Wieringerwerf, 12 december 2016

www.ouderenpartij-nh.nl

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Onverwacht grote bodemdaling Friese deel Waddenzee

Geacht College,

Op grond van artikel 45 van het reglement van orde voor de vergaderingen van Provinciale
Staten van NH wil de Ouderenpartij NH u enkele vragen stellen n.a.v. een motie in de Tweede
Kamer ingediend op 8 december 2016 door de leden Van Veldhoven en Jan Vos, zie bijlage.

Inleiding
Vorige week name wij kennis van de hierboven genoemde motie.
In deze motie is als gevolg van gaswinning onder de Waddenzee opnieuw een veel groter dan
verwachte daling van de Waddenplaat bij Pinkegat gemeten. Dit gebied ligt in het Friese
gedeelte van de Waddenzee.
Zoals we weten is de Waddenzee een kwetsbaar ecologische erfgoed van wereldformaat.
Naast de huidige gaswinning vindt ook zoutwinning plaats onder de Waddenzee.
In oktober 2014 heeft de Ouderenpartij NH ook schriftelijke vragen (nr. 95) gesteld over de
eventuele negatieve gevolgen van de zoutwinning voor de Waddenzee.
In de beantwoording gaat GS er van uit, dat de bodemdaling door een natuurlijke aanvoer van
sediment wordt gecompenseerd. Verder vindt er een nauwkeurige monitoring van de
bodemdaling plaats en indien daar aanleiding voor is, zullen extra maatregelen worden
genomen.
Vanaf 2015 loopt er een rechtszaak aangespannen door de Waddenvereniging,
Natuurmonumenten en Vogelbescherming Nederland tegen het besluit van het Rijk om
zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan. Op 11-10-2016 heeft de Raad van State
vooralsnog aangeven de zoutwinning-zaak niet te heropenen. Nieuwe berekeningen over
hoeveel bodemdaling de Waddenzee in het gebied rond de zoutwinning aankan zullen eerst
nog bestudeerd worden.
Meerdere organisaties en acties, die opkomen voor de kwaliteit van de Waddenzee, zijn te
noemen, maar wij laten dat hier verder rusten.

Het blijkt nu dat de bodemdaling in het Friese deel van de Waddenzee als gevolg van
gaswinning veel groter is dan verwacht.
Vraag 1
Kent u de motie nr. 240 van de Tweede Kamer, zo ja wat is uw reactie?
Vraag 2
Van welke datum zijn de meest recente metingen m.b.t. de bodemdaling in het NoordHollandse deel van de Waddenzee?
Vraag 3
Welke norm wordt gehanteerd voor de bodemdaling in het Noord-Hollandse deel van de
Waddenzee?
Vraag 4
Valt het resultaat van de metingen van vraag 2 binnen de toegestane norm van vraag 3, zo
niet welke maatregelen gaat u nemen?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,

Jeff Leever

Beantwoording door GS
Vraag 1:
Kent u de motie nr. 240 van de Tweede Kamer, zo ja wat is uw reactie?
Antwoord 1:
Ja, wij hebben kennisgenomen van deze motie. Wij hebben geen standpunt over deze motie,
omdat het ministerie van Economische Zaken het bevoegd gezag is voor gaswinning in de
Waddenzee. Daarnaast gaat de motie over gaswinning in het Friese deel van de Waddenzee.

Vraag 2:
Van welke datum zijn de meest recente metingen m.b.t. de bodemdaling in het NoordHollandse deel van de Waddenzee?
Antwoord 2:
Er zijn geen recente metingen over eventuele bodemdaling in het Noord-Hollandse deel van
de Waddenzee. Bodemdalingsmetingen in de Waddenzee worden door verschillende partijen
en met uiteenlopende doelstellingen uitgevoerd en worden gecoördineerd door het ministerie
van Economische Zaken. Indien de vraagstelling is ingegeven door de toekomstige
zoutwinning onder de Waddenzee, dan kan gemeld worden dat hiervoor door Frisia Zout B.V.
in 2017 een eerste nulmeting zal worden uitgevoerd in het toekomstige winningsgebied voor
de zoutwinning onder de Waddenzee (met name in het kombergingsgebied Vlie).
Vraag 3:
Welke norm wordt gehanteerd voor de bodemdaling in het Noord-Hollandse deel van de
Waddenzee?

Antwoord 3:
De norm voor bodemdaling als gevolg van mijnbouwactiviteiten in de Waddenzee (in de
kombergingsgebieden Marsdiep en Vlie) is vastgelegd in het gewijzigde instemmingsbesluit
winningsplan Havenmond (DGETM/EO/16101252) van het ministerie van Economische
Zaken. Essentie van dit besluit is dat vóór 1 januari 2021 een volgende evaluatie en vaststelling
van de gebruiksruimte (weer voor een periode van vijf jaar) plaatsvinden, gebruikmakend van
de dan geldende verwachtingen voor de zeespiegelstijging. Deze gebruiksruimte heeft
betrekking op de zoutwinning.Dit instemmingsbesluit is te vinden via de volgende webpagina:
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-46480.html
Vraag 4:
Valt het resultaat van de metingen van vraag 2 binnen de toegestane norm van vraag 3, zo
niet welke maatregelen gaat u nemen?
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Antwoord 4:
Ja, volgens het ministerie van Economische Zaken valt dit voor mijnbouwactiviteiten binnen
de normen. Dit zal volgens het ministerie van Economische Zaken ook het geval zijn als de
zoutwinning onder de Waddenzee daadwerkelijk van start gaat, hetgeen niet eerder dan eind
2018 het geval zal zijn.
Door de Minister van Economische Zaken zal een onafhankelijke Auditcommissie zoutwinning
Waddenzee, een onderdeel van de Commissie voor de milieueffectrapportage, worden
ingesteld. Deze Auditcommissie zal toezicht gaan houden op een zorgvuldige uitvoering van
de meet- en monitoringsactiviteiten door Frisia Zout B.V. en daarover jaarlijks rapporteren aan
de Minister van Economische Zaken. De provincie zal zelf geen maatregelen nemen,
aangezien het Rijk het bevoegd gezag is.

Bijlage
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Vergaderjaar 2016–2017
31 239 Stimulering duurzame energieproductie
Nr. 240 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VELDHOVEN EN JAN VOS
Voorgesteld 8 december 2016
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
Overwegende dat gaswinning onder de Waddenzee plaatsvindt met het «hand aan de kraan»principe om de bescherming van de ecologie te waarborgen;
Overwegende dat er opnieuw een veel groter dan verwachte daling van de Waddenplaat bij
Pinkegat is gemeten, waarvan bij de laatste meting niet duidelijk is of dit een daadwerkelijke
daling of een meetfout is;
Verzoekt de regering om, met de NAM ervoor te zorgen dat de onzekerheden in de metingen
worden verkleind, en ervoor te zorgen dat de rapporten daarover voor een breed publiek
leesbaar zijn;
Verzoekt de regering om, in kaart te brengen wanneer deze gemeten dalingen leiden tot een
overschrijding van de toegestane gebruiksruimte en daarbij aan te geven in welk geval dan
wordt overgegaan tot het (gedeeltelijk) stilleggen van de gaswinning in dat gebied en wat de
gevolgen daarvan zijn, en dit nog voor het debat over de mijnbouw naar de Kamer te sturen,
En gaat over tot de orde van de dag.
Van Veldhoven
Jan Vos

