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Geachte
U heeft ons bij brief van 29 september 2017 verzocht om een
advies inzake uw ambtshalve wijziging van het instemmingsbesluit
gaswinning Waddenzee vanwege de actualisering van het
beleidsscenario zeespiegelstijging. Het instemmingsbesluit heeft
betrekking op het winningsplan Moddergat. Lauwersoog en
Vierhuizen en daarmee dus de winning van gas onder de
Waddenzee. LJ vraagt ons te adviseren over de gevolgen van het
wijzigingsbesluit van 30 augustus 2016. IJ stelt in uw schrijven dat
onze toegevoegde waarde zit in de regionale en lokale kennis van
de eventueel nadelige gevolgen van de genoemde wijziging op het
milieu, de natuur in het betreffende gebied, de veiligheid van
omwonenden en de te verwachten effecten op aanwezige
bebouwing of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan.
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In het bezwaarschrift van de Waddenvereniging. d.d. 10 november
2016, met kenmerk AWo/16209 wordt de wijziging op het
instemmingsbesluit als volgt samengevat: “De minister heeft de
gebruiksruimte opnieuw vastgesteld. De gebruiksruimte is
gedefinieerd
als
het
meegroeivermogen
minus
de
zeespiegelstijging.” De Waddenvereniging heeft in haar bezwaar
gemotiveerd
aangegeven
dat
de
wijziging
op
het
instemmingsbesluit,
gebaseerd
wordt
op
een
tweetal
“veranderingen
in methodiek van berekening van het
zeespiegelstijgingsseenario”. Ten gevolge hiervan is door u
significant afgeweken van de methodiek die is toegepast bij het
verlenen van de vergunning voor deze gaswinning, stelt de
Waddenvereniging.
Deze stellingname wordt door ons herkend en erkend. Ondanks het
werken conform het principe “Hand aan de kraan”, achten wij
samen met de Waddenvereniging dat u hiermee uw
wijzigingsbesluit onvoldoende heeft gemotiveerd.

Postbus 11
096S ZC, Leens
7hfonn t0595) 57Ç5ijfl
lor lO9Sj 57124q
lnt met
wsvwdemarne nt
Bezoekadres

8 Ritzemastraat 2
1 euvs

C,rncr ntel,uis geopend
Werkdagen C

-

12 uur

Bank

\t nBN5dlO’H5OOhS(}1
Bij beantwoording
a sub datum en
kenmerk van deze
brief vermelden

oIbiid

1

behorentic hij

De ontstane potentiële toename van de gebruiksrujrnte is van
invloed op milieu, de natuur in het betreffende gebied, de
veiligheid van omwonenden en de te verwachten effecten op
aanwezige bebouwing of infrastructurele werken of de
functionajjtejt daarvan.
Het effect van de toename van de gebruiksrujrnte op het grondrecht
op leven (de veiligheid van onze inwoners), de privacy (de
aantasting van ons leefklimaat) en het ongestoord genot van het
eigendom zijn in het wijzigingsbesluit niet gemotiveerd door de
minister. Overeenkomstig de uitspraak 20160821 1/1/Al van de
Raad van State, achten wij dit van zwaarwegend belang en zijn van
mening dat de minister dit in zijn besluitvorming dient te
betrekken.
In het verlengde hiervan dient de impact van de uitspraak
01608211/1/Al op het voorliggende wijzigingsbeslujt inzichtelijk
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te worden gemaakt.
In uw conclusie stelt u dat “nog steeds geborgd is dat er
wetenschappelijk redelijkerwjjs geen twijfel bestaat dat
Geen
schadelijke gevolgen zal hebben voor de natuur- en
landschapswaarden van de Waddenzee”. Met deze conclusie gaat ii
voorbij aan de cumulatie van effecten.
De cumulatieve effecten van de aardgaswinning in het
Groningerveld, de winning onder de Waddenzee vanaf
Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen en de exploratie van de
overige kleine gasvelden in ons woon- en leefgebied hebben een
onacceptabel effect op het grondrecht op leven (de veiligheid van
onze inwoners), de privacy (de aantasting van ons leefklimaat) en
het ongestoord genot van het eigendom. Het is juist deze cumulatie
van effecten waarop in de motivatie van het wijzigingsbesluit niet
wordt ingegaan.
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