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Geachte mevrouw Jacobi en heer Petersen, 
 
Op 5 september heeft u een brief gestuurd aan de minister voor Natuur en 
Stikstof waarin u uw zorgen uitspreekt over de door u ontvangen brief van de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). De minister voor Natuur en Stikstof 
heeft mij gevraagd om uw brief mede namens haar te beantwoorden aangezien 
uw brief betrekking heeft op energie-en gaswinning onder de Waddenzee. 
 
Allereerst, ik begrijp de verwarring en de vragen die de brief van de NAM bij u 
heeft opgeroepen in het licht van de afspraken in het coalitieakkoord. Voor 
gaswinning onder de Waddenzee is in het coalitieakkoord afgesproken dat er geen 
nieuwe vergunningen meer worden afgegeven. De procedure voor gaswinning 
Ternaard zal worden afgerond.  
 
U stelt in uw brief vragen bij de noodzaak van een onderzoek naar verschillende 
meningen over aardgaswinning en energiewinning in opdracht van de NAM. Ik kan 
niet spreken namens de NAM, daarom kan ik u geen antwoord geven op de vraag 
waarom en hoe dit proces exact is gelopen. Wel kan ik met u delen dat de NAM 
heeft aangegeven dit onderzoek te hebben gedaan in het kader van 
kennisontwikkeling. Op 6 oktober 2022 vond de Zeegse bijeenkomst plaats waarin 
kennisontwikkeling ten aanzien van de Waddenzee werd gedeeld. Tijdens deze 
bijeenkomst heeft de NAM bevestigd dat het onderzoek inderdaad onderdeel was 
van deze zogenaamde kennisontwikkeling. Voor verdere vragen over het 
onderzoek van de NAM, adviseer ik u om hierover direct contact op te nemen met 
de NAM.  
 
Op uw verzoek aan het kabinet om geen vergunning te geven aan de NAM verwijs 
ik naar de afspraken in het coalitieakkoord. 
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Voor wat betreft uw zorgen kan ik aangeven dat de zorgpunten worden betrokken 
bij de besluitvorming. Op dit moment kan ik nog niet aangeven wanneer de 
besluitvorming kan worden afgerond. De NAM is in het licht van de uitspraak in 
de Porthos-zaak in de gelegenheid gesteld om haar aanvraag om een 
natuurvergunning uiterlijk 15 februari 2023 aan te vullen om zo alsnog de 
stikstofeffecten van de bouw- en aanlegfase te kunnen toetsen. 
 
 
 
 
 
J.A. Vijlbrief  
Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
 
 




