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Onderwerp

: beantwoording schriftelijke vragen over zoutwinning Waddenzee

Geachte mevrouw Van der Zanden, Goede en heer Knol,
Uw schriftelijke vragen op grond van artikel 41 van het Reglement van Orde, binnengekomen
op 19 november 2019, beantwoorden wij als volgt.
Uw inleiding:

Frisia BV is voomemens binnenkort te beginnen met het boren naar zout onder de bodem van
de Waddenzee.
De risico's van zoutwinning worden consequent onderschat, zegt oud werknemer van de NAM
en bodemdalingsdeskundige Adriaan Houtenbos. Net als bij de aardgaswinning in Groningen,
kan zoutwinning aardbevingen, sinkholes en wateroverlast veroorzaken. In het ergste geval
kunnen wadplaten verdwijnen. Verder kunnen wanden van zoutwinningsputten instorten, leidin gen kunnen breken en bovendien wordt diesel gebruikt om zoutputten af te sluiten met alle
risico's van dien.
Ook het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (onafhankel(ke toezichthouder op de delfstoffenen energiewinning) heeft in haar rapport 'De staat van de sector zout' (2018) o.a. het gkorte
termijn denken' van de zoutwinningsindustrie, het gevaar op instorten van (te grote of te veel)
cavemes en het risico bij het gebruik van diesel als afdekking benoemd en de zoutwinningsbedrijven daarover aangeschreven.
Zowel bij aardgaswinning als bij zoutwinning worden de risico's gebagatelliseerd. Het Staatstoezicht op de Mijnen gaat controleren of het goed gaat met de zoutwinning. De Waddenvereniging vindt dit een wassen neus omdat Frisia zelf de monitoring organiseert.
Daamaast blijkt uit het IPCC-rapport dat eind september 2019 werd gepresenteerd dat de
zeespiegelstijging harder gaat dan verwacht. Dit heeft gevolgen voor de ruimte die er — o. a. in
verband met de zoutwinning - voor de bodemdaling in de Waddenzee berekend wordt.
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Vraag 1:
Bent u het met ons eens dat deze nieuwe feiten (de onzekerheid en risico's rond de effecten
van de zoutwinning) een reden zou moeten zijn als provincie een ander standpunt over de
zoutwinning onder de Waddenzee in te nemen? Zo nee, waarom niet, mede gezien de kwetsbaarheid van het gebied?
Antwoord vraag 1:
De provincie was in de tijd van de procedure van de zoutwinning onder de Waddenzee al
kritisch over de zoutwinning. Door de bodemdaling onder land wilde de provincie de zoutwinning graag stoppen. De provincie gaat daar alleen niet over. Als de zoutwinning onder de
Waddenzee niet door was gegaan dan had Frisia gebruik kunnen maken van de vergunning
Oost, een nieuwe zoutwinning onder land. Door de procedure van zoutwinning onder het Wad
op te starten heeft het bedrijf de zoutwinning onder land afgebouwd en afgezien van het vergunningsrecht van Oost. De winning onder zee was minder ongunstig dan de winning onder
land. Bovendien liet de m.e.r. zien dat winning onder het Wad mogelijk is. De provincie heeft
in beide procedures slechts een adviesrol gehad vanuit de mijnbouwwet, de minister neemt
de besluiten over de mijnbouw.

Vraag 2:
Bent u bereid de Minister/SodM te vragen dit project opnieuw te beoordelen? Zo nee, waarom
niet?
Antwoord vraag 2:
Nee, met de adviezen van de TNO en SodM en het hanteren van het 'hand aan de kraan'
principe, in combinatie met het meetnet en het aanvullende meetnet in Harlingen heeft Frisia
een vergunningrecht om zout te gaan winnen. Met de achtergrond van het proces zou een
heroverweging kunnen betekenen dat Frisia aanspraak maakt op de vergunning Oost, onder
land.

Vraag 3:
Er zijn vragen gerezen over de onafhankelijkheid van de monitoring door Frisia zelf. Een onjuiste monitoring zou voor onherstelbare schade kunnen zorgen. Welke maatregelen neemt u
om dit te voorkomen?
Antwoord vraag 3:
Naast het meetnet van Frisia ondersteunt de provincie het ontwikkelen van het aanvullend
meetnet dat door Stichting Behoud Historisch Harlingen wordt aangelegd. Met het plaatsen
van tiltmeters en versnellingsmeters in Harlingen krijgen we al 10 jaar voordat de bodemdaling
inzet gegevens uit de ondergrond. De gegevens uit het aanvullend meetnet worden door SodM
en door een onafhankelijk adviseur beoordeeld, de stichting is daar opdrachtgever voor.

Vraag 4:
Zowel Frisia BV als de Waddenvereniging zijn voorstander van een Waddenautoriteit omdat
die we/ voor een totaalmonitoring kan zorgen. Hoe staat u hier tegenover en welke stappen
bent u bereid te nemen om een dergelijke autoriteit te vormen?
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Antwoord vraag 4:
De minister van l&W en de minister van LNV hebben in een brief van 20 juni 2019 aan de
kamer aangegeven dat zij een overkoepelend beheerplan gaan maken voor de Waddenzee.
In combinatie met het instellen van het Bestuurlijk Overleg Waddengebied en het Omgevingsberaad verwacht het ministerie het Wad voldoende te kunnen beheren en te monitoren samen
met de provincies. De beheerorganisaties zien monitoring los van een organisatiestructuur.

Vraag 5:
Tenslotte: Uit het IPCC rapport dat eind september werd gepresenteerd blijkt dat de zeespiegelstijging harder gaat dan verwacht. Hieruit volgt ook dat het scenario, waar de Minister op
dit moment van uitgaat, al achterhaald is. Daamaast is te lezen in het rapport van de Deltacommissaris (b(lage B, programma 2019) dat de Westelijke Waddenzee geen ruimte meer
heeft voor bodemdaling wat betreft de verwachte zeespiegelstijging.
De Minister (van LNV) heeft volgens artikel 5.4 lid 1 sub d van de Wet Natuurbescherming het
recht de verleende natuurbeschermingswetvergunning voor de zout winning weer in te trekken
of te wijzigen wegens gewijzigde omstandigheden. Bent u bereid om op grond van de genoemde incidenten en twijfel over de risico's bij de zoutwinning On de nieuwe ontwikkelingen
rond de zeespiegelstijging bij de Minister te pleiten voor het intrekken of wijzigen van de Wet
NB-vergunning?
Antwoord vraag 5:
Zie vraag 2

Hoogachtend,

GedeputAde Staten van Fryslan,

drs.

R.E. Bb

voorzitter

iemersma, MBA MOM, secretaris

-3/3-

Ons kenmerk:

01717230

<
imationi

