Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
t.a.v. minister Van der Wal-Zeggelink, minister voor Natuur en Stikstof
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Uw brief van:
Uw kenmerk:
Ons kenmerk:

Onderwerp:

Bijlage(n):
Behandeld ambtenaar:

F.A.R. Venselaar, gemeente
Schiermonnikoog

Brief tevens verzonden aan:

De Minister voor Klimaat en Energie
en de staatssecretaris van
mijnbouw

Datum,

27 januari 2022

203427

Gaswinning in en nabij
de Waddenzee en
Waddeneilanden

Verzonden:

Hooggeachte mevrouw van de Wal-Zeggelink,
Het Nederlandse bedrijf ONE Dyas bv is van plan ongeveer twintig kilometer uit de kust van
Schiermonnikoog aardgas te winnen. Hiervoor zal een platform op Nederlands grondgebied worden
gebouwd. De afstand tot Duitse territoriale wateren bedraagt echter slechts vijfhonderd meter.
Nederlandse en Duitse Waddeneilanden maken zich grote zorgen over deze gaswinning.
Terecht maken de Nederlandse Waddeneilanden zich ook zorgen over de geplande gaswinning bij
Ternaard (Nederlandse Aardolie Maatschappij, ter inzagelegging tot oktober 2021) en de dreiging van
andere mijnbouwwinningen in en rondom de Waddenzee en Waddeneilanden.
De acht eilanden zijn unaniem van mening dat gasboringen in en rondom de Waddenzee en nabijheid
van de Waddeneilanden ongewenst is.

Uniek natuurgebied
De geplande boringen liggen nabij unieke natuurgebieden:
• De Oost-Friese eilanden liggen in het Nedersaksische nationaal park Waddenzee
• Schiermonnikoog is vrijwel geheel een Nationaal Park.
• De Waddenzee, Noordzeekustzone en de Waddeneilanden zijn vrijwel geheel Europees
aangewezen Natura2000-gebieden.
• De Waddenzee is sinds 2009 erkend UNESCO wereldnatuurerfgoed.
• De boring ten noorden van Schiermonnikoog is gepland in en nabij het natuurgebied
Borkumse Stenen in de Noordzee.

De eilandgemeentes leven bijna uitsluitend van toerisme. Toerisme is de belangrijkste economische
factor en voornaamste bron van inkomsten voor de bevolking. Een ongerepte natuur en behoud van
het gevoelige ecosysteem Waddenzee vormen de basis voor het economische voortbestaan en
overleven van de eilandgemeentes.

Gaswinning in strijd met klimaatdoelen
De Waddeneilanden zetten zich al gedurende geruime tijd in voor duurzaamheid en voor het klimaat.
De eilanden hebben duurzaamheidsdoelstellingen, er zijn (plannen voor) gasloze wijken (onder
andere op Vlieland en Schiermonnikoog), Ameland en Borkum werken intensief samen in het project
H2Watt waarin het gaat over inzet van waterstof in de waddenregio.
De bedreiging die uitgaat van vervuiling van de zeeën en de klimaatverandering zijn op de eilanden in
de Waddenzee reëel en voelbaar. Een verdere uitbuiting van fossiele energiebronnen in deze huidige
tijd leidt daarom niet alleen tot onbegrip, het voelt als een klap in het gezicht van alle partijen die hard
werken om de gevolgen van CO2-verrijking te verminderen en een bijdrage te leveren aan CO2reductie. Het bouwen van een booreiland vlakbij de Waddenzee en andere kwetsbare natuurgebieden
brengt gevoelige ecosystemen én het bestaan van de mensen die hier wonen in gevaar. Dat gevaar
schuilt overigens niet alleen in de exploitatie van dergelijke installaties, maar ook in mogelijke
ongevallen met directe gevolgen voor natuur en milieu.
Daarnaast zal gaswinning bijdragen aan de stikstofdeken in zowel Nederland als Duitsland. De boring
zal gepaard gaan met veel onderwatergeluid en de lozingen van afvalwater (boorgruis en -spoeling)
zijn te hoog. Zie hiervoor ook de uitgebreide zienswijze van de gemeente Schiermonnikoog (d.d. 1-62021)

Verzoek
Wij verzoeken u daarom dringend geen toestemming te verlenen aan de plannen van ONE Dyas bv in
veld NO5-A. Dergelijke projecten zijn in strijd met waar de energietransitie over zou moeten gaan.
Nederland heeft zich, net als Duitsland, gecommitteerd aan het halen van klimaatdoelstellingen. De
beschikbare middelen hiervoor moeten worden gebruikt om serieus duurzame energiebronnen verder
te ontwikkelen, te bevorderen en uit te breiden. We moeten geen nieuwe plekken aanboren op zoek
naar een oude bron van vervuilende energie.
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