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Onderwerp:
Reactie inzake ambtshalve wijziging instemmingsbesluit gaswinning Waddenzee vanwege
actualisering beleidsscenario zeespiegelstijging

Geachte
Met uw brief van 29 september 2017 stelt u ons in de gelegenheid om voor i december 2017 advies
uit te brengen over de ambtshalve wijziging van het instemmingsbesluit gaswinning Waddenzee.
Naar aanleiding daarvan brengen wij het volgende onder uw aandacht.
Het bestuur van Wetterskip Fryslân is principieel tegen nieuwe gaswinningen en voor afbouw van
het gebruik van fossiele brandstoffen. Het zijn ook bij uitstek de waterschappen die de gevolgen
ervaren van klimaatverandering (zoals zeespiegelstijging) als gevolg van de uitstoot van
broeikasgassen en bodemdaling als gevolg van gaswinning.
De voorliggende adviesaanvraag vindt plaats in het kader van de actualisering van het
beleidsscenario zeespiegelstijging onder de Waddenzee in relatie tot de gaswinningen vanaf de
locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen, Met name de winning vanuit Moddergat/Nes
heeft ook onder land significante nadelige effecten in ons beheergebied vanwege de uiteindelijke
bodemdaling van meer dan icm in het midden van de bodemdalingskom. Vanuit een oogpunt
van waterbeheer is het daarom wenselijk om de gaswinning vanuit deze locaties te beëindigen
dan wel zoveel mogelijk te beperken.
Uw adviesaanvraag heeft echter alleen betrekking op uw besluit tot vaststelling van de
gebruiksruimte van de kombergingsgebieden Pinkegat en Zoutkamperlaag in de Waddenzee. Dit
is van belang in het kader van de hand aan de kraan principe”; de gaswinning wordt gestopt als de
bodemdaling in combinatie met zeespiegelstijging meer bedraagt dan het meegroeivermogen
van deze komdalingsgebieden.

De kombergingsgebieden Pinkegaten Zoutkamperlaag in de Waddenzee maken echter geen deel
uit van het beheergebied van Wetterskip Fryslân maar behoren tot het beheergebied van
Rijkswaterstaat. Gelet daarop vinden wij het niet opportuun om advies uit te brengen over uw
besluitten aanzien van de gebruiksruimte in de kombergingsgebieden Pinkegat en
Zoutkamperlaag.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
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