Onderwerp: Commissie monitoring waddengas 2006
Verslag bijeenkomst d.d. 12 januari 2007.
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nr Omschrijving
1 Verslag van vorige vergadering 29-11-2006 wordt goedgekeurd en
getekend door voorzitter en secretaris. Korte samenvatting hiervan
zal worden geplaatst op de NAM website.
2 Regeling plaatsvervanging Commissie leden:
Ieder lid zorgt voor een vaste plaatsvervanger. De vergaderingen
worden bijgewoond door het vaste lid of door plaatsvervanger. De
plaatsvervangende leden zijn doorgegeven. (zie boven)
3 De Commissie brengt in beginsel verslag uit aan NAM. Betreffend
verslag wordt gelijktijdig met de verplichte rapportages
toegezonden aan het bevoegd gezag (LNV).
De Commissie (JH) zal worden geïntroduceerd bij de bevoegde
gezagen (LNV/EZ) op respectievelijk 22 januari en 6 februari a.s..
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Ten behoeve van publicatie van rapporten e.d. wordt een NAM
Allen
web site voorbereid.
Een eerste concept structuur wordt aan de Commissie voorgelegd
voor commentaar. (zie Bijlage) Gaarne commentaar doorgeven per
e-mail aan secretariaat. Bedoeling is om deze site medio februari
a.s. operationeel te hebben. De Commissie gaat akkoord met
principe opzet van web structuur. (samenvatting van verslagen en
adviezen samenvoegen)
• 0-situatie
De Commissie wenst ook een oordeel te geven over het rapport 0situatie ecologie van december 2006 dit in relatie tot het (hierna te
behandelen ) monitoringsprogramma.
Aan het huidige 0 waarde rapport ontbreken nog de gegevens van
de benthos, de kwelders en de luchtfoto's.
(deze gegevens zijn wel verzameld maar nog niet uitgewerkt; de
foto's worden in april/mei verwacht)

Allen

GW
Afspraak: het rapport ecologische 0-situatie 2006 zal beschikbaar
worden gesteld via de web site.
Indien de ontbrekende gegevens nog niet beschikbaar zijn voor 14-2007 dan zal een addendum op het rapport ecologische 0-situatie
worden opgenomen zijnde een beschrijving van wat de
ontbrekende gegevens precies inhouden.
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Tevens zal op de NAM web site worden opgenomen de 0-situatie
van de meest recente hoogte metingen.
Concept monitoringsprogramma d.d. 4 januari 2007.
Algemene opmerkingen van de Commissie op concept
monitoringsprogramma 2007-2012:
-over het algemeen wordt programma als helder en duidelijk
ervaren
-toevoegen begrippen lijst
-toevoegen korte toelichting op aangehaalde modellen
-toevoegen overzichtskaart te monitoren biotische parameters
-aansluiten bij systematiek monitoring Ameland (ge-audit door
externe deskundigen). Rekening houden met dit audit
commentaar. Dit onderwerp bij de inleiding van het
monitoringsprogramma verder uitwerken.Opgemerkt wordt door
de Commissie dat van belang is om monitoring zodanig uit te
voeren dat parameters worden gekozen die iets kunnen zeggen
over causaal verband tussen verandering in deze parameters en
bodemdaling door gaswinning.Van NAM zijde wordt hierop
toegelicht dat we de hoogteligging uitgebreid monitoren omdat
hier het principe van hand aan de kraan aan hangt en het
uitgangspunt in de monitoring is dat als abiotiek niet verandert
(binnen natuurgrenzen blijft: HadK) er ook geen effecten op de
biotiek mogen worden verwacht. We monitoren de biotiek uit het
•

GW
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oogpunt van extra zekerheid. Deze monitoring heeft dan ook een
signaleringsfunctie wat inhoudt dat als er veranderingen in de
biotische parameters optreden eerst gekeken wordt of de
abiotische natuurgrenzen zijn overschreden. Is dit niet het geval
dan is de verandering niet het gevolg van de gaswinning.. Is dit
wel het geval, wat niet kan en mag binnen het principe HadK, dan
moet nader worden onderzocht of gaswinning de oorzaak kan zijn.
Nadere afstemming hierover tussen GW/EL.

EL/GW

-de Commissie zal haar aandacht richten op alle inzake de
verleende vergunningen te rapporteren gegevens waarbij primair
de nadruk zal liggen op de monitoring van de biotische parameters
in de Waddenzee.
• Detail opmerkingen monitoringsprogramma
-Nagaan of spijkermetingen op Engelsmanplaat kunnen worden
uitgevoerd door SBB.
-Koppeling fotoseries aan kaart RWS lodingen voor inzicht in
oppervlakte en hoogteligging wadplaten is mogelijk. Resultaten
van lodingen en verwerking op kaart komt naar verwachting
q1 2007 beschikbaar. Afstemmen met Lammert Zeylmaker/NAM.
-nadere toelichting gewenst in het monitoringsprogramma waarom
geen sedimentsamenstelling metingen worden verricht (wel
afgeleiden hiervan zoals benthos monitoring)
Afspraken over verwerking van commentaar op concept
monitoringsplan
-Commentaar zal worden verwerkt door GW en vervolgens
worden afgestemd met de Commissie per mail. Vervolgens heeft
de Commissie uiterlijk tot 29 januari 2007 de gelegenheid om op
het aangepaste monitoringsprogramma te reageren.
Doelstelling is om het monitoringsprogramma 1 februari 2007 ter
instemming voor te leggen aan LNV.
Volgende vergadering:
•

6

• Datum: 1 maart. (13.00- 22.00 uur)
Programma voor deze vergadering:
Plaats: in Lauwersmeergebied
Programma:
-toelichting meet en regel protocol door L. Zeylmaker en D.
Doornbos
-bezoek locatie Moddergat
-bezoek Wad en toelichting op GPS metingen en
waterpassingen
-aansluitend Commissievergadering
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Voorstel vergaderschema:
-19 april 2007 (veld bezoek)
-..juni
-13 oktober 2007
-10 januari 2008
-aanvang: 10.00 uur
-plaats NAM/Assen kamer 5 K12
Aldus vastgesteld,
J. Hoogland (Vz)
P. van de Water (Secr.)
Datum: Assen, 19 april 2007.
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