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Geachte voorzitter, 

 

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid De 

Lange (OSP) over de vondst van een gasveld bij Ee in Fryslân (ingezonden op 18 

januari 2012). 

 

1 

Heeft u kennis genomen van de berichten over een vondst van NAM van het 

grootste gasveld sinds 1995, in Noordoost Fryslân (vier miljard kubieke meter)? 

 

Antwoord  

Ja. 

 

2 

Bent u het met ons eens dat het Waddenfonds, als financiële 

nadeelcompensatieregeling van de negatieve gevolgen in het gebied, 

precedentwerking zou moeten hebben voor andere delfstofwinningsgebieden? 

 

3 

Bent u ook van mening dat dit ook van toepassing is om maatschappelijke onrust 

in het betreffende gebied zoveel mogelijk te voorkomen, ook in verband met een 

aantal actuele leefbaarheidskwesties zoals de toekomst van het ziekenhuis De 

Sionsberg in Dokkum en een nieuw gemaal bij Lauwersoog? 

 

4 

Zo ja, wilt u een nieuw fonds in overweging nemen waarbij in de toekomst 10% 

van de delfstofopbrengsten terugvloeien naar de betreffende regio (in dit geval 

naar de provincie Fryslân en de gemeente Dongeradeel)? 

 

Antwoord 2, 3 en 4 

 

In de Nederlandse systematiek vloeien de aardgasbaten naar de Staat.  

Het Waddenfonds is gecreëerd als onderdeel van de uitvoering van het rapport 

van de commissie Meijer over de aardgaswinning onder de Waddenzee. Er 

bestond daarbij geen relatie met de aardgasopbrengsten. Momenteel voer ik in 
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het kader van de gasrotondestrategie een verkenning uit naar mogelijkheden om 

de lokale acceptatie met betrekking tot mijnbouwactiviteiten te vergroten.  

Eén van de opties die ik hierbij bekijk, is een model waarbij een deel van de 

opbrengsten ten goede komt aan de regio waar de activiteit plaatsvindt.  

Ik wil hierbij benadrukken dat het hier om een eerste globale verkenning gaat, 

waarover ik de Tweede Kamer voor de zomer nader zal berichten. 

 

 

 

 

 

 

(w.g.) drs. M.J.M. Verhagen 

Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 


