
 

GROENLINKS 

 Motie  

 

 

Geen zoutwinning onder de Waddenzee 

Raad 17 september 2014  Wij zijn ontevreden over het besluit van staatssecretaris Dijksma om zoutwinning 

onder het wad toe te staan. De bodem van de Waddenzee daalt door zoutwinning en 

wadplaten dreigen dan permanent onder water te lopen. Het risico van afkalving van 

de eilanden wordt groter. Vissers hebben grote moeite met de extra zandsuppleties 

die dan nodig zijn. Wij zien grote risico’s voor natuur.  

9 landschap, natuur en recreatie  

Portefeuillehouder E. Hercules  

Bijlagen: Kamerbrief 

Natuurbeschermingswetvergunning Frisia 

Zout B.V. 
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Jacobi 

Uitspraak Europees Hof mogelijk gevolgen 

voor vergunning zoutwinning 

 

 

Toelichting 

Het bedrijf Frisia in Harlingen heeft een vergunning om vanaf 2012 op land steenzout te winnen en heeft ook 
een vergunning aangevraagd om dat onder de Waddenzee te doen. Het zout zit 2500 tot 3000 meter diep. 
Frisia verkoopt jaarlijks 1 miljoen ton zout. In de ondergrondse zoutlagen blijven holle ruimtes achter, 
waardoor de bodem inklinkt. Dit heeft in Friesland al tot bodemdaling geleid. De komende jaren wil Frisia 
zout verder van de Waddenkust winnen, onder de Ballastplaat tussen Griend en Harlingen. Die vergunning is 
nu verleend, onder groot protest van onder meer de Waddenvereniging en Natuurmonumenten. 
 
Door zoutwinning daalt de zeebodem  
De Ballastplaat is de belangrijkste zandbank waar veel vogels een aantal weken bijkomen voordat ze verder 
vliegen naar Afrika. Er ontstaat een ondiepe ‘schotel’ in de wadbodem, die weer opgevuld moet worden met 
sediment, slib en zand van elders. De vraag naar zand en slib in de Waddenzee neemt hierdoor toe. Om aan 
deze toegenomen vraag te voldoen, en om te voorkomen dat wadplaten verdrinken, zijn er wellicht 
zandsuppleties nodig. De ecologische gevolgen van zandsuppleties worden nog onderzocht.  
Door suppletie kan de verhouding tussen zand en slib in de waddenbodem veranderen. Bodembewoners, zoals 
wormen en schelpdieren, hebben een voorkeur voor een bepaalde sedimentsamenstelling. Bij bodemdaling 
wordt ook zonder kunstmatige suppletie extra zand aangezogen, voornamelijk van de eilandkusten en 
buitendelta’s. Die kunnen hierdoor afkalven.  
 
Wij vinden dit zeer zorgelijk en vinden dat we met de andere 4 Waddeneilanden een stevig geluid richting 
Den Haag moeten laten horen. 

 

Spreekt uit 

Dat zoutwinning onder de Waddenzee schadelijk is en ook onnodig. Onder heel Europa is genoeg zout te 
vinden. 

Roept het college op 

1. In overleg met de andere Waddeneilanden uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn om dit besluit 

alsnog van tafel te krijgen.  

2. Daarnaast zo snel mogelijk een stevig, gezamenlijk geluid richting Den Haag te laten gaan om onze 

zorgen over deze aantasting van onze Waddenzee te voorkomen. 
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De Kamer,  

 

gehoord de beraadslaging,  

 

overwegende dat de Waddenzee een uniek, maar kwetsbaar natuurgebied is dat goed 

beschermd dient te worden;  

 

constaterende dat er een vergunningaanvraag ligt voor zoutwinning; van mening dat 

beschermde natuur ook daadwerkelijk beschermd dient te worden;  

 

verzoekt de regering, de Natuurbeschermingswet goed toe te passen en geen vergunning 

te verlenen voor zoutwinning bij de geringste twijfel aan significante effecten op de 

natuur,  

 

en gaat over tot de orde van de dag.  

 

Jan Vos  

Jacobi 

 

Uitspraak Europees Hof mogelijk gevolgen voor 
vergunning zoutwinning 

Wat heeft de aanleg van een snelweg in Brabant te maken met het wel of 
niet toestaan van zoutwinning in de Waddenzee? Vorige week deed het Europees Hof van Justitie uitspraak 
over de uitbreiding van de A2 bij Vught. Het Hof concludeerde dat de Nederlandse regering alleen onder 
strenge voorwaarden mag ingrijpen in een beschermd natuurgebied, ook als de natuur elders gecompenseerd 
wordt. Volgens het Hof mag dergelijke compensatie alleen als er geen alternatieven zijn én de activiteit echt 
noodzakelijk is. De Waddenvereniging, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming vragen zich af of bij 
zoutwinning niet ook sprake is van compensatie. Deze uitspraak versterkt daarom het pleidooi van de 
natuurorganisaties dat er nu eerst goed onderzoek gedaan moet worden naar het verdwijnen van wadplaten 
door zoutwinning.  
 
Frisia Zout BV uit Harlingen wil zout winnen onder de Waddenzee. Daardoor zal de bodem van de Waddenzee 
gaan dalen. Frisia stelt dat dit geen gevolgen heeft voor de totale omvang van de wadplaten, maar laat in het 
midden of en waar er wadplaten verdwijnen of bijkomen. De natuurorganisaties maken zich ernstig zorgen over 
deze plannen en de gevolgen voor de vele wadvogels.  



 

Zo is het mogelijk dat delen van de Ballastplaat verdwijnen of langer onder water blijven. De Ballastplaat is heel 
belangrijk, omdat vogels hier extra lang voedsel kunnen zoeken: wel vier uur per dag! Op geen enkele andere 
plek in de Nederlandse Waddenzee is er zo’n grote vertraging in de tijd dat de getijden vanaf de eilanden het 
vasteland bereiken. Het is niet duidelijk of wadvogels voldoende foerageermogelijkheden van de juiste kwaliteit 
behouden als de plannen van Frisia doorgaan. De drie natuurorganisaties pleitten eerder al voor extra 
onderzoek door Frisia. De uitspraak van het Hof maakt dit alleen maar noodzakelijker.  
 
Publicatiedatum: 21-05-2014  



 

 

 


