
Aan de Voorzitter en leden van het onafhankelijk wetenschappelijk panel 'Hand aan de Kraan'
t.a.v. mevr. van Thienen- Visser (per email)
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bezuidenhoutseweg 73

2594 AC 's Gravenhage

oatum: Harlingen, 26 oktober 2020 Kenmerk: FP120103

Geachte Voorz¡tter en leden van het panel Hand aan de Kraan,

Welkom in de verwonderende wereld van de Waddenzee; Nederland's mooiste natuurgebied en een
UNESCO werelderfgoed dat we delen met Duitsland en Denemarken. Onze regering heeft op grond
van het UNESCO verdrag de plicht om dit unieke gebied te beschermen en behouden voor
toekomstige generaties. Een natuurgebied dat onderdeel uitmaakt van het Europese Natura 2000
netwerk en wettelijke bescherming heeft op grond van diverse Europese Richtlijnen.

Een verwonderende wereld waar mensen van mogen en kunnen genieten, maar overgeleverd
worden aan de oerkrachten van de natuur. Wadlopers ervaren het ene moment de overweldigende
stilte om even later bij stijgend water te merken dat zo'n wadlooptocht snel kan omslaan van een
uitje naar een hachelijk avontuur.

Vogels, en ook vissen, zijn afhankelijk van deze unieke natuur. Zij vinden in de zeebodem of in het
zeewater het voedsel dat zij nodig hebben om te overleven. Soms op doortocht tijdens een lange
wereldreis. Soms'gewoon'voor hun hele leven in en rond de Waddenzee.

Een stuk natuur met oerkrachten die zich niet laten beheersen door wetten, regels en protocollen.
En toch is dat wel het idee dat ten grondslag ligt aan de materie waar uw panel zicht over buigt in
opdracht van de Nederlandse Minister van Economische Zaken en Klimaat. Hoe effectief is mijnbouw
met de Hand aan de Kraan als middelom de natuurlijke waarden van de Waddenzee te beschermen
en te behouden?

Het beeld van een hand aan de kraan doet zekerheid en beheersbaarheid vermoeden. Echter na ruim
L3 jaar ervaring met mijnbouw onder de Waddenzee werd duidelijk dat de toekomst voorspellen
lastiger is dan gedacht. Hebben we met het voortschrijdend inzicht van de afgelopen L3 jaren nu nog
wel de noodzakelijke zekerheid dat mijnbouw in de toekomst geen schade aan de natuurlijke
kenmerken van de Waddenzee gaat veroorzaken? 
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Uw commissie beslist over deze vraag en daarmee ook over de manier waarop de huidige generatie

de Waddenzee wil doorgeven aan toekomstige generaties. ln dat licht, willen we u toch wijzen op het

oordeel van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Na onderzoek over de toedracht van het

incident met het containerschip MSC Zoe en effecten ervan, concludeerde de OW dat het

voorzorgprincipe leidend zou moeten zijnom de Waddenzee als internationaal natuurgebied en

werelderfgoed te beschermen.

De impact van uw advíes op de toekomst van de Waddenzee is volgens ons dan ook niet snel te

onderschatten. Daarom dankt de Waddenvereniging u voor de gelegenheid om uw panel enige

achtergrond informatie te mogen geven over de natuurwaarden van de Waddenzee, de mijnbouw en

de illusie van zekerheid en beheersbaarheid van deze vorm van 'medegebruik'.

Wij weten zeker dat u uw taak ter harte neemt en wensen u veel wijsheid bij het maken van uw

advies op basis van zowel wetenschappelijke inzichten als gezond verstand.

Tot slot willen we de leden van uw commissie de gelegenheid bieden om samen met ons, in een

andere jaargetijde, de Waddenzee te bezoeken. De expertise van uw panel, en de ervaring van onze

werelderfgoedgidsen kunnen samen een goed beeld ter plekke geven van de wondere wereld van de

Waddenzee. Dat beeld zal geen rol meer kunnen spelen bij het werk van uw panel, maar u bent van

harte welkom om met ons het Wad op te gaan'

Mocht dit praktisch niet haalbaar zijn voor u dan bevelen we u deze korte film van harte aan om een

ind ruk te krijgen va n het Wad https://www.voutu be.com/watch ?v= iq Extl5 btu k

Hoogachte

Lutz Jacobi, directeur Waddenvereniging
Esmé Gerbens
Frank Petersen

Bijlages

t. Van 'Hand aan de Kraan' naar'bij twijfel niet doen'
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