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De NAM in het kort 
 
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) houdt zich in Nederland en op het 
Nederlandse deel van het Continentaal Plat bezig met de opsporing en winning van 
aardolie en vooral aardgas. 
 
De NAM is met circa 50 miljard m3 gas per jaar de grootste gasproducent van Nederland. 
Ongeveer de helft hiervan is afkomstig uit het Groningen gasveld. Dat is ruim een derde 
van de totale Nederlandse gasproductie. De resterende hoeveelheid gas wordt geleverd 
door kleinere gasvelden elders op land en op de Noordzee. De NAM voorziet in ongeveer 
75 procent van de totale vraag naar gas in Nederland. 
 
Voor meer informatie zie NAM op het internet: www.nam.nl 
 
 



Startnotitie: Aardgaswinning Waddenzeegebied vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen 

 

pagina 4 januari 2005 
 

BEGRIPPENLIJST 
 
Aandachtsgebied Het gebied waar de voorgenomen activiteiten gepland zijn en 

waar mogelijke effecten van de activiteit kunnen optreden. 

Afblazen Het laten ontsnappen van gas naar de atmosfeer gedurende 
kortere tijd voor het drukvrij maken van de installatie bij 
onderhoudswerkzaamheden of onvoorziene omstandigheden. 

Affakkelen Het verbranden van gas. 

Alternatief Andere wijze dan de voorgenomen activiteit om (in 
aanvaardbare mate) tegemoet te komen aan de 
doelstelling(en). De Wet milieubeheer schrijft voor, dat in een 
MER alleen alternatieven moeten worden beschouwd, die 
redelijkerwijs in de besluitvorming een rol kunnen spelen. 

Autonome ontwikkeling Veranderingen, die zich naar verwachting in het milieu zullen 
voltrekken als noch de voorgenomen activiteit noch een van 
de alternatieven wordt uitgevoerd. 

Bestaande gasvelden Ondergrondse structuren waarvan � middels proefboringen � 
is vastgesteld dat ze gasvoerend zijn. 

Bodemdaling Daling van het aardoppervlak als gevolg van gas onttrekking 
waarbij de gasvoerende laag wordt samengedrukt. 

Bodemdalingsnelheid Daling van het aardoppervlak per tijdseenheid als gevolg van 
gaswinning (onafhankelijk van compenserende sedimentatie).

Bodemdalinggebied Gebied waarin de bodemdaling zich voltrekt. 

Cumulatieve effect Effect van verschillende vormen van milieu-invloeden 
tezamen, waarbij de gevolgen van de vormen afzonderlijk 
niet ernstig behoeven te zijn, maar van de verschillende 
vormen tezamen mogelijk wel. 

Emissie Hoeveelheid stof(fen) of andere agentia, zoals geluid of 
straling, die door bronnen in het milieu wordt gebracht. 

Exploratieboring Een boring met als doel het verzamelen van geologische, 
geofysische en chemische gegevens over de aanwezigheid 
van gas/olie om het later efficiënt te kunnen winnen. 

Gasveld Een ondergrondse structuur die gasvoerend is. 

GBI Gas Behandeling Installatie. 

Gedevieerd boren Schuin boren. 

GDF Gas Depletion Facility. 

Kombergingsgebied Getijde bekken achter een zeegat tussen twee 
waddeneilanden en tussen de wantijen die onder invloed van 
de getijdenstromen afwisselend vol- en leeglopen. 

Kwelder Buitendijkse afzettingen van zand en slib met daarop een 
natuurlijk gevestigde vegetatie die bestand is tegen 
regelmatige overstromingen door zout water o.i.v. van het 
getij. 

MER Milieu Effect Rapport (het product van een m.e.r.). 

m.e.r. Milieueffectrapportage; een hulpmiddel bij de besluitvorming, 
dat bestaat uit het maken, beoordelen en gebruiken van een 
MER en het evalueren achteraf van de gevolgen voor het 
milieu van de uitvoering van een mede op basis van dat MER 
genomen besluit, een en ander met inachtneming van de 
voorgeschreven procedurele uitgangspunten. 
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Onderhoudswerkzaamheden 
aan putten 

Het onderhoud aan bestaande putten zoals verder 
beschreven achter �work over� in deze begrippenlijst. 
(Exploratie boringen vallen hier dus niet onder). 

PKB Planologische Kernbeslissing waarin de hoofdlijnen van het 
rijksbeleid (geïntegreerd beleid) met betrekking tot een 
bepaald gebied is opgenomen. 

Schoon produceren Het doel van schoon produceren is de in de put aanwezige 
vloeistof en vaste deeltjes te verwijderen, opdat daarna 
representatieve tests met betrekking tot het 
productiepotentieel kunnen worden uitgevoerd. 

Startnotitie De notitie waarmee een initiatiefnemer het voornemen voor 
een bepaalde MER-plichtige activiteit aan het bevoegd gezag 
bekend maakt. Met de indiening van de startnotitie start de 
m.e.r.-procedure. 

Testen Na iedere exploratie boring dient de put getest te worden 
gedurende enkele dagen. De belangrijkste doelen bij het 
testen van exploratieputten zijn de bepalingen van capaciteit 
en productiviteit van het gasveld. 

Waddengebied Wordt hier gebruikt als het �PKB-Waddenzeegebied� inclusief 
(natuur)gebieden grenzend aan de Waddenzee zelf. 

Wetland Waterrijk natuurgebied. 

Wm Wet milieubeheer. 

Work over Work over-werkzaamheden omvatten een uitgebreid pakket 
taken die gericht zijn op:  
! nieuwe putten ondergronds af te werken, dit houdt in het 

installeren van de permanente putonderdelen, die nodig 
zijn om veilig en efficiënt te kunnen produceren; 

! de put ondergronds te onderhouden en, indien nodig, te 
repareren; 

! de ondergrondse afwerking van een put te wijzigen, 
bijvoorbeeld bij de vervanging van de tubing; 

! te assisteren bij diverse operaties, zoals stimulatie en 
perforatie; 

Bij work over-werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van 
een soortgelijke installatie waarmee boringen worden 
verricht. 

Wro Wet ruimtelijke ordening. 

Wvo Wet verontreiniging oppervlaktewateren. 

Zandhonger Hoeveelheid sediment die nodig is om een daling van de 
bodem en zeespiegelstijging te compenseren. 

Zomerpolder Polder gelegen buiten de primaire zeewering (Deltadijk). 
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1. INLEIDING 

1.1. Algemeen 

Midden jaren �90 heeft de NAM door 
middel van proefboringen bij Moddergat, 
Lauwersoog en Vierhuizen gas ontdekt in 
zeven velden, verder te noemen: 
! Moddergat; 
! Nes; 
! Lauwersoog C; 
! Lauwersoog West; 
! Lauwersoog Oost; 
! Vierhuizen Oost; 
! Vierhuizen West. 
Deze gasvelden maken deel uit van de 
vigerende winningvergunningen �Noord-
Friesland�, �Groningen� en �de Marne� en 
liggen geheel of gedeeltelijk onder de 
Waddenzee, juist ten noorden van het 
Lauwersmeer, in het noordoosten van 
Friesland en het noordwesten van 
Groningen. De velden Nes en Moddergat 
zijn aangeboord vanaf de locatie 
Moddergat, de drie Lauwersoog velden 
vanaf de locatie Lauwersoog en de velden 
Vierhuizen Oost en West vanaf de locatie 
Vierhuizen. Na de proefboringen zijn de 
exploratieputten, in afwachting van de 
productieplannen, veiliggesteld. In 
hoofdstuk 3 wordt de aard en omvang 
van de voorgenomen activiteiten 
uitvoerig beschreven. 
 

 
Figuur 1: Indicatie van de ligging van de gasvelden 

 

1.2. Het voornemen 

Het voornemen beschreven in deze 
Startnotitie betreft de productie van 
de genoemde gasvelden op de 
landlocaties Moddergat (gelegen in 
de gemeente Dongeradeel, provincie 
Fryslân), Lauwersoog en Vierhuizen 
(beide gelegen in de gemeente De 
Marne, provincie Groningen). Het gas 
dat wordt gewonnen op de locaties 
Moddergat en Lauwersoog zal naar 
de bestaande 
gasbehandelingsinstallatie in Anjum 
(hierna te noemen Anjum GBI) 
worden getransporteerd terwijl het 
gas dat wordt gewonnen op de 
locatie Vierhuizen naar de bestaande 
gasbehandelingsinstallatie in 
Grijpskerk (hierna te noemen 
Grijpskerk GDF) zal worden 
getransporteerd. Op de 
behandelingslocaties zal het gas op 
specificatie worden gebracht en 
worden overgedragen aan de N.V. 
Nederlandse Gasunie. 
 
Op de locatie Moddergat zal het gas uit 
de velden Nes en Moddergat worden 
geproduceerd vanuit twee putten. Voor 
het transport van het gas zal een circa 7 
km lange gastransportleiding worden 
aangelegd naar Anjum GBI.  
 
Op de locatie Lauwersoog zal het gas uit 
de velden Lauwersoog C, West en Oost 
worden geproduceerd vanuit de drie 
aanwezige putten. Voor het transport van 
het gas zal een circa 10 km lange 
gastransportleiding worden aangelegd 
naar Anjum GBI. 
 
Op de locatie Vierhuizen zal het gas uit 
het veld Vierhuizen West en Oost worden 
geproduceerd vanuit de twee aanwezige 
putten. Voor het transport van het gas 
zal een circa 5 km lange 
gastransportleiding worden aangelegd 
naar de locatie Munnekezijl. 
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1.3. Besluiten waarvoor het 
MER/SMB gemaakt wordt 

De voorgenomen gaswinning op de 
locaties bedraagt meer dan 500.000 m3 
per dag per locatie. Met verwijzing naar 
het Besluit MER 1994 (laatst gewijzigd in 
2004) onderdeel C, categorie 17.2, is het 
opstellen van een MER verplicht ten 
behoeve van het nemen van een besluit 
waarop de afdelingen 3.5 van de 
Algemene wet bestuursrecht en 13.2 van 
de Wet milieubeheer van toepassing zijn. 
Voor het oprichten en in werking hebben 
van een mijnbouwwerk ten behoeve van 
de winning van aardgas is onder andere 
een vergunning Wet milieubeheer ex 
artikel 8.1 noodzakelijk van de Minister 
van Economische Zaken. Betreffende 
besluiten zijn aan te merken als besluiten 
waarvoor het MER wordt gemaakt. De 
besluiten en procedures die voor de 
voorgenomen activiteit van toepassing 
zijn worden uitgebreid beschreven in 
hoofdstuk 6. 
 
Voor het in productie nemen van de 
locaties Moddergat, Lauwersoog en 
Vierhuizen zijn afzonderlijke 
vergunningen Wet milieubeheer vereist. 
Gezien de samenhangende milieueffecten 
van het in productie nemen van 
voornoemde locaties wordt beoogd één 
MER op te stellen ten behoeve van de te 
nemen besluiten. 
Deze MER kan ook worden gebruikt ten 
behoeve van een milieueffectbeoordeling 
voor zover nodig in het kader van de 
Richtlijn 2001/42/EG van het Europese 
Parlement en de raad van 27 juni 2001 
betreffende de beoordeling van gevolgen 
voor het milieu van bepaalde factoren en 
programma�s (SMB-Richtlijn; zie ook pag. 
38). 
 
1.3.1. Aanhoudingsplicht 

Ingevolge artikel 38 van de Mijnbouwwet 
houdt de minister (van Economische 
Zaken) de beslissing op een aanvraag om 
een milieuvergunning als bedoeld in de 
Wet milieubeheer aan totdat hij heeft 
ingestemd met het winningsplan als 
bedoeld in artikel 34 van de 
Mijnbouwwet. Het winningsplan zal dan 
ook gelijktijdig worden ingediend met het 
MER en de vergunningsaanvragen Wet 
milieubeheer. 

1.4. Startnotitie 

De startnotitie is opgesteld als 
voorbereiding op het MER. Hierbij is 
rekening gehouden met de Wet 
Milieubeheer artikel 7.12 en de Regeling 
Startnotitie Milieueffectrapportage (Stc. 
29-11-1993). De notitie markeert de 
officiële start van de m.e.r.-procedure en 
verschaft informatie over het voornemen 
van de NAM om gas te winnen. Daarnaast 
vormt de startnotitie de basis voor de 
inhoud van het op te stellen MER. De 
centrale doelstelling van de m.e.r.-
procedure is het milieubelang een 
volwaardige plaats te geven in de 
besluitvorming. 
Deze MER kan tevens worden aangewend 
bij de passende beoordeling in het kader 
van vergunningverlening op grond van de 
Natuurbeschermingswet e.d. 
 
In deze startnotitie wordt beknopt 
beschreven: 
! het waarom van de voorgenomen 

activiteit; 
! hetgeen met de activiteit wordt 

beoogd en aard en omvang hiervan; 
! de plaatsen waar voorgenomen 

activiteiten worden gedacht; 
! een globale aanduiding van de te 

verwachten milieugevolgen; 
! een overzicht van besluiten van 

overheidsorganen bij de voorbereiding 
waarvan het MER wordt gemaakt; 

! een overzicht van eerder genomen 
besluiten van overheidsorganen. 

 

1.5. Rijksprojectenbesluit 

Het project zal worden gerealiseerd met 
toepassing van het Rijksprojectenbesluit. 
Art. 39c van de wet op de Ruimtelijke 
Ordening in verband met de invoering 
van de Rijksprojectenprocedure schrijft 
voor om in de Startnotitie aan te geven of 
het project past binnen het in de 
planologische kernbeslissing voorgestelde 
nationaal ruimtelijke beleid. Voorts dient 
een globale beschrijving te worden 
verstrekt van de te verwachten sociaal-
economische gevolgen van het project en 
van de gevolgen voor de overige bij het 
project betrokken belangen. In hoofdstuk 
2.1 en 2.2 van deze Startnotitie wordt 
hierop nader ingegaan. 
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2. AANLEIDING 

2.1. Algemeen 

Gaswinning is belangrijk voor de 
Nederlandse energievoorziening. De 
huidige Nederlandse aardgasvoorraad 
bedraagt circa 1600 miljard Nm3 
(peildatum 1 januari 2004; Jaarverslag 
Olie en Gas in Nederland 2003). Het 
grootste tot nu toe ontdekte veld in 
West-Europa, het Groningen-gasveld, 
bevat op dit moment nog circa 1200 
miljard Nm3 gas. De overige, veel 
kleinere velden zijn tezamen goed voor 
circa 400 miljard Nm3 gas. Een 
aanzienlijk deel van het �kleine-
veldengas� bevindt zich in de diepe 
ondergrond van Noord-Nederland. 
 
De NAM (50% Shell, 50% ExxonMobil) is 
houdster van drie winningvergunningen 
voor de winning van olie en gas in delen 
van de Noordzeekustzone en de 
Waddenzee. Het betreft de 
winningvergunningen �Noord-Friesland�, 
�Groningen� en �De Marne�. De zeven 
voorkomens waarvoor deze startnotitie is 
opgesteld, vallen onder genoemde 
winningvergunningen. De winning van 
het gas uit de gasvelden is van belang 
om de volgende redenen:  
 
! Uitvoering overheidsbeleid 

Het Nederlandse overheidsbeleid is 
gericht op het stimuleren en 
voortzetten van een plan- en 
doelmatige winning van 
koolwaterstoffen (olie en gas). Hiertoe 
worden winningvergunningen 
uitgegeven, waarvan de houder 
gebruik moet maken. 
In een brief van de Minister van 
Economische Zaken aan de Tweede 
Kamer (12 oktober 2004) wordt 
aangegeven dat het beleidsvoornemen 
is om het mijnbouwactiviteitenniveau 
nog zeker vijftien jaar stabiel te 
houden, teneinde het Groningenveld 
nog zo�n vijfentwintig jaar zijn 
balansfunctie te laten vervullen, in 
samenhang met productie uit kleine 
velden. 

 

 
Figuur 2: Jaarlijkse aardgasproductie (miljard m3/j) 
in Nederland, uit het Groningenveld en kleine 
velden. bron: TNO-NITG 

 
! Kleine-veldenbeleid 

Het beleid van de overheid is erop 
gericht het Groningen gasveld zo lang 
mogelijk te sparen door het 
bevorderen van de opsporing en 
winning van nieuwe gasvelden. In de 
loop van de afgelopen decennia zijn 
daardoor aanzienlijke hoeveelheden 
gas, ongeveer ter grootte van een half 
Groningenveld, buiten �Groningen� 
gevonden. Hiervan is evenwel 
inmiddels zo�n zeventig procent 
geproduceerd. Voorzien wordt dat 
binnen 5 à 10 jaar de productie uit de 
thans in gebruik zijnde kleine velden 
zal zijn gehalveerd. Indien geen 
voorrang wordt gegeven aan de 
ontwikkeling van de nieuwe kleine 
velden, komt de specifieke 
balansfunctie van het Groningen 
gasveld in gevaar. Doordat de 
afgelopen decennia de ondergrond van 
Nederland en het Nederlandse deel 
van het Continentaal Plat nauwkeurig 
in kaart is gebracht en de meest 
veelbelovende gasvoorkomens met 
prioriteit zijn opgespoord en 
ontwikkeld, is het aantal en de 
omvang van nieuw te vinden en te 
ontwikkelen velden inmiddels 
aanzienlijk kleiner geworden. Dit wordt 
weerspiegeld in de tegenvallende 
exploratiesuccessen, zowel van de 
NAM als van andere 
mijnbouwondernemingen, over de 
afgelopen jaren. Aangezien de reeds 
aangetoonde gasvelden onder de 
Waddenzee relatief gezien tot de grote 
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kleine velden behoren, is het van 
aanzienlijk belang voor een 
continuering van het succesvolle 
�kleine-veldenbeleid� dat deze velden 
op korte termijn in productie worden 
genomen. Het �kleine-veldenbeleid� 
kan bovendien alleen voortgezet 
worden als producenten, i.c. de NAM, 
er vanuit kunnen gaan dat nieuwe 
velden (�futures�) direct na opsporing 
geëxploiteerd kunnen worden. 

 

 
Figuur 3: Gerealiseerde en verwachte productie uit 
kleine velden; bron: TNO-NITG  

 
! Continuïteit kernactiviteiten NAM 

Het bedrijfsbelang van de NAM vereist 
dat opsporing en winning van 
koolwaterstoffen op zodanig rationele 
schaal en wijze wordt uitgevoerd dat 
de winstgevendheid en de continuïteit 
van de NAM ook op langere termijn 
zijn verzekerd. De ontwikkeling van de 
gasvelden vormt een belangrijke 
bijdrage aan deze bedrijfsdoelstelling. 
Daarnaast zijn in de opsporing van de 
onderhavige velden in de jaren �90 
reeds zeer aanzienlijke investeringen 
gedaan van in totaal circa 300 miljoen 
euro, in de verwachting een 
rendement op deze investeringen te 
genereren tijdens de exploitatiefase. 

 

2.2. Rijksbeleid 

In de periode tot 1999 zijn onder meer 
(onherroepelijke) vergunningen 
verkregen voor exploratieboringen vanaf 
de locaties Moddergat, Lauwersoog en 
Vierhuizen. Met deze boringen zijn 
winbare gasvelden onder de Waddenzee 
aangetoond. 
 

In 1999 oordeelde het kabinet dat er een 
aantal resterende onzekerheden en 
twijfels zijn over de gevolgen van 
gaswinning onder de Waddenzee die nog 
verder verkleind dienden te worden om 
toestemming voor winning van deze 
gasvelden te kunnen geven. 
 
Vervolgens is in 2001 vastgelegd in de 
ontwerp PKB Derde Nota Waddenzee 
(samengevat): 
! geen proefboringen in de Waddenzee 

naar diepe delfstoffen; 
! geen nieuwe winning van diepe 

delfstoffen op locaties in de 
Waddenzee; 

! voor gaswinning vanaf locaties buiten 
de Waddenzee geldt dat zolang niet 
alle onzekerheden en twijfel over 
blijvende aantasting van de 
Waddenzee door winning van diepe 
delfstoffen in voldoende mate zijn 
weggenomen, er geen nieuwe 
vergunningen zullen worden verleend 
voor proefboringen en winning. De 
komende jaren zullen worden benut 
om inzicht te verkrijgen of de 
resterende onzekerheden kunnen 
worden weggenomen door het kunnen 
voldoen aan sluitende voorwaarden. 

 
Zolang de PKB Derde Nota Waddenzee 
nog niet is goedgekeurd wordt het 
vigerende rijksbeleid ten aanzien van 
gaswinning in de Waddenzee bepaald 
door: 
! de tweede nota PKB Waddenzee 

(1993;TK, 1992 1993, 22605, nr 34); 
inclusief de partiele herziening van 
1994; 

! het kabinetsstandpunt verwoord in de 
brief d.d. 28 juni 2004 aan de Tweede 
Kamer zoals goedgekeurd door de 
Tweede Kamer in november 2004 (zie 
bijlage). 

 
De procedure voor de PKB Derde Nota 
Waddenzee is nog steeds niet afgerond 
en verkeert momenteel in fase 3a. Na 
bestuurlijk overleg wordt de PKB 
vastgesteld door de Ministerraad. 
Vervolgens vindt instemming plaats door 
respectievelijk de Tweede en Eerste 
Kamer. Naar verwachting vindt de 
afronding van de PKB-procedure plaats 
eind 2005/begin 2006.  
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Ten aanzien van het beleid voor 
gaswinning in het waddengebied heeft 
het kabinet advies ingewonnen bij de 
Adviesgroep Waddenzeebeleid. Deze 
bracht op 1 april 2004 het advies �Ruimte 
voor de Wadden� uit. Dit advies is 
grotendeels door het kabinet 
overgenomen (zie brief 28 juni 2004:TK 
29684 nr 1). 
 
In opdracht van de ministeries 
Economische Zaken (EZ), Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer (VROM) heeft het 
Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) 
onderzocht of wetenschappelijke 
gegevens, verzameld en/of opnieuw 
bewerkt na 1999, de onzekerheden die 
door het kabinet en Tweede Kamer in 
1999 naar voren werden gebracht, 
hebben verminderd. Tevens is het RIKZ 
verzocht de vragen te beantwoorden die 
het Kabinet in 1999 had ten aanzien van 
de voorspelbaarheid van het 
waddensysteem, naijleffecten, 
nulmetingen, effecten van 
zandsuppleties, monitoring en injectie in 
de diepe ondergrond. De resultaten van 
de bevindingen van het RIKZ zijn 
neergelegd in een rapport 
(RIKZ/2004.025 d.d. 14 juni 2004). Het 
rapport is vervolgens positief beoordeeld 
door een onafhankelijke audit commissie. 
 
Op basis van het voorgaande heeft het 
kabinet het oordeel uitgesproken dat er 
ten aanzien van de voorgenomen 
gaswinning, wetenschappelijk gezien, 
geen redelijke twijfel meer bestaat over 
het feit dat gaswinning, onder bepaalde 
voorwaarden, geen schadelijke gevolgen 
voor de ecologie van de Waddenzee met 
zich meebrengt. 
 

2.3. Principe �hand aan de kraan� 

In overeenstemming met het advies van 
de Adviesgroep Waddenzeebeleid heeft 
de overheid geconcludeerd dat er geen 
ecologische gronden zijn voor het afzien 

van gaswinning indien deze wordt 
gebonden aan strikte natuurgrenzen. In 
dit kader wordt gesproken over het 
principe van �hand aan de kraan�. Dit 
houdt in dat de winning van gas wordt 
afgestemd op de draagkracht van de min 
of meer zelfstandige ecologische 
eenheden binnen het waddensysteem 
(i.e. de kombergingsgebieden). In de 
praktijk betekent dit dat de 
bodemdalingsnelheid door gaswinning in 
een kombergingsgebied niet groter mag 
worden dan de sedimentatiesnelheid die 
er nog mogelijk is, rekeninghoudend met 
de zeespiegelstijging en de natuurlijke 
bodemdaling alsmede het aanbod van 
sediment. 
 

2.4. Beoogde activiteiten van de 
NAM in het Waddengebied 

Mede naar aanleiding van het voorgaande 
is de NAM van plan om in het 
waddengebied een exploratie- en 
winningprogramma uit te voeren. Voor 
het programma is de volgende fasering 
opgesteld (zie ook figuur 4): 
 
Fase I  
Het in productie nemen en optimaliseren 
van de winning van gasvelden vanaf de 
locaties Moddergat, Lauwersoog en 
Vierhuizen. 
 
Fase II 
Het opsporen en in productie nemen van 
diverse gasvelden bijvoorbeeld vanaf de 
locaties Hornhuizen, Ternaard, Wierum, 
Ballum en N7. 
 
Fase III 
Gedurende fase II zal een evaluatie 
plaatsvinden van de resultaten tot dan 
toe. Aan de hand van de uitkomst van 
deze evaluatie zullen nadere plannen 
voor exploratie en winning worden 
uitgewerkt in fase III. 
 
Onderhavige startnotitie beperkt zich tot 
fase I. 
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Figuur 4: Overzicht kaartje met de fasering van de beoogde activiteiten. 
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3. BESCHRIJVING AARD EN 
OMVANG ACTIVITEITEN 

3.1. Algemeen 

Conform het voornemen van de NAM 
(paragraaf 1.2) zal vanaf de locaties 
Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen 
gas worden gewonnen m.b.v. bestaande, 
deels vernieuwde (work over) en op 
termijn eventueel nieuw te boren putten. 
Het geproduceerde (natte) gas zal niet 
op de winninglocaties zelf worden 
behandeld (drogen) maar worden 
afgevoerd naar de 

behandelingsinstallaties bij Anjum en 
Grijpskerk waar het binnen de bestaande 
capaciteit zal worden verwerkt. Voor het 
transport zullen drie 
gastransportleidingen worden aangelegd. 
 
De duur van de winningactiviteiten zal 
zich naar verwachting uitstrekken over 
een periode van circa 20 jaar. De 
verwachte capaciteit per locatie bedraagt 
in het begin van de productie zo�n 
3 miljoen Nm3 aardgas per dag. 
 

 

 
Figuur 5: Overzicht van de locaties en gastransportleidingen in fase I.  
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Wat de activiteiten binnen fase I van het 
project betreft, kan onderscheid worden 
gemaakt tussen de verschillende locaties 
waar het gas wordt gewonnen, de 
gastransportleidingen en de locaties 
waar het gas wordt behandeld. Het gaat 
daarbij om activiteiten t.b.v.: 
! het omvormen van de locatie 

Moddergat tot een satelliet 
winninglocatie; 

! het aanleggen van de 
gastransportleiding Moddergat-Anjum 
GBI; 

! het omvormen van de locatie 
Lauwersoog tot een satelliet 
winninglocatie; 

! het aanleggen van de 
gastransportleiding Lauwersoog-
Anjum GBI; 

! het omvormen van de locatie 
Vierhuizen tot een satelliet 
winninglocatie; 

! het aanleggen van de 
gastransportleiding Vierhuizen-
Munnekezijl; 

! het aanpassen van Anjum GBI aan de 
toevoer van nat gas; 

! het aansluiten op de locatie 
Munnekezijl van de 
gastransportleiding Vierhuizen-
Munnekezijl op de gastransportleiding 
Munnekezijl-Grijpskerk. 

 
Figuur 5 geeft een overzicht van de 
ligging van de locaties en 
transportleidingen waar bovengenoemde 
activiteiten zullen plaatsvinden. In 
onderstaande paragrafen 3.2 tot en met 
3.9 zullen de activiteiten per locatie en 
gastransportleiding nader worden 
toegelicht. 
 

3.2. Aard en omvang activiteiten 
op locatie Moddergat 

De locatie Moddergat is aangelegd in 
1993 waarna 2 proefboringen zijn 
uitgevoerd die de gasvelden Moddergat 

en Nes hebben aangetoond. Na de 
proefboringen zijn de exploratieputten, 
in afwachting van de productieplannen, 
veiliggesteld.  
 
De bestaande putten zullen voor de 
winning gereed worden gemaakt met 
behulp van een boorinstallatie (work 
over). Deze werkzaamheden nemen 
enkele weken tot maanden in beslag. 
 
Verdere aanpassingen op de locatie 
hebben betrekking op het aansluiten van 
de putten op de gastransportleiding. De 
apparatuur die daarvoor zal worden 
geïnstalleerd bestaat in grote lijnen uit: 
! enkele afsluiters, pijpleidingen en 

meet- en regelapparatuur; 
! een transformatorhuisje; 
! een installatie voor het doseren van 

een middel tegen 
hydraat(ijs)vorming; 

! een installatie voor het verlagen van 
de gasdruk; 

! een pijp voor het afblazen van gas. Bij 
het drukvrij maken van de installatie 
bij onderhoudswerkzaamheden of 
onvoorziene omstandigheden kan gas 
vrijkomen dat ter plaatse zal worden 
afgeblazen. 

 
In de loop van de tijd zal er, afhankelijk 
van de productie, op de locatie 
Moddergat een nieuwe put worden 
geboord naar het gasveld Moddergat. De 
boring is voorzien enkele jaren na het 
starten van de productie en zal 
plaatsvinden binnen de begrenzing van 
het terrein. Voor een beschrijving van de 
aard en omvang van de booractiviteiten, 
zie paragraaf 3.10. 
 
Voor een impressie van de faciliteiten die 
op de satelliet winninglocaties 
Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen 
zullen worden gerealiseerd, zie figuur 6. 
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Figuur 6: Voorbeeld van een winninglocatie (Saaksum; circa 10 km ten oosten van Munnekezijl). Op de foto is 
de apparatuur te zien die nodig is voor de productie vanuit twee putten. De winninglocaties Moddergat, 
Lauwersoog en Vierhuizen zullen een vergelijkbaar uiterlijk krijgen.  

 
3.3. Aard en omvang constructie 

gastransportleiding 
Moddergat-Anjum 

Het op Moddergat geproduceerde gas zal 
worden afgevoerd naar Anjum GBI, waar 
het op specificatie zal worden gebracht 
voor aflevering aan de NV Nederlandse 
Gasunie. Voor het vervoer van het 
onbehandelde (natte) gas zal een circa 
7 km lange ondergrondse 
gastransportleiding worden aangelegd 
zoals aangegeven in figuur 5. Het tracé 
van de gastransportleiding is in het 
verleden goedgekeurd door de provincie 
Fryslân en met de betreffende 
grondeigenaren zijn reeds 
privaatrechtelijke contracten afgesloten. 
 
De gastransportleiding heeft een 
diameter van circa 40 cm en een 
ontwerpdruk van circa 130 à 140 bar. De 
geïsoleerde leiding zal minimaal 1,50 
meter onder het maaiveld worden 
aangelegd waardoor de werkbreedte 
tijdens de aanleg maximaal circa 35 
meter bedraagt. De afzonderlijke stalen 
buizen worden in het veld aaneengelast.  
 

De te vergraven grond (voornamelijk 
van akkers en bermen) en vooral de 
teelaardelaag, zal zoveel mogelijk in de 
oorspronkelijke staat worden 
teruggebracht. De aanleg van de 
gastransportleiding zal voor zover 
mogelijk plaatsvinden in de meest 
milieuvriendelijke perioden. Het leggen 
van de leiding neemt enkele maanden in 
beslag. 
 

3.4. Aard en omvang activiteiten 
locatie Lauwersoog 

De locatie Lauwersoog is aangelegd in 
1995/1996 waarna er 3 proefboringen 
zijn uitgevoerd die de gasvelden 
Lauwersoog West, Oost en C hebben 
aangetoond. Na de proefboringen zijn de 
exploratieputten, in afwachting van de 
productieplannen, veiliggesteld.  
 
De bestaande putten zullen voor de 
winning gereed worden gemaakt met 
behulp van een boorinstallatie (work 
over). Deze werkzaamheden nemen 
enkele weken tot maanden in beslag. 
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Verdere aanpassingen op de locatie 
hebben betrekking op het aansluiten van 
de putten op de gastransportleiding. De 
apparatuur die daarvoor zal worden 
geïnstalleerd bestaat in grote lijnen uit: 
! enkele afsluiters, pijpleidingen en 

meet- en regelapparatuur; 
! een transformatorhuisje; 
! een installatie voor het doseren van 

een middel tegen 
hydraat(ijs)vorming; 

! een installatie voor het verlagen van 
de gasdruk; 

! een pijp voor het afblazen van gas. Bij 
het drukvrij maken van de installatie 
bij onderhoudswerkzaamheden of 
onvoorziene omstandigheden kan gas 
vrijkomen dat ter plaatse zal worden 
afgeblazen. 

 
Afhankelijk van de productie zal er in de 
toekomst op de locatie Lauwersoog 
mogelijk een nieuwe put moeten worden 
geboord. Voor een beschrijving van de 
aard en omvang van de booractiviteiten 
zie paragraaf 3.10. 
 

3.5. Aard en omvang activiteiten 
gastransportleiding 
Lauwersoog-Anjum 

Het op Lauwersoog geproduceerde gas 
zal worden afgevoerd naar de Anjum 
GBI, waar het op specificatie zal worden 
gebracht voor aflevering aan de NV 
Nederlandse Gasunie. Voor het vervoer 
van het onbehandelde (natte) gas zal 
een circa 10 km lange ondergrondse 
gastransportleiding worden aangelegd 
zoals aangegeven in figuur 5. 
 
Bij de aanleg van de gastransportleiding 
komen de volgende bijzondere aspecten 
aan de orde: 
! kruising van de zeewerende dijk direct 

ten zuiden van de locatie Lauwersoog; 
! kruising van de wegen aan de voet 

van de zeewerende dijk; 
! aanleg van de gastransportleiding via 

de jachthaven; 
! horizontale boring van 

transportleiding vanaf de jachthaven 
tot voorbij de spuisluizen; 

! aanleg van een deel van de 
gastransportleiding aan de voet van 
de zeewerende dijk; 

! aanleg van een deel van de gastran-
sportleiding in de berm van de N361. 

 
In het MER zullen deze aspecten nader 
worden uitgewerkt. 
 
De gastransportleiding heeft een 
diameter van circa 30 cm en een 
ontwerpdruk van circa 130 à 140 bar. De 
geïsoleerde leiding zal minimaal 1,50 
meter onder het maaiveld worden 
aangelegd waardoor de werkbreedte 
tijdens de aanleg maximaal circa 35 
meter bedraagt. De afzonderlijke stalen 
buizen worden in het veld aaneengelast.  
 
De te vergraven grond (voornamelijk 
van akkers en bermen) en vooral de 
teelaardelaag, zal zoveel mogelijk in de 
oorspronkelijke staat worden 
teruggebracht. De aanleg van de 
gastransportleiding zal voor zover 
mogelijk plaatsvinden in de meest 
milieuvriendelijke perioden. Het leggen 
van de leiding neemt enkele maanden in 
beslag. 
 

3.6. Aard en omvang activiteiten 
op locatie Vierhuizen 

De locatie Vierhuizen is aangelegd in 
1995/1996 waarna 2 proefboringen zijn 
uitgevoerd die de gasvelden Vierhuizen 
Oost en West hebben aangetoond. Na de 
proefboringen zijn de exploratieputten, 
in afwachting van de productieplannen, 
veiliggesteld. 
 
De bestaande putten voor de gasvelden 
Vierhuizen Oost en West zullen voor de 
winning gereed worden gemaakt met 
behulp van een boorinstallatie (work 
over). Deze werkzaamheden nemen 
enkele weken tot maanden in beslag. 
 
Verdere aanpassingen op de locatie 
hebben betrekking op het aansluiten van 
de putten op de gastransportleiding. De 
apparatuur die daarvoor zal worden 
geïnstalleerd bestaat in grote lijnen uit: 
! enkele afsluiters, pijpleidingen en 

meet- en regelapparatuur; 
! een transformatorhuisje; 
! installaties voor het doseren van een 

middel tegen corrosie- en 
hydraat(ijs)vorming; 
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! een installatie voor het verlagen van 
de gasdruk; 

! een pijp voor het afblazen van gas. Bij 
het drukvrij maken van de installatie 
bij onderhoudswerkzaamheden of 
onvoorziene omstandigheden kan gas 
vrijkomen dat ter plaatse zal worden 
afgeblazen. 

 
Afhankelijk van de productie zal er in de 
toekomst op de locatie Vierhuizen 
mogelijk een nieuwe put moeten worden 
geboord. In dat geval zal de boring 
plaatsvinden binnen de begrenzing van 
het terrein. Voor een beschrijving van de 
aard en omvang van de booractiviteiten 
zie paragraaf 3.10. 
 

3.7. Aard en omvang activiteiten 
gastransportleiding 
Vierhuizen-Munnekezijl 

Het op Vierhuizen geproduceerde gas zal 
via de locatie Munnekezijl worden 
afgevoerd naar Grijpskerk GDF, waar het 
op specificatie zal worden gebracht voor 
aflevering aan de NV Nederlandse 
Gasunie. Voor het vervoer van het 
onbehandelde (natte) gas zal een circa 5 
km lange ondergrondse gastransport-
leiding worden aangelegd zoals 
aangegeven in figuur 5. Het tracé zal in 
overleg met de provincie Groningen en 
de betreffende grondeigenaren en 
instanties worden gekozen. 
 
De gastransportleiding heeft een 
diameter van circa 25 cm en een 
ontwerpdruk van 110 - 120 bar. De 
geïsoleerde leiding zal minimaal 1,50 
meter onder het maaiveld worden 
aangelegd waardoor de werkbreedte 
tijdens de aanleg maximaal circa 35 
meter bedraagt. De afzonderlijke stalen 
buizen worden in het veld aaneengelast.  
 
De te vergraven grond (voornamelijk 
van akkers en bermen) en vooral de 
teelaardelaag, zal zoveel mogelijk in de 
oorspronkelijke staat worden 
teruggebracht. De aanleg van de 
gastransportleiding zal voor zover 
mogelijk plaatsvinden in de meest 
milieuvriendelijke perioden. Het leggen 
van de leiding neemt enkele maanden in 
beslag. 

3.8. Aard en omvang activiteiten 
Anjum GBI 

Op de Anjum-locatie zullen, voor het 
opvangen van het natte gas, een 
slokkenvanger (slug catcher) en 
koelfaciliteiten worden aangelegd en 
zullen de aansluitingen (tie-ins) worden 
aangepast. Het gas uit Moddergat en 
Lauwersoog kan zoals beoogd bij het 
ontwerp binnen de bestaande capaciteit 
van Anjum GBI worden verwerkt.  
 

3.9. Aard en omvang activiteiten 
Grijpskerk GDF 

Op de locatie Grijpskerk hoeven geen 
aanpassingen te worden doorgevoerd 
omdat de gastransportleiding afkomstig 
van de locatie Vierhuizen op de locatie 
Munnekezijl word aangesloten (tie in) op 
de bestaande leiding naar Grijpskerk. 
Het gas uit Vierhuizen kan binnen de 
bestaande capaciteit van Grijpskerk GDF 
worden verwerkt. 
 

3.10. Aard en omvang 
booractiviteiten 

Het boren van nieuwe putten naar 
velden genoemd in deze startnotitie, ten 
behoeve van de productie, wordt 
uitgevoerd met behulp van een tijdelijk 
te plaatsen, demontabele boorinstallatie. 
De boorinstallatie is alleen tijdens het 
boren op het terrein aanwezig. Het 
boorproces duurt gemiddeld ca. drie 
maanden. Tijdens het boren vinden 
continue (dag en nacht) werkzaamheden 
plaats. Na afloop van de boring wordt de 
boorinstallatie afgebroken en afgevoerd 
naar elders. 
 
Sinds de jaren negentig heeft de 
techniek van het schuin boren 
(gedevieerd) een snelle ontwikkeling 
doorgemaakt. Waar voorheen slechts 
verticale boringen mogelijk waren, biedt 
gedevieerd boren nu een zekere mate 
van flexibiliteit in de ruimtelijke 
afstemming met andere 
gebruiksfuncties. 
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Door toepassing van gedevieerde 
boringen kan de totale putlengte in de 
gashoudende laag sterk worden verlengd 
en is het mogelijk geworden om vanaf de 
rand van het waddengebied gas te 
produceren vanuit de diepere 
bodemlagen onder het gebied zelf. Een 
en ander gaat wel gepaard met een 
langere boortijd. 
 

 
Figuur 7: Techniek van schuin boren 

 
In beginsel zal er op de locatie alleen 
worden afgefakkeld als er na een boring 
tijdelijk (doorgaans gedurende een 
aantal uren) getest of schoon 
geproduceerd moet worden. Bij gebruik 
van een boortechniek waarbij tijdens het 
boren gas vrijkomt zal het vrijkomende 
gas in beginsel niet worden afgefakkeld 
maar worden opgenomen in het 
productiesysteem. 
Dit is een gecontroleerde activiteit 
waarvoor een tijdelijke affakkelinstallatie 
zal worden gebruikt. Indien mogelijk zal 
affakkelen tijdens het testen worden 
voorkomen door het vrijgekomen gas af 
te voeren naar de 
gasbehandelingsinstallatie. 
 
De duur van een boring wordt geschat 
op een aantal maanden (continue 
activiteit). Een nieuwe boring gaat op 
hoofdlijnen gepaard aan de volgende 
activiteiten: 
! het bouwen van een kelder voor een 

nieuwe ontwikkelingsput; 
! het boren van de nieuwe 

ontwikkelingsput; 
! het aansluiten van de put. 
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4. DIRECT AANDACHTSGEBIED 
VAN DE VOORGENOMEN 
ACTIVITEITEN 

4.1. Algemeen 

Het directe aandachtsgebied omvat de 
gebieden boven de gasvelden (Nes, 
Moddergat, Lauwersoog C, West, Oost 
en Vierhuizen Oost en West) en de 
aangrenzende gebieden waar effecten 
van de productie kunnen worden 
verwacht. De gasvelden liggen 
grotendeels onder de Waddenzee ten 
noorden van de winninglocaties 
Moddergat en Lauwersoog, het 
Lauwersmeergebied en de noordwest 
hoek van de provincie Groningen. De 
Waddenzeekust ter plaatse wordt 
gekenmerkt door het binnendijks 
gelegen Lauwersmeergebied en 
agrarisch polderlandschap en het 
buitendijks gelegen waddenlandschap 
bestaande uit zomerpolders, kwelders, 
wadplaten, prielen en geulen.  
 
Indien het gas uit genoemde velden 
wordt gewonnen dan zal dit aan het 
oppervlak tot enige bodemdaling leiden 
in een gebied zoals aangegeven in 
figuur 8. Als grens van het 
aandachtsgebied is de buitenste 
bodemdalingcontour genomen van de 
verwachte bodemdaling van de 7 
gasvelden uit projectfase I tezamen. Alle 
locaties, gastransportleidingen en 
gebieden die direct worden beïnvloed 
door de productieactiviteiten vallen 
binnen deze bodemdalingcontour. In de 
figuur zijn ook de bodemdalingcontouren 
van de Ameland- en Groningen-velden 
opgenomen om inzicht te geven in een 
mogelijke overlap/cumulatie in de 
toekomst. 
 
In paragraaf 4.2 worden de belangrijkste 
gebieden beknopt beschreven. De 
bestaande toestand van het milieu in de 
gebieden zal in het MER worden 
beschreven voor zover deze in de 
toekomst kan veranderen onder invloed 
van de voorgenomen activiteit. Ook zal 
de te verwachte ontwikkeling van het 
milieu worden geschetst in het geval dat 
de activiteit niet wordt uitgevoerd. Deze 
zogenaamde autonome ontwikkeling van 
het milieu vormt de referentie voor het 
beschrijven van de te verwachten 

milieueffecten. In het MER zal - voor 
zover in dit stadium mogelijk - worden 
nagegaan of de voorgenomen activiteit 
leidt tot interventie met andere 
gebruiksfuncties in het gebied. 
 

4.2. Gebiedsbeschrijving 

Binnen het aandachtsgebied kunnen de 
volgende (deel)gebieden worden 
onderscheiden: 
! De Waddenzee met de deelgebieden: 

o De Peazemerlannen (kwelder en 
zomerpolder); 

o De kwelderwerken van west 
Groningen. 

! Het Lauwersmeergebied (Nationaal 
Park Lauwersmeer) en de 
(deel)gebieden: 
o De Bantpolder; 
o De Marnewaard. 

! Zuid-West Schiermonnikoog; 
! Terreinen benodigd voor 

gastransportleidingen en locaties. 
 
De Waddenzee (inclusief 
Peazemerlannen en kwelderwerken van 
Groningen) en het Lauwersmeer 
(inclusief de Bantpolder) vallen onder de 
werking van Vogel-/Habitatrichtlijn. 
 
Habitat richtlijn 
Bij de aanmelding van de Waddenzee als 
Habitatrichtlijngebied zijn ten aanzien 
van de natuurlijke habitats en wilde dier- 
en plantensoorten van communautair 
belang de volgende wezenlijke 
kenmerken genoemd: 
! gebied permanent met zeewater van 

geringe diepte; 
! overstroomde zandbanken; 
! bij eb droogvallende slikwadden en 

zandplaten; 
! voorkomen van gewone zeehond, 

grijze zeehond en zeeprik. 
 
Voorts dient ervan uitgegaan te worden 
dat de kwaliteit van het zeewater niet 
verslechtert en dat de habitats van 
genoemde soorten niet mogen worden 
verstoord. 
 
Vogelrichtlijn 
Bij de aanwijzing van de Waddenzee als 
Vogelrichtlijngebied zijn vogelsoorten 
opgenomen waarvan alle nodige 
maatregelen moeten worden genomen 
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om de populatie van deze soorten op 
niveau te houden of te brengen. 
Activiteiten die gevolgen kunnen hebben 
voor de Waddenzee en/of Lauwersmeer 
dienen in het licht van de 
hoofddoelstelling van de PKB Derde Nota 

Waddenzee en het Nationaal Park 
Lauwersmeer (duurzame bescherming 
en ontwikkeling als natuurgebied) te 
worden beoordeeld. In het MER zal dit 
nader worden uitgewerkt. 
 

 

 
Figuur 8: Contour van het directe aandachtsgebied 

 
4.2.1. De Waddenzee 

De Waddenzee (inclusief kwelders) is 
een internationaal erkend wetland dat 
zich uitstrekt van Esbjerg in het 
noordwesten van Denemarken via de 
kust van Sleeswijk Holstein in Duitsland 
tot aan Den Helder in west Nederland.  
 

De Waddenzee bestaat uit een systeem 
van kombergingsgebieden die een 
belangrijke rol spelen in de 
sedimentdynamiek. Voor deze fase van 
het project zijn vooral de 
kombergingsgebieden Pinkegat en 
Zoutkamperlaag van belang en, in veel 
mindere mate, de kombergingen 
Borndiep en Eilanderbalg. 
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Figuur 9: De Waddenzee met PKB-gebied (gearceerd), kombergingsgebieden (getrokken lijnen) en het 
aandachtsgebied (stippellijn) 

 
De Waddenzee kan worden getypeerd als 
een ondiepe randzee waarvan de 
morfologie het resultaat is van 
overwegend natuurlijke, erosie- en 
sedimentatieprocessen in wisselwerking 
met het proces van relatieve 
zeespiegelstijging. Samen met de 
Noordzeekustzone vormt de Waddenzee 
een uniek systeem van geulen, platen, 
getijdendelta�s, strandwallen, 
duinformaties en eilanden met een 
natuurlijke dynamiek. De dynamiek 
wordt bepaald door de voortdurende 
verplaatsing van water en sediment van 
onder invloed van getijden en 
reststromen (de motor van het 
ecosysteem). Het sediment en de 
voedselrijke stoffen die in de Waddenzee 
achter blijven, vormen de basis voor de 
hoge biologische (planten en dieren) 
productie in het gebied. Algen en 
bodemdieren dienen doorgaans als 
voedsel voor allerlei soorten vissen, 
vogels en zoogdieren. Dankzij de ruimte, 
de rust en het hoge voedselaanbod heeft 
de Waddenzee voor vogels een unieke 
functie als rust-, foerageer-, rui- en 
broedgebied. 
 

Naast de betekenis voor de natuur is de 
Waddenzee voor mensen van belang 
vanwege de volgende gebruiksfuncties: 
! Beroepsvisserij; 
! Recreatie/Natuurbeleving (met name 

wadlopen, sportvisserij en de 
pleziervaart); 

! Kustbescherming; 
! Militaire oefeningen; 
! Scheepvaart; 
! Delfstoffenwinning. 
 
De Waddenzee is aangewezen als 
speciaal beschermingszone in de zin van 
de Vogel-/Habitatrichtlijn, de Ramsar 
Conventie en de Natuurbeschermings-
wet, inzake het behoud van de 
natuurwaarden. Bestuur en beheer van 
het gebied zijn gericht op handhaving, 
herstel en verderen ontwikkeling van de 
natuurwaarden, waaronder vogelkundige 
waarde. 
 
De Peazemerlannen (kwelder en 
zomerpolder) 
Het buitendijks gelegen natuurterrein de 
Peazemerlannen ligt in het noordoosten 
van de provincie Fryslân. Het gebied 
bevindt zich op circa 1,2 km afstand van 
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de locatie Moddergat en grenst aan de 
binnendijks gelegen Bantpolder die deel 
uitmaakt van het Nationaal Park 
Lauwersmeer. Binnen de Waddenzee 
maken de Peazemerlannen deel uit van 
de komberging Zoutkamperlaag. Het 
natuurgebied is eigendom van het 
Wetterskip Fryslân en in beheer bij It 
Fryske Gea. 
 

 
Figuur 10: De Peazemerlannen (circa 164 hectare) 
aan de buitenzijde van de dijk in het noordoosten 
van Friesland.  

 
Binnen de Peazemerlannen kunnen drie 
kenmerkende gebieden worden 
onderscheiden, i.e. een zomerpolder, 
een kwelder (zowel een stukje 
�natuurlijke� kwelder als een voormalige 
zomerpolder) en slik-/wadplaten. 
 
De zomerpolder ligt direct aan de voet 
van de zeewering. Een zomerdijk aan de 
wadzijde beschermt de graslanden in de 
polder tegen overstromingen door hoge 
(storm)vloeden tijdens het 
begrazingsseizoen. Het gebied watert af 
via klepduikers. 
 
De huidige kwelder ligt tussen de 
zomerpolder en het wad. Het betreft een 
voormalige zomerpolder die in het 
verleden d.m.v. landaanwinningwerken 
en inpoldering tot stand is gekomen. Na 
het doorbreken van de buitenste 
zomerdijk in 1973 en 1979 heeft het 
gebied een natuurlijke ontwikkeling 
doorgemaakt waarin de huidige kwelder 
is ontstaan. Momenteel worden alleen 
nog de resten van de doorgebroken 
buitenste zomerdijk in stand gehouden 
ter bescherming van de hoge vooroever 
van de zeewering. 
 
Direct ten westen van de voormalige 
zomerpolder ligt een buitendijks 

kweldergebiedje waarvan het hoog 
gelegen deel langs de zeewering 
intensief en het laag gelegen deel langs 
de strekdam extensief wordt begraasd. 
 
De Peazemerlannen maken deel uit van 
de Waddenzee en dus ook van de 
speciaal beschermingszone Waddenzee 
(zie hierboven). 
 
De kwelderwerken van west 
Groningen 
De kwelders langs de kust van 
Groningen zijn door mensenhanden 
ontstaan in het kader van 
landaanwinning. Tegenwoordig vindt 
geen onderhoud van de kwelders meer 
plaats ten behoeve van landaanwinning 
maar worden alleen de bezinkvelden aan 
de wadzijde in stand gehouden om de 
achterliggende kwelders te beschermen 
tegen erosie. Vooral vanaf de jaren 
zeventig hebben de kwelders de functie 
van kustbescherming gekregen; vanaf 
1980 is daaraan een functie voor het 
herstel van de natuurlijke waarden 
toegevoegd. Sinds de jaren negentig 
wordt in dat kader dan ook van 
�kwelderwerken� i.p.v. kwelders 
gesproken. 
 
De Groninger-kwelders maken deel uit 
van de Waddenzee en dus ook van de 
speciaal beschermingszone Waddenzee 
(zie hierboven). 
 

 
Figuur 11: Het meest oostelijke deel van de 
kwelderwerken van Groningen 
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4.2.2. Het Lauwersmeergebied 

Het Lauwersmeer is een voormalige 
zeearm van de Waddenzee. De zeearm is 
in 1969 afgedamd en heeft zich 
sindsdien ontwikkeld tot een belangrijk 
zoetwater natuurgebied en wetland voor 
vogels. Eind 1991 is voor het 
Lauwermeergebied een Beheers en 
Ontwikkelingsvisie opgesteld en in 1994 
is een groot deel van het gebied 
aangewezen als staatsnatuurmonument. 
In 2003 heeft het gebied de status van 
Nationaal Park toegewezen gekregen. 
 
Het Nationaal Park Lauwersmeer ligt aan 
weerszijden van de grens tussen de 
provincies Fryslân en Groningen binnen 

het grondgebied van de gemeenten 
Kollumerland en Nieuwkruisland, 
Dongeradeel, Zuidhorn en De Marne. 
 
Het gebied wordt gekenmerkt door open 
water en een patroon van voormalige 
wadgeulen, prielen, platen en 
landaanwinningwerken, waarop zich 
sinds de afsluiting grotendeels spontaan 
een nieuwe begroeiing heeft ontwikkeld. 
In de huidige situatie zijn de brakke tot 
ontzilte graslanden de meest algemene 
graslanden in het Lauwersmeer. Ze 
komen verspreid over het hele gebied 
voor, vaak in grote, aaneengesloten 
oppervlakten.  
 

 

 
Figuur 12: Lauwersmeergebied  

 
Het gebied is van groot belang voor de 
waterhuishouding (waterafvoer en 
-berging) van Groningen en Friesland. 
De hoofdfunctie van het gebied is 
natuurbehoud en natuurontwikkeling. 
Naast de betekenis voor natuur en 
waterhuishouding kent het gebied de 
volgende gebruikfuncties: 

! recreatie; 
! landbouw; 
! militaire oefeningen; 
! waterstaatkundig beheer en 

scheepvaart; 
! jacht en wildbeheer; 
! beroepsvisserij. 
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Het Lauwersmeer is aangewezen als 
speciaal beschermingszone in de zin van 
de Vogelrichtlijn, de Ramsar Conventie 
en de Natuurbeschermingswet, inzake 
het behoud van de vogelstand. Beleid en 
beheer van het gebied zijn onder meer 
gericht op instandhouding en 
ontwikkeling van de vogelkundige en 
andere voor het wetland geldende 
waarden van het gebied. 
 
De Bantpolder 
De Bantpolder ligt in het uiterste 
noordoosten van Friesland en vormt de 
noordwest hoek van het Nationaal Park 
Lauwersmeer. Aan de oostzijde wordt de 
Bantpolder begrensd door de rijksweg 
N361 die van Lauwersoog naar Dokkum 
loopt. 
 

 
Figuur 13: De Bantpolder (circa 113 hectare) aan 
de binnenzijde van de dijk in het noordoosten van 
Friesland. 

 
De Bantpolder is in delen ingepolderd. 
Voor de inpoldering bestond het gebied 
uit kwelders en wadplaten en vormde 
het een geheel met de Peazemerlannen 
en de Waddenzee. Omstreeks 1945 is de 
zomerdijk om het zuidelijke gedeelte van 
de polder aangelegd; de bitumendijk, die 
doorloopt tot voorbij de 
Peazemerlannen, is in 1951 aangelegd. 
In 1969 (toen de Lauwerszee werd 
afgesloten) is het noordelijke deel (Hoek 
van de Bant) ingepolderd. Na deze 
inpoldering is het gebied in cultuur 
gebracht en zijn er sloten gegraven voor 
de afwatering.  
 
Tegenwoordig bestaat de Bantpolder 
voornamelijk uit ruig grasland met 
enkele sloten en hier en daar een plas of 
ondergelopen stuk weiland. Binnen de 

polder kunnen twee delen worden 
onderscheiden: 
! Het zuidelijke deel dat deel uit heeft 

gemaakt van de kwelder en een 
kleiige ondergrond heeft. Dit gedeelte 
ligt relatief hoog en droog en er is 
geen sprake van noemenswaardige 
kwel. 

! Het noordelijke deel dat deel uit heeft 
gemaakt van de Waddenzee, een 
zandige bodem heeft en veel lager 
ligt. Vooral in de sloten is sprake van 
zoute kwel; doordat het brakke water 
wegzakt in de zandige bodem treedt 
snel verzoeting op. Het is een 
belangrijk broedgebied voor 
weidevogels en wadvogels en 
gedurende vrijwel de gehele winter 
(van oktober tot en met eind mei) een 
belangrijk foerageergebied voor 
ganzen. Het aantal overwinterende 
ganzen kan oplopen tot 15.000 
exemplaren. 

 
De Bantpolder is in eigendom en beheer 
van Natuurmonumenten. Het beheer is 
gericht op het in stand houden van het 
ruige grasland, het open landschap en de 
betekenis van het gebied voor 
weidevogels en overwinterende ganzen. 
Om verstoring te voorkomen is het 
gebied afgesloten voor publiek. 
 
De Bantpolder maakt deel uit van het 
Lauwersmeergebied en dus ook van de 
speciaal beschermingszone Lauwersmeer 
(zie hierboven). 
 
De Marnewaard 
De Marnewaard ligt pal ten oosten van 
het Nationaal Park Lauwersmeer in de 
noordwest hoek van de provincie 
Groningen. Het gebied is ontstaan bij de 
afsluiting van de Lauwerzee van de 
Waddenzee in 1969. Van oorsprong was 
de Marnewaard een waddengebied met 
relatief hoge (zand)platen doorsneden 
met enkele wadgeulen.  
 
Na de afsluiting van de Lauwerszee is de 
Marnewaard ingericht als oefenterrein 
voor Defensie. Het oefenterrein bestaat 
uit een schietbaan, enkele zandbanen en 
een oefendorp. De rest van de 
Marnewaard bestaat uit open gras- en 
rietland, bossen en restanten van de 
voormalige wadgeulen. Een van die 
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geulen sloot vroeger aan op het 
Vierhuizergat. Deze geul ligt nu als een 
slenk midden in de Marnewaard. Direct 
ten zuiden van de slenk ligt nog een 
kleinere slenk die niet doorloopt tot aan 
de zeedijk. Aan de Lauwersmeerzijde 
staat de slenk via een gemaal in 
verbinding met het Nieuwe Robbengat. 
Aan de zeezijde loopt de slenk dood in 

een ondiep watertje dat tegen de dijk 
aan ligt, de Kwelplas. 
 
De Marnewaard wordt beheerd en 
gebruikt door het Ministerie van 
Defensie. Het waterbeheer in het gebied 
is in handen van het Ministerie van 
Defensie en het Waterschap 
Noorderzijlvest. 
 

 

 
Figuur 14: De Marnewaard in het noordwesten van Groningen: het hele gebied is zo�n 1500 ha groot waarvan 
70 ha worden ingenomen door het natuurterrein de Kwelplas aan de voet van de deltadijk 

 
4.2.3. Schiermonnikoog 

Het waddeneiland Schiermonnikoog 
wordt vanaf de tweede wereldoorlog 
beheerd door de Dienst der Domeinen 
die nog steeds de polder en enkele 
recreatieterreinen in het beheer heeft. 
Binnen het Nationaal Park kunnen 
verschillende deelgebieden worden 
onderscheiden die afhankelijk van de 
mate van bodemdaling wel of niet binnen 
het aandachtsgebied liggen (figuur 15). 
De ecologische betekenis en functies van 

de deelgebieden die binnen het 
aandachtsgebied vallen, zullen in het 
MER nader worden toegelicht. 
 
Schiermonnikoog maakt deel uit van de 
speciaal beschermingszone in de zin van 
de Vogel-/Habitatrichtlijn. Beleid en 
beheer van het gebied zijn onder meer 
gericht op de instandhouding en 
ontwikkeling van de vogelkundige 
waarde van het gebied. 
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Figuur 15: Schiermonnikoog; het zuid westelijke deel valt binnen het aandachtsgebied. 

 
4.2.4. Terreinen benodigd voor 

gastransportleidingen en 
locaties 

De terreinen die zullen worden gebruikt 
voor het aanleggen van 
gastransportleidingen bestaan 
voornamelijk uit cultuurgrasland en 
akkerland. In het MER zal worden 
beschreven of en in hoeverre er in de 
terreinen ecologische/archeologische 
waarden liggen. Hetzelfde geldt voor de 
terreinen nodig voor de werkzaamheden 
op de locaties voor zover deze niet 
binnen de huidige begrenzing van de 
locaties kunnen worden uitgevoerd. 
 

4.3. Ligging van de 
winninglocaties en tracés 

4.3.1. Locatie Moddergat en het 
tracé Moddergat-Anjum GBI 

De locatie Moddergat is gelegen in de 
gemeente Dongeradeel in de provincie 
Fryslân. De locatie ligt in een agrarisch 
cultuurlandschap ten zuidwesten van het 
dorp Moddergat op een afstand van circa 
800m van de dorpskern. Pal ten noorden 
van de locatie op een afstand van circa 
400m ligt de deltakering (waddendijk) 
en het wad met iets verder naar het 
oosten het buitendijkse natuurgebied de 
Peazemerlannen (figuur 16 & 17). 
 

Het tracé van de gastransportleiding 
Moddergat-Anjum GBI loopt vanaf de 
locatie door het agrarisch land ten 
zuiden van Moddergat en Paesens naar 
het zuidoosten parallel aan de Alddijk tot 
aan de Skanskerwei (verbindingsweg 
Anjum-Oostmahorn) om vervolgens deze 
weg in westelijk richting te volgen en pal 
ten noorden van Anjum GBI af te buigen 
naar het zuiden (figuur 5). 
 

 
Figuur 16: De reeds bestaande locatie Moddergat 
gelegen temidden van akkerland en 
cultuurgrasland. 
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Figuur 17: Locatie Moddergat, detail. In het midden 
van de locatie de twee bestaande putten met 
bijbehorende afsluiters. 

 
4.3.2. Locatie Lauwersoog en het 

tracé Lauwersoog-Anjum GBI 

De locatie Lauwersoog ligt in het meest 
oostelijke deel van de haven van 
Lauwersoog aan de buitenzijde en de 
voet van de zeewerende dijk (figuur 18 
& 19). De locatie maakt deel uit van een 
bedrijventerrein met een 
geluidszonering. Aan de noord- en 
westzijde van de locatie zijn diverse 
bedrijven gevestigd en windmolens 
geplaatst. Rond de locatie loopt een weg 
die alleen aan de westzijde is afgesloten 
voor het verkeer. 
 

 
Figuur 18: De reeds bestaande locatie Lauwersoog 
(rood omkaderd) gelegen aan de oostzijde van de 
haven van Lauwersoog. 

 

 
Figuur 19: Locatie Lauwersoog, detail. In het 
midden van de locatie de drie bestaande putten 
met bijbehorende afsluiters. 

 
Het tracé van de gastransportleiding 
Lauwersoog-Anjum GBI loopt vanaf de 
locatie Lauwersoog over de zeewerende 
dijk, onder de N361 door en vervolgens 
over de recreantenhaven naar de meest 
westelijke deel van de haven. Vanaf de 
westpunt van het recreantenhaven loopt 
het tracé, via een horizontale boring, 
naar het parkeerterrein juist ten westen 
van de spuisluizen om vervolgens de dijk 
en de N361 aan de zuidzijde in 
westelijke richting te volgen tot aan de 
dijk van de Anjummer en Lioessenser 
polder. Vanaf de kruising van de dijk 
loopt het tracé pal naar het zuiden 
richting Anjum GBI. Vanaf de 
Skanskerwei (verbindingsweg Anjum-
Oostmahorn) sluit het tracé aan op het 
tracé Moddergat-Anjum ten noorden van 
Anjum en de weg Anjum-Oostmahorn 
zoals is aangegeven in figuur 5. 
 
4.3.3. Locatie Vierhuizen en het 

tracé Vierhuizen-Munnekezijl 

De locatie Vierhuizen is gelegen in het 
agrarische gebied ten oosten van het 
Lauwersmeer juist ten noordwesten van 
het dorp Vierhuizen. De locatie ligt aan 
de noordzijde van de N361 juist ten 
oosten van de kruising van de weg met 
de Oude Provinciale Dijk (figuur 20 & 
21).  
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Figuur 20: De reeds bestaande locatie Vierhuizen 
gelegen temidden van akkerland 

 

 
Figuur 21: Locatie Vierhuizen, detail. In het midden 
van de locatie de twee bestaande putten met  
bijbehorende afsluiters. 

 
Het tracé van de gastransportleiding 
Vierhuizen-Munnekezijl loopt 
voornamelijk door agrarisch gebied met 
uitzondering van het traject rond 
Zoutkamp dat aan de westzijde zal 
worden gepasseerd onder andere door 
middel van een horizontale boring onder 
het Reitdiep door. 
Op de locatie Munnekezijl sluit het tracé 
aan op de bestaande gastransportleiding 
naar Grijpskerk zoals aangegeven in 
figuur 5. 
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5. MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN 

Dit hoofdstuk gaat globaal in op de 
mogelijke milieueffecten van de 
beschreven voorgenomen activiteiten. 
Voor de afbakening van de te 
beschrijven milieueffecten is onderzocht 
welke milieuaspecten in meer of mindere 
mate worden beïnvloed. 
 
In het MER zullen voor de verschillende 
(deel)activiteiten de mogelijke 
milieueffecten worden beschreven en 
vergeleken met de autonome 
ontwikkeling. Bij deze vergelijking vormt 
de autonome ontwikkeling van het in 
hoofdstuk 4 beschreven gebied, inclusief 
de verschillende gebruiksfuncties, het 
referentiekader. 
 
Een en ander vindt plaats in het kader 
van de passende beoordeling die moet 
worden uitgevoerd binnen de 
Vogel-/Habitatrichtlijn en hetgeen is 
bepaald in het Structuurschema Groene 
Ruimte (SGR) en de PKB Derde Nota 
Waddenzee. 
 

5.1. Ruimtebeslag, geluid en licht 

Locaties 
Door gebruik te maken van de bestaande 
locaties en exploratieputten die geschikt 
worden gemaakt voor productie, wordt 
additioneel ruimtebeslag voorkomen en 
de visuele impact beperkt. Eventuele 
extra putten zullen zoveel mogelijk 
binnen de grenzen van de bestaande 
locaties worden gerealiseerd. 
 
Geluidsemissies zullen tot een minimum 
worden beperkt door gebruik te maken 
van geluidsarme apparatuur en waar 
nodig door afscherming. Geldende 
geluidsnormen zullen niet worden 
overschreden. Ook de verlichting zal 
voor zover de regelgeving dit toelaat 
worden afgeschermd en worden 
geminimaliseerd om effecten op de 
omgeving te beperken. 
 
Pijpleidingen 
De tracés zullen in overleg met de 
betreffende overheden en beheerders 
zoveel mogelijk worden ingepast zowel 
in ruimte als in tijd. Voor wat betreft het 
tracé van Lauwersoog-Anjum GBI zal 
aansluiting worden gezocht met het 

eerder aan te leggen tracé van 
Moddergat-Anjum GBI waarvoor reeds 
de benodigde vergunningen zijn 
verworven. Voor wat betreft het tracé 
vanaf Lauwersoog en Vierhuizen zullen 
alternatieve routes worden onderzocht 
(paragraaf 5.9). In de MER zal aandacht 
worden besteed aan de gevolgen voor 
het milieu voor wat betreft de aanleg 
van de pijpleidingen. 
 

5.2. Gasvormige emissies 
(vluchtige koolwaterstoffen) 

Op de locaties Moddergat, Lauwersoog 
en Vierhuizen komen, afgezien van 
diffuse emissies door flenzen en 
veiligheidskleppen, geen continue 
gasvormige emissies vrij. Slechts als er 
grootschalig onderhoud plaatsvindt of in 
het geval van een productiestoring of 
dreigende calamiteit waarbij de 
installatie zo snel mogelijk drukvrij moet 
worden gemaakt, zal het gas worden 
afgeblazen (discontinue emissies). Voor 
dat doel is een aparte afblaaspijp 
aanwezig. 
 

5.3. Vloeibare en vaste 
afvalstoffen 

Op de locaties Moddergat, Lauwersoog 
en Vierhuizen komen vanuit het proces 
geen vloeibare of vaste afvalstoffen vrij. 
Vloeibare of vaste afvalstoffen die 
vrijkomen tijdens het onderhoud worden 
uitsluitend verwerkt door erkende 
externe verwerkers. In het MER zal 
worden gemeld welke stoffen het betreft. 
 

5.4. Bodemdaling 

Ten gevolge van gaswinning zal aan de 
oppervlakte een gelijkmatige 
schotelvormige bodemdaling optreden. 
De mate en periode waarin bodemdaling 
plaatsvindt zal in het MER nader worden 
toegelicht waarbij de gegevens en 
resultaten van het RIKZ rapport 
2004.025 d.d. 14 juni 2004 worden 
meegenomen. In het MER wordt in 
verband hiermee ingegaan op de wijze 
waarop de bodemdaling wordt 
gemonitord en hoe de bodemdaling zich 
verhoudt tot de draagkracht van het 
waddensysteem.  
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De effecten van bodemdaling 
manifesteren zich verschillend in de 
onderscheiden deelgebieden. Dit is het 
gevolg van de aan- of afwezigheid van 
sedimentatieprocessen die een zekere 
daling kunnen compenseren. Op het 
vaste land waar niet of nauwelijks 
sediment afzetting plaatsvindt, treedt 
meestal schotelvormige bodemdaling op 
terwijl op het wad geen herkenbaar 
patroon van bodemdaling ontstaat. 
Bodemdaling op het wad heeft een effect 
op sedimentatieprocessen in het gehele 
kombergingsgebied waarin de daling 

plaatsvindt. Een lokale daling binnen een 
komberging trekt sediment aan dat over 
de komberging wordt verdeeld waardoor 
de daling wordt gecompenseerd. Hoge 
kwelders en zomerpolders nemen in 
deze een tussenpositie in vanwege de 
beperkte aanvoer van sediment met het 
binnendringende zeewater. Ten aanzien 
van bodemdaling zullen in het MER dan 
ook verschillende gebieden worden 
onderscheiden en zullen verschillende 
grootheden worden gebruikt om de 
effecten van bodemdaling te duiden. 
 

 

 
Figuur 22: Het aandachtsgebied in fase I van het exploratie/winningprogramma. 

 
Bodemdaling in een komberging zal 
worden uitgedrukt als de gemiddelde 
dalingsnelheid van de bodem van het 
kombergingsgebied (volumevergroting 
gedeeld door oppervlakte per 
tijdseenheid). In het MER zullen 
volumeveranderingen van de 
kombergingen in relatie tot bodemdaling 
ten gevolge van gaswinning en 

compenserende sedimentatieprocessen, 
worden beschreven. 
 
Bodemdaling op het land zal worden 
beschreven aan de hand van 
bodemdalingcontouren waarin ook het 
diepste punt van de bodemdalingschotel 
is opgenomen. 
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Figuur 23: Overzicht van de ligging van de gasvelden. In groen de 7 velden waarop deze startnotitie betrekking heeft. In donkergroen 
de thans producerende gasvelden met daarbij de gemodelleerde bodemdalingscontouren op land in de productieperiode tot en met 
2003. Voor kombergingsgebieden Pinkegat en Zoutkamperlaag is de gemiddelde bodemdalingsnelheid aangegeven, eveneens voor
de productie tot en met 2003. De gemiddelde bodemdalingsnelheid per kombergingsgebied is bepaald met behulp van 

  modelberekeningen op basis van gemeten daling op land en geomechanische veldgegevens. 

 
Randen van kwelders zijn gevoelig voor 
bodemdaling en vooral voor de snelheid 
waarmee bodemdaling optreedt. In het 
MER zal worden ingegaan op de 
verwachte bodemdalingsnelheid in het 
gebied en de verwachte 
sedimentatiesnelheden in de Waddenzee. 
 

5.5. Lichte aardbevingen 

De winning van aardolie en/of aardgas 
gaat in het algemeen gepaard met een 
daling van de druk in de ondergrond. 
Een dergelijke spanningsverandering kan 
leiden tot plotselinge bewegingen langs 
bestaande breuken, waardoor een lichte 
aardbeving plaatsvindt. 
 
Boven reeds producerende voorkomens 
in Noord-Friesland en het Waddengebied 
(Ameland, Anjum, Munnekezijl, etc.) is 
tijdens de winning van 10 tot 90% van 
de winbare hoeveelheid gas, geen enkele 
lichte aardbeving geregistreerd. 

Sinds het begin van de jaren negentig 
hebben verschillende instanties, 
waaronder de overheid, kennisinstituten 
en mijnbouwmaatschappijen, zich 
gezamenlijk met de problematiek van 
lichte aardbevingen bezig gehouden. 
Momenteel zijn bovengenoemde 
instanties verenigd in het Technisch 
Platform Aardbevingen (TPA). Hiermee is 
alle aanwezige kennis op het gebied van 
aardbevingen gebundeld en kan deze 
optimaal worden ingezet met 
gebruikmaking van de meest actuele 
stand der techniek.  
 
Om een gekwantificeerde schatting te 
kunnen geven van de kans op een 
geïnduceerde beving voor velden 
waarvoor nog geen algemeen seismisch 
'hazard' model beschikbaar is, is op 
initiatief en onder begeleiding van het 
TPA door TNO-NITG een studie 
uitgevoerd naar de fysische en 
geologische parameters die de 
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gevoeligheid van olie-/gasvelden voor 
het optreden van aardbevingen bepalen 
(van Eijs et al, 2004). Gebaseerd op de 
resultaten van deze studie zal in het MER 
worden aangegeven of, en zo ja, hoe 
groot de kans is dat er in de toekomst 
tijdens gaswinning uit de in dit MER 
beschreven voorkomens lichte 
aardbevingen geïnduceerd zullen 
worden. Het KNMI heeft aan de hand 
van een statistische benadering van 
geregistreerde aardbevingen bepaald dat 
aardbevingen als gevolg van 
olie-/gaswinning niet zwaarder zullen 
zijn dan magnitude 3,9 op de schaal van 
Richter (van Eck et al, 2004). 
 

5.6. Ecologie/Natuur 

Werkzaamheden die samenhangen met 
het aanpassen van locaties, het leggen 
van gastransportleidingen en het winnen 
van gas kunnen een effect hebben op 
natuurwaarden en het ecologisch 
functioneren van terreinen binnen het 
aandachtsgebied. Daarbij moet worden 
gedacht aan directe effecten van 
menselijke activiteit (geluid, licht, graaf-, 
constructiewerkzaamheden) en indirecte 
effecten als van bodemdaling. In dit 
project zijn de directe effecten over het 
algemeen beperkt in ruimte en tijd, 
terwijl de indirecte effecten zich 
uitstrekken over een relatieg grote 
ruimte en tijd. Bij effecten van 
bodemdaling op de ecologie/natuur in 
het aandachtsgebied gaat het om 
effecten op de sediment- en 
waterhuishouding in het beïnvloede 
getijdengebied en binnendijkse 
(natuur)gebieden. Deze effecten zullen 
in het MER nader worden uitgewerkt. 
 

5.7. Waterhuishouding 

Aangezien de winninglocaties al zijn 
aangelegd zijn er geen civieltechnische 
ingrepen vereist met blijvende invloed 
op de waterhuishouding c.q. 
grondwaterstanden. Voor de aanleg van 
de gastransportleiding zal een 
beschrijving worden opgenomen van 
mogelijke effecten op het grondwater 
(tijdelijke bronnering) en de 
waterhuishouding 
(kwaliteit/kwantiteitsbeheer). 
 

5.8. Calamiteiten en incidenten 

Naast effecten op het milieu ten gevolge 
van constructiewerkzaamheden, aanleg 
van de gastransportleidingen, boringen 
en winningactiviteiten, zal het MER 
ingaan op effecten die op kunnen treden 
als gevolg van eventuele calamiteiten en 
incidenten. Ook worden de maatregelen 
ter voorkoming en bestrijding van 
dergelijke calamiteiten en incidenten 
behandeld (mitigerende maatregelen). 
 

5.9. Alternatieven 

Het 0-alternatief 
Het 0-alternatief is het alternatief 
waarbij de voorgenomen plannen niet 
worden gerealiseerd. Voor de NAM als 
initiatiefnemer is dit geen optie maar 
voor het MER kan het 0-alternatief 
dienen als referentie waarbij de 
milieugevolgen van de activiteiten 
vergeleken worden met het 0-alternatief 
(autonome ontwikkeling). 
 
Uitvoeringsalternatief 
Uitvoeringsalternatieven zijn realistische 
alternatieven voor de voorgenomen 
activiteit zoals: 
! het aanleggen van het tracé 

Lauwersoog-Anjum GBI langs de 
dijk/weg of door het Lauwersmeer; 

! het aanleggen van het tracé 
Vierhuizen-Munnekezijl westelijk van 
Zoutkamp (2 alternatieven); 

! de landschappelijke inpassing van de 
locaties; 

! de volgorde waarin de verschillende 
onderdelen van het project worden 
gerealiseerd; b.v. eerst tracés 
aanleggen om affakkelen op de 
locaties te minimaliseren. 

 
In het MER zal worden aangegeven 
welke alternatieven in aanmerking 
komen waarbij het gebruik van de 
bestaande locaties als uitgangspunt 
dient.  
 
Meest milieuvriendelijke alternatief 
(m.m.a.) 
Het m.m.a. leidt op basis van technische 
en milieu uitvoeringsalternatieven tot de 
beste bescherming van het milieu. Dit 
alternatief zal in het MER worden 
beschreven. 
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Daarbij moet worden gedacht aan: 
! het minimaliseren in aantal en 

omvang van productielocaties; 
! uitvoering van constructie- en 

productiewerkzaamheden in de voor 
het milieu minst verstoringgevoelige 
perioden; 

! aanleg gastransportleidingen in minst 
verstoringgevoelige gebieden. 

 

5.10. Leemten in 
kennis/onzekerheden 

Eventuele leemten in kennis als bedoeld 
in artikel 7.10 van de Wet milieubeheer 
zullen worden beschreven in het MER 
Daarbij zal worden uitgegaan van de 
bevindingen beschreven in het RIKZ 
rapport (RIKZ/2004.025 d.d. 14 juni 
2004). Het rapport behandelt vragen en 
onzekerheden rond bodemdalingstudies 
in de Waddenzee en is in opdracht van 
de ministeries Economische Zaken (EZ), 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
(LNV) en Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer (VROM) 
opgesteld. 
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6. REGELGEVING 

In dit hoofdstuk wordt een beknopt 
overzicht gegeven van de toepasselijke 
regelgeving.  
In het MER zal uitgebreid worden 
ingegaan op de relevantie van 
betreffende regelgeving. 
 

6.1. Besluit m.e.r. 1994 laatst 
gewijzigd 23 dec. 2004 (Stb. 
224) en 1-1-2003) 

De voorgenomen activiteiten (fase l) 
vallen onder de werking van het Besluit 
m.e.r. 1994. 
Met het in werking treden van het 
Mijnbouwbesluit op 1-1-2003, luidt het 
besluit m.e.r.1994 (voorzover van 
toepassing voor onderhavige activiteiten) 
als weergegeven in Tabel 1. 
 

Tabel 1: MER plicht onderdeel C van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 

cat. activiteiten gevallen besluiten 
17.1 opsporing van 

aardolie en -gas 
binnen gevoelig gebied 
Een gevoelig gebied is: 
! beschermd natuur monument 
! wetland gebied overeenkomstig Ramsar 

overeenkomst 1971 
! speciale beschermingszone ingevolge 

Vogelrichtlijn 
! speciale beschermingszone ingevolge 

Habitatrichtlijn 
! begrensd kerngebied ingevolge de 

ecologische hoofdstructuur als vastgelegd 
in bestemmingsplan/ streekplan of EHS 
behorend bij deel 4 SGR 

 

besluit ex artikel 40 
lid 2 Mijnbouwwet 
 
of 
 
een ander besluit 
waarop afdeling 3.5 
Awb en afdeling 13.2 
van de Wm van 
toepassing zijn. 
 

17.2 winning van 
aardolie en -gas 

gewonnen hoeveelheid aardgas meer dan 
500.000 m3 per dag 
 

idem 

 
 
Op basis van het voornoemde zijn de 
MER-plichtige besluiten: de Wet 
milieubeheer vergunningen voor de 
winninglocaties Moddergat, Lauwersoog 
en Vierhuizen. 
 

6.2. Van toepassing zijnde 
regelgeving in het 
waddengebied 

De belangrijkste wet- en regelgeving in 
relatie tot de uit te voeren activiteiten in 
fase l bestaan uit internationale 
regelgeving en regelgeving op nationaal 
niveau. 
 

6.3. Internationale 
regelgeving/afspraken 

Als toepasselijke internationale 
regelgeving in het waddengebied kunnen 
worden genoemd: 
! Europese richtlijn voor Strategische 

Milieubeoordeling; 
! Kaderrichtlijn water; 
! Ramsar Conventie; 
! Conventie van Bern; 
! World Heritage Convention; 
! Trilateraal overleg Wadden landen; 
! Habitatrichtlijn; 
! Vogelrichtlijn. 
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Europese richtlijn (richtlijn 
2001/42/EG) voor strategische 
milieubeoordeling (SMB-richtlijn) 
De SMB-richtlijn beoogt het verrichten 
van een milieueffectbeoordeling door 
bevoegde gezagen voor plannen en 
programma�s waarin opgenomen MER-
plichtige activiteiten (waaronder 
onderhavige gasexploratie 
winningactiviteiten). De implementatie 
datum van deze richtlijn is 21 juli 2004. 
De richtlijn geldt in geval van een al 
lopende planprocedure eerst 24 
maanden na de implementatiedatum.  
Indien derhalve de PKB Derde Nota 
Waddenzee zal worden vastgesteld voor 
21 juli 2006 valt dit plan niet onder de 
werking van deze richtlijn.  
De richtlijn geldt in beginsel voor 
plannen die hun wettelijke grondslag 
hebben in de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening zoals streekplannen, 
bestemmingsplannen, etc. Wanneer het 
opstellen van deze plannen/programma�s 
beginnen na 21 juli 2004 dient hiervoor 
een milieueffectbeoordeling te worden 
verricht overeenkomstig de richtlijn. 
Daarbij kan gebruik worden gemaakt van 
het MER Aardgaswinning Waddengebied 
vanaf locaties Moddergat, Lauwersoog en 
Vierhuizen. 
 
Kaderrichtlijn Water 
De Water Framework Directive (WFD) is 
van toepassing op zowel de Waddenzee 
als het Lauwersmeer. Het WFD is het 
meest belangrijke deel van EU wetgeving 
op het gebied van water op dit moment. 
Het doel van de WFD is om alle 
binnenlandse en kustwateren de �good 
status� te laten bereiken rond 2015.  
 
Ramsar Conventie 
In 1971 werd het Verdrag van Ramsar 
(de Ramsar Conventie) gesloten. In de 
Waddenzee verblijft van 25 
watervogelsoorten meer dan 1% van de 
wereldpopulatie. 
 
Conventie van Bern 
Het Verdrag van Bern inzake het behoud 
van wilde dieren en planten en hun 
natuurlijke leefmilieu in Europa (1979) 
heeft als doel het behoud van wilde 
dieren en planten en hun natuurlijk 
leefmilieu in Europa, met daarbij 

bijzondere aandacht voor migrerende 
diersoorten. 
 
Wereld Erfgoed Conventie 
Het ministerie van Landbouw is van plan 
om (na consultatie van de betrokkenen) 
de Waddenzee van Nederland, tezamen 
met het deel van Duitsland en 
Denemarken, aan te melden als 
Werelderfgoed bij de Unesco, de 
cultuurorganisatie van de Verenigde 
Naties. De status van Werelderfgoed 
heeft geen juridische gevolgen en kan 
gezien worden als een internatonale 
erkenning van de bijzondere kwaliteiten 
van dit gebied. 
 
Europese Vogel� en Habitatrichtlijn 
De Vogelrichtlijn (1979) en de 
Habitatrichtlijn (1992) beogen een 
bescherming van zowel gebieden als 
soorten in hiervoor aangewezen speciale 
beschermingszones. Met het in werking 
treden van de Flora en faunawet op 
1-4-2002 en met het in werking treden 
van de nieuwe Natuurbeschermingswet 
1998 (naar verwachting in 2005) 
zijn/worden de bepalingen in 
voornoemde Europese richtlijnen 
omgezet in nationale regelgeving. De 
Waddenzee en het Lauwersmeer (alleen 
Vogelrichtlijn) vallen onder de werking 
van deze regelgeving. In het MER zal 
met betrekking tot het bepaalde in deze 
regelgeving worden ingegaan op de 
beschermde soorten en gebieden in 
relatie tot de voorgenomen activiteiten. 
Tevens zal daarbij aandacht worden 
besteed aan het afwegingskader als 
aangegeven in deze richtlijnen. 
 

6.4. Nationale regelgeving 

De nationale regelgeving bestaat uit 
wetten, nota�s, beleidsplannen, etc. op 
diverse bestuurlijke niveaus. Als 
belangrijkste hiervan kunnen worden 
genoemd: 
 
Wetten 
! Wet op de Ruimtelijke 

Ordening/Besluit Ruimtelijke 
Ordening; 

! Woningwet/Bouwverordening/ 
Bouwbesluit; 

! Natuurbeschermingswet; 
! Flora en fauna wet; 
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! Wet milieubeheer/MER-besluit; 
! Mijnbouwwet/Mijnbouw 

Besluit/Mijnbouw Regeling. 
 
Nota�s en plannen 
Hieronder wordt een opsomming 
gegeven van nota�s en plannen die een 
toetsende betekenis kunnen hebben voor 
de nog te nemen besluiten.  
 
Op rijksniveau 
! PKB Derde Nota Waddenzee; 
! Derde Energienota 1995/1996; 
! Structuurschema Groene Ruimte; 
! Nationale milieubeleidsplannen; 
! Natuurbeleidsplan; 
! Nota Natuur voor mensen; 
! Vierde nota waterhuishouding; 
! Beleidsnota Belvedère; 
! Nota Ruimte. 
 

Op provinciaal niveau 
! Provinciale Verordeningen; 
! IBW I/II (Interprovinciaal beleidsplan 

waddengebied); 
! Beheers� en Inrichtingsplan 

Lauwersmeer/Waddenzee. 
 
Op gemeentelijk niveau (gemeenten 
De Marne en Dongeradeel) 
! Bestemmingsplannen; 
! Gemeentelijke 

beleidsplannen/verordeningen. 
 

6.5. Te nemen besluiten 

Voor de uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten in fase l moeten nog een 
aantal besluiten worden genomen door 
diverse bevoegde gezagen. De mogelijk 
nog te nemen besluiten worden in Tabel 
2 nader aangeduid.  

Tabel 2: Te nemen besluiten 

Wettelijk kader Bevoegd gezag Besluit 

Wet milieubeheer Minister van 
Economische Zaken 

! milieuvergunning locatie Lauwersoog 
! milieuvergunning locatie Moddergat 
! milieuvergunning locatie Vierhuizen 

Mijnbouwwet Minister van 
Economische Zaken 
 
Provincies Groningen en 
Fryslân 

! instemming winningsplan 
! goedkeuring winningvergunning 
! planologische goedkeuringen 
! tracé besluit gtl Lauwersoog-Anjum 
! tracé besluit gtl Vierhuizen-

Munnekezijl 

Wet Ruimtelijke Ordening Gemeente De Marne 
Gemeente Dongeradeel 
Provincie Groningen 
Provincie Fryslân 

! bestemmingplan Lauwersoog 
! bestemmingsplan Moddergat 
! bestemmingsplan Vierhuizen 

Woningwet Gemeente De Marne 
Gemeente Dongeradeel 

! bouwvergunning Moddergat 
! bouwvergunning Lauwersoog 
! bouwvergunning Vierhuizen 
! aanlegvergunningen 

gastransportleidingen 

Waterstaatswetgeving Wetterskip Fryslân ! waterstaatkundige vergunningen 

Natuurbeschermingswet Minister van Landbouw 
Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit 

! natuurbeschermingswetvergunningen 
Lauwersoog, Moddergat en 
Vierhuizen. 

Flora en fauna wet Minister van Landbouw 
Natuurbeheer en 
Voedselkwaliteit 

! Ff wetvergunning gtl-en 

Grondwaterwet Provincies Groningen en 
Fryslân 

! onttrekkingvergunning gtl-en 

Wet verontreiniging 
oppervlakte wateren 

Wetterskip Fryslân ! lozingsvergunning gtl-en 
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6.6. Reeds genomen besluiten 

In het verleden zijn, met verkrijging van 
de hiervoor benodigde vergunningen, 
reeds diverse werken met betrekking tot 
de locaties Moddergat, Lauwersoog en 
Vierhuizen (fase l) uitgevoerd.  
In het MER zal worden ingegaan op de in 
het verleden door diverse bevoegde 
gezagen genomen besluiten met 
betrekking tot de locaties Moddergat en 
Lauwersoog en de betreffende 
gastransportleidingen.  
 

6.7. Stroomlijning procedures 

In het kabinetsstandpunt (brief 28 juni 
2004:TK 29684 nr. 1) is aangegeven dat 
�het kabinet zal zorgdragen voor 
coördinatie van vergunningverlening en 
denkt hierbij onder meer aan realisatie 
via de rijksprojectenprocedure�. 
 

Met gebruikmaking van de 
rijksprojectenprocedure wordt gestreefd 
naar een optimale stroomlijning van 
verschillende vergunning procedures 
(met verschillende bevoegde gezagen). 
De Minister van Economische Zaken zal 
daarbij optreden als coördinerend 
bevoegd gezag. Het coördinerend 
bevoegd gezag (de projectminister) 
zorgt ervoor dat rekening wordt 
gehouden met de onderlinge samenhang 
tussen de vast te stellen richtlijnen en 
dat bij het nemen van de besluiten 
waarvoor het milieu effectrapport wordt 
opgesteld, rekening wordt gehouden met 
de onderlinge samenhang tussen de 
besluiten van de verschillende bevoegde 
gezagen. 
 
De in paragraaf 6.5. genoemde te nemen 
besluiten zullen worden meegenomen in 
de rijksprojectenprocedure. 
 

Tabel 3: Overzicht fasen in de m.e.r.-procedure en samenhang met overige vergunningprocedures. 

Milieueffectrapportage 
Termijnen Acties Initiatiefnemer  Acties Bevoegd Gezag  Acties Derden 

      

 Startnotitie      

   Bekendmaking    

4 wkn 9 wkn 13      inspraak/advies  
 wkn     advies richtlijnen 

Commissie-m.e.r. 
 

 Overleg    

   Richtlijnen    

 Opstellen MER      
 Indienen MER      

6 wkn 8 wkn   Beoordeling 
Aanvaardbaarheid MER 

  

   Bekendmaking MER   

ten minste 
4 wkn 

   inspraak, advies 
en zienswijzen 

 

 5 wkn    toetsingsadvies 
Commissie-m.e.r. 

 

   Besluiten over de 
oprichting en aanleg 
van de installatie en 
gastransportleidingen 

  

 Uitvoeren 
Voorgenomen Activiteit 

    

   Evaluatie 
Milieugevolgen 
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BIJLAGE 1 
 
(Letterlijk volgens Tweede Kamer, vergaderjaar 2003�2004, 29 684, nr. 1)  
 
Gaswinning 
Winning, opslag en opsporing van aardgas geschiedt om dwingende redenen van groot 
openbaar belang en zal als zodanig worden meegewogen bij de individuele beoordelingen 
in het kader van de ruimtelijke bescherming van Vogel- en Habitatrichtlijngebieden en de 
Ecologische Hoofdstructuur.  
 
Het kabinet is van mening dat opsporing, opslag en winning van aardgas van groot 
belang zijn voor de Nederlandse voorzieningszekerheid en voor de transitie naar een 
duurzame energiehuishouding. 
Tevens levert gaswinning een aanzienlijke bijdrage aan de Nederlandse economie en de 
welvaart. Inzet van het kabinet is daarom om binnen de randvoorwaarden van wet en 
regelgeving en van een duurzame ontwikkeling zoveel mogelijk gas uit de Nederlandse 
bodem te halen, zodat het potentieel optimaal wordt benut. Het is daarom essentieel dat 
in Nederland een goed investeringsklimaat voor de olie- en gasindustrie blijft bestaan of 
verder wordt ontwikkeld. Voortzetting van het succesvolle kleine-veldenbeleid is in 
aanvulling op het Groningenveld hierbij van groot belang. Een relatief groot �klein veld� 
bevindt zich onder de Waddenzee. Op dit moment wordt er reeds gas gewonnen uit een 
aantal velden die zich geheel of gedeeltelijk onder de Waddenzee uitstrekken. 
 
Er is veel kennis beschikbaar over de effecten van gaswinning onder de Waddenzee, 
meer dan ten tijde van het gasbesluit uit 1999. In de brief van december 1999 heeft het 
toenmalige kabinet op basis van adviezen van externe deskundigen een aantal 
kernpunten geformuleerd over resterende onzekerheden. Deze hebben betrekking op de 
voorspelbaarheid van het waddenecosysteem, vertragingsfactor effecten, nulmeting, 
kwaliteit en kwantiteit van extra zandsuppletie, monitoring en injectie van water ter 
voorkoming van bodemdaling. Deze vragen heeft het kabinet, samen met enkele andere 
vragen, laten onderzoeken. Op basis van deze geactualiseerde kennis kan worden 
geconcludeerd dat de ecologische veranderingen die het gevolg zijn van bodemdaling 
door gaswinning als niet significant zijn te beschouwen ten opzichte van de natuurlijke 
variaties die optreden in de Waddenzee. Ook de onzekerheden over de effecten van 
bodemdaling door gaswinning worden als gering gekwalificeerd. Daarbij tekent het 
kabinet aan dat de natuur zich weliswaar niet voor 100% laat voorspellen, maar dat 
eventueel afwijkende gedragingen van de natuur via het �hand aan de kraan� principe 
kunnen worden ondervangen. 
 
Het kabinet is dan ook van oordeel dat op basis van alle thans beschikbare informatie de 
onzekerheden en twijfel over de gevolgen van gaswinning in voldoende mate zijn 
weggenomen. De gegevens en adviezen wijzen alle in dezelfde richting, namelijk dat 
gaswinning binnen strikte randvoorwaarden mogelijk is zonder significante gevolgen voor 
de natuur. 
 
Moratorium 
In het Hoofdlijnenakkoord is aangegeven dat wordt gestreefd naar een moratorium van 
tien jaren met betrekking tot het schuin boren naar gas onder de Waddenzee. Een 
moratorium betreft een vrijwillige afspraak tussen de staat en de 
mijnbouwmaatschappijen. Het kabinet heeft geconstateerd dat medewerking daaraan 
door de mijnbouwmaatschappijen is afgewezen, waardoor een moratorium niet kan 
worden gerealiseerd. 
Het kabinet is bovendien van mening, in overeenstemming met het advies van de 
Adviesgroep, dat de instelling van een moratorium voor gaswinning onder de Waddenzee 
ecologisch niet noodzakelijk is � om redenen zoals bovengenoemd � en economisch niet 
wenselijk is. Het in het Hoofdlijnenakkoord genoemde streven naar een moratorium van 
10 jaar voor gaswinning onder de Waddenzee wordt door het kabinet daarom verlaten. 
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Te hanteren grenzen 
Bovenstaand is aangegeven dat gaswinning binnen strikte randvoorwaarden mogelijk is 
zonder significante schade voor de natuur. De komende tijd zal het kabinet voor 
gaswinning grenzen formuleren. Het in de Mijnbouwwet voorgeschreven winningsplan en 
monitoringplan is een goed middel om de winning te sturen en grenzen te stellen aan de 
bodemdaling. Dit biedt de overheid de mogelijkheid om de juiste randvoorwaarden te 
stellen. De grenzen zullen worden uitgewerkt voor nieuwe activiteiten. 
 
Tevens zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met inpassing in het landschap. 
Als boortorens in het landschap moeten worden geplaatst, hetgeen overigens van 
tijdelijke aard is, zal zoveel mogelijk moeten worden gekeken onder meer met behulp 
van (verbeterde) technische mogelijkheden op welke wijze dit zo acceptabel mogelijk 
voor de landschappelijke omgeving kan worden gedaan. 
 
De totale gasreserves in het waddengebied bestaan uit de huidige productielocaties, de 
aangetoonde reserves in Paesens/Moddergat en Lauwersoog en de futures. Belangrijke 
constatering is dat deze locaties allemaal kunnen worden aangeboord vanaf locaties op 
het land. Het kabinet wil winning en exploratie van deze kleine velden onder de 
Waddenzee toestaan vanaf locaties buiten de Waddenzee en zal dit onder meer in de PKB 
Derde Nota Waddenzee zoveel mogelijk vastleggen. 
 
Het kabinet zal zorgdragen voor coördinatie van vergunningverlening en denkt hierbij 
onder meer aan realisatie via de rijksprojectenprocedure. 
 
Monitoring en bijstelling 
Het is van belang dat de grenzen die in de toekomst worden gesteld adequaat worden 
gemonitord door een onafhankelijke instantie zodat,indien nodig, kan worden ingegrepen 
volgens het principe van �hand aan de kraan�. Deze onafhankelijke instantie kan ook een 
rol spelen bij de toetsing aan de gestelde grenzen en het bevoegd gezag van dienst zijn 
bij de eventuele aanpassing van de diverse plannen. 
 
Investeringsklimaat en willekeurige afschrijving 
De Adviesgroep geeft het rijk in overweging om met de oliemaatschappijen te praten 
over het (weer) mogelijk maken van de willekeurige afschrijvingen, teneinde het 
investeringsklimaat te verbeteren. De Minister van Financiën heeft naar aanleiding van 
Kamervragen en op verzoek van VNO-NCW toegezegd de evaluatie naar de effecten van 
de afschaffing van de Willekeurige Afschrijving van investeringen op het Continentaal Plat 
(WACP) eerder te laten uitvoeren dan was gepland. De evaluatie zal in augustus 2004 
worden afgerond. Op basis van de uitkomsten van de evaluatie zal het kabinet nadere 
besluiten inzake de WACP nemen en zal de relatie van deze regeling met de Waddenzee 
bezien worden. 
 
Vervolgtraject 
De in deze brief op hoofdlijnen verwoorde kabinetsreactie op het advies van de 
Adviesgroep Waddenzeebeleid zal doorwerken en nader worden uitgewerkt in de PKB 
Derde Nota Waddenzee, waarin het integrale rijksbeleid voor de Waddenzee wordt 
opgenomen. Het streven van het kabinet is gericht op de opstelling van een aangepast 
deel 3 van de PKB Derde Nota Waddenzee in het najaar van 2004. Daarnaast zal het 
waddengasbeleid nadere uitwerking krijgen in de Gasbrief van de Minister van 
Economische Zaken. 
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