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Onderwerp : Afschrift brief aan de minister KNMI richtscenario zeespiegelstijging
voor genomen gaswinning Ternaard

Geachte Statenleden,

Hierbij ontvangt u een afschrift van de brief (kenmerk 01936649) die wij hebben verzonden
aan de minister van Economische Zaken en Klirriaat. In de brief verzoeken wij de minister
om het aangepast klimaatscenario mee te wegen in de besluitvorming op de voorgenomen
gaswinning Ternaard.

Wij hebben hiermee uitvoering gegeven aan de vragen die door mw. Kuipers, Statenlid na-
mens de fractie Grien Links, zijn gesteld aan gedeputeerde Douwstra tijdens het Vragenuurtje
in uw vergadeking op 27 oktober 2021.

Gedeputeerd0 taten van Fryslan,

drs. A.A.M. Brdk. voorzitter

R.E. Bouius - Riemersma, MBA MOM, secrel'at

voor doze drs. A.L. Piet, loco-secretarts
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Onderwerp : Lange termijn richtscenario KNMI en IPCC m.b.t. besluitvorming voor-
genomen gaswinning Ternaard en Hand aan de Kraan principe.

Exellentie,

In de verzamelbrief van zes oktober 2021 met kenmerk 29 684 nr 120 beantwoordt u Kamer-
vragen over de gaswinning onder de Waddenzee en de gevolgen daarvan op bodemdaling.
Ten aanzien van de besluitvorming voor de voorgenomen gaswinning Ternaard geeft u hierin
aan dat u in maart 2022 een besluit neemt op uw voornemen. Zoals u weet zijn de Provincia-
le Staten van Fryslan en ondergetekende tegen nieuwe gaswinning en staan zij kritisch te-
genover de gevolgen van zoutwinning.

De Waddenacademie heeft geadviseerd over het voornemen van de minister van LNV om
een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming te verlenen. Binnenkort bespreekt u
dit advies met de Tweede Kamer.

In augustus 2021 kwam het IPCC rapport uit over versnelde klimaatverandering. Vlak daar-
na, op 25 oktober 2021, kwam het rapport uit van het KNMI over de gevolgen van de ver-
snelde zeespiegelstijging voor Nederland. Het KNMI heeft op basis van de gegevens van het
IPCC haar richtscenario aangepast, zij gaat nu uit van een extremer scenario.
Wij voelen dat het nu het moment is om beslissingen te nemen die de effecten op de zee-
spiegelstijging mogelijk kunnen temperen ter bescherming van het Werelderfgoed Wadden-
zee. Door de huidige gaswinning te verminderen en niet in te stemmen met nieuwe gaswin-
ning blijft er naar onze mening meer ruimte over voor de Waddenzee, en haar meegroeiend
vermogen, om de zeespiegelstijging na 2030 langer bij te benen volgens de huidige klimaat-
scenario's.
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Ook de huidige zandsuppleties die de bodemdaling compenseren voor de gas- en zoutwin-
ning zijn dan niet meer noodzakelijk, zodat er voldoende zand in de vooroever aanwezig
blijft.

Wij verzoeken u om het klimaatscenario van het KNMI van oktober 2021 mee te wegen in uw
besluitvorming op de voorgenomen gaswinning Ternaard.

Ten aanzien van de andere mijnbouwprojecten in het Waddengebied zoals de zoutwinning
verzoeken wij u am het KNMI scenario af te wegen ten opzichte van het 'Hand aan de Kraan
principe' en de gevolgen voor de lange termijn sediment problematiek als de klimaatscena-
rio's intreden.

U kunt deze brief beschouwen als aanvulling op de zienswijze die wij hebben ingediend op
uw voornemen am gas te gaan winnen onder de Waddenzee nabij de dorpen Wierum en
Ternaard.

Wij gaan graag met u in gesprek am onze brief toe te lichten.

Gedeputeer;de Staten van Fryslan,

drs. A.A.M
,

R.E. Betiit1 - Riemersma, MBA MCM, secretaris
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