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Noot voor de redactie 
Op de website vindt u het volledige advies. 
Voor meer informatie kunt u bellen met Gijs Hoevenaars, 030 – 234 76 10. 
 

Persbericht 

 
Startpunt voor metingen zoutwinning onder Wad-
denzee beschikbaar 
 
De Auditcommissie Zoutwinning Waddenzee heeft de nulmeting voor de zoutwin-

ning door Frisia zout B.V. beoordeeld. De rapportage is van goede kwaliteit en 

rekening houdend met de aangekondigde verbeteringen is er een goed startpunt 

om de ontwikkelingen in de Waddenzee te volgen, zegt de Auditcommissie.  

Ministers Wiebes van Economische zaken en Schouten van Landbouw, Natuur 

en Voedselkwaliteit hadden de Auditcommissie om advies gevraagd over de be-

ginmeting. 

 

Frisia zout B.V. in Harlingen kreeg in 2014 toestemming om zout te winnen onder de 

Waddenzee op de locatie Havenmond. Daarbij geldt het ‘hand aan de kraanprincipe’. 

Dit betekent dat zoutwinning is toegestaan, maar wordt verminderd of stopt als de bo-

dem teveel daalt of de natuur in en rond de Waddenzee wordt aangetast. Hiervoor voert 

Frisia een monitoringsprogramma uit. Bij de nulmeting zijn er nog geen effecten van de 

zoutwinning. Latere metingen, tijdens de winning, worden met de nulmeting vergeleken. 

De commerciële winning start naar verwachting eind 2020. Tot die tijd wordt er ‘proef-

gedraaid’ met het monitoringsprogramma.  

 

De afgelopen jaren is de nulmeting verbeterd. Frisia gaat de meetaanpak van droogval-

lende wadplaten nog verder verbeteren. Ook de monitoring van de natuur wordt nog 

aangepast, door het toevoegen van andere, al getelde, vogelsoorten. Hiermee ontstaat 

een beter beeld van trends en natuurlijke variatie in het gebied. 

 

Rekening houdend met deze verbeteringen vindt de Auditcommissie dat er een goed 

en samenhangend beeld van de natuurlijke ontwikkelingen in het gebied ontstaat en 

daarmee een goed startpunt voor de monitoring in de winningsfase. 

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) treedt op als Auditcommissie voor de 

zoutwinning onder de Waddenzee. De Commissie controleert op verzoek van de ministers van Economische 

Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit jaarlijks de kwaliteit van de monitoring. De Commissie 

m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieu-informatie. Zij stelt voor ieder 

project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3475
http://www.commissiemer.nl/

