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Betreft: Energiewinning in de Waddenzee en Noordzee

Geachte heer Atema,

De Waddenvereniging werd in augustus benaderd door een onderzoeksbureau dat in opdracht van de NAM

een opdracht uitvoert: "het maken von een analyse van het discours rondom energ¡ewinn¡ng in de Waddenzee

en de aanpalende Noordzee en in kaart te brengen wot de meningen rondom energiewinning zijn en waar die

op zijn geboseerd."

We willen u een aantal vragen stellen over dit onderzoek. Het zijn misschien geen gemakkelijke vragen in deze

weken dat de schade door gaswinning, en zeker ook de 'modus operandi'van uw bedrijf onderwerp is van een

Parlementaire Enquête. Maar wij vinden het uiterst belangrijke vragen voor de bescherming van ons klimaat en

het behoud van het unieke UNESCO Werelderfgoed Waddenzee.

o Kunt u aangeven of de NAM die opdracht inderdaad gegeven heeft en met welk doel?
. Kunt u aangeven welke organisaties en overheden door uw bedrijf geselecteerd zijn voor een dergelijk

onderzoek?

. Kunt u aangeven of, en hoe, een dergelijke opdracht is afgestemd met de betrokken Ministeries van

EZK, LNV en l&W en het Omgevingsberaad Waddengebied?
¡ Kunt u aangeven wat de aanleiding is voor dit onderzoek en wat de reikwijdte er van is?

Het lijkt ons ook voor uw bedrijf ongemakkelijk om precies in de weken dat de werkwijze van de NAM (en haar

aandeelhouders) onderwerp is van een parlementaire enquête, voor te stellen om nog eens een keer in

gesprek te willen gaan over energiewinning in de Waddenzee en Noordzee. ledere Nederlander kan deze

weken bijna dagelijks op radio en TV ontdekken op welke manier uw bedrijf wetenschap en onafhankelijke

adviezen jarenlang terzijde schoof in de wens om meer, meer en nog meer aardgas te bl¡jven winnen.

Na deze zomer die bol stond van de effecten van klimaatverandering en voorafgaand aan een besluit van de

Nederlandse regering over nieuwe aardgaswinning onder de Waddenzee, lijkt het starten van weer een

gesprek voor ons een beetje als het paard achter de wagen spannen. Er is wereldwijd wetenschappelijke

overeenstemming dat een snel einde aan het winnen en gebruiken van fossiele brandstoffen van groot
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maatschappelijk belang is. Dat uw bedrijf nu nog door georganiseerde gesprekken wil onderzoeken wat de

verschillende meningen en opinies zijn (en waar die wetenschappelijk op gebaseerd zijn) lijkt sterk op het

negeren van die wetenschappelijke consensus en is wat ons betreft overbodig.

Wij vragen u om niet langer door zo'n 'discours te analyseren'. Om niet langer ronde-tafel-gesprekken te

organiseren of zogenaamde 'omgevingsprocessen' waarin lokale gemeenschappen tientallen miljoenen euro's

beloofd wordt als gaswinning door NAM door kan gaan.

Wij vragen uw bedrijf juist nu om concrete maatregelen: zie af van nieuwe aardgaswinning onder UNESCO

Werelderfgoed Waddenzee en zorg er voor dat uw energiebedrijf alleen nog investeert in duurzame

energiebronnen.

Hoogachtend,

Lutz iacobi en Frank Petersen, Waddenvereniging

Mede namens:

Hans van der Werff, directeur Friese Mllieu Federatie

cc

De Minister van Natuur en Stikstol mevrouw Christiane van der Wal

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, de heer Rob Jetten

De Staatssecretaris voor Mijnbouw, de heer Hans Vijlbrief

Gedeputeerde Staten van Groningen t.a.v. de Commissaris van de l(oning René Paas

Gedeputeerde Staten van Fryslân, t.a.v de Commissaris van de Koning Arno Brok

College van B&W Noardeast Fryslân, t.a.v. Burgemeester Johannes Kramer

Nederlandse UNESCO Commissie, mevrouw Kathleen Ferrier

Parlementaire Commissie Aardgaswinning Groningen, t.a.v. Voorzitter Iom van der Lee.
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