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Geachte mevrouw Van der

In de vergadering van het Omgevingsberaad W addengebied (in het vervolg
Omgevingsberaad) van 10 december jl. heeft EZK een toelichting gegeven op het
gaswinningbeleid in het W addengebied, mede met het oog op de geplande winning vanaf
Ternaard. In februari heeft het Omgevingsberaad kennis genomen van de passages uit
het Coalitieakkoord over de gaswinning. Dat heeft ertoe geleid dat de leden in het
Omgevingsberaad hun visie op de gaswinning bij Ternaard kenbaar willen maken.
Binnenkort besluit u namelijk over de natuurvergunning.
Het Omgevingsberaad is verheugd met de herziening van het standpunt over gaswinning
onder de W addenzee maar de zorgen rond gaswinning vanuit Ternaard blijven. De visie
van het Omgevingsberaad is dat bij deze besluitvorming ook de beleidsimplicaties die
voortvloeien uit de Agenda voor het W addengebied 2050 meegewogen zouden moeten
worden, naast uiteraard het gebruikelijke afwegingskader.
T o el i c h t i n g o p o n ze v i s i e
Stakeholders en overheden, waaronder de ministers van LNV en I&W , hebben begin
vorig jaar hun handtekening gezet onder de Agenda voor het W addengebied 2050.
Hoofddoel voor het W addengebied is dat het W addengebied in 2050 veilig, vitaal en
veerkrachtig is.
Hierbij is een aantal "leidende principes voor handelen" afgesproken. Een aantal daarvan
is in dit geval van belang om te betrekken bij uw besluitvorming. Het gaat om de
volgende principes:
•
Ecologie en economie versterken elkaar
•
Oplossingen zijn altijd integraal
•
W erelderfgoed als verantwoordelijkheid en inspiratiebron

Gaswinning bij Ternaard gaat in tegen deze principes en raakt aan het doel vitaliteit van
het gebied.
Het gaat bij de beoordeling over de vergunning van Ternaard dan ook niet alleen over
mogelijke negatieve gevolgen voor de natuur en morfologie. Alle aspecten die raken aan
de doelstelling voor het gebied zijn van belang. Het Omgevingsberaad vindt dat de kans
op vergroting van verzilting voor het landbouwgebied mee gewogen moet worden (vitaal
en veerkrachtig). Verder dreigt het mogelijk ter discussie stellen van de W erelderfgoedstatus. De W erelderfgoedstatus heeft voor het W addengebied mede geleid tot de ambitie
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om koploper te zijn in de energietransitie. Extra inzetten op gaswinning past hier niet bij.
Ook deze ambitie is verwoord in de Agenda voor het W addengebied 2050.
Zowel de W addenacademie als de landsadvocaat geven aan dat het weigeren van een
vergunning op grond van de W et natuurbescherming ook mogelijk is wanneer u van
oordeel zou zijn dat redelijke wetenschappelijke twijfel is weggenomen. Dit biedt ruimte
om de hoofddoelstellingen uit de Agenda en de daarin afgesproken principes voor
handelen mee te wegen in uw afweging.
Daarom wil het Omgevingsberaad u verzoeken gebruik te maken van deze ruimte en de
hoofdoelstelling voor de W addenzee en het W addengebied en de leidende principes voor
handelen in de afweging bij de besluitvorming te betrekken.
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het Omgevingsberaad W addengebied

Drs. A.A\ M. Brok
Voorzittk-Oftfg—evingsberaad W addengebied

Een afschltift van de brief wordt tevens gezonden aan minister Harbers als voorzitter van
het Bestu rlijk Overleg Waddengebied en aan de staatssecretaris voor Mijnbouw de heer
VijIbrief.
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