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Onderwerp: Gaswinning uit kleine velden.
Uwe Excellentie,
In uw brieven van 30 mei en 6 juni jl. informeert u de Kamer over de herijking van het kleine
veldenbeleid en het afbouwpad rond het Groningenveld. U kiest bij de kleine velden voor een
gestage afbouw, waarbij gas wordt gewonnen zolang en in zoverre gas nog nodig is.
In de brief wordt volgens ons verhuld gezegd dat de exploratie van kleine velden wordt
opgeschroefd om in Groningen minder gas te winnen. In de Voorjaarsnota wordt dit cijfermatig vertaald naar een aanzienlijke omvang. Dit betekent dat de druk op de gaswinning
onder de Waddenzee en Noordzee zal toenemen.
Wij vinden als gezamenlijke Waddeneilanden de gasboringen in en rondom het
Waddengebied een uiterst ongelukkig idee, omdat de lokale samenleving er in meerdere
opzichten in de kern door wordt bedreigd. Niet alleen bij het lokale bestuur, maar ook bij veel
inwoners en bezoekers van de Waddeneilandenleven leven grote zorgen over diverse
industriële ontwikkelingen in de directe omgeving van onze mooie Waddeneilanden.
Zoals wij al eerder in diverse brieven aan u, de voormalige Minister van Economische Zaken
en de Voorzitter en de Fractievoorzitters van de Tweede Kamer hebben gesteld vormt de
combinatie van de Waddenzee, het Waddenlandschap, de natuurlijke dynamische
processen en het toerisme de kern van het bestaan van de eilandgemeenschappen.
Toch worden de eilanden en het Waddengebied door het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat in de tijd meerdere malen geconfronteerd met initiatieven die afbreuk doen
aan die inspanningen en doelen die nagestreefd worden. De gemeentebesturen van de
eilanden begrijpen in deze de visie van het Ministerie dan ook niet. Met de voorgenomen
industriële activiteiten wordt telkens weer een stuk van de unieke kenmerken van het
Waddengebied en de Waddenzee als Werelderfgoed bedreigd.
Naar onze mening is het tijd dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat keuzes
maakt in het belang van de toekomst van het Waddengebied. Dit, zoals is vastgelegd in de
PKB Waddenzee en in documenten van de ministerconferenties op Schiermonnikoog in
2005 en Tønder in 2014.
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In dit kader wijzen wij u bovendien nogmaals op de motie van de leden Smaling (SP) en
Jacobi (PvdA) die op 12 april 2017, die in meerderheid is aangenomen en waarin wordt
uitgesproken dat bij afwegingen over het Waddengebied het behoud van de natuurlijke
schoonheid en de ecologische kwaliteit altijd voorop dient te staan.
Als Samenwerkingsverband De Waddeneilanden, in welk verband wij als (Nederlandse)
Waddengemeenten onze gezamenlijk gedeelde belangen behartigen, willen wij nadrukkelijk
het signaal afgeven dat de gaswinning in en rondom het Waddengebied niet opgevoerd moet
worden maar juist afgebouwd.
De rust en ruimte van De Waddeneilanden, de status van Werelderfgoed Waddenzee,
Natura 2000-gebied en de Nationale Parken Texel en Schiermonnikoog is onverenigbaar
met gasboringen, inclusief boorplatforms op korte afstand van de Waddeneilanden. De
Waddeneilanden maken zich daarnaast zorgen om de neveneffecten van het winnen van
gas, waaronder het ontstaan van schade door bodemdaling.
Tenslotte maken wij graag van de gelegenheid gebruik om te benadrukken dat wij de
doelstellingen en maatregelen die genoemd worden in uw brief van 23 februari jl. over de
kabinetsinzet voor het Klimaatakkoord volledig onderschrijven. Wij bieden u aan om de
Waddeneilanden te gebruiken als etalages van Nederland om de koploperspositie op het
gebied van duurzame energie in Nederland te laten zien in de praktijk. Dit, om heel
Nederland, en wellicht daarbuiten, te laten zien hoe je de energietransitie in de praktijk echt
doet en vorm geeft zonder aantasting van de prachtige natuurlijke omgevingen van de
eilanden. Wij nodigen u uit om hierover verder met ons van gedachten te wisselen om tot
concrete afspraken te komen.
Namens het Samenwerkingsverband van de Waddeneilanden.
Hoogachtend,

Mr. J.B. Wassink,
voorzitter

B. Huisman,
secretaris-adviseur
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