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Geachte heer Vijlbrief, 
  
De winning van gas en zout onder de Waddenzee gebeurt op basis van het “Hand 
aan de kraan” systeem. Door ervoor te zorgen dat de bodemdaling als gevolg van 
de winning binnen een vooraf bepaalde gebruiksruimte blijft, wordt beoogd dat 
bodemdaling geen nadelige effecten heeft op de natuur. De gebruiksruimte wordt 
eens per vijf jaar bepaald door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV), 
middels het vaststellen van een scenario voor de zeespiegelstijging. Het scenario 
voor de jaren 2021-2026 is nog niet vastgesteld.  
 
In 2020 heeft een adviesgroep onder leiding van prof. Stouthamer u geadviseerd 
over zowel het beleidsscenario voor de periode 2021-2026 als het richtscenario 
voor de jaren daarna tot 2050. Dat advies kwam op 2,4 mm/jaar als 
beleidsscenario, en een toenemende snelheid tot 4,5 mm/jaar in 2050. Daarmee 
stijgt de zeespiegel tussen 2000 en 2050 met maximaal 15 cm. 
 
Nu dit advies inmiddels bijna twee jaar oud is, en er nog altijd een besluit moet 
worden genomen, vindt SodM het verstandig u ook de nieuwe inzichten opgedaan 
in de afgelopen twee jaar in deze besluitvorming mee te geven.  
 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft u op 9 november aangekondigd alsnog 
een advies uit te brengen over de zeespiegelscenario’s. SodM heeft een workshop 
met experts op dit gebied in Nederland gehouden om de nieuwste inzichten op 
een rijtje te krijgen. Op basis daarvan is dit advies tot stand gekomen.  
 
Advies 
Er zijn de afgelopen twee jaar forse stappen gezet in de interpretatie van de 
metingen langs de Nederlandse kust. Uit die interpretatie komt thans een scenario 
met een sterker stijgende zeespiegel naar voren dan waartoe de adviesgroep u in 
2020 heeft geadviseerd. 
 
SodM adviseert u de zeespiegelstijging voor de jaren 2021-2026 vast te stellen op 
3.3 mm/jaar. Het richtscenario voor de jaren vanaf 2026 is er één waarbij de 
stijging jaarlijks met 0,1-0,3 mm/jaar versnelt tot 4,8-7,6 mm/jaar in 2050. Dat 
leidt tot een totale zeespiegelstijging over de jaren 2005-2050 van 20 tot 27 cm. 
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Toelichting 
Op maandag 28 november jl. hebben drie vooraanstaande wetenschappers op het 
terrein van meten, interpreteren en voorspellen van de zeespiegelvariaties langs 
de Nederlandse kust hun visie met SodM gedeeld in een workshop. 
 
De deelnemers waren: 
 

-  (Koninklijk NIOZ) 
-  (TU Delft) 
-  (KNMI en Universiteit Utrecht) 

 
Vanuit SodM nam een vijftal collega’s van de afdeling Centrale Expertise deel.  
De betrokken wetenschappers baseren zich onder meer op een aantal recent 
gepubliceerde bevindingeni. De belangrijkste constateringen waren: 
 
 Satellietmetingen en metingen op basis van de zeespiegelmonitor laten een 

duidelijk en overeenkomstig beeld zien van de zeespiegelstijging over de 
afgelopen 30 jaar.  

 
 De zeespiegelstijging zoals die wordt waargenomen op peilstations langs de 

Nederlandse kust is gemiddeld 3,1 mm/jaar over de periode 1993-2022. 
 
 Na 2020 is een methode ontwikkeld voor het corrigeren van de gemeten 

waardes voor wind-effecten. Indien deze methode reeds in 2020 beschikbaar 
was geweest, was ook toen de schatting voor de periode 1993-2017 al op 3,0 
mm/jaar uitgekomen.  

 
 Als nu (eind 2022) wordt gecorrigeerd voor de effecten van wind is de 

waargenomen stijging over de periode 1993-2022 bij de peilstations 
gemiddeld 3,3 mm/jaar. 

 
 Er is sprake van een duidelijke toename van de snelheid waarmee de 

zeespiegel stijgt. Die versnelling is zeker al enkele decennia gaande en was 
lang niet aantoonbaar, maar is inmiddels ook statistisch significant. De mate 
van versnelling is onzeker. Op dit moment is de jaarlijkse versnelling ca. 0,1 
mm/jaar, maar bij ongewijzigde uitstoot van broeikasgassen kan deze stijgen 
naar 0,3 mm/jaar. 

 
 De zeespiegelscenario’s voor de langere termijn zijn behoorlijk onzeker. Dat 

komt onder andere doordat we nog niet weten hoever de uitstoot van met 
name CO2 wordt teruggebracht. De schattingen lopen uiteen tussen de 42 en 
81 cm stijging van de zeespiegel over de periode 2005-2100.  

 
 Voor de middellange termijn lopen de schattingen minder ver uiteen: 20 tot 

27 cm stijging van de zeespiegel over de periode 2005-2050. 
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Conclusies 
Met deze constateringen is 3,1 mm/jaar een duidelijke ondergrens voor wat 
verdedigbaar is als schatting voor de huidige snelheid waarmee de zeespiegel 
stijgt, en die dus kan worden aangehouden voor de jaren 2021-2026. Door te 
corrigeren voor wind-effecten wordt de schatting minder jaar-op-jaar wisselend, 
en daarmee betrouwbaarder. SodM adviseert daarom een gecorrigeerde waarde 
van 3,3 mm/jaar als prognose voor de jaren 2021-2026 te gebruiken. 
 
Voor de periode 2026-2050 wordt rekening gehouden met een versnelling. De 
mate van versnelling opgesteld door de adviesgroep uit 2020 is naar aanleiding 
van de nieuwste inzichten te laag geschat en behoeft aanpassing.  
 
De snelheid van de zeespiegelstijging in het jaar 2050 wordt geschat op 4,8 tot 
7,6 mm/jaar, afhankelijk van het klimaatscenario.  
 
Ik beschouw dit advies als een noodzakelijke aanvulling op het advies dat u in 
2020 heeft ontvangen, en adviseer u deze nieuwe inzichten mee te nemen in uw 
besluit over de zeespiegelscenario’s.  
 
Vanzelfsprekend ben ik bereid dit advies nader toe te lichten. 
 

T.F. Kockelkoren 
Inspecteur generaal der Mijnen 
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