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Persbericht 

 
Bodemdaling door gaswinning Waddenzee blijft 
binnen afgesproken grenzen 
 

De NAM heeft in haar jaarrapportage over 2020 de effecten van de gaswinning 

onder de Waddenzee in beeld gebracht. De NAM concludeert, net als voorgaande 

jaren, dat de bodemdaling binnen de afgesproken grenzen is gebleven en dat er 

geen nadelige effecten voor de natuur zijn opgetreden. De Auditcommissie is het 

hier mee eens.  

 

De NAM startte in 2007 met aardgaswinning in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand 

aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar terugge-

bracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Wad-

denzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. 

De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. De minister van Economische 

Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2020 te 

toetsen.  

 

De Auditcommissie vindt dat het monitoringsprogramma een goede basis biedt om 

eventuele veranderingen in bodemdaling en natuur te kunnen verklaren. Zij onder-

schrijft de conclusies van de NAM dat de bodemdaling door de gaswinning binnen de 

afgesproken grenzen is gebleven en dat er tot op heden geen aanwijzingen zijn voor 

veranderingen in de natuur van de Waddenzee en het Lauwersmeer door de gaswin-

ning. De Auditcommissie geeft in haar advies suggesties mee voor nog verdere verfij-

ning van het monitoringsprogramma.  

 

Aan minister Blok is het advies aan te geven welke gevolgen de onzekerheid in de 

zeespiegelstijging heeft voor de maximaal toegestane bodemdaling.  

 

De onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) treedt op als Auditcommissie voor de 

gaswinning onder de Waddenzee. De Commissie controleert op verzoek van de minister van Economische 

Zaken en Klimaat jaarlijks de kwaliteit van de monitoring. Zie ook www.commissiemer.nl. 
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