden vinden de regiopartijen het 
belangrijk dat er in een platform wordt voorzien waar op regionaal niveau 
gebiedsgericht wordt gewerkt aan de problematiek en opgaven gerelateerd aan de 
aanleg van NOZ TNW. Uw suggestie is om middels een gebiedsfonds financiële 
ruimte te creëren om deze problematiek en opgaven aan te pakken, waarmee een 
handelingsperspectief ontstaat. Ook heeft het gebiedsfonds samenhang met het 
procesplan. Vanuit de Rijksoverheid stimuleren wij net als u een integrale 
benadering. Een procesplan draagt daaraan bij. Om die reden zullen mijn 
ministerie en TenneT in samenwerking met u als regionale overheden een 
gebiedsproces organiseren waarin we maximaal inzetten op het benutten van 
koppelkansen. Mijn ministerie zal zich inspannen om samen met u de verbinding 
te maken met programma's en projecten in dit gebied. Bij de uitwerking van het 
procesplan kan worden aangesloten op de Toekomstagenda Groningen, een brede 
samenwerkingsagenda tussen Rijk en regio die naar verwachting in januari 2021 
zal worden vastgesteld. Op die manier kunnen we elkaar versterken en zo inzetten 
op een toekomstperspectief voor agrariërs in het gebied en het versterken van de 
waarden van het waddengebied (inclusief de Waddenzee) zoals geformuleerd in 
de Agenda voor de Waddenzee. 

Ik zie mogelijkheden om in samenwerking met u en bovenop reguliere 
compensatiekosten en vergoedingen voor schade investeringen te doen voor 
‘plus’-doeleinden. Deze investeringen moeten projectgerelateerd en proportioneel 
zijn en vastgelegd worden in het inpassingsplan, waarna TenneT deze investering 
in het gebied kan realiseren. In aansluiting op uw brief zie ik onder andere kansen 
in relatie tot de verziltingsrisico’s aan de Waddenkust en de natuurontwikkeling 
langs het Waddentracé. Waar mogelijk kunnen we hier gezamenlijk waarde 
toevoegen. Ik roep bij deze de betrokken partijen op om gezamenlijk met mijn 
ministerie en TenneT, via de in het gebiedsproces ingestelde werkgroepen, te 
komen tot een programma met concrete maatregelen die bijdragen aan een 
zorgvuldige ruimtelijke inpassing en bijbehorende kwaliteitsimpuls voor het 
gebied. Deze maatregelen kunnen dus verder gaan dan de wettelijke 
compensatiemaatregelen en vergoeding van planschade en dragen bij aan een 
goede ruimtelijke ordening, waarmee we de unieke waarden van het Unesco 
werelderfgoed Waddenzee, de Europees beschermde natuurwaarden en de 
agrarische waarden borgen. Vanuit het project is het een prioriteit om de 
uitwerking van het tracé en het identificeren van kansen snel op te pakken met de 
direct betrokken stakeholders en hun achterban. 

De wijze waarop de verschillende overheden tot nu toe hebben samengewerkt is 
door mijn ministerie als zeer prettig ervaren. Ik realiseer me echter ook dat dit 
veel vraagt van de capaciteit in uw organisaties. In deze randvoorwaarde vraagt u 
hier aandacht voor. Op het bestuurlijk overleg van 10 november heeft u 
aangegeven dat een voortzetting van de inzet op de huidige manier knelt. 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Ons kenmerk 
Graag blijven we in dit gremium met u in gesprek over de vraag hoe we de DGKE / 20276802 
samenwerking optimaal kunnen organiseren en over mogelijkheden waarop we 
eventuele knelpunten gezamenlijk op kunnen lossen. 

3. Corridor in Waddenzee om toekomstige verstoring zoveel mogelijk te 
voorkomen 

Deze randvoorwaarde is afgelopen zomer met diverse partijen opgepakt middels 
een Joint Fact Finding (JFF). De inzichten uit de JFF neem ik mee in mijn keuze 
voor Eemshaven west. De route Eemshaven west, die ook onderzocht is in de JFF, 
is een route die mogelijk in de toekomst ook gebruikt zal worden voor kabels en 
leidingen van nog aan te wijzen windparken op zee. Daarom geef ik partijen mee 
om bij de uitwerking van dit tracé rekening te houden met toekomstige kabels en 
leidingen en het tracé in ruimtelijk opzicht zo efficiënt mogelijk te ontwikkelen. 
Ook verzoek ik om aan te sluiten op de agenda voor het Waddengebied 2050. In 
de VAWOZ wordt voor de aan te wijzen windenergiegebieden voor de routekaart 
na 2030 bekeken wat de mogelijkheden zijn om de energie aan land te brengen 
en de productie van wind op zee te versnellen. De uitkomsten van de JFF zijn een 
goed startpunt voor de verkenning voor aanlanding van energie in Noord-
Nederland. 

4. Beschikbaar stellen HDD-boringen 
In het regioadvies is aangegeven dat het belangrijk is dat horizontale boringen 
worden overwogen indien lokale belangen of natuurbelangen daarmee gediend 
zijn. Het overwegen van horizontale boringen is voor mij evident. Om te bepalen 
of en waar de HDD-boringen ingezet kunnen worden, heb ik een samenwerking 
tussen belanghebbenden (bijvoorbeeld via de werkgroep landbouw), bevoegde 
gezagen, TenneT en het onderzoeksbureau Witteveen+Bos voor ogen. 

5. Noord-Groningse kuststrook behouden als hoogwaardige landbouwgebied 
Het tracé Eemshaven west gaat door een gebied met agrarische waarden die 
belangrijk zijn voor de regionale economie. Verstoring van deze waarden als 
gevolg van de aanleg van de kabel heeft vanzelfsprekend een plaats in de 
uitwerking van het voorkeurstracé en daarna in de uitvoering van het project door 
TenneT. U spreekt in het regioadvies in dat verband over het opstellen van een 
zogenoemde landbouweffectrapportage. Hoewel ik geen zogenoemde 
landbouweffectrapportage zal laten uitvoeren, onderschrijf ik wel dat de belangen 
van de landbouw bij de ruimtelijke inpassing zorgvuldig moeten worden gewogen. 
Daarbij is het nu al zo dat aspecten die voor de landbouw belangrijk zijn zoals 
bodemverstoring, effecten op grondwater, verzilting e.d. aandacht krijgen in de 
milieuonderzoeken. In de vervolgfase krijgen deze aspecten verdieping en worden 
zij betrokken bij de verdere uitwerking en optimalisaties van het voorkeurstracé. 
Daarnaast zal ook gekeken worden naar de effecten op de bedrijfsvoering, zoals u 
vraagt in het regioadvies. Ik kan mij goed voorstellen dat het zinvol is om de 
informatie uit deze onderzoeken, die van belang is voor de landbouw, gebundeld 
te presenteren. Over deze randvoorwaarde gaat mijn ministerie graag in gesprek 
met u, vertegenwoordigers van de landbouwsector en TenneT. 
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Directoraat-generaal Klimaat 
en Energie 

Ons kenmerk 
6. Onderzoek naar impact laagfrequent geluid DGKE / 20276802 
Ik herken de zorgen over laagfrequent geluid. In het MER fase 2 zal dit 
onderwerp opgepakt worden aan de hand van de definitieve locatie voor het 
transformatorstation. 

Vervolgprocedure 
Nogmaals wil ik u allen bedanken voor de inzet tot nu toe. Vanuit mijn ministerie 
zijn de bestuurlijke overleggen als zeer constructief en prettig ervaren. 
Het VKA wordt uitgewerkt met vanuit de overheden de provincies Groningen en 
Fryslân, de gemeenten Schiermonnikoog en Het Hogeland, waterschap 
Noorderzijlvest en Rijkswaterstaat directies Zee & Delta en Noord-Nederland. 
Vervolgens wordt het vastgelegd in een voorontwerp inpassingsplan dat ik in Q2 
2021 aan bestuurders van de hierboven genoemde overheden zal voorleggen in 
het kader van het bestuurlijk vooroverleg (artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke 
ordening). Ook zal ik dan het horen van de raden en staten (artikel 3.28 van de 
Wet ruimtelijke ordening) organiseren. 

Naar verwachting zal TenneT in het tweede of derde kwartaal van 2021 de 
benodigde vergunningaanvragen indienen. De voorbereiding voor het 
inpassingsplan en de vergunningen en ontheffingen en afstemming met betrokken 
partijen gaat nu van start. Ik verwacht dat in najaar 2021 alle ontwerpbesluiten 
(inpassingsplan en vergunningen) gereed zijn. Hierop is voor eenieder inspraak 
mogelijk. De intensieve participatie met de omgeving zoals dit gedurende het 
project tot nu toe is ingezet, zal ook voor het vervolgproces worden toegepast. Ik 
hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

's-Gravenhage, wg. 9 december 2020 

 
Minister van Economische Zaken en Klimaat 
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Attachment 3 
 
Cable-digging in the middle of the World Heritage Site the Wadden Sea 
 
 

 
Preferred trajectory as determined by the Dutch Minister of Economic Affairs and Climate in 
February 2021. This means cable-digging right in the middle of the Wadden Sea. 
 
 



 





 
 

           
              

               
               
            
             
             

               
              

            
           
         

  

               
             

              
             
           
                 

             
   

             
            

              
            
           

              
             
              

           
             

            
               

                
               

      

            
           

               
          

               
              

    

    






