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Persbericht 

 
Zoutwinning onder Waddenzee door Frisia 

 

Gebruik nulmeting voor optimalisatie monitoring-

programma 

 

De Commissie m.e.r. adviseert als Auditcommissie de minister van Economische 

zaken over het monitoringprogramma voor de zoutwinning onder de Waddenzee. 

Zij adviseert de periode tot aan de daadwerkelijke winning te gebruiken om het 

meetprogramma te optimaliseren. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieu-

informatie. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. Het bevoegd 

gezag is - in dit geval - de minister van Economische zaken. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project 

Frisia zout B.V. te Harlingen heeft in 2014 toestemming gekregen om zout te winnen 

onder de Waddenzee op de locatie Havenmond. Daarbij wordt het ‘hand aan de kraan-

principe’ gehanteerd. Dit betekent dat zoutwinning is toegestaan, maar wordt vermin-

derd of gestopt bij teveel bodemdaling en/of bij aantasting van de natuur in en rond de 

Waddenzee. Hiervoor laat Frisia een monitoringsprogramma uitvoeren. De periode tot 

de daadwerkelijk winning (verwachte start 2019) wordt benut voor een nulmeting van 

het programma. 

 

De minister van Economische zaken heeft de Commissie gevraagd op te treden als 

Auditcommissie voor de monitoring en om advies gevraagd over de nulmeting. 

 

Het advies 

Door nu al te starten met het verzamelen van informatie over dit gedeelte van de Wad-

denzee, zoals over de ontwikkelingen in de vogelstand en het wadplaatoppervlak, komt 

tijdig informatie beschikbaar om met iedereen te delen. De Commissie vindt dit positief. 

 

De Commissie adviseert de periode tot aan de daadwerkelijke zoutwinning te gebruiken 

om het meetprogramma te optimaliseren. Het gaat hierbij om het inregelen van de meet-

technieken in de praktijk en eventuele aanpassingen die nog nodig zijn. Laat daarnaast 

op basis van de verwerking van de resultaten zien dat het programma voldoende infor-

matie oplevert. 
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