
Raadsvergadering 10 oktober 2022

MOTIE VOOR VEILIGE WADDEN’

De gemeenteraad van Vlieland in vergadering bijeen op maandag 10 oktober 2022

Overwegende dat:

Gas- en olieboringen altijd al een discussie zijn in het kwetsbare Waddengebied. En niet zonder reden: de lange
termijneffecten van gaswinning zijn helaas maar al te duidelijk zichtbaar in de provincie Groningen. Afgelopen
week nog weer met een beving met een kracht van 3.1 in het dorp Wirdum.

Recente ontwikkelingen het urgent maken om opnieuw onze zorgen te uiten. Dit is er nu aan de hand:

• In januari van dit jaar hebben de colleges van de Waddeneilanden van Nederland en Duitsland een brief
naar Den Haag gestuurd waarin zij zich uitspreken tegen de nieuwe boringen in de Noordzee boven
Schiermonnikoog, ook gezien de vastgestelde klimaatdoelen

• Wetenschappers en academici waarschuwen in een brief van 20 september jI. aan minister Van der Wal
(natuur en stikstof), staatssecretaris Vijlbrief (mijnbouw) en minister Rob Jetten (klimaat en energie) dat
het verlenen van vergunningen voor gaswinning onder de Waddenzee een groot milieurisico vormt voor
dit UNESCO Werelderfgoed.

• Van diverse kanten wordt aangegeven dat naar verwachting binnen enkele weken een definitief besluit
wordt genomen in de lopende vergunningsprocedure ten behoeve van de voorgenomen gaswinning
Ternaard door de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM)

• De Nederlandse vertegenwoordiging bij UNESCO afgelopen week in een reactie op een uitspraak van
Minister Van der Wal heeft ontkent dat bij de aanwijzing in 2009 van het Waddengebied als UNESCO
Werelderfgoed boringen naar aardgas bij Ternaard zijn meegewogen

Constaterende dat:

Het winnen van fossiele brandstoffen controversieel is met de huidige kennis van klimaatopwarming, en dat de
Waddeneilanden extra kwetsbaar zijn bij zeespiegelrijzing. Niet voor niets wordt de dijk achter het dorp versterkt.

De huidige geopolitieke situatie in de Den Haag weliswaar leidt tot tijdelijke herijking van gebruik van fossiele
brandstoffen; de gevolgen van gaswinning zijn echter niet tijdelijk. Het risico van bodemdaling met alle negatieve
gevolgen blijft levensgroot

De voorgenomen boringen naar aardgas in het Waddengebied geen tijdelijke vervanging voor Russisch gas is
maar een diepte-investering in fossiele energie, voor tientallen jaren. De vrije energiemarkt geeft bovendien geen
enkele garantie dat het gewonnen gas aan Nederland wordt geleverd.
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Van oordeel dat:

Op basis van wetenschappelijk onderzoek in voldoende mate is aangetoond dat boringen en winning naar
aardgas in het kwetsbare Waddengebied een negatief effect hebben op de Waddenzee, de Waddeneilanden en
de bewoners.

De raad van de Gemeente Vlieland

1. spreekt zich uit tegen alle nieuwe vergunningen voor gasboringen en gaswinning in het kwetsbare
Waddengebied en vindt dat het voorzorgsprincipe moet worden gehanteerd: zolang er onzekerheid
bestaat over mogelijke schade en effecten op de Waddeneilanden en hun directe omgeving, mogen er
geen nieuwe vergunningen worden afgegeven

2. roept het College op alle andere Waddeneilanden van Nederland, Duitsland en Denemarken te vragen
zich uit te spreken tegen het toekomstig boren naar en winnen van aardgas in het Waddengebied en dit
breed kenbaar te maken.

en gaat over tot de orde van de dag.
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