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Persbericht Monitoring gaswinning onder de Wad-
denzee 
 
Voor onmiddellijke publicatie 
 

Bodemdaling door gaswinning blijft binnen 
grenzen, monitoring natuur moet beter 

De NAM concludeert terecht op basis van de monitoring over 2009 dat de bo-
demdaling als gevolg van gaswinning in de Waddenzee binnen de vastgestelde 
grenzen blijft. Dat schrijft de Commissie voor de m.e.r. in haar rol als Audit-
commissie voor het monitoringsprogramma.  
Daarmee wordt aan de belangrijkste voorwaarde voor de winning voldaan. Om 
in de toekomst de goede conclusies te kunnen trekken over mogelijke effecten 
op natuur moet het monitoringsprogramma volgens de Auditcommissie verder 
uitgewerkt worden.  
 
De NAM startte in februari 2008 met de winning van aardgas in het Waddenzeegebied 
volgens het “hand aan de kraan principe”. Dit houdt in dat aardgaswinning mag, maar 
dat de bodemdaling en de natuurwaarden moeten worden gemonitord. Als uit de mo-
nitoring blijkt dat vastgestelde grenzen voor bodemdaling of natuurwaarden dreigen te 
worden overschreden moet de minister de gaswinning stoppen of aanpassen. De 
Commissie voor de milieueffectrapportage treedt op als onafhankelijke Auditcommis-
sie. De Auditcommissie controleert de kwaliteit van de monitoring en adviseert jaarlijks 
de ministers van LNV en EZ. 
 
Bodemdaling 
Winning van aardgas onder de Waddenzee is toegestaan onder de voorwaarde dat de 
bodemdaling beperkt blijft. Volgens de Auditcommissie onderbouwt de rapportage 
over de bodemdaling goed dat bij de huidige gaswinning de bodemdaling binnen de 
vastgestelde grenzen blijft. 
 
Natuurwaarden 
Om zeker te zijn dat geen aantasting van de natuur plaatsvindt, is een uitgebreid mo-
nitoringsprogramma naar natuurwaarden opgezet. Het programma omvat vogeltellin-
gen, de oppervlakte en bodemdieren van de Wadplaten, de waterhuishouding van het 
Lauwersmeer,  de vegetatie in de kwelders en de vegetatie in het Lauwersmeer. Zoals 
verwacht, kunnen nu nog geen conclusies getrokken worden over eventuele effecten 
op natuur. Eventuele gevolgen zijn namelijk pas op de langere termijn waarneembaar. 
De wetenschappelijke opzet van de monitoring van de natuurwaarden is wel een be-
langrijk aandachtspunt. Want gebreken in de opzet kunnen later leiden tot problemen 
bij de interpretatie van de meetresultaten en zijn moeilijk te herstellen. Nu is nog niet 
duidelijk wanneer veranderingen in natuurwaarden kunnen worden toegeschreven 
aan de bodemdaling. 
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De Auditcommissie geeft twee hoofdpunten voor verbetering van het monitoringspro-
gramma van natuurwaarden. 
 
Het (beter) onderbouwen en optimaliseren van de afzonderlijke onderdelen van 
het programma.  
Het monitoringprogramma sluit nu voor een belangrijk deel aan bij al langer lopende 
monitoringsprogramma’s. Dat is op zich een logische keuze; het gaat immers om het 
detecteren van trendveranderingen.  
Maar van ieder onderdeel van de monitoring van natuurwaarden moet de relatie met 
bodemdaling door gaswinning duidelijk gemaakt worden. Meetlocatie, meetfrequentie, 
nauwkeurigheid, analysemethode en referentie moeten daarop afgestemd zijn. Zo 
adviseert de Auditcommissie om te focussen op een aantal vogelsoorten waarvan 
voldoende gegevens verzameld kunnen worden om uitspraken te kunnen doen over 
mogelijke trendwijzigingen. 
 
Het versterken van de samenhang tussen de onderdelen van het monitorings-
programma.  
De samenhang tussen de programmaonderdelen krijgt nog onvoldoende aandacht. 
Weliswaar worden nu de droogvallende platen, de bodemdieren en de vogelaantallen 
gemonitord, maar de monitoring is nog onvoldoende uitgewerkt om via de effectketen: 
bodemdaling à sedimentatie (plaathoogte/oppervlak) à bodemfauna (voedsel) à 
vogels goede conclusies te kunnen trekken.  
In de rapportage 2009 wordt een aantal mogelijkheden gegeven voor verbetering en 
wordt aangegeven dat de komende jaren verder gewerkt wordt aan een integrale rap-
portage. De Auditcommissie ziet dit als een goede volgende stap naar een integrale 
rapportage en adviseert om bij de volgende rapportages een verdere integratie van 
programmaonderdelen prioriteit te geven. 
 
 
 
 

Noot voor de redactie 
 
De volledige tekst van het advies is te vinden op de website van de Commissie  
(www.commissiemer.nl) onder Projecten,  projectnummer 2197. 
  
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Veronica ten Holder,  
telefoonnummer (030) 234 76 66 of mobiel: (06)  31 04 64 79. 
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