Provincie
Noord-Holland
Gedeputeerde Staten

POSTBUS 3007 | 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
2012 HR HAARLEM

Uw contactpersoon

H.R. Heijmering
BEL/GRN

Telefoonnummer +31235144274
HEIJMERINGH@Noord-Holland.nl

1 I 1
Verzenddatum

Betreft: afdoening motie externe bedreigingen in de Waddenzee

3 0 SEP. 2021
Kenmerk

Geachte leden

1 713027/171 3177

Naar aanleiding van de motie over externe bedreigingen in de
Waddenzee, aangenomen in uw Statenvergadering van 28 juni, kunnen
wij u melden dat wij een brief over dit onderwerp aan de minister van
Infrastructuur en Waterstaat verzonden hebben. Deze vindt u
bijgevoegd in afschrift.

Uw kenmerk

Wij stellen u voor hiermee de motie M92-2021 als afgedaan te
beschouwen.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
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/
/
provinciesecretaris

H. J.ISchartman

voorzitter

A.Th.H. van Dijk

1 bijlage:

Brief externe bedreigingen in de Waddenzee aan de minister van
Infrastructuur en Waterstaat
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Betreft: Externe bedreigingen in de Waddenzee

3 0 SEP. 2021
Kenmerk

Excellentie
Het Waddengebied en de Waddenzee zijn een uniek gebied, niet alleen
in Nederland, maar ook in de wereld. Het is van belang te koersen naar
een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050 en daarom
hebben wij met elkaar deze ambitie vastgelegd in de Agenda voor het
Waddengebied 2050. Vele betrokkenen, waaronder ook u, hebben
ingestemd met deze Agenda.

1 713027/1 7131 78

Uw kenmerk

Wij beseffen dat in deze Agenda is opgenomen de gaswinning uit de
kleine velden aan te houden. Nu blijkt deze strategie veel
maatschappelijke weerstand op te roepen en dan gaat het onder andere
over de plannen voor gaswinning nabij Ternaard.

Voor het zomerreces is bij de behandeling van een agendapunt over het
Waddenfonds in Provinciale Staten van de drie Waddenprovincies in elke
provincie een motie aangenomen over het tegengaan van externe
bedreigingen waaronder gasboringen in de Waddenzee. Daarom willen
wij u dringend verzoeken te stoppen met het verstrekken van
vergunningen die de natuur op het Wad belasten, zoals voor gas- en
zoutwinning in de Waddenzee en het toelaten van lozingen door een
gasbooreiland ten noorden van de Waddeneilanden.
Wij zijn van mening dat er vooral ingezet moet worden op de benodigde
energietransitie, waarbij deze, waar noodzakelijk, op een zorgvuldige
manier in het Waddengebied een plek krijgen.
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Wij pleiten ervoor om de gaswinning vanuit kleine velden in en nabij de
Waddenzee niet aan te houden maar hiermee te stoppen. Dit betekent
wat ons betreft dan ook een actualisatie van dit punt in de Agenda voor
het Waddengebied 2050. Uiteraard zijn wij bereid onze zorgen nader
aan u toe te lichten en samen met u te werken aan een veilig, vitaal en
veerkrachtig Waddengebied.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

ivinciesecretaris

R.M. Bergkamp
Kopie aan Provinciale Staten

rzitter

A.Th.H. van Dijk
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