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Achte hear Vijlbrief,

Provinsjale Steaten fan Fryslán hawwe yn harren gearkomste fan 26 jannewaris 2022 in
moasje oannommen yn ferbán mei it gaswinningsfraachstik yn Ternaard. De moasje en de
stimeitslach binne as taheakke by dit brief foege.

De oannommen moasje is in ferfolch op de eardere sinjalen dy't Provinsjale Steaten en
Deputearre Steaten fan Fryslán tifjCinhawwe, dat der gjin nije gaswinning yn Fryslán
komme mei en dus ek net by Ternaard. De tekst yn it regearakkoart 'We ronden de
procedure rond Ternaard af. We geven geen nieuwe vergunningen af voor gaswinning
onder de Waddenzee' stimden de Fryske Steaten hoopfol.

De berjochtjouwing oer de ynterpretaasje fan de tekst hat lykwols soarge foar Cindllidlikens
en soargen by Provinsjale Steaten en de ynwenners fan Ternaard. De Fryske Steaten fine
it dérom fan grut belang dat der op koarte termyn dt:idlikenskomt oer de wize fan
beoardieljen fan de fergunningproseduere foar gaswinning by Ternaard.

Provinsjale Steaten freegje jo mei de oannommen moasje om opheldering te jaan oer de
hjirboppe neamde tekst lilt it regearakkoart.
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Tagelyk wurdt yn de oannommen moasje nochris frege om óf te sjen fan gasboarrings
()rider it Waad en eksplisyt ta te sizzen dat de Wet op de natuurbescherming by de fierdere
beoardieling tapast wurdt sil.
In ófskrift fan dit brief waard ek oan de Minister fan Natuer en Stikstof, frou Ch. van der
Wal-Zeggelink tastjoerd.

Mei heechachting,

ProvpskjaleSteaten fan Fryslán,

drs. A.APM.Brok, foarsitter

G. Rosier, griffier
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Geachte heer Vijlbrief,

Provinciale Staten van Fryslán hebben in haar vergadering van 26 januari 2022 een motie
aangenomen in verband met het gaswinningsvraagstuk in Ternaard. De motie en de
stemuitslag zijn als bijlage bij deze brief bijgevoegd.

De aangenomen motie is een vervolg op de eerdere afgegeven signalen van Provinciale en
Gedeputeerde Staten van Fryslán dat er geen nieuwe gaswinning mag plaatsvinden in
Fryslán en dus ook niet bij Ternaard. De tekst in het regeerakkoord 'We ronden de
procedure rond Ternaard af. We geven geen nieuwe vergunningen af voor gaswinning
onder de Waddenzee' stemden de Friese Staten hoopvol.

De berichtgeving over de interpretatie van de tekst heeft echter gezorgd voor
onduidelijkheid en zorgen bij Provinciale Staten en de inwoners van Ternaard. De Friese
Staten vinden het daarom van groot belang dat er op korte termijn duidelijkheid komt over
de wijze van beoordeling van de vergunningsprocedure voor gaswinning bij Ternaard.

Provinciale Staten vragen u met de aangenomen motie om opheldering te geven over de
hierboven genoemde tekst uit het regeerakkoord.

Tevens wordt in de aangenomen motie nogmaals gevraagd om af te zien van gasboringen
onder het Wad en expliciet toe te zeggen dat de wet op de natuurbescherming wordt
toegepast bij de verdere beoordeling.
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Een afschrift van deze brief werd ook verzonden aan de Minister van Natuur en Stikstof,
mw Ch. van der Wal —Zeggelink.

Hoogachtend,

Provinci

drs. A.A.

Staten van Fryslán,

rok, voorzitter

A.G. Rosier, griffier
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MOTIE

Indiener: Erikde Groot, PvdA

Mede-indiener(s):
Attje Meekma, CDA
Menno Brouwer, PvdD
HannekeGoede,SP
JochemKnol, GL
Wopke Veenstra, FNP
Dannyvan der Weijde, D66
Wiebo de Vries, CU
TheunWiersma, 50Plus
Max Aardema, PVV

In te vullen door de griffier
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MOTIE,ex artikel31 Reglementvan orde

Statenvergadering 26 januari 2022

Agendapunt Motie vreemd

Korte titel motie Brief sturen om opheldering over Ternaard

DeStaten, in vergadering bijeen op

Gehoord hebbende de beraadslaging;

constaterende dat
• In het regeerakkoord de volgende passageis opgenomen: "We ronden de procedure rond Ternaard

af. We geven geen nieuwe vergunningen af voor gaswinning onder de Waddenzee."
• In beantwoording op Kamervragenover wat deze passagebetekent voor de plannen van Shellen

andere bedrijven om gaste winnen onder de Waddenzee, de staatssecretarisvan Klimaat alsvolgt
antwoord: "Dit betekent dat de vergunningsaanvraagvan de NAM voor de gaswinningTernaard zal
worden getoetst aan het huidige beleid en de van toepassing zijndewet- en regelgeving."

• DeStatenfracties van PvdA,GrienLinks,SPen PvdDaan GShebben gevraagdper brief om
opheldering te vragen over deze passageuit het regeerakkoord;

• Het college in de beantwoording aangeeft geen brief te willen sturen, maar anderevormen van
communicatie verkiest

overwegende dat
• In augustusdoor toenmalig minister Blokgroen licht is gegevenvoor gaswinningbij Ternaard, met

als argument dat het kabinet een vergunning niet kan weigeren als aanalle wettelijke voorwaarden
uit de mijnbouwwet is voldaan;

• Daaropeen vergunningsprocedure isgestart die nog steeds loopt;
• DeWaddenacademie,die door de Tweede Kamergevraagdis om een juridisch adviesover de

kwestie uit te brengen, concludeert dat de vergunning wel degelijk geweigerd kanworden op basis
van regelgevingrondom Natura 2000-gebieden;

• DeWaddenacademieconcludeert dat de vergunning zelfs geweigerd móét worden omdat het
voorzorgsbeginselmoet worden toegepast en in het toekennen van de voorlopige vergunning
bepaaldeonzekerheden over bodemdaling en zeespiegelstijgingvolgens het adviesniet voldoende
zijn meegewogen;

• Dezeregering in zowel het regeerakkoord als in de beantwoording op de Kamervragenover het
regeerakkoord niet duidelijk maakt of zij, naast de mijnbouwwet, ook de wet natuurberscherming
meeneemt in de procedure rondom Ternaard en daarmee het juridisch adviesvan de
Waddenacademieopvolgt;

• Het daarmee onduidelijk blijft wat de zin 'we ronden de procedure rondom Ternaard af' precies
betekent omdat niet helder is hoe de procedure nu verloopt;
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Verzoeken de voorzitter van de FryskeSteatendat er dezeweek, een brief wordt verstuurd door de
voorzitter van Provinciale Staten aan de staatssecretarisvan Mijnbouw om, ter ondersteuning aan het
recente gesprek tussen college en staatssecretaris, opheldering te vragenover de gasboringenbij Ternaard.
De brief wordt desgewenstopgesteld door de griffie.

en gaanover tot de orde van de dag
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Bijlage 1: Stemuitslag Motie Vreemd over "opheldering over Ternaard".
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