Geachte voorzitter van de Tweede Kamer Commissie voor Economische Zaken en Klimaat,
Op 7 februari debatteert de Commissie EZK over Mijnbouw. Graag vraagt de Waddenvereniging mede namens
de andere ondertekenaars van deze brief aandacht voor de bescherming en behoud van het waddengebied.
De Waddenzee is een uniek en kwetsbaar natuurgebied waar we zuinig mee om moeten gaan. Het gebied
komt juist steeds meer onder druk te staan. Mogelijk verliest Nederland een van haar belangrijkste
natuurgebieden.
Willen we de Waddenzee voor toekomstige generaties behouden dan moet er veel gebeuren, maar een van de
belangrijkste eerste stappen is dat we nieuwe aardgaswinningen onder de Waddenzee en rond de
Waddeneilanden voorkomen. We vragen hiervoor steun aan de Tweede Kamer.
We doen deze oproep aan u op dit moment omdat de Minister van EZK nog steeds volledig achter de plannen
van NAM blijft staan om op korte termijn nóg meer aardgas onder de Waddenzee te gaan winnen. Dit terwijl
eigenlijk alle betrokken lokale en regionale overheden een duidelijke en nadrukkelijke wens hebben om deze
aardgaswinning te voorkomen. Een wens die gedeeld wordt door veel bewoners uit het waddengebied, liefhebbers van de eilanden, ondernemers, boeren en een grote groep organisaties. Zij allen doen hun uiterste
best om duurzame energiewinning te realiseren in dit deel van Nederland. Maar hebben allemaal formeel
niets te zeggen over aardgaswinning onder de Waddenzee; de enige die dat wettelijk kan is de Minister van
EZK.
Wij zien de noodzakelijke overstap van fossiele energie naar duurzame energie als onze gedeelde
maatschappelijke opgave. Waar we allemaal stuk voor stuk onze eigen kracht, kennis en kunde voor willen
inschakelen. Draagvlak bij burgers en bedrijven voor de benodigde aanpassingen in woonhuizen,
bedrijfspanden of ons landschap is daarbij ook belangrijk.
Noord Nederland, en met name de Waddenzee, de eilanden en Waddenkust, is een kwetsbaar gebied. Alle
maatregelen van het Rijk die een positieve bijdrage leveren aan een vitale regio die het op dit moment zwaar
heeft met bevolkingsveranderingen worden in de regio gewaardeerd en ondersteund.
Wij maken ons zorgen over het idee dat onze landelijke overheid in wil stemmen met gaswinning onder
Nederlands enige natuurlijke Werelderfgoed. Daarmee wordt het draagvlak voor de energietransitie in de
regio niet groter. “Waarom zouden wij ons huis van het aardgas afhalen als grote bedrijven aardgas mogen
blijven winnen waardoor ons huis in waarde zal dalen?” lijkt dan een logische reactie. De beslissing om aardgas
te winnen onder de Waddenzee draagt ons inziens ook niet bij aan maatschappelijk draagvlak om het gebruik
van aardgas in Nederland af te bouwen.
Wij constateren in januari 2019 dat de steun van de Minister van EZK voor het winnen van aardgas onder de
Waddenzee groter lijkt dan zijn steun voor de stimulering van duurzame energie of de aanpassing van het
waddenlandschap aan een stijgende zeespiegel. En dat betreuren we.
Onze oprechte vraag aan u is om samen met ons te voorkomen dat er nog aardgas gewonnen wordt onder de
Waddenzee.

Bijvoorbeeld door de Minister met klem te verzoeken geen enkel winningsplan goed te keuren voor het
winnen van aardgas onder de Waddenzee en rond de eilanden vanuit bestaande en nieuwe boorlocaties, en in
plaats daarvan positieve keuzes te maken voor een duurzame energietransitie.
Hoogachtend,

Lutz Jacobi
directeur Waddenvereniging, mede namens (in alfabetische volgorde):
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Freonen van Fossielvrij Fryslân
Foppe de Haan, voetbaltrainer
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Jonge klimaatbeweging
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Milieudefensie
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Stichting Tsjingas
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Triodos Bank
Unesco Commissie Nederland
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