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Onderwerp : Advies Gaswinning Faan, gemeente Westerkwartier 
 
 
Geachte , 
 
Op 26 november 2020 hebben wij uw verzoek tot het uitbrengen van advies betreffende het gewijzigde concept-
instemmingsbesluit Faan, wat betreft de gaswinning door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), ten 
behoeve van uw definitieve besluitvorming in dezen, ontvangen. 
 
Het betreft uw besluit op het verzoek van NAM d.d. 6 maart 2019 om wijziging van uw instemmingsbesluit van 5 
december 2008. Hierbij wordt de eindtermijn van winning opgeschoven tot en met 2028 en wordt tevens het 
maximale productievolume expliciet vastgelegd op een niveau wat enigszins lager ligt dan waarmee 
oorspronkelijk door u in 2008 was ingestemd. 
NAM beschrijft in zijn verzoek ook de mogelijkheid van het eventueel nog uitvoeren van een nieuwe boring in 
het kleine gasveld Faan. 
 
Met deze brief sturen wij u ons advies. 
Bij de totstandkoming van ons advies overlegden wij met de andere adviserende decentrale overheden, te 
weten de gemeente Westerkwartier en het waterschap Noorderzijlvest. 
Wij adviseren u met name over de belangen die wij behartigen in onze specifieke rol als regionale overheid. 
 
Voor ons staat de veiligheid van mijnbouwactiviteiten en dus ook van het winnen van aardgas uit een klein veld 
altijd voorop. 
Het begrip veiligheid is wat ons betreft onder te verdelen in de objectieve veiligheid en de subjectieve veiligheid 
van de winning in al zijn facetten. Een dergelijk onderscheid hanteren we al jaren in onze advisering en inspraak 
in de Groningenveld-procedures. 
 
Wij onderkennen dat de objectieve veiligheid ten opzichte van de reeds geruime tijd vergunde situatie niet zal 
afnemen, nu er minder gewonnen mag worden dan eerst was voorzien. 
Daarentegen neemt naar onze mening de subjectieve veiligheid, waaronder de maatschappelijke zorg, bij het 
zich mogelijk voordoen van een nieuwe boring in dit gasveld, wel af. 
 
Op 30 september 2020 hebben de Provinciale Staten van Groningen de Nota Ondergrond vastgesteld. 
In bijgaande links vind u het bericht en de nota: 
 






