Vragen nr. 95
Aan de leden van Provinciale Staten van Noord-Holland

Haarlem, 21oktober 2014
Vragen van de heer J.H. Leever (ONH) over zoutwinning onder de Waddenzee
De voorzitter van Provinciale Staten van Noord-Holland deelt u overeenkomstig het bepaalde
in artikel 45 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van Provinciale Staten mede, dat op 23 september 2014 door het lid van Provinciale Staten, de
heer J.H. Leever (ONH), de volgende vragen bij Gedeputeerde Staten zijn ingekomen.

Inleiding:
Op 17 september 2014 is in de raad van de gemeente Texel een motie aangenomen tegen het
besluit van staatssecretaris Dijksma om zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan.
De vergunning is verleend onder groot protest van onder meer de Waddenvereniging en
Natuurmonumenten. Zie verder de bijlage.
Klaarblijkelijk ligt de vergunningverlening van het winnen van zout onder de Waddenzee op
Rijksniveau, maar aan de ander kant is Noord-Holland toch een belangrijke Waddenprovincie.
Het lijkt ons aannemelijk, dat in het proces naar de vergunningverlening toe er ook contact is
geweest tussen de Waddenprovincies en de staatssecretaris onderling.

Vragen:
Net zoals we bij voorgaande schriftelijke gekregen hebben, verwachten we nu ook weer
gefundeerde antwoorden op de vragen.
1. Bent u het met de gemeente Texel, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten eens, dat de
zoutwinning onder de Waddenzee zeer negatieve gevolgen kan hebben voor de Waddenzee?
a. Zo nee, wat is onjuist in de opvatting van genoemde organisaties?
b. Zo ja, hebt u deze opvatting ook op enig moment naar buiten gebracht?
2. Is er in het proces naar de vergunningverlening toe nog onderling contact geweest tussen de
Waddenprovincies over dit onderwerp en zo ja wat zijn de opvattingen van de verschillende
Waddenprovincies over die vergunningverlening?
3. Is er in het proces naar de vergunningverlening toe nog onderling contact geweest tussen de
Waddenprovincies en de staatssecretaris over dit onderwerp en zo ja wat hebben de
Waddenprovincies aan de staatssecretaris geadviseerd?
4. Bent u bereid eventueel met andere Waddenprovincies de gemeente Texel te gaan steunen in
haar verzet tegen de vergunningverlening voor het winnen van zout onder de Waddenzee?
5. Bent u het met de Ouderenpartij NH eens, daar er in Europa meer dan genoeg zout in de
grond zit dat milieuverantwoordelijk gewonnen kan worden, dat we geen zout moeten gaan
winnen onder de Waddenzee met het risico van grote negatieve gevolgen voor de Waddenzee?

Ons antwoord aan Provinciale Staten luidt als volgt:
Vraag 1:
Bent u het met de gemeente Texel, de Waddenvereniging en Natuurmonumenten eens, dat de
zoutwinning onder de Waddenzee zeer negatieve gevolgen kan hebben voor de Waddenzee?
a. Zo nee, wat is onjuist in de opvatting van genoemde organisaties?
b. Zo ja, hebt u deze opvatting ook op enig moment naar buiten gebracht?
Antwoord 1:
Ja, zoutwinning onder de Waddenzee kan negatieve gevolgen hebben voor de Waddenzee. Om die
reden vinden wij het dan ook van groot belang dat de uitgangspunten voor het afgeven van een
winningsvergunning gehandhaafd worden, namelijk dat er geen negatieve effecten op de
natuurwaarden van de Waddenzee mogen optreden. De bodemdalingsnelheid als gevolg van
delfstofwinning moet voldoende kunnen worden bijgehouden door de natuurlijke aanvoer van
sediment. Via het ‘hand aan de kraan-principe’ dient dit voortdurend in de gaten gehouden en
dient zo nodig ingegrepen te worden. Dit hebben wij als drie Waddenprovincies ook als zodanig
verwoord in onze Waddenvisie, welke door uw staten in november 2013 is vastgesteld
(Interprovinciale Waddenvisie “Wadden van Allure” p.5).
De staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken geeft hierover in haar brief aan de
Tweede Kamer d.d. 29 september 2014 1aan) dat conform artikel 19g lid 1 van de Nb-wet, de
natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden niet zullen worden aangetast. De
staatssecretaris heeft daarnaast een aanvullende analyse laten uitvoeren (TK 29684,nr. 109). Dit
heeft niet geleid tot een heroverweging van het besluit. Bovendien zijn er ook aan de vergunning
diverse voorschriften verbonden ter borging van de diverse door Frisia te ondernemen
mitigerende maatregelen en monitoring, en tevens ter borging van het ’Hand aan de Kraan’principe.
Ons college van GS ziet op dit moment geen aanleiding om de afweging van het bevoegd gezag,
in deze, de staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken, in twijfel te trekken.
Vraag 2:
Is er in het proces naar de vergunningverlening toe nog onderling contact geweest tussen de
Waddenprovincies over dit onderwerp en zo ja wat zijn de opvattingen van de verschillende
Waddenprovincies over die vergunningverlening?
Antwoord 2:
Nee. De zoutwinning betreft het Friese deel van de Waddenzee op ruim 20 km afstand van de
provinciegrens. Door de grote afstand en de aard van de activiteiten zijn significante effecten op
het Noord-Hollandse deel van de Waddenzee uit te sluiten.
Wij zijn hier om deze redenen niet in geconsulteerd, noch zagen wij aanleiding om hierover
contact te hebben met de Waddenprovincies. Zie verder de beantwoording bij vraag 1 voor onze
opvattingen over de vergunningverlening.
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De kamerbrief is te raadplegen via www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/09/29/kamerbrief-metkabinetsreactie-op-brief-inzake-vergunningverlening-voor-het-winnen-van-zout-onder-de-waddenzee.html

Vraag 3:
Is er in het proces naar de vergunningverlening toe nog onderling contact geweest tussen de
Waddenprovincies en de staatssecretaris over dit onderwerp en zo ja wat hebben de
Waddenprovincies aan de staatssecretaris geadviseerd?
Antwoord 3:
De provincies Noord-Holland en Groningen hebben geen contact gehad met het ministerie van
Economische Zaken over dit onderwerp. De provincie Fryslân heeft een zienswijze ingediend bij
het ministerie.
Vraag 4:
Bent u bereid eventueel met andere Waddenprovincies de gemeente Texel te gaan steunen in haar
verzet tegen de vergunningverlening voor het winnen van zout onder de Waddenzee?
Antwoord 4:
Nee. Zie ook de beantwoording bij vraag 1.
Vraag 5:
Bent u het met de Ouderenpartij NH eens, daar er in Europa meer dan genoeg zout in de grond
zit dat milieuverantwoordelijk gewonnen kan worden, dat we geen zout moeten gaan winnen
onder de Waddenzee met het risico van grote negatieve gevolgen voor de Waddenzee?
Antwoord 5:
Aangezien wij geen verantwoordelijkheid hebben, doen wij op dit punt geen uitspraken.

Bijlage: motie gemeente Texel Tegen zoutwinning onder de Waddenzee

