Shell Nederland

t.a.v. mevr. Marjan van Loon
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Geachte mevrouw van Loon,

Mogen wij uw aandacht vragen voor de plannen van uw bedrijf om aardgas te wíllen winnen onder
de Werelderfgoed Waddenzee?
Samen met het Amerikaanse ExxonMobil opereert u in Nederland onder de naam Nederlandse

Aardolie Maatschappij (NAM). ln die hoedanigheid heeft uw bedrijf vergevorderde plannen om
vanuit het Friese dorp Ternaard aardgas te wínnen dat een paar kilometer verderop onder de
Waddenzee zit.
Op 9 maart organiseerde Dorpsbelang Ternaard en de actiegroep Laat Friesland Niet Zakken een

informatieavond in dorpshuis Tunawerth in Ternaard. Vier medewerkers van uw bedrijf waren
daarbij ook aanwezig. We nemen voor het gemak aan dat u door hen reeds adequaat op de hoogte
bent gebracht van de toon en inhoud van zowel de presentaties, de vragen als de oproepen aan uw
bedrijf die avond. Het was goed dat uw medewerkers er waren en zij verdienen een compliment voor
de terughoudende manier waarop zijzich opstelden tijdens de presentaties die avond.
De aanwezigen waren allen duidelijk in hun standpunt over deze plannen van uw bedrijf: geen

nieuwe gaswinning onder de Wdddenzee vdnuit Ternaørd.
Voor verschillende mensen en verschillende groepen zijn er duidelijke en soms zeer emotionele
argumenten om u te vragen af te zien van de plannen voor gaswinning vanuit Ternaard. Uw
medewerkers zullen deze argumenten en sentimenten ongetwijfeld al aan u overgebracht hebben. ln
het kort komt het er op neer dat er in de provincie Fryslân, bij de gemeente Dongeradeel, bij de
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Vereniging Milieudefensie, bij de Waddenvereniging en bij de zowel de inwoners van het dorp en
daar buiten geen draagvlak is voor deze nieuwe winning onder de Waddenzee.
Het lijkt er op dat de enige reden waarop een aantal stakeholders uit de regio met uw bedrijf in
gesprek blijft over deze winning er op gericht is om 'het onderste uit de kan' te halen mocht uw

bedrijf de winningsplannen willen doorzetten. Dat lijkt ons voor uw bedrijf geen gunstige
uitgangspositie. De realisatie van dit Shell-project kan daardoor naar onze inschattíng duurder,
gecompliceerder en (door te verwachten juridische procedures) ook omstredener worden dan het nu
al lijkt te zijn.
We nodigen u uit om onze oproep om geen nieuwe gaswinning te starten vanuit Ternaard serieus te
overwegen. Net als meerdere aandeelhouders van uw bedrijf denken we dat Shell prima in staat is
een duidelijke omslag te maken van fossiele energievoorziening naar duurzame energievoorziening.
En dat als aardgas daarbij inderdaad een transitiebrandstof is dan mogen wij, evenals uw

aandeelhouders, ook verwachten dat Shell een afbouwstrategie presenteert voor de winning van
aardgas. Een transitie is immers niet eeuwigdurend.

Wat is dan mooier, en symbolischer, dan die afbouw te beginnen in klein dorpje vlak bij een erkend
Werelderfgoed in uw eigen land! Kortom, wij verwachten dat u onze oproep serieus zult nemen.
Ternaard is het waardl
Met hartelijke groet vanuít het mooie waddengebied,

Arjan Berkhuysen
Directeur Waddenvereniging
Mede namens
Maaike van Boven
Feste Grûn Dongeradeel
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