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Inleiding.

Bij brief d.d. 10 december 1974 heeft de Staatssecretaris van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk aan het Rijksinstituut voor
Natuurbeheer gevraagd een onderzoek te doen verrichten naar de gevolgen
voor het natuurlijke milieu en het landschap van aktiviteiten gericht op
de exploratie en de exploitatie van delfstoffen, in het bijzonder van
aardgas. Het onderzoek zou zich moeten richten op zowel de aquatische
ecosystemen, - in het bijzonder de Waddenzee -, als de terrestrische
systemen. Dit rapport gaat in op de exploratie en exploitatie van
magnesium en andere zouten, olie en aardgas in de Waddenzee, het EemsDollard estuarium, de Oosterschelde, de Westerschelde en het Noordzee
gebied binnen ongeveer 5 Ion van de kust. Het behandelt de gevolgen van
deze aktiviteiten op de geomorfologie, sedimentologie en hydrografie
van deze gebieden, op de wilde flora en fauna die in deze gebieden leeft,
en op het landschap van deze gebieden. Het rapport vermeldt aan de hand
van de bestaande literatuur wat internationaal bekend is over deze materie,
gaat in op de tot dusver in Nederland opgedane ervaringen en wijst op
de potentiële gevaren die met bovengenoemde aktiviteiten samenhangen.
Aangezien ten tijde van deze studie nergens in de nederlandse
kustwateren boorinstallaties aanwezig waren, heeft het veldonderzoek zich
beperkt tot waarnemingen langs de tracé's van gelegde pijpleidingen.
Wegens de grote natuurlijke veranderlijkheid van het milieu van de
nederlandse kustwateren is veldonderzoek op plaatsen waar in het verleden
boorinstallaties hebben gestaan, niet zinvol. Eventuele effecten kunnen
zonder een uitgebreide en jarenlange waarnemingsserie niet duidelijk worden
onderscheiden van natuurlijke veranderingen. Dit betekent overigens niet
dat er geen effecten zouden kunnen zijn.
In verband hiermee is dankbaar gebruik gemaakt van in het verleden
verzamelde gegevens door medewerkers van het Nederlands Instituut voor
Onderzoek der Zee, het Delta Instituut voor Ilydrobiologisch Onderzoek,
het Biologisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen en het Staats
bosbeheer, inclusief het Rijksinstituut voor Natuurbeheer.
Bij brief van 17 oktober 1973 heeft het Hoofd van de Afdeling
Coördinatie en Beleidsontwikkeling van het Ministerie van Cultuur, Recreatie
en Maatschappelijk Werk gevraagd om in het kader van bovengenoemde studie
tevens in te gaan op het project tot exploitatie van het aardgas in het

Zuidwalveld in de westelijke Waddenzee. Bij de beantwoording van deze
vraag is het eerdere rapport "De biologische consequenties van eventuele
aardgaswinning op het Zuidwalveld", uitgebracht door het Rijksinstituut
voor natuurbeheer op 28 februari 1973, in de tekst verwerkt.
. Algemene overwegingen ten aanzien van de verkenning en winning van delf
stoffen in geheel of grotendeels natuurlijke gebieden.
Het overgrote deel van de nederlandse kustwateren kan worden
beschouwd als nog vrijwel natuurlijke gebieden. Een grondregel voor een
verantwoord beheer van dergelijke gebieden kan zijn dat de bestaande
omvang en kwaliteiten in stand worden gehouden en dat een eventuele
exploitatie niet verder mag gaan dat het oogsten van wat zonder schade
aan de kwaliteiten van het gebied kan worden verwijderd. Uiteraard zullen
de exploitatiewerkzaamheden zelf dan ook geen schade mogen veroorzaken.
Dit dient te gelden voor bijvoorbeeld zowel de visserij als voor de delfstofwinning. Indien exploitatie en/of exploratie wel tot schade aan de
kwaliteiten van een gebied leiden, dient door beleidsinstanties te worden
afgewogen of deze schade aanvaardbaar is tegenover de positieve effekten
van de ingreep. De exploitatie van zich zelf vernieuwende hulpbronnen
("renewable resources"), zoals bijvoorbeeld de visstand, hoeft niet tot
bezwaren te leiden, doch deze zijn wel te verwachten bij de exploitatie van
zichzelf niet vernieuwende hulpbronnen ("non-renewable resources"), zoals
in tenminste sommige gevallen het zand in de zeegaten. Bij winning van
delfstoffen uit de diepere ondergrond zoals aardgas en olie, is de aard
van de hulpbron ("renewable" of "non-renewable") weinig relevant bij de
beoordeling van de effekten van de winning op het bovenliggende (natuur
gebied. In deze gevallen dient het positieve effekt van de winning door
beleidsinstanties te worden afgewogen tegen de schade die de opsporingsen winningswerkzaamheden in het gebied veroorzaken. Een bijzonder aspekt
wordt hierbij gevormd door het landschap. Bepaalde vormen van exploitatie
leiden tot een al dan niet permanente storing van het landschap.
Voor de delen van de nederlandse kustwateren die bestemd zijn
tot natuurreservaat (c.q. nationaal park of beschermd natuurmonument in
de zin van de Natuurbeschermingswet) of die met vrij grote zekerheid deze
bestemming binnenkort zullen krijgen, kan men zich op een ander standpunt
stellen. Voor deze gebieden is immers door beleidsinstanties reeds beslist
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