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Geachte heer/mevrouw,

In uw brief van 20 november 2018 steit u ons in de geiegenheid advies uit te brengen op de 
conceptwijziging van het instemmingsbesiuit winningspian UMOG.
Het verzoek is ingediend door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V (NAM) en heeft betrekking 
op een wijziging van het instemmingsbesiuit UMOG en omvat de gasvelden Ureterp, Opende-Oost en 
Surhuisterveen. De aanvraag betreft uitsluitend een verlenging van duur van de productie tot 31 
december 2028. Dit geeft uitsluitend meer tijd om de totale volumes te kunnen produceren waarmee 
de minister van Economische Zaken reeds heeft ingestemd in het instemmingsbesiuit van 9 augustus 
2013.
Tevens bent u voornemens de maximale productievolumes vast te leggen in het instemmingsbesiuit. 
Het veld Ureterp is deels gelegen in onze gemeente.
Met deze brief brengen wij ons advies uit.

Alereerst willen wij u ons standpunt ten aanzien van het winnen van en zoeken naar aardgas onder 
de aandacht brengen. De gemeenteraad van Opsterland heeft op 12 september 2016 een motie 
aangenomen waarin ons college wordt opgeroepen alles in het werk te stellen om gaswinning en het 
opsporen van gas in de gemeente te voorkomen.

Mocht u op grond van de uitgebracht adviezen besluiten in te stemmen met een wijziging van het 
instemmingsbesiuit van 9 augustus 2013, dan verzoeken wij u onderstaand advies in uw beslissing 
mee te nemen.

Zorgen bewoners/bedrijven/communicatie
De gaswinning zorgt bij de bewoners van onze gemeente voor de nodige onrust en onzekerheid over 
bodemdaling, bodemtrilling en mogelijke gevolgen daarvan voor hun eigendommen. Ook leven er 
zorgen over de veiligheid en heerst er wantrouwen bij de bevolking.
Het draagvlak voor de gaswinning verdwijnt door met name de ervaringen elders in het land.
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Wij adviseren u dan ook met klem zorg te dragen voor een goede en transparante communicatie over 
het voorliggende verzoek. Dit zou nog kunnen plaatsvinden voordat u uw beslissing op het verzoek 
van de NAM neemt. U kunt dan de reacties vanuit de samenleving meenemen in uw uiteindelijke 
beslissing.
Dit draagt bij aan het herstel van het vertrouwen in het functioneren van de rijksoverheid.

Productievolume
U bent voornemens een maximum aan productievolume van 8229 miljoen Nm3 op te nemen in het 
instemmingsbesluit. De NAM geeft in de aanvraag aan dat de verwachte eindproductie voor het 
voornemen Ureterp 6825 miljoen Nm3 bedraagt. Wij stellen dan ook voor dit volume op te nemen in 
uw besluit.
Mocht u uit willen gaan van het hoog scenario (bandbreedte van 20%), dan adviseren wij u deze 
bandbreedte niet te berekenen over de reeds geproduceerde volumes tot 2012. De gerealiseerde 
volumes hebben namelijk geen onzekerheid in zich. Zie hiervoor ook het advies van het Staatstoezicht 
op de Mijnen van 2 juli 2018. Vanaf 2012 is de verwachting (onzekerheid) dat er nog 248 miljoen Nm3 
gas wordt gewonnen. De bandbreedte is 20%, welke zou moeten worden berekend over de verwachte 
productie vanaf 2012.
Wij adviseren u dan ook een maximum aan productievolume in het instemmingsbesluit op te nemen 
van 6609 miljoen Nm3 (productie t/m 2011) te verhogen met 298 miljoen Nm3 (248 + 20%), zijnde 
6907 miljoen Nm3 voor het voorkomen Ureterp. Deze berekeningswijze zou ons inziens ook 
toegepast moeten worden op de voorkomens Opende-Oost en Surhuisterveen.

Wij verzoeken u om ons advies mee te nemen in uw besluitvorming.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders.

lemeester.




