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: Advies ambtshalve wijziging instemmingSbeSluit gaswinniflg Moddergat,
Lauwersoog en Vierhuizen

Geachte heer/mevrouw,
Op 29 september 2017 heeft u ons gevraagd advies uit te brengen over de ambtshalVe wijzi
ging van het instemmingsbesluit met het winningsplan Moddergat, LauwersoOg en Vierhul
zen. Met deze brief brengen wij ons advies uit.
Uw adviesverzOek heeft betrekking op het wijzigingsbesluit van 30 augustus 2016. De
ambtshalVe wijziging betreft het verwerken van het geactualiseerde beieidsScena voor de
rio
zeespiegelstijging (periode 2016 —2021). Over het te hanteren beleid
sscenariO heeft TNO
op 27juni 2016 advies aan u uitgebracht.
Allereerst maken wij graag gebruik van de gelegenheid om ons standpunt over gaswinnin
g
bij u onder de aandacht te brengen. Zoals u bekend zijn wij tegen nieuwe gaswinningen in
Fryslân, maar wij volgen de ontwikkelingen bij bestaande gaswinningen ook kritisch. Wij blij
ven daarbij opkomen en aandacht vragen voor de zorgen over de effecten van gaswinning
bij onze inwoners en voor de provinciale belangen. Ons standpunt hierover hebben wij ver
woord in het Coalitieakkoord.
De winning vanuit de aardgasvelden Moddergat Lauwersoog en Vierhuizen betreffen be
staande winningen. Deze velden zijn zowel gelegen onder het vaste land als onder de Wad
denzee. Bij de instemmingsbesluiten voor gas- en zoutwinning onder de Waddenzee toets u
aan de beschikbare gebruiksruimte. Deze gebruiksruimte voor mijnbouWactiViteite n wordt
bepaald door het meegroeivermOgen van de Waddenzee minus de zeespiegelstijging. Het is
ons bekend dat de afdeling bestuursrechtSPraak van de Raad van State in haar uitspraak
van 23 november 2016 over het instemmingsbestuit winningsplan zoutwinning Havenmond
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(Frisia Zout B.V) heeft geoordeeld dat de minister op goede gronden heeft kunnen uitgaan
van het TNO-advies over het geactualiseerde beleidsscenario voor de zeespiegelstijging.
Dat laat onverlet dat wij het opmerkelijk vinden dat in het geactualiseerde beleidsscenario
een lagere zeespiegelstijging (en lagere versnelling) wordt gehanteerd dan in het voorgaan
de beleidsscenario (2011 2015). Aangezien het meegroeivermogen een vast gegeven is,
resulteert dit in een hogere beschikbare gebruiksruimte voor de gaswinning vanonder de
Waddenzee voor de periode tot 2021. Gelet op het belang van de Waddenzee als als waar
devol ecosysteem en Werelderfgoed gebied, vinden wij het onwenselijk dat het geactuali
seerde beleidsscenano tot meer gebruiksruimte voor gaswinning leidt. Wat ons betreft zou er
sprake moeten zijn van op z’n minst stand-stil. Voor de gaswinningen waar het onderhavige
wjjzigingsbesluit betrekking op heeft, is de extra gebruiksruimte naar onze mening ook niet
nodig. Daarbij geldt ook dat bij besluitvorming over vergunningaanvragen niet is toegestaan
meer (milieu) ruimte toe te staan dan strikt noodzakelijk is, Wij verzoeken u om aan het in
stemmingsbesluit beperkingen te verbinden die uitgaan van het stand-still beginsel en waar
mee niet meer gebruiksruimte wordt gegeven dan strikt noodzakelijk is,
—

Wij adviseren u bij de besluitvorming rekening te houden met bovengenoemde punten en
vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

drs. AALBfeitter

R.E. BtîiU lemersma, MBA MCM, secretaris
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