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Advies winningsplan gaswinning Pieterzijl Oost

Geachte heer/mevrouw,

Op 27 maart 2017 hebben wij uw verzoek voor het uitbrengen van advies over het door de 
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) ingediende winningsplan Pieterzijl Oost ont
vangen. Met deze brief brengen wij ons advies uit.

Uw adviesverzoek heeft betrekking op het winningsplan Pieterzijl Oost (ongedateerd) zoals 
door NAM bij u is ingediend op 13 december 2016. Zowel het advies d.d. 9 februari 2017 van 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) als het advies d.d. 25 april 2017 van de Technische 
commissie bodembeweging (Tcbb) hebben wij van u ontvangen. Ter ondersteuning van de 
decentrale overheden in hun rol als adviseur heeft u 29 mei 2017 een specifieke informatie- 
sessie gehouden, waar vragen over het winningsplan aan het ministerie van Economische 
Zaken en NAM konden worden gesteld.

Allereerst maken wij graag gebruik van de gelegenheid om ons standpunt over gaswinning 
nogmaals bij u onder de aandacht te brengen. Zoals u bekend zijn wij tegen nieuwe gaswin
ningen in Fryslân. Wij blijven daarbij opkomen en aandacht vragen voor de zorgen over de 
effecten van gaswinning bij onze inwoners. Ons standpunt hierover hebben wij verwoord in 
het Coalitieakkoord.

Gasveld Pieterzijl Oost is een nieuw gasveld en is met een geschatte hoeveelheid van min
der dan 300 miljoen m^ aardgas een klein gasveld. De verwachte einddatum van de winning 
ligt in 2021, waarbij de voorspelde bodemdaling minder dan 2 cm bedraagt. Samen met de 
bodemdaling als gevolg van gaswinningen in de directe nabijheid zal de bodemdaling naar 
verwachting ongeveer 8 cm bedragen in de eindsituatie. Volgens Wetterskip Fryslân zal dit 
leiden tot negatieve effecten voor het watersysteem annex waterbeheer en derhalve reden
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voor het Wetterskip om u te adviseren om niet in te stemmen met de voorgenomen winning 
uit het gasveld Pieterzijl Oost. Wetterskip Fryslân zal hierover separaat uitgebreid advies aan 
u uitbrengen.

De productiescenario’s, zonder hydraulische stimulatie (fracking), laten slechts een win- 
ningspercentage van maximaal 54% zien. TNO-AGE beoordeelt dit percentage als aan de 
lage kant. Ter verbetering van de efficiëntie is ook een productiescenario in het winningsplan 
opgenomen, waarbij hydraulische stimulatie wordt toegepast. Dit zou volgens NAM moeten 
leiden tot een verhoging van het winningspercentage tot 87%. Hierover merkt TNO-AGE op 
dat deze verhoging van het winningspercentage vooralsnog een aanname is. Naar onze op
vatting is er - zonder en met stimulatie - sprake van een geringe hoeveelheid winbaar aard
gas, zodat wij van de noodzaak en het nut van de voorgenomen winning niet zijn overtuigd. 
Het toepassen van aanvullende stimulerende technieken maakt dit niet anders en zal de 
aanwezige maatschappelijke weerstand alleen doen toenemen.

Om reden van het verhogen van de efficiëntie overweegt NAM het toepassen van hydrauli
sche stimulatie. Het toepassen van dergelijke technieken gaat gepaard met een aantal risi
co’s, waarop SodM ook wijst in haar advies. Deze additionele risico’s voor mens en milieu 
versterken ons afwijzende standpunt over nieuwe gaswinningen in Fryslân.

Bij het nabij gelegen gasveld Saaksum hebben voorgenomen frackactiviteiten in 2015 geleid 
tot maatschappelijke zorgen en vragen en een aangenomen motie in de Tweede Kamer. Dit 
heeft mede geleid tot aanpassing van de Mijnbouwwet, met als gevolg dat per 1 januari 2017 
in winningsplannen de effecten van hydraulische stimulatie moeten worden beschreven. Uit 
de parlementaire stukken (nota van antwoord van de minister van EZ) blijkt dat de bedoeling 
van deze wijziging is dat winningsplannen moeten kunnen worden beoordeeld op gebruikte 
technieken, waaronder fracken. Daarbij is door de minister aangegeven dat wanneer de vei
ligheid van omwonenden in het geding is of om ernstige schade aan gebouwen of werken te 
voorkomen, de instemming aan het winningsplan kan worden onthouden, of beperkingen of 
voorschriften aan de instemming met het winningsplan kunnen worden verbonden. Het ad
vies van SodM/TNO-AGE over winningsplan Pieterzijl Oost geeft aan dat NAM de effecten 
van fracking in algemene zin correct heeft beschreven, maar dat deze beschrijving te beperkt 
is om de risico’s en de benodigde maatregelen adequaat te kunnen toetsen. Gelet op boven
staande zijn wij van mening dat u nu de gevraagde instemming niet kunt afgeven. Door
schuiven van deze essentiële beoordeling en toetsing naar een later moment, zoals geadvi
seerd door SodM, doet wat ons betreft geen recht aan de bedoelingen van de wetgever bij 
de recente wijzigingen van de Mijnbouwwet.

Belangrijke thema’s die spelen bij omwonenden van gaswinningsgebieden zijn zorgen over 
bodembeweging en de mogelijke gevolgen daarvan voor eigenwoningen. Ook leven er zor
gen over veiligheid en er heerst wantrouwen. Het op een zorgvuldige wijze betrekken van de 
omgeving, informatie delen en daarover in gesprek gaan dragen bij aan het herstel van ver
trouwen en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Het monitoren van bodembeweging, 
nulmetingen en het betrekken en informeren van inwoners daarover spelen daarbij een be
langrijke rol. Dit geldt voor alle fasen van de gaswinning; van opsporen en winning tot beëin
diging van de gaswinning. Dit sluit aan bij de uitspraak van de Raad van State van 19 april 
2017 over project gaswinning Oppenhuizen.
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Omwonenden staan veelal afwijzend en wantrouwend tegenover plannen voor gaswinning. 
Zij vinden dat lokaal de lasten worden gedragen voor het belang van Nederland als geheel. 
Mijnbouwactiviteiten brengen met zich mee dat er in zekere mate regionale of lokale belas
ting is. Schade wordt vergoed, maar inwoners ervaren extra ongemak en zorgen waar ze 
niet om hebben gevraagd en waar niets tegenover staat. Een goede verdeling van lusten en 
lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten terugvloeien naar het gaswinningsge- 
bied, kan bijdragen aan het verbeteren van het draagvlak. Er wordt op Rijksniveau al lange 
tijd gesproken over een betere verdeling van lusten en lasten, maar tot op heden heeft dat 
tot niets concreets geleid.

Gelet op voorgaande adviseren wij u niet mee te werken aan de gevraagde instemming op 
het winningsplan Pieterzijl Oost. Mocht u ondanks ons advies toch overgaan tot het verlenen 
van instemming, dan verzoeken wij met nadruk dat uw instemming met dit winningsplan ge
paard gaat met:

- voorwaarden voor een goede communicatie met inwoners;
- voorwaarden voor nulmetingen aan gebouwen;
- het zorgdragen voor een goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, 

waarbij er ook baten terugvloeien naar het gaswinningsgebied.

Wij zijn van mening dat wij u hierbij een zorgvuldig advies doen toekomen en verwachten dat 
u dit advies meeneemt in uw besluitvorming.
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Gedeputeerde Staten van Fryslân,

drs. A.L. Piet, secretaris
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