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Persbericht                                                     

 
Advies Commissie m.e.r. monitoring gaswinning Waddenzee 
 
Bodemdaling gaswinning binnen toegestane grenzen 
 
De NAM concludeert in haar jaarlijkse rapportage dat in 2016 de bodemdaling 

door gaswinning onder de Waddenzee binnen de toegestane grenzen is gebleven. 

De Commissie m.e.r vindt deze conclusie aannemelijk. Zij adviseert in de rappor-

tage over 2017 expliciet aandacht te geven aan het verklaren van de afname van 

het areaal hoger gelegen wadplaten in de afgelopen jaren, de afname van enkele 

vogelsoorten in het Pinkegat en de Zoutkamperlaag en de geconstateerde  verzil-

ting in het Lauwersmeer.  

 

Het project 

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het 

‘hand aan de kraan‘-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar te-

ruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. 

Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. treedt op als Auditcommissie voor de gaswinning 

onder de Waddenzee. De Commissie controleert jaarlijks de kwaliteit van de monitoring 

op verzoek van de minister van Economische zaken en Klimaat. 

 

Oordeel over het monitoringsjaar 2016 

Volgens de rapportage 2016 van de NAM blijft de bodemdaling door gaswinning onder 

de Waddenzee binnen de toegestane grenzen. De Commissie vindt deze conclusie 

aannemelijk. 

 

Uit de rapportage 2016 blijkt dat er sprake is van wadplaatverlaging over de afgelopen 

jaren. Aannemelijk acht de Commissie dat deze veroorzaakt wordt door natuurlijke mor-

fologische veranderingen en niet door de gaswinning. Maar de afname vraagt om een 

expliciete uitleg in de rapportage 2017.  

 

De rapportage 2016 signaleert ook dat enkele vogelsoorten in het Pinkegat en de Zout-

kamperlaag in omvang afnemen en dat er in het Lauwersmeer sprake is van enige (on-

verwachte) verzilting. Ook deze bevindingen vragen om een verklaring in 2017.  

Daarbij benadrukt de Commissie de noodzaak om de beschikbare ecologische draag-

krachtmodellen daadwerkelijk te gaan toepassen en daarbij gebruik te maken van de 

meest actuele gegevens uit de wadplaatmetingen en actuele informatie over de be-

schikbaarheid van schelpdieren.  
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