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nr Omschrijving
1
Verslag van vorige vergadering 6 september wordt, met een aanpassing onder
punt 3, goedgekeurd en moet vanwege de aanvulling nog worden ondertekend
waarna het op de NAM website kan worden geplaatst.
2
Stand van zaken tav Startdocument/Advies Audit Cie
Startdocument is afgerond en op het NAM website geplaatst. De Audit Cie
heeft na overleg met de overheid en NAM een advies opgesteld dat momenteel
bij de overheid ligt die adhv het advies met richtlijnen zal komen voor de NAM.
Het definitieve advies en de richtlijnen worden verwacht rond half februari. In
het overleg is vooral gesproken over de insteek van de (biotische) monitoring
(multivariabele versus trens/referentie benadering ofwel meer theoretische
versus praktische/pragmatische benadering) en de geschiktheid van de gegevens
van de nulsituatie. De NAM heeft aangegeven dat:
- in de monitoring moet worden gestuurd op abiotische variabelen en dat
de biotische variabelen signalerend zijn (duidelijk moeten maken dat
effecten van gaswinning daadwerkelijk uitblijven)
- de monitoringinspanning in verhouding moet staat tot de te
verwachten effecten
- voor de nulsituatie zoveel mogelijk Waddenzeewijde gegevens zijn
omgezet naar gegevens gerelateerd aan referentiegebieden (zie
monitoring sedimentatie, kwelders, bodemdieren, vogels).
Het inzetten van gidssoorten zoals aanbevolen door de Cie wordt als positief
beoordeeld en zal bij de verdere invulling van de monitoring worden overwogen
zowel tav de Waddenzee als het Lauwersmeer.
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Monitoring /Tijdige Beschikbaarheid monitoringresulaten:
Aanvullende gegevens voor de nulsituatie die beschikbaar zijn of nog moeten
komen:
- Sedimentatie gegevens Waddenzee uit lodingen t/m 2007; vertraagd door
reorganisatie RWS (verwachte beschikbaarheid: vóór 1 mei 2008; uitvoering
RWS en/of NAM)
- Luchtfoto gegevens 2007 (vóór 1 mei 2008)

Actie
JH/GW

PW/GW

GW

1

- Spijkermetingen t/m 2006 (beschikbaar)
- Kweldermetingen t/m 2006 (beschikbaar)
- Bodemdiergegevens t/m 2006 (januari 2008)
- Vogelgegevens t/m 2006 (april 2008; eerste bewerking)
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Gegevens en informatie van de verschillende monitoringonderdelen zullen als
volgt worden aangeboden:
- deelrapporten op de NAM website
- Kort integraal verslag ( met duidelijke verwijzingen naar
onderliggende rapporten) door NAM voor bespreking met de
commissie (actie GW)
- update van het overzicht van de verschillende monitoringonderdelen
zoals opgenomen in het monitoringprogramma (actie GW).
Toelichting suppleties RWS
RWS heeft een alternatief suppletieschema ingebracht bij het POK (provinciaal
overleg) waarin de suppleties bij Ameland 1 jaar naar voren worden gehaald. In
het overleg is uiteindelijk toch gekozen voor het handhaven van het
‘oude’suppletieschema: Ameland in 2010; Hiermee blijven de afspraken zoals
gemaakt met de suppletieovereenkomst met NAM in stand en kunnen de
voorwaarden/vergunningen worden geregeld binnen het beheerplan. Dat geldt
niet voor de suppleties die zijn voorzien in 2008 (voor regio Noord: Oost
Vlieland) en waarover mbt de vergunningsplicht nog wordt overlegd tussen
RWS, LNV, Prov. Friesland, WV etc. Deze suppletie en discussie zijn voor de
Commissie Monitoring Waddengas 2006 niet direct van belang omdat ze buiten
ons werkveld plaatsvinden.
Verandering positie AP binnen RWS en commissie. Albert gaat bij de
Waterdienst werken, een adviserende dienst, en kan daarmee niet meer als
vertegenwoordiger van de beherende dienst Noord Nederland optreden. Zijn rol
binnen de commissie zal worden overgenomen door de vaste plaatsvervanger
mevr. Nuijen. Albert zal voorlopig nog wel betrokken blijven bij de commissie
(zij het de achtergrond) ivm het inwerken van mevr Neijer en de voorziene
suppleties.
Volgende vergadering (verlengd ivm agendapunten Advies Audit Cie en
Monitoringverslagen 2006 en 2007)
Datum:24 april 2008."
Plaats: NAM, Assen
Aanvang: 10.00 uur
Afronding: ca 13:00
Voorlopig vergader/bijeenkomstschema:
- Medio juni 2008 ivm veldbezoeken NAM (facultatief)
- Medio september 2008
Gebruiksruimte productie (vraag HK)
In principe is gebruiksruimte beschikbaar maar afgesproken is dat de eerste 3
jaar de productie zal plaatsvinden zoals aangegeven in het winningsplan van
2007; het totale productievolume zal dus worden gewijzigd maar
verschuivingen zijn wel mogelijk. Inmiddels zijn ook meer gegevens van de
reservoirs verzameld die aanleiding kunnen geven om de productie bij te stellen.
In de eerst volgende vergadering zal hierover meer informatie worden verschaft.
Uitstaande punten:
Monitoring deelrapporten op NAM website
Kort integraal verslag monitoring 2007 voor bespreking met commissie
Update monitoringschema 2007-2012
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