
Bestuursorgaan Besluit

Minister van Economische Zaken 1. Rijksprojectbesluit Gaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en 
Vierhuizen ex. art. 39b Wet op de Ruimtelijke Ordening 

2. vergunning ex. art. 8.1 Wet Milieubeheer (‘milieuvergunning’), inrichting Moddergat
3. vergunning ex. art. 8.1 Wet Milieubeheer (‘milieuvergunning’), inrichting Lauwersoog 
4. vergunning ex. art. 8.1 Wet Milieubeheer (‘milieuvergunning’), inrichting Vierhuizen
5. instemming Winningsplan ex. art. 34 Mijnbouwwet
6. instemming Meetplan ex. art. 30 Mijnbouwbesluit

Minister van Landbouw, Natuur 7. vergunning ex. art. 19d Natuurbeschermingswet 1998, locatie Moddergat
en Voedselkwaliteit 8. vergunning ex. art. 19d Natuurbeschermingswet 1998, locatie Lauwersoog

9. vergunning ex. art. 19d Natuurbeschermingswet 1998, locatie Vierhuizen
10. vergunning ex. art. 19d Natuurbeschermingswet 1998, gastransportleiding Lauwersoog-Anjum
11. vergunning ex. art. 19d Natuurbeschermingswet 1998, gastransportleiding Vierhuizen-Munnekezijl
12. ontheffing ex. art. 75 Flora- en faunawet, gastransportleiding Lauwersoog-Anjum

Minister van Verkeer en Waterstaat 13. vergunning ex. art. 2 Wet beheer rijkswaterstaatswerken, gastransportleidingen Lauwersoog-Anjum en
Vierhuizen-Munnekezijl

College van Gedeputeerde Staten 14. ontheffing ex. bepaling 4 van Bijlage 10 Provinciale Milieuverordening Fryslân, gastransportleiding 
van Fryslân Lauwersoog-Anjum

College van Gedeputeerde Staten 15a. vergunning ex art. 11 Wegenreglement der provincie Groningen, gastransportleiding Lauwersoog-Anjum
van Groningen 15b. vergunning ex. art. 4 Kanalenreglement Groningen, gastransportleiding Lauwersoog-Anjum

16a. vergunning ex art. 11 Wegenreglement der provincie Groningen, gastransportleiding Vierhuizen-Munnekezijl
16b. vergunning ex. art. 4 Kanalenreglement Groningen, gastransportleiding Vierhuizen-Munnekezijl

Dagelijks Bestuur van 17. vergunning ex. art. 1 Wet verontreiniging oppervlaktewateren, gastransportleiding Lauwersoog-Anjum
Wetterskip Fryslân 18. vergunning ex. art. 1 Wet verontreiniging oppervlaktewateren, gastransportleiding Vierhuizen-Munnekezijl

19. ontheffing ex. art. 29 Keur Wetterskip Fryslân, gastransportleiding Lauwersoog-Anjum
20. ontheffing ex. art. 29 Keur Wetterskip Fryslân, gastransportleiding Vierhuizen-Munnekezijl

Dagelijks Bestuur van 21. vergunning ex. art. 1 Wet verontreiniging oppervlaktewateren, gastransportleiding Lauwersoog-Anjum
Waterschap Noorderzijlvest 22. vergunning ex. art. 1 Wet verontreiniging oppervlaktewateren, gastransportleiding Vierhuizen-Munnekezijl

23. vergunning ex. art. 21 Keur Waterschap Noorderzijlvest, gastransportleiding Lauwersoog-Anjum
24. vergunning ex. art. 21 Keur Waterschap Noorderzijlvest, gastransportleiding Vierhuizen-Munnekezijl

College van Burgemeester en 25. vergunning ex. art  2.1.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening, gastransportleiding Lauwersoog-Anjum
Wethouders van Dongeradeel 26. vergunning ex. art. 40 Woningwet (‘bouwvergunning’), locatie Moddergat

27. vergunning ex. art. 45 Woningwet (‘tijdelijke bouwvergunning’), locatie Moddergat

College van Burgemeester en 28. vergunning ex. art. 40 Woningwet (‘bouwvergunning’), locatie Lauwersoog
Wethouders van De Marne 29. vergunning ex. art. 45 Woningwet (‘tijdelijke bouwvergunning’), locatie Lauwersoog

30. vergunning ex. art. 40 Woningwet (‘bouwvergunning’), locatie Vierhuizen
31. vergunning ex. art. 45 Woningwet (‘tijdelijke bouwvergunning’), locatie Vierhuizen

KENNISGEVING
Ontwerpbesluiten voor winning en transport van aardgas in het Waddenzeegebied vanaf
de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen
Van 19 april tot en met 30 mei 2006 liggen 33 ontwerpbesluiten ter inzage. Deze ontwerpbesluiten doorlopen gezamenlijk de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht.

Achtergrond
Bij besluit van 15 april 2005 hebben de Ministers van EZ, VROM, LNV 
en V&W de Rijksprojectenprocedure (art. 39a e.v. Wet op de Ruimtelijke
Ordening) van toepassing verklaard op gaswinning onder de Wadden-
zee. Hierbij is de Minister van Economische Zaken aangewezen als 
projectminister. Als projectminister zal de Minister van Economische
Zaken een Rijksprojectbesluit nemen. Dit is het voor gaswinning onder
de Waddenzee benodigde ruimtelijke besluit. Daarnaast bevordert de
Minister van Economische Zaken als projectminister de coördinatie van
de voorbereiding van de op aanvraag en ambtshalve te nemen besluiten
van andere bestuursorganen.

Gaswinning en -transport door NAM
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (Schepersmaat 2, Assen) 
heeft het voornemen om reeds eerder door proefboringen aangetoonde
gasvelden, gelegen onder de Waddenzee in het gebied van de winnings-
vergunningen ‘Noord-Friesland’, ‘Groningen’ en ‘De Marne’ in productie
te nemen. NAM B.V. wil aardgas winnen uit de velden Nes, Moddergat,
Vierhuizen Oost, Lauwersoog West, Lauwersoog Centrum en 

Lauwersoog Oost vanaf de bestaande locaties Moddergat (gemeente
Dongeradeel, Fryslân), Lauwersoog en Vierhuizen (beide gemeente 
De Marne, Groningen). Het gewonnen gas zal, via nog aan te leggen
gastransportleidingen Moddergat-Anjum, Lauwersoog-Anjum en
Vierhuizen-Munnekezijl, onbehandeld worden afgevoerd naar de
bestaande gasbehandelingsinstallaties te Anjum en Grijpskerk.
Deze gastransportleidingen zijn gelegen in de gemeenten Dongera-
deel, Kollumerland en Nieuwkruisland (beide Fryslân) en De Marne
(Groningen).

Ontwerpbesluiten
Voor het aanleggen en in gebruik nemen van de vereiste productie-
locaties, het verrichten van boringen, het winnen van gas en het 
abandonneren van de productielocaties, alsmede voor het aanleggen 
en in gebruik nemen van de aardgastransportleidingen zijn, naast het
Rijksprojectbesluit, verschillende op aanvraag te nemen besluiten van
diverse bestuursorganen benodigd. Al deze besluiten doorlopen 
gelijktijdig dezelfde procedure. Dit betekent dat de ontwerpen van de 
volgende besluiten ter inzage zullen liggen:

Milieu-effectrapport
NAM B.V. heeft ten behoeve van de vergunningen op grond van de 
Wet milieubeheer een milieu-effectrapport (MER) opgesteld. Dit MER
heeft van 19 januari tot en met 2 maart 2006 ter inzage gelegen.
Het MER ligt nu opnieuw ter inzage, samen met de ingebrachte ziens-
wijzen en het toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r.

Waar kunt u de ontwerpbesluiten inzien?
Het ontwerp-Rijksprojectbesluit, de ontwerpen van alle bovengenoemde
besluiten, het MER en andere relevante stukken zullen vanaf woensdag
19 april tot en met dinsdag 30 mei 2006 ter inzage liggen op elk van 
de volgende adressen:
- Ministerie van EZ (Informatiecentrum), Bezuidenhoutseweg 30,

Den Haag, tel. 070 - 379 89 11
- Ministerie van LNV (DRZ-vestiging Noord), Cascadeplein 6, Groningen,

tel. 050 - 599 23 00
- Ministerie van V&W (Rijkswaterstaat Noord-Nederland), Keurloane 2,

Buitenpost, tel. 0511 - 54 84 84
- Provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden, tel. 058 - 2 925 925
- Provincie Groningen (Mediatheek, kamer E115), St. Jansstr 4, Groningen,

tel. 050 - 316 49 11
- Gemeente Dongeradeel, Koningstraat 13, Dokkum, tel. 0519 - 298 888
- Gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland, Van Limburg Stirumweg 18,

Kollum, tel. 0511 - 458 888
- Gemeente De Marne, R. Ritzemastraat 2, Leens, tel. 0595 - 575 500
- Wetterskip Fryslân, Harlingerstraatweg 113, Leeuwarden,

tel. 058 - 292 22 22
- Waterschap Noorderzijlvest, Stedumermaar 1, Groningen,

tel. 050 - 304 89 11.

Bovengenoemde stukken zijn ook op internet beschikbaar:
www.bureau-energieprojecten.nl.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken
Tot en met 30 mei 2006 kan eenieder zienswijzen ten aanzien van de
ontwerpbesluiten kenbaar maken bij het bestuursorgaan dat bevoegd 
is dat besluit te nemen. U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen aan:
Bureau Energieprojecten, t.a.v. de heer ir. H.G. de Brabander,
p/a SenterNovem, Postbus 93144, 2509 AC Den Haag.

Wij verzoeken u daarbij duidelijk te vermelden op welk(e) ontwerp-
besluit(en) uw zienswijze betrekking heeft door de naam van het besluit
en het bestuursorgaan te vermelden. Indien u mondeling wenst in 
te spreken, kunt u dit doen door te bellen met Bureau Energieprojecten,
tel. 070 - 379 89 79.
Het Bureau Energieprojecten zal zorg dragen voor het doorzenden van
uw mondelinge of schriftelijke zienswijze naar het bevoegde bestuurs-
orgaan.

U kunt ons verzoeken uw persoonlijke gegevens niet openbaar te maken.

Hoorzitting
Op 11 en 12 mei zal een hoorzitting worden georganiseerd.
Ook dan is het mogelijk zienswijzen op één of meer ontwerpbesluiten
kenbaar te maken. Deze hoorzittingen zijn:

donderdag 11 mei vrijdag 12 mei
Provinciehuis Groningen De IJsherberg
St. Jansstraat 4, Groningen Harddraversdijk 1, Dokkum
zaal open 18.00 uur zaal open 13.00 uur
aanvang 19.00 uur aanvang 14.00 uur

Wat gebeurt er met uw reactie?
De bestuursorganen zullen, rekening houdend met de ingebrachte
zienswijzen, naar verwachting binnen enkele weken na 30 mei de
besluiten nemen. Deze besluiten zullen te zijner tijd ter inzage gelegd
worden op dezelfde locaties als waar de ontwerpbesluiten ter inzage 
liggen. Voor een belanghebbende die op een ontwerpbesluit een ziens-
wijze heeft ingebracht, staat dan tegen dat besluit beroep open bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Nadere informatie
Voor het verkrijgen van een exemplaar van één van de ontwerpbesluiten,
voor het verkrijgen van nadere informatie over de inhoud daarvan of
voor informatie over de inspraakprocedure kunt u contact opnemen
met het Bureau Energieprojecten, tel. 070 - 379 89 79.
De ontwerpbesluiten kunt u ook downloaden via 
www.bureau-energieprojecten.nl.


