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Hooggeachte heer Wiebes,

Op 6 november 2018, gedateerd 5 november 2018, hebben wij uw verzoek 
ontvangen tot het uitbrengen van advies op de conceptwijziging van het 
instemmingsbesluit winningsplan ten behoeve van Grijpskerk-Zuid. Het betreft 
een gaswinningsplan van de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM). Het 
winningsplan Grijpskerk-Zuid bevat de gasvelden Sebaldeburen, Boerakker en 
Molenpolder. Deze velden liggen in de gemeente Westerkwartier, in oprichting, 
(tot 1 januari 2019 nog de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn). 
Met deze brief sturen wij u ons advies. Wij adviseren u met name over de 
belangen die wij behartigen in onze specifieke rol als regionale overheid. Bij de 
totstandkoming van het advies overlegden wij met de andere betrokken 
decentrale overheden.

We realiseren ons dat de gevraagde aanpassing, zoals u zelf schrijft, NAM 
slechts meer tijd geeft om de totale volumes te kunnen produceren, waarmee 
eerder door u is ingestemd. Deze wijziging heeft geen invloed op de 
hoeveelheid te winnen gas. De risico’s zijn ook niet gewijzigd. Ondanks dat 
maken wij graag gebruik van ons adviesrecht vanwege de zorg die wij hebben 
over de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning op het leven van de 
inwoners van het gebied. Wij erkennen dat in de afgelopen periode meer 
aandacht is gekomen voor de aspecten veiligheid en welzijn van burgers in 
relatie tot gaswinning. Wij menen echter toch blijvend te moeten aandringen om 
hierin de positie van de inwoners centraal te stellen.

1. Cumulatieve Bodemdaling
Door gas te winnen daalt de druk in het gesteente waar het gas in zit 
opgesloten. Dit zorgt ervoor dat het gesteente onder het gewicht van de 
overliggende gesteentelagen wordt samengedrukt. Doordat de overliggende 
lagen meebewegen ontstaat hierdoor bodemdaling aan het aardoppervlak. 
Volgens de eerdere prognose bedraagt de verwachte bodemdaling van de 
gaswinning uit de gasvelden Sebaldeburen, Boerakker en Molenpolder minder 
dan 4 centimeter. Geactualiseerde bodemdalingsvoorspellingen laten nu zien 
dat de te verwachten bodemdaling niet verschilt van de oorspronkelijke 
voorspellingen. De gemeten bodemdaling komt overeen met de voorspelling uit
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2004. De nog te verwachten bodemdaling tot en met 2023 is maximaal 2 
centimeter. Dit betreft bodemdaling met betrekking tot gaswinning door NAM 
geopereerde voorkomens in dit gebied. Het is ons niet duidelijk in hoeverre 
rekening is gehouden met de bodemdaling van de nabij gelegen gasopslag 
Grijpskerk. We vermoeden dat de effecten van gaswinning en gasopslag 
invloed op elkaar hebben, maar hebben geen inzicht in de cumulatieve 
bodemdaling.

Wij zijn bezorgd over de gevolgen van cumulatieve bodemdaling. Niet alleen 
hebben wij zorgen over de gevolgen van gaswinning op de infrastructuur en de 
waterhuishouding. Ook maken wij ons zorgen over de negatieve invloed van 
bodemdaling op klimaatadaptatie. We staan voor de grote opgave om de 
schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken. 
Bodemdaling door menselijke interventies maakt dit moeilijker én duurder.

2. Meetnetwerk
De winning van aardgas gaat gepaard met een daling van druk in de 
ondergrond met als gevolg een verandering van de gesteentespanningen.
Deze spanningen kunnen leiden tot plotselinge verplaatsingen langs breuken in 
de vorm van bevingen. Staatstoezicht op de Mijnen en onderzoeksinstituut 
TNO hebben het seismisch risico beoordeeld en komen tot plaatsing in de 
laagste risicocategorie. Dit betekent dat de kans op geïnduceerde bevingen en 
de schade als gevolg daarvan beperkt is.

Omdat bevingen niet uitgesloten worden en er altijd nog veel onduidelijk is over 
de effecten van gaswinning op de ondergrond en bouwwerken bovengronds, 
achten wij het van belang dat het meetnetwerk in onze regio geïntensiveerd 
wordt.

3. Transparant proces schadeafhandeling
NAM geeft in het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit ten behoeve 
van het winningsplan Grijpskerk-Zuid aan dat de kans op schade ten gevolge 
van een geïnduceerde beving niet uit te kunnen sluiten. In het ernstigste geval 
kan er sprake zijn van lichte, niet constructieve schade aan meerdere 
gebouwen en matige schade aan enkele gebouwen. Aangezien schade niet 
uitgesloten kan worden zijn wij van mening dat een adequate regeling voor 
afdoening en vergoeding van schades en compensatie van alle bijkomende 
negatieve effecten een harde voorwaarde bij het instemmingsbesluit dient te 
zijn. Evenals in het aardbevingsgebied Groningen dient er een volledig 
onafhankelijk orgaan te worden ingesteld voor de afwikkeling van schade als 
gevolg van alle mijn bouwactiviteiten. Een dergelijke regeling en onafhankelijk 
toetsingsorgaan dienen op voorhand een feit te zijn.

Hoewel door u in de Tweede Kamer reeds toezeggingen zijn gedaan 
aangaande het instellen een dergelijke onafhankelijk orgaan voor de 
afwikkeling van mijnbouwschade, is één en ander vooralsnog geen feit.

Advies
Wij adviseren u daarom in uw concept-instemmingsbesluit ten behoeve van het 
winningsplan Grijpskerk-Zuid de volgende voorwaarden te stellen;

voorafgaand aan de wijziging van uw instemming inzichtelijk te (laten) 
maken welke gevolgen de uiteindelijke totale bodemdaling (als 
resultaat van het winningsplan Grijpskerk-Zuid en het gasopslagplan 
Grijpskerk) kan hebben voor bouwwerken in onze regio;
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/ ten behoeve van de effecten en gevolgen van gaswinning op de 
ondergrond en de bovengrondse bouwwerken het seismisch netwerk in 
onze regio te intensiveren om eventuele trillingen te registreren; 
haast te maken met het instellen van een onafhankelijk orgaan voor 
schadeafhandeling en tevens dit te regelen alvorens in te stemmen met 
het onderhavig verzoek van NAM ten behoeve van winningsplan 
Grijpskerk-Zuid.

Hoogachtend,
namens de gemeenten in het Westerkwartier

, secretaris , burgemeester
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