
 
 
 
 

Motie  
stoppen met omgevingsproces gaswinning Ternaard 

 
 
 
De raad van de gemeente Dongeradeel, 
in vergadering bijeen op 22 maart 2018, 
 
 
 
overwegende dat: 
 
• we ons als gezamenlijke raadsfracties altijd ondubbelzinning hebben uitgesproken tegen 

gaswinning in onze gemeente; 
• als gevolg van het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning bij Ternaard protesten 

tegen de gaswinning op dit moment niet of nauwelijks klinken, zeker niet vanuit de 
gemeenteraad; 

• protesten meer dan ooit zouden moeten klinken, gezien de recente zware aardbeving in Noord-
Groningen als gevolg van de gaswinning en het feit dat al in 2015 uit onderzoek naar voren kwam 
dat ook in Dongeradeel aardbevingen tot 3,9 op de schaal van Richter kunnen voorkomen; 

• gaswinning door bodemdaling en mogelijke schade aan huizen op korte of langere termijn grote 
gevolgen kan hebben voor de inwoners van onze gemeente; 

• gaswinning door bodemdaling in combinatie met een stijgende zeespiegel grote gevolgen kan 
hebben voor het Waddengebied en de dieren die er leven, doordat voor een groot deel onder 
het Waddengebied geboord zal gaan worden; 

• het College van B&W van Dongeradeel samen met de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, het 
ministerie van Economische Zaken en de NAM toch heeft besloten tot een omgevingsproces met 
inwoners en andere belanghebbenden rond de voorgenomen gaswinning bij Ternaard; 

• de vergunningsaanvraag van de NAM voor de gaswinning ondertussen gewoon door loopt; 
• nut en noodzaak van de gaswinning wel worden onderzocht, maar het hoe langer hoe meer 

duidelijk wordt dat het proces er vooral op gericht is om ‘de zorgen over de gaswinning weg te 
nemen’ en ‘geld voor de regio’ binnen te slepen; 

• burgemeester Waanders tijdens de startbijeenkomst heeft aangegeven dat “geld voor een nieuw 
dorpshuis, extraatjes voor de verenigingen, aanleg van een nieuwe speeltuin of duurzame 
ontwikkeling van het gebied tot de mogelijkheden kunnen behoren.”; 

• deze ‘extraatjes’ ook zonder omgevingsproces al worden uitgedeeld door de NAM in de plaatsen 
in onze gemeente waar al gas wordt gewonnen; 

• het er steeds meer op lijkt dat de gaswinning gewoon door zal gaan; 
• Milieudefensie en de Waddenvereniging om die reden inmiddels uit het omgevingsproces zijn 

gestapt; 



• het hoog tijd wordt dat we als gemeente dit voorbeeld volgen en ons wederom gezamenlijk 
ondubbelzinnig tegen de gaswinning in onze gemeente uitspreken; 

 
 
roept het college op: 
 
om per direct te stoppen met het omgevingsproces rond de voorgenomen gaswinning bij Ternaard 
en er bij de andere betrokken partijen op aan te dringen om af te zien van gaswinning bij Ternaard, 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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