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Onderwerp: Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Gaswinning Groningenveld

Geachte minister,

Het ontwerp-instemmingsbesluit Gaswinning Groningenveld is door u ter inzage ge-

legd van 1 juli tot en met 1't augustus 2016. ln deze brief reageren wij op uw voorge-

nomen besluit en geven wijonze zienswijze.

Op uw verzoek gaven wij over het winningsplan ons advies op 26 mei 2016. Hierna

gaan wij in op de in dat advies genoemde punten. Voor nadere toelichting venrvijzen

we naar de bijlage van onze brief van 26 mei 2016. Daarnaast hebben wij nog enkele

aanvullende opmerkingen.

Productieniveau
Wij waarderen het dat u ons advies hebt overgenomen wat betreft het verlagen van

het productieplafond en het niet instemmen met de mogelijkheid tot tussentijdse ver-

hoging. U doet dit door de omvang van de gaswinning in elk geval voor de komende

vijf jaar te maximeren op 24 miljard Nm3 per gasjaar. Wij zien dit als een belangrijke

eerste stap naar het (verder) beperken van de nadelige gevolgen van de gaswinning.

Het is echter onduidelijk wat de consequenties zijn voor het productieniveau als mocht

blijken dat het Groningenveld zich de komende jaren niet als verwacht zal gedragen.

U verbindt geen maatregelen aan eventuele afiruijkingen van de huidige verwachting.

Wij verzoeken u in uw besluit de mogelijkheid op te nemen van verdere verlaging van

het productieniveau, mocht het bevingsgedrag van het Groningenveld daartoe aanlei-

ding geven.

U staat incidentele verhoging toe van het productieplafond met 6 miljard Nm3 per jaar

en in geval van technische problemen zelfs 7,5 miljard Nm3. ln dat geval wordt de niet

door u acceptabel geachte 27 Nm3 per jaar overschreden. Een verhoging met 6 mil-

jard Nm3 per jaar is 25 o/o van de jaarproductie. Een zo grote extra omvang zal niet

gemakkelijk geleidelijk te produceren zijn, met mogelijke consequenties voor het be-

vingsgedrag van het veld. Wij verzoeken u de incidentele verhoging te beperken in uw

definitieve besluit
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Productieverdeling
Wij adviseerden u voorschriften op te nemen bij wijziging van de productieverdeling:

tijdig informeren én betrekken van bestuurders bij de vormgeving daarvan, modelleren

van effecten, nulmetingen en eventuele aanpassing van monitoring. ln artikel 3.2 geeft

u aan dat NAM dient te onderzoeken of een alternatieve verdeling van de productie

over de regio's leidt tot een lagere seismische dreiging of seismisch risico. Een even-
tuele wijziging in de productieverdeling kan niet zonder meer doorgevoerd worden. De

gevolgen moeten worden zichtbaar gemaakt. Hiermee wordt door u voor een deel aan

ons advies invulling gegeven. U gaat echter voorbij aan ons advies om daarbij te zor-
gen voor t¡dige bestuurlijke betrokkenheid en voor (aanvullende) maatregelen ten

aanzien van monitoring en schadeafhandeling bijeen dergelijke wijziging. Wij ver-
zoeken u uw besluit aan te vullen met een voorschrift hierover.

Bodemdaling
Wijadviseerden u de NAM onderscheid te laten maken tussen autonome bodemda-

ling, zoals door veenoxidatie, en bodemdaling door gaswinning. ln de toelichting van

uw ontwerp-instemmingsbesluit geeft u aan dat u ons advies overneemt de 'NAM

inzichtelijk te laten maken wat de verschillende oozaken van bodembeweging kunnen

zijn'. ln artikel 6c schrijft u een analyse voor van de onzekerheden bij bepaling van de

bodemdaling. Het is ons niet bekend wat u met deze onzekerheden bedoeld. Wijver-
zoeken u dit voorschrift duidelijker te formuleren.

Wij adviseerden u in de bestaande overeenkomst met de Commissie Bodemdaling

Groningen ook de kosten voor eventuele waterhuishoudkundige maatregelen in
Noord-Drenthe op te nemen, ter compensatie van bodemdaling ten gevolge van de

Gaswinning Groningenveld in Noord-Drenthe. Wij vezoeken u hiervoor een voor-
schrift in uw besluit op te nemen.

Schaderegeling
Wij adviseerden u aan de NAM op te dragen dat goede afhandeling plaats vindt van

schadeclaims uit Noord-Drenthe, die gerelateerd zijn aan bevingen in het Groningen-
veld, zodat op het moment van uw goedkeuringsbesluit er hiertoe een adequaat sys-

teem in werking is. ln dat kader adviseerden wij u eveneens meer monitoring in

Noord-Drenthe te laten verrichten. ln artikel 7 draagt u de NAM op een methodiek te

ontwikkelen, die inzicht geeft in le ve¡wachten kleinere, niet de veiligheid in gevaar

brengende schade. U gaat echter voorbij aan de bestaande schade, die ook buiten

Groningen adequaat afgehandeld dient te worden door de NAM.

U kondigde onlangs aan dat u voornemens bent een landelijk loket in te stellen voor
informatie en schademeldingen. Wij onderschrijven het belang daarvan. Een zorgvul-
dige behandeling van schademeldingen is voor de betreffende inwoners van Drenthe

van belang en kennisbundeling is daar een voorwaarde voor. Een landelijk loket zal

de objectiviteit en onafhankelijkheid bevorderen. Hierdoor kunnen indieners meer
vertrouwen op een goede afhandeling van eventueelvoorkomende schade als gevolg

van aardbevingen door gaswinning. Het zal ongetwijfeld nog enige tijd duren voor het

loket in werking kan treden. Schadeclaims van vóór het inwerking treden van het loket

dienen echter ook adequaat afgehandeld te worden. Wij verzoeken u hiertoe een

voorschrift in uw instemmingsbesluit op te nemen.
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Lusten en lasten
Gaswinning levert hinder en schade op voor inwoners en wij adviseerden u zorg te

dragen voor een goede verdeling van lasten en lusten en baten te laten terugvloeien

naar Noord-Nederland. lnwoners ondervinden nadelige gevolgen van gaswinning. Wij
verzoeken u financiële compensatie voor materiele én immateriële schade die het

directe gevolg is van de gaswinning in Groningen bij uw besluit te betrekken.

Tenslotte willen wij u wijzen op een onjuistheid in uw ontwerp-instemmingsbesluit. Op
pagina 2l staat dat er, '... minder hoogcalorisch gas kan worden geconverteerd ...'. en

dit dient ons inziens te zijn '...W hoogcalorisch gas ...'.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, plaatsvervangend secretaris voorzitter

Afschrift aan: de leden n Provinciale Staten van Drenthe
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