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Advies winningsplan Coevorden

Verzenddatum: 0 8 MEI 2019

Uwe Excellentie,

Op 22 maart 2019 zond u ons het verzoek tot het uitbrengen van advies betreffende het 
Winningsplan Coevorden ten behoeve van uw ontwerp instemmingsbesluit. Met deze brief sturen wij u 
ons advies over het winningsplan Coevorden.
Het voorliggende winningsplan betreft een actualisatie van het vigerende winningsplan voor het 
aardgasveld Coevorden, welke door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) sinds ca 1950 in 
productie is. Wij hebben geconstateerd dat het bij dit winningsplan niet gaat om een uitbreiding van 
activiteiten, het te winnen volume niet toeneemt en ook betreft het geen compensatie voor de gefaseerde 
afbouw van het Groningenveld.

Het zorgdragen voor een veilige evenals een gezonde fysieke leefomgeving voor onze inwoners zien wij, 
als decentrale overheid, als onze hoofdtaak. Wij vragen u dan ook de bezorgdheid die er leeft onder onze 
inwoners, met betrekking tot de eventuele risico's van de gaswinning in onze gemeente zoals 
bodembewegingen (bodemdalingen en bodemtrillingen), mee te wegen in uw besluit.

Wij komen voor het Winningsplan Coevorden tot het volgende advies aan u:

Bodemdaling
Volgens de prognose zal de verwachte bodemdaling van de resterende gaswinning niet afwijken van de 
voorspellingen uit het vigerend winningsplan. Ook het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 
laat zien dat de laatst gemeten bodemdaling valt binnen de onzekerheidsmarges van de voorspellingen in 
het laatste winningsplan uit 2004.

Advies
Wanneer uit nieuwe metingen blijkt dat er negatieve afwijkingen van de prognoses zijn 
geconstateerd gaan wij er vanuit dat er door NAM adequate maatregelen genomen zullen worden. 
De Gemeente Coevorden hiervan gezamenlijk met het waterschap in kennis wordt gesteld en we 
betrokken worden bij de verder te nemen acties.

Bodembeweging
NAM geeft aan in het winningsplan de kans op schade ten gevolge van een geïnduceerde beving 
niet is uit te kunnen sluiten. In het ernstigste geval kan sprake zijn van lichte, niet constructieve 
schade aan meerdere gebouwen en matige schade aan enkele gebouwen.
Wij achten het van belang dat juist, omdat de kans op schade niet uit te sluiten is, eventuele 
schadeclaims van inwoners door NAM goed en vlot afgehandeld worden. Een vastgelegde 
procedure bevordert de transparantie, eenduidigheid en snelheid. Een adequaat seismisch 
netwerk om eventuele trillingen te registreren zal hier dan ook aan bijdragen.
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Advies
In het kader van mogelijke schade ten gevolge van eventuele bodemtrillingen adviseren wij u: 

haast te maken met het opstellen van een schadeprotocol, waarin naar onze mening ook de 
onafhankelijke schadebeoordeling en afhandeling geborgd moet worden; 
opzetten van een goed en adequaat seismisch netwerk waarmee bodembeweging gemeten en 
gemonitord kan worden;
aan het winningsplan vooralsnog de voorwaarde te verbinden dat eventuele schadeclaims 
door NAM vlot en adequaat afgehandeld zullen worden.

Lusten en lasten
Gaswinning zal in Nederiand nog jareniang piaatsvinden en inwoners zuilen hier iast van 
ondervinden. Ondanks de grote mate van tolerantie en begrip richting de oiie- en gaswinning staan 
evenwei inwoners afwijzend en wantrouwend tegenover plannen voor gebruik van de ondergrond. De 
lokale inwoners vinden dat zij de lasten dragen voor het belang van Nederland als geheel. 
Mijnbouwactiviteiten brengen met zich mee dat er in zekere mate regionale of lokale belasting is. Schade 
wordt in principe vergoed, maar inwoners ervaren extra ongemak waar ze niet om hebben gevraagd en 
waar niets tegenover staat. Het belang van mijnbouwactiviteiten voor de Nederlandse samenleving is 
evident. Het gebruik van de ondergrond zal ook in de toekomst een grote roi spelen bij onze verder te 
verduurzamen energievoorziening. Voor het ook in de toekomst gebruiken van de ondergrond is van 
belang dat er een goede verdeling is van lusten en lasten.

Advies
Gaswinning kan gepaard gaan met nadelige gevolgen voor onze inwoners door hinder, overlast 
en schade aan hun eigendommen. Wij adviseren u:
zorg te dragen voor een goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er 
ook baten terugvloeien naar het gebied.

Goede communicatie
Ten slotte adviseren wij met nadruk dat uw instemming met dit winningspian gepaard gaat met 
de voorwaarde dat er goede communicatie met inwoners plaatsvindt, zodat duidelijk is dat 
gaswinning alieen piaatsvindt onder voorwaarden (volgens het ja, mits principe), waarbij 
nadeiige gevolgen van de gaswinning door de NAM worden bewaakt, onderzocht en zoveei 
mogeiijk worden voorkomen. Wij hechten er grote waarde aan dat onze inwoners vroegtijdig 
(zorgvuldig) en goed (consistent, transparant en publieksvriendeiijk) worden geïnformeerd over 
de (mogeiijke gevoigen van) het gaswinningspian Coevorden. Hiermee moet onnodige onrust 
en/of bezorgdheid bij onze inwoners worden weggenomen.

Wij zijn van mening dat wij u hierbij een gedegen advies doen toekomen en verwachten dat u 
dit advies meeneemt in uw besiuitvorming.

Hoogachtend,
het coliege van burgemeester en
wethouders van Coevorden, 
De secretaris de burgemeester




