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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Tom Ludwig, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 
 

Milieueffecten gaswinning Ternaard nog onvol-
doende in beeld  
 
In het milieueffectrapport voor de gaswinning bij Ternaard is meer informatie no-
dig over onder meer diepe bodemdaling, kleine kweldergebieden en broedvogels. 
Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies aan minis-
ter Blok van Economische Zaken en Klimaat. De minister had de Commissie ge-
vraagd het milieueffectrapport te beoordelen. 
 
De NAM wil naar aardgas boren bij Ternaard, in Friesland. Voor de gasboring, gaswin-
ning en de aanleg van een transportleiding is een winningsplan en een inpassingsplan 
opgesteld en zijn vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en 
Klimaat een besluit neemt over deze vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht 
in een milieueffectrapport. De Commissie heeft op verzoek van de minister de inhoud 
van het milieueffectrapport beoordeeld. 
 
De Commissie signaleert dat op een aantal punten essentiële informatie in het milieu-
effectrapport ontbreekt. Er is meer informatie nodig over de effecten op onder meer 
diepe bodemdaling, de kleine kweldergebieden ’t Skoar en de kwelder bij Wierum, de 
natuur en broedvogels. Ook stikstofdepositie en de effecten op archeologische waarden 
zijn nog onvoldoende in beeld, net als de effecten op de bodem bij aanleg van de trans-
portleiding.  
 
Tot slot is onvoldoende aannemelijk gemaakt dat monitoringresultaten van grotere gas-
winningsgebieden een-op-een vertaald kunnen worden voor het kleinere gasveld bij 
Ternaard. 
 
De gaswinning bij Ternaard ligt onder een vergrootglas in het bestuurlijk/politieke en 
maatschappelijke debat. De Commissie vindt het daarom belangrijk te benadrukken dat 
zij als onafhankelijke partij geen oordeel uitspreekt over wel of geen gaswinning bij Ter-
naard, over dit project in relatie tot bijvoorbeeld energietransitie of überhaupt over de 
(on)wenselijkheid van gaswinning. 
 
De Commissie geeft de minister in overweging om een aanvulling op te stellen, waar-
over de Commissie op verzoek ook kan adviseren. 
 
----------------------------------------------------------- 
De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-
eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 
Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3152
http://www.commissiemer.nl/

