
  

Dit is een eerste (maandelijkse) “Nieuwsbrief” die u ontvangt van Tulip Oil om u op de hoogte te 

stellen/houden van de feitelijke ontwikkelingen rondom het geplande gaswinningsproject 

“Terschelling-Noord”. De brief is niet bedoeld als een discussiestuk, maar meer als een 

rapportage over de stand van zaken die inhoud geeft aan de transparantie die Tulip Oil m.b.t het 

project heeft toegezegd (en zal volhouden). Informatie zal ook worden gegeven door middel van 

andere communicatie kanalen zoals de website en inloopmiddagen/avonden. 

 

1: Aanvraag winningsvergunning 

Het Ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft van Tulip Oil de aanvraag voor de 

winningsvergunning “Terschelling-Noord” ontvangen. In het vervolgtraject wordt aan de 

Provincie Friesland, Staatstoezicht op de Mijnen, TNO en EBN hun advies daarover gevraagd. 

De adviezen gaan naar de Mijnraad; dit is een adviesorgaan van de Minister van EZ. De Mijnraad 

adviseert de Minister over de toe- of afwijzing van de aanvraag (of eventueel een toewijzing 

onder nadere voorwaarden). De verwachting is dat de Mijnraad in juni 2015 haar advies op stelt 

zodat de Minister in juli 2015 een besluit kan nemen.  

 

2: Wat komt er na de winningsvergunning 

Het hebben van een winningsvergunning betekent dat alleen Tulip Oil met het veld Terschelling-

Noord aan de slag mag gaan. Inhoudelijk is die vergunning niet echt spannend. Veel belangrijker 

is het traject na de verlening. Er moet dan een reeks van vergunningen worden aangevraagd en 

een winningsplan ter beoordeling worden voorgelegd aan een groot aantal partijen (de 

zogenaamde “Bevoegde Gezagen”). Deze vergunningaanvraag en het winningsplan wordt 

vergezeld door een Milieueffectrapport (MER). In het MER worden (onder meer) voor een aantal 

alternatieve locaties de milieueffecten beoordeeld en indien nodig mitigerende maatregelen 

voorgesteld. Dit MER geeft aan belanghebbenden – eilandbewoners of niet – de gelegenheid om 

visies en bezwaren bekend te maken. Het MER wordt voorafgegaan door een “Startnotitie”, die 

in juli/augustus  door Tulip Oil wordt ingediend. In de Startnotitie wordt uitgelegd op welke 

wijze het MER wordt uitgevoerd en hoe de milieueffecten worden beoordeeld. Over die 

Startnotitie meer in de volgende Nieuwsbrief. 

 

3: Het project Terschelling-Noord: status op dit moment 

Zoals gebruikelijk bij grote projecten dienen in het voorstadium vele zaken onderzocht te worden 

voordat een investeringsbeslissing kan worden genomen. Belangrijk daarin is het verkrijgen van 

de benodigde vergunningen voor het project.  

Op dit moment er is nog geen winningsvergunning, nog geen locatiekeuze, en alle overige 

vergunningen dienen nog aangevraagd te worden. Het project is op dit moment een plan voor het 

aanboren van het veld Terschelling-Noord middels een aantal putten, een behandelingsinstallatie 

voor het geproduceerde gas en het transport van dit gas naar het Nederlandse aardgasnet. Binnen 

dat plan zijn wij wel bezig met het benaderen van belanghebbenden in de ruimste zin, een 

“stakeholderconsultatie” (nationaal, regionaal en lokaal), issue- en risicoanalyse en verschillende 

onderzoeken. Dit om te kijken of het plan op een milieutechnisch, ecologisch, sociaal en 

economisch acceptabele manier uit te voeren is. 
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4: Keus van boor- en winningslocaties 
Zoals gezegd, op dit moment is er nog geen keuze gemaakt m.b.t. deze locaties, of die nu 

offshore, onshore, of een combinatie daarvan zijn. Wat wij wel doen, is een inventarisatie maken 

van de technisch/commerciële mogelijkheden evenals de ecologische en sociale effecten m.b.t die 

locaties. Deze effecten worden beschreven in het MER waarmee uiteindelijk een voorlopige 

voorkeurslocatie wordt gekozen. De Minister van Economische Zaken maakt uiteindelijke de 

definitieve keuze in overleg met de andere bevoegde gezagen waaronder de gemeente 

Terschelling. Voor een onshore locatie is het van belang dat het bestemmingsplan op Terschelling 

wordt gewijzigd. Een wijziging van dit bestemmingsplan is onderdeel van de juridische 

procedure. Een belangrijke factor binnen de technische mogelijkheden is dat een boring een 

maximale afstand hemelsbreed van 7 km tot het gasveld als beperking heeft. De uiteindelijke 

keuze van de locaties wordt mede bepaald door de inbreng van visies en bezwaren die door alle 

belanghebbenden in het kader van het MER worden ingebracht. Het is simpelweg niet aan Tulip 

Oil om die locaties gewoon even te bepalen. Wat wij op dit moment wel doen is – op zee is dat 

natuurlijk minder belangrijk – met eigenaren/pachters, etc.  op Terschelling gesprekken voeren 

over bereidheid om eventueel landlocaties ter beschikking te stellen. Concrete afspraken zijn nog 

niet gemaakt. 

 

5: De Klankbordgroep 

In 2014 is de Klankbordgroep (KBG) een aantal keren bijeen geweest om gedachten uit te 

wisselen over het  geplande project van Tulip Oil. De KBG is niet een formeel overlegorgaan dat 

namens alle Terschellingers en belangengroepen “afspraken” probeert te maken. Dit is een 

discussieplatform, met een beperkt aantal leden, dat meedenkt over de verschillende aspecten die 

bij een mogelijke gaswinning aan de orde zouden komen en hier kritische input op geeft. Centraal 

onderdeel is een mogelijk  ‘Convenant’, om daarin  - met alle betrokkenen - afspraken, zorgen en  

verdere besprekingen over zorgpunten vast te leggen. Convenanten zijn vrijwillige 

overeenkomsten tussen betrokken partijen in Nederland, een gangbaar onderdeel van het 

zogeheten Poldermodel. Over dit convenant zijn verkennende gesprekken gevoerd. 

 

6: Compensatie m.b.t. gaswinning 
Op dit moment is er geen (wettelijke) regeling m.b.t. compensatie (het ten goede komen van een 

deel van inkomsten van olie/gaswinning aan de betrokken omgeving). Dit onderwerp heeft 

overigens niets te maken met schade (mogelijk deels)  veroorzaakt door bijv. bodemdaling en –

trilling; daarvoor is Tulip Oil volgens de Mijnbouwwet gewoon aansprakelijk.  

Het ministerie van Economische Zaken heeft in 2014 informeel meegedeeld te denken aan een 

compensatieregeling (zoals een bestaande regeling in Engeland), die neer zou komen  op een  

vergoeding op basis van de bruto- inkomsten uit de gaswinning. Dit voorstel zou voor het eerst 

worden toegepast in Nederland m.b.t. het veld Terschelling-Noord, maar is ook praktijk in een 

andere vorm m.b.t. het Waddenfonds, dat uit het Waddengas wordt gevuld.  

Met vriendelijke groet, namens Tulip Oil Netherlands B.V., Joost den Dulk,  Legal/PR  Manager 

We verzoeken u deze mail door te doorsturen aan andere belangstellenden. 
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