
 

       Dokkum, 13 juni 2019 
 
 
Geachte Kamerleden, 
  
Graag vragen wij jullie aandacht voor de uitbreiding van de gaswinning bij Blije, en de 
mogelijke gaswinning vanuit een nieuwe installatie bij Ternaard in de gemeente Noardeast- 
Fryslân. Beide dorpen liggen pal aan het Unesco Werelderfgoed de Waddenzee, en het 
voornemen is om vanuit een boorlocatie bij Ternaard gas onder de Waddenzee vandaan te 
halen. Recent zijn door de Partij voor de Dieren vragen gesteld aan minister Wiebes over het 
draagvlak voor de gaswinning onder de Waddenzee. De beantwoording van die vragen door 
de minister vormt de aanleiding van deze brief.   
 
Als politieke partij, midden in de samenleving, horen en zien wij dat het draagvlak voor de 
gaswinning in dit gebied volledig ontbreekt. Het overgrote deel van onze inwoners denkt 
echter dat hun mening en verzet tegen de winning van aardgas er niet toe doet, en dat de 
beslissingen om te gaan uitbreiden en verder te winnen al genomen zijn. Maar in deze geldt 
natuurlijk niet ‘wie zwijgt stemt toe’! Bewoners in onze gemeente vrezen drama’s zoals in 
Groningen en maken zich grote zorgen over de unieke natuur van Werelderfgoed de 
Waddenzee. Er is ons altijd geleerd dat Werelderfgoed beschermd moet worden voor 
volgende generaties, dus het onbegrip over de plannen is enorm.  
 
Het ingezette omgevingsproces in Ternaard lijkt bedoeld om draagvlak te verkrijgen voor de 
gaswinning, aangezien in de bijeenkomsten vooral gesproken wordt over de baten die de 
gaswinning kan opleveren voor het dorp en de regio, in de vorm van gelden en investeringen 
in voorzieningen. Omdat velen denken dat de beslissing toch al is genomen, kiest men 
logischerwijs maar voor de baten om niet volledig met lege handen te komen te staan. Een 
veel gehoorde opmerking is: ‘wij kunnen er toch niets tegen doen, dus laten we maar kijken 
welk voordeel we kunnen behalen’.   
 
Minister Wiebes heeft in de beantwoording van de vragen aangegeven dat er, bij een 
eventuele uitbreiding van de winning van aardgas, niet tegen internationale verdragen 
ingegaan zal worden. De Waddenzee is door UNESCO aangemerkt als Werelderfgoed 
middels een internationaal verdrag. Het lijkt ons dan ook noodzakelijk om over de 
uitbreiding van de gaswinning wél contact te hebben met UNESCO.  
 
Tijdens één van de bijeenkomsten binnen het Omgevingsproces Ternaard heeft een 
medewerker van het ministerie van EZ  toegezegd dat zonder draagvlak de gaswinning niet 
zal doorgaan. Deelname aan het omgevingsproces mag volgens ons absoluut niet gezien 
worden als draagvlak voor de gaswinning.  
 
Wij vragen dan ook of jullie er bij minister Wiebes op willen aandringen om goed en 
onafhankelijk onderzoek te laten doen naar het draagvlak voor gaswinning in deze regio.  
 
Wij hopen dat wij op jullie essentiële steun kunnen rekenen.  
 
Hartelijke groeten, 
Rebecca Slijver en Johan Lammering 
Raadsleden Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N)  
(S!N is een lokale samenwerkingspartij van Groen Links en leden van SP, D66 en PvdA) 


