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Woord vooraf 
 
Van donderdag 5 juli 2018 tot en met woensdag 15 augustus 2018 lag het ontwerp-
instemmingsbesluit voor ‘WINNINGSPLAN HARDENBERG’ ter inzage. Een ieder kon naar aanleiding 
van het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden een zienswijze in 
de vorm van een reactie geven. 
 
Wat staat er in het winningsplan Hardenberg?  
Het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) ingediende winningsplan 
Hardenberg betreffen Hardenberg, Hardenberg-Oost, Den Velde Limburg en Den Velde Zechstein, 
gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Hardenberg zoals verleend op basis van de 
Mijnbouwwet. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincie Overijssel, in de gemeente 
Hardenberg en in het verzorgingsgebied van het waterschap Vechtstromen. Sinds 1975 wordt er gas 
gewonnen uit het gasveld Hardenberg, sinds 1995 uit het gasveld Den Velde Limburg, sinds 1998 uit 
het gasveld Den Velde Zechstein en sinds 2007 uit het gasveld Hardenberg-Oost. Het winningsplan 
Hardenberg betreft een wijziging van het vigerende winningsplan voor deze gaswinning. De redenen 
voor wijziging zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Hardenberg, Hardenberg-Oost en 
Den Velde Limburg, het aanboren van een put of putten, een actualisatie van productie- en 
bodemdalings-voorspellingen en voorziene activiteiten waaronder hydraulische putstimulatie om de 
productie in stand te houden. De NAM geeft in het winningsplan een verwachtte einddatum van 
productie in 2033 aan. 
 
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 
Het winningsplan Hardenberg is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking getreden 
Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn 
Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies 
gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage lagen. 
 
Zienswijzen en reacties 
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 4 zienswijzen 
binnengekomen (waarvan 4 uniek) en 2 reacties van overheden. De zienswijzen en reacties zijn 
integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van 
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. 
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen en reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een 
ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 
kan bij het ontvangen registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden 
opgezocht.  
 
Verdere procedure  
Bij het instemmingsbesluit in de antwoordnota op de zienswijzen en reactie wordt aangegeven of en 
hoe met de zienswijzen en reacties rekening is gehouden. Het moment waarop de ter visie legging 
plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huis bladen en op 
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Een belanghebbende die op het 
ontwerp van een instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Kennisgeving ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Hardenberg, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van donderdag 5 juli 2018 tot en met woensdag 15 augustus 2018 ligt het ontwerp-

instemmingsbesluit voor de gaswinning Hardenberg ter inzage. Iedereen kan reageren op het 

ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Hardenberg? 

Het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) ingediende winningsplan 
Hardenberg betreffen Hardenberg, Hardenberg-Oost, Den Velde Limburg en Den Velde Zechstein, 
gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning Hardenberg zoals verleend op basis van de 
Mijnbouwwet. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincie Overijssel, in de gemeente 
Hardenberg en in het verzorgingsgebied van het waterschap Vechtstromen.
Sinds 1975 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Hardenberg, sinds 1995 uit het gasveld Den Velde 
Limburg, sinds 1998 uit het gasveld Den Velde Zechstein en sinds 2007 uit het gasveld Hardenberg-
Oost. Het winningsplan Hardenberg betreft een wijziging van het vigerende winningsplan voor deze 
gaswinning. De redenen voor wijziging zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Harden-
berg, Hardenberg-Oost en Den Velde Limburg, het aanboren van een put of putten, een actualisatie 
van productie- en bodemdalings-voorspellingen en voorziene activiteiten waaronder hydraulische 
putstimulatie om de productie in stand te houden. De NAM geeft in het winningsplan een verwachtte 
einddatum van productie in 2033 aan.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 

Het winningsplan Hardenberg is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking getreden 
Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Daarnaast zijn 
Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies 
gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van donderdag 5 juli 2018 tot en met woensdag 15 augustus 2018 het ontwerp-
instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-
winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere openingstijden op de volgende locaties:

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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• Gemeente Hardenberg, Stephanuspark 1 te Hardenberg;
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag.

Uw zienswijze indienen 

U kunt donderdag 5 juli 2018 tot en met woensdag 15 augustus 2018 reageren op het ontwerp-
instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.
In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit met het 
winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken aan:

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerp-
instemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.
Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerp-instemmingsbesluit een 
zienswijze hebben ingebracht, later tegen het definitieve instemmingsbesluit beroep kunnen instellen 
bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hoe kunt u reageren? 

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt Winningsplan Hardenberg
Postbus 248
2250 AE Voorschoten.

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en 
adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.
Daarnaast kunt u bij de inloopbijeenkomst uw zienswijze mondeling geven. Zienswijzen per e-mail 
worden in deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen? 

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit.

In een nota van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het 
definitieve instemmingsbesluit zijn verwerkt. Het definitieve besluit wordt ter inzage gelegd. Hiertegen 
staat dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatscourant en in 
huis-aan-huisbladen.

Wilt u meer weten? 

Voor nadere inlichtingen kunt u op maandag, woensdag en vrijdag tussen 14:00–16:30 uur contact 
opnemen met dhr. M. Claasen (tel. 070 379 6132).

2 Staatscourant 2018 nr. 37646 4 juli 2018
5 van 65



Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reacties en zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 8 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 54. 

Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN HARDENBERG’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
GW54-OIB-0001 0001  
GW54-OIB-0002 0002  
GW54-OIB-0003 0003  
GW54-OIB-0004  R004 
GW54-OIB-0005  R005 
GW54-OIB-0006 0006  
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijze 

Zienswijze en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit ‘WINNINGSPLAN HARDENBERG’ 

Zienswijze- / reactienummer Organisatie 
R004 Gemeente Hardenberg, College van Burgemeester en Wethouders, HARDENBERG 
0006 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., ASSEN 
R005 Provincie Overijssel, Gedeputeerde Staten, ZWOLLE 
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Reactie R004 en R005 
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R004 

Ruimtelijk Domein ��;J��berg 

Uw kenmerk 

Zaaknummer 

0 3 AUG 201R 
de Minister van Economische Zaken en Klimaat 
Directie Energie en Omgeving 

lnspraakpunt gewijzigd winningsplan Hardenberg 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Behandeld door 

Team 

 

Postadres Postbus 500 

mo BA Hardenberg 

Bezoekadres Stephanuspark 1 

n72 HZ Hardenberg 

Internet www.hardenberg.nl 

Telefoon 

VERZONDEN 3 1 JUL 2018 

RD Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving 

Hardenberg, 31 JUii 2018 

Documentnummer 2304093 

Onderwerp Zienswijze gemeente Hardenberg op ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Hardenberg 

Geachte heer/mevrouw, 

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft op 14 november 2017 een verzoek tot instemming 

met het gewijzigd winningsplan Hardenberg bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) 
ingediend. Op verzoek van de minister hebben wij op 6 maart 2018 ons advies met kenmerk 2201756 -
document 2222443 over het winningsplan uitgebracht. Op 4 juli 2018 heeft de minister het ontwerp
instemmingsbesluit op het gewijzigd winningsplan Hardenberg genomen (kenmerk DGETM
E0/18162356). Vanaf 5 juli 2018 is het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage gelegd en wordt de 

gelegenheid geboden een zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit in te dienen_ Van deze 
gelegenheid maken wij bij deze gebruik. 

Advies 6 maart 2018 gemeente Hardenberg 
Op 6 maart heeft de gemeente Hardenberg samen met de provincie Overijssel en het waterschap 
Vechtstromen een gezamenlijk advies ingediend. De gemeente Hardenberg heeft dit advies in haar brief 
met kenmerk 2221756-document 2222443 nader geconcretiseerd. Het advies van de gemeente 
Hardenberg luidt, "Nee, tenzij", waarbij wij aan de verlenging van de gaswinning uit de vier velden 
voorwaarden koppelen die ons inziens reëel en redelijk zijn. Hieronder vatten wij deze voorwaarden nog 
eens kort samen. 

• De looptijd van het winningsplan is maximaal 5 jaar en loopt tot uiterlijk 2025. Een verkorte 
winningsperiode mag niet leiden tot een verhoogde productie met alle mogelijke (seismische) 
risico's van dien. Daarom willen wij dat er een volumeplafond aan de gewijzigde winningsperiode 
wordt verbonden; 

• De gaswinning kan alleen plaatsvinden als blijkt dat de risico's op bodemdaling en aardbevingen 
tot een minimum worden beperkt; 

• Bij bodemdaling en bodemtrillingen wordt een 'hand-aan-de-kraan' principe gehanteerd, dat wil 
zeggen dat de gaswinning onmiddellijk wordt gestaakt bij een aantoonbare beving; 
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• Er dienen een onafhankelijk schadeprotocol, een bouwkundige vooropname en een actuele 
hoogtemeting te worden toegepast; 

• Er dient een actieve en effectieve communicatie door EZK en NAM met de betrokken 
doelgroepen in de gemeente Hardenberg plaats te vinden. 

In het navolgende gaan wij per punt in op de inhoud van het ontwerp-instemmingsbesluit en de 
zienswijze van de gemeente Hardenberg. 

Looptijd van het winningsplan tot maximaal 2025 

R004 

De minister oordeelt dat de winning van gas, zoals door de NAM in haar gewijzigd winningsplan is 
aangegeven, planmatig is. Daarnaast geeft hij aan dat de gaswinning een andere gebruiksvorm van de 
ondergrond niet ongewenst onmogelijk maakt. Daarom besluit de minister dat tot 2033 maximaal 2763 
miljoen Nm3 gas mag worden gewonnen uit de vier velden in de gemeente Hardenberg. 
De minister onderschrijft de duurzaamheidsvisie van de decentrale overheden en geeft hieraan prioriteit 
door realisatie van grootschalige, alternatieve energiebronnen. De minister zet in op gestage afbouw van 
gaswinning, maar de komende decennia is gas nog nodig in de energiebehoefte. Een gevraagde 
beperking van de gaswinning naar 2025 in plaats van 2033 past daar niet bij. 

Zienswijze gemeente Hardenberg 
De gemeente Hardenberg onderschrijft de noodzaak van het gebruik van fossiele energiebronnen voor 
nog een zekere periode. Wij juichen toe dat de minister prioriteit geeft aan grootschalige alternatieve 
energiebronnen. Wij hopen en vertrouwen erop dat de ontwikkelingen in alternatieve energiebronnen de 
komende jaren een vlucht krijgen, zodat de afbouw van fossiele brandstoffen versnelçj kan plaatsvinden. 
De gemeente Hardenberg is daar zelf ook al nadrukkelijk mee bezig. 
In dat kader vinden wij het reëel om het winnen van gas uit de velden in de gemeente Hardenberg in 
eerste instar:itiet9e:t'Ë_·Staa,Mot 2025 en de hoe�eelheid gas conform het winningsplan te winnen. Wij . 
vinden dat op dat moment dient te worden geëvalueerd of de gaswfnning Tn het licht van.die tijd nog kan 
worden voortgezet. Wij verzoeken de minister het evaluatiemoment in 2025 in zijn definitieve besluit op 
te nemen. 

Risico's bodemdaling en bodemtrilling door gaswinning tot een minimum beperken. 'hand-aan-de
kraan', actuele hoogtemeting. bouwkundige opname. uitbreiding seismisch meetnet en schadeprotocol 
De minister geeft aan dat de verwachte bodemdaling minimaal is en dat deze niet leidt tot 
veiligheidsrisico's voor de bewoners, gebouwen en infrawerken binnen het winningsgebied. Op basis van 
de seismische risicoanalyse (SRA) valt de winning in risicoklasse 1. Er is wel een reële kans op een beving 
(42%) en de uitslag kan fors zijn (magnitude 315 tot 3,8 schaal Richter), maar deze leiden niet tot 
veiligheidsrisico's. In het geval er wel een beving optreedt, zal de schade aan gebouwen en 
infrastructurele werken-gering en ze�r plaatselijk matig zijn. 

Hand-aan-de-kraan 

De minister geeft aan dat het SodM, in het geval er zorgen zouden ontstaan over de gaswinning, het 
winnen van gas kan stilleggen en een onderzoek kan instellen. Hiermee wordt invulling gegeven aan het 
'hand-aan-de-kraan' principe. 

Actuele hoogtemeting 

De bodemdaling is tot op heden minimaal en de verwachting is dat deze maximaal 4 centimeter zal 
bedragen. Er worden geen veiligheidsrisico's verwacht. Daarom geeft de minister aan dat hij geen 
voorwaarde opneemt voor een actuele hoogtemeting. Wel verwijst de minister naar het meetplan dat de 
NAM jaarlijks bij het SodM indient en dat door de decentrale overheden is in te zien op nlog.nl/zuid-oost
drenthe. 
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R004 

Bouwkundige opname 
De minister stelt vast dat het optreden van mogelijke schade als gevolg van bodembeweging door 
gaswinning niet is uit te sluiten. Daarom stelt de minister in het ontwerp-instemmingsbesluit als 
voorwaarde dat binnen 12 maanden na het definitief worden van het besluit op het winningsplan in het 
gebied waar bodembeweging als gevolg van gaswinning zich kan voordoen een bouwkundige opname 
moet zijn uitgevoerd bij een representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken. 
De bouwkundige selectie vindt plaats na overleg met de gemeente. 

Uitbreiding seismisch meetnet 
De NAM geeft aan dat het monitoringnetwerk bij het (oostelijk) deel van het Coevordenveld wordt 
uitgebreid met een versnellingsmeter. De minister stelt vast dat het huidige meetnet van het KNMI 
afdoende is om de seismische activiteit rond de gasvelden van het gewijzigde winningsplan te meten. 
Alleen tijdens de hydraulische stimulatie schrijft de minister één of meerdere accelerometers voor. 
Hiermee kan een eventuele relatie worden vastgesteld tussen hydraulische stimulatie en eventuele 
versnellingen aan het aardoppervlak. Dit dient de NAM in het werkprogramma nader uit te werken. 

Onafhankelijk schadeprotocol 
De minister zegt in zijn brief van 30 mei 2018 aan de Tweede Kamer toe dat hij de Kamer na de zomer 
van 2018 nader zal informeren over een landelijke en onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschades 
en de nadere uitwerking van het Tcbb-advies hierover. Tot het in werking treden van het onafhankelijk 
schadeprotocol kan degene die denkt schade te ondervinden als gevolg van mijnbouwactiviteiten zich 
melden bij het Landelijk Loket Mijnbouwschade. Medewerkers van dit loket kunnen ondersteunen bij het 
melden van de schade en het vinden van de juiste route om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak van 
de schade en de schadevergoeding. 
Het onafhankelijke schadeprotocol voor kleine velden geldt voor heel Nederland. Daarom stelt de 
minister in het.ontw.e�p..;in?�_emmingsbesluit ge�n specifieke voorwaarde vo9r alleen de velden 
Hardenberg. � ·· - ._ --· 

Zienswijze gemeente Hardenberg 
'Hand-aan-de-kraan' principe. 
De gemeente Hardenberg hecht grote waarde aan de mogelijkheid om de 'kraan direct dicht te draaien' 
op het moment dat zich zorgen voordoen met betrekking tot bodemdaling of bodembeweging als 
gevolg van het winnen van gas. Wij onderschrijven de mogelijkheid van het SodM hiertoe. Wel willen wij 
hierbij benadrukken dat als zich een dergelijke situatie voordoet ons college direct wordt ingelicht door 
de minister. 

Actuele hoogtemeting 
De gemeente hecht grote waarde aan het actueel hebben en houden van de maaiveldhoogtes binnen het 
winningsgebied Hardenberg. De laatste daadwerkelijke hoogtemeting dateert van 2014. De NAM geeft 
aan dat zij de hoogtemetingen iedere 5jaar uitvoert. Dat houdt voor het veld Hardenberg in, dat hier in 
2019 metingen worden uitgevoerd. Wij verwachten dat de minister in zijn definitieve besluit de NAM 
aanspoort de meting nog in het jaar 2018 uit te voeren, zodat er voor het in werking treden van het 
winningsplan Hardenberg een actuele hoogtemeting is. 

Bouwkundige opname 
Het doet ons goed te lezen dat de minister in het ontwerp-instemmingsbesluit voorschrijft dat de NAM 
binnen 12 maanden na in werking treden van het besluit een bouwkundige opname laat uitvoeren (artikel 
2). Wij onderschrijven deze voorwaarde. De minister geeft echter aan dat de bouwkundige opname dient 
te geschieden bij een representatieve selectie van bouwwerken, waaronder ook (waterbouwkundige) 
kunstwerken en infrastructurele werken. 
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R004 

De velden Hardenberg liggen in een groot landelijk gebied met enkele kleine kernen. De bebouwing 
binnen dit gebied kenmerkt zich door vele agrarische gebouwen met nevengebouwen en particuliere 
woningen die in de loop van vele honderden jaren zijn gerealiseerd met ieder een eigen bouwstijl en 
fundering. Het is dan ook niet realistisch om hieruit een representatieve selectie te genereren voor een 
bouwkundige opname. 
Naast de verschillen in bouw, bouwtechniek en bouwtijd speelt ook het gelijkheidsbeginsel een rol. 
'Waarom wordt bij de buurman wel gemeten en bij mij niet'. Dit valt binnen een bouwblok in een buurt 
met rijwoningen wel uit te leggen, maar in een groot buitengebied met zoveel verschillende soorten en 
typen bebouwing niet. 
Daarom zijn wij van mening dat binnen het gebied een 100% bouwkundige opname moet worden 
uitgevoerd. Wij verzoeken de minister dan ook om artikel 2 van het ontwerp-instemmingsbesluit uit te 
breiden met een 100% bouwkundige opname binnen het winningsgebied Hardenberg. 

Uitbreiding seismisch meetnet 
De mijnraad adviseert in zijn brief aan de minister om in het gebied ten minste één extra meetpunt voor 
te schrijven en in overleg met het KNMI te treden wat voor dit gebied voldoende is. Het KNMI geeft aan 
dat er ten minste drie extra meetpunten nodig zijn om een eventuele beving binnen het gebied te 
traceren. 
Het bevreemdt ons dat de minister desondanks vindt dat het huidige meetnet afdoende is. De kans op 
het optreden van een beving binnen het plangebied Hardenberg is reëel (42%) en de beving kan fors zijn 
(magnitude 3,5-3,8 schaal Richter). De minister onderschrijft dit. Het kunnen traceren van de beving in 
het gebied is volgens ons van cruciaal belang. Op deze wijze kan in samenhang met een bouwkundige 
opname (100% meting) en het traceren van de breuk binnen het gebied die gebeefd heeft een 
betrouwbaar beeld van de mogelijke schade binnen het bevingsgebied worden gegeven. De 
schadeafhandeling is dan ook eenvoudiger te realiseren. 

� --- _Daa.rom vragen wjj��.,miri.lster �m in het defi.11Ltjeve besluit de NAM te vere!ichten om binnen het 
plangebied drie extra meetpunten te realiseren en deze aan te slüiten op het KNMI-meetnet. 

Onafhankelijk schadeprotocol 
Het doet ons deugd dat de minister het verzoek om een onafhankelijk schadeprotocol voor kleine velden 
adequaat heeft opgepakt. Wij willen de minister erop wijzen dat in het land met smart wordt gewacht op 
een dergelijk onafhankelijk protocol. Wij dringen er daarom bij de minister op aan om er voor te zorgen 
dat voor het eind van dit jaar het protocol schadeafhandeling voor kleine velden gereed is. 

Actieve en effectieve communicatie door EZK en NAM 
De minister onderschrijft het belang voor een goede en transparante communicatie inzake het 
winningsplan Hardenberg. Hiertoe zijn informatiebijeenkomsten gehouden gedurende het proces om tot 
een besluit te komen. De inzet van de ·minister is er op gericht de communicatie in samenwerking met de 
NAM en de decentrale overheden in de regio te organiseren en af te stemmen. 

Zienswijze gemeente Hardenberg 
Het doet ons goed te lezen dat de minister een goede en transparante communicatie inzake het 
winningsplan van belang vindt. Desondanks hebben wij enkele minder goede ervaringen met de 
communicatie vanuit het ministerie omtrent het winningsplan. Wij hebben onze ervaringen verwoord in 
onze brief aan de minister van 10 juli 2018 (kenmerk 2292174-document 2292224). Hierin hebben wij 
bijvoorbeeld aangegeven teleurgesteld te zijn in de minister inzake het uitbrengen van het ontwerp
instemmingsbesluit in de vakantieperiode, ondanks door EZK anders gewekte verwachtingen. 
In het gezamenlijk advies van de decentrale overheden wordt aan de minister gevraagd een voorwaarde 
op te nemen omtrent duidelijke en tijdige communicatie over de gaswinning en activiteiten voor 
hydraulische stimulatie. Tijdens de informatiesessie in Hardenberg op 12 juli 2018 is aan de geplande 
activiteiten inzake het winningsplan Hardenberg, zoals putstimulatie, bouwkundige opnamen, 
bodemdaling e.d., aandacht besteed. 
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Ondanks dat iedereen de mogelijkheid heeft gehad hiervan kennis te nemen, adviseren wij de minister in 
het definitieve besluit de NAM te verplichten uitgebreide en volledige communicatie te verzorgen voor 
alle activiteiten die zij in het gebied gaat uitvoeren. Dit geldt voor zowel de bouwkundige opname, de 
waterpassing voor hoogtemeting en het uitvoeren van de putstimulatie. De minister verwijst in het 
ontwerp-bestemmingsbesluit regelmatig naar de 'gedragscode gaswinning kleine velden' van het 
NOGEPA, maar het is niet alleen de NAM die onvolledig communiceert. Daarom zal een eenduidige 
communicatie vanuit het ministerie en het opleggen vanuit de minister dat de NAM communiceert zoals 
in de gedragscode staat omschreven, zorgen voor een goede en transparante communicatie richting 
onze inwoners. 

Samenvatting 
Samengevat luidt de zienswijze van de gemeente Hardenberg inzake het ontwerp-instemmingsbesluit 
gaswinning Hardenberg nog steeds "Nee, tenzij". Hiermee bedoelen wij dat de gaswinning alleen plaats 
kan vinden als de minister het vertrouwen aan de direct betrokkenen (bewoners en gemeente) kan geven 
dat de gaswinning veilig en betrouwbaar is en dat er als het mis gaat een goede schaderegeling is. Dit 
kan de minister doen door: 

in het definitieve besluit op te nemen dat de NAM nog dit jaar een actuele hoogtemeting uitvoert; 
er voor te zorgen dat er een 100 % bouwkundige opname in het gebied plaatsvindt; 
het seismisch netwerk uit te breiden met minimaal 3 meetpunten en deze aan te sluiten op het KNMI 
netwerk, zodat als er een beving optreedt deze gelokaliseerd kan worden; 
een goed en onafhankelijk schadeprotocol; 
de NAM te verplichten dat alle activiteiten die de NAM in het gebied uit gaat voeren goed en 
transparant worden gecommuniceerd zoals in de gedragscode is beschreven. 

Onze inwoners weten dan dat de kans op een beving of bodemdaling klein is, maar als deze onverhoopt 

toch optreedt en er is schade, dan kan deze schade worden vergeleken met de bouwkundige opname en 
kan er een link gelegd worden met de beving omdat deze gelokaliseerd is. Het onafhankelijk 
schadeprotocol zorgt ervoor dat de schade inderdaad vergoed wordt. Dit geeft onze inwoners rust en 
vertrouwen in de overheid en de NAM. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij zien onze zienswijze graag 
opgenomen in het definitieve besluit van de minister. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Loco secretaris, Loco burgemeester, 

F.M. de Ruiter 
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Onderwerp: Pro forma zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Hardenberg. 

Geachte heer / mevrouw, 

Op 5 januari 2018 ontvingen wij uw verzoek tot het uitbrengen van advies over het winningsplan 

Hardenberg van de NAM. Op 6 maart 2018 stuurden wij u ons advies toe. Op 5 juli publiceerde u 

het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Hardenberg. Met deze brief dienen wij een pro 

forma zienswijze in op het ontwerp- lnstemmingsbesluit winningsplan Hardenberg. Wij verzoeken 

u ons een termijn van drie weken te geven waarbinnen wij de zienswijze van gronden zullen 

voorzien. 

Met vriendelijke groet, 

Namens Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

ROOS 
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Datum 
Betreft Instemmingsbesluit gewijzigd winningsplan Hardenberg 

Ontwerp-instemming·sbesluit 
winningsplan Hardenberg 

1. Aanvraag 

De Nederlandse Aardolie Maatsèhappij B.V. (hierna: NAM) te Assen heefrop 14 
november 2017 (gedateerd 9 oktober 2017) êen verzoek tot instemming met het 
gewijzigd winningsplari Hardenberg bij de minister van Economische Zaken, thans 

de Minister van Economische .Zaken en Klimaat (hierna: de minister) ingediend. 

Het gewijzigd winningsplan Hardenberg heeft betrekking op vier gasvelden, die met 
verschillende boringen zijn aangeboord. Momenteel zijn 8 putten in productie, 2 
putten zijn gesuspendeerd en 2 putten zijn geabandonneerd (pagina 17,,gewijzigd 
winningsplan Hardenberg). Het Hoogenweggasveld is sinds 2006 geabandonneerd 
en maakt geen onderdeel uit van de aanvraag. 

Het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM) ingediende 
winningsplan Hardenberg betreffen develdèn Hardenberg, Hardenberg-Oost, Den 
Velde Limburg en Den Velde Zechstein, gelegen binnen het gebied van de 
winningsvergunning Hardenberg zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet. 
Geografisch bezien liggen de gasvelden in de provincie Overijssel, in de gemeente 
Hardenberg en in het verzorgingsgebied van het waterschap Vechtstromen. 
Sinds 1975 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Hardenberg, sinds 1995 uit het 
gasveld Den Velde Limburg, sinds 1998 uit het gasveld Den Velde Zechstein en sinds 
2007 uit het gasveld Hardènberg-Oost. Het winningsplan Hardenberg betreft een 
wijziging van het vigerenäe winningsplan vóor deze gaswinning. De redenen voor 
wijziging zijn het verlengen van de winning van de gasvelden Hardenberg, 

· 

Hardenberg-Oost en Den Velde Limburg, het boren van een put of putten, een 
actualisatie van productie- en bodemdalings-voorspellingen en vo�rziene 
activiteiten waaronder hydraulische putstimulatie van nieuwe putten om de 
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productie te verbeteren. De NAM geeft in het winningsplan een verwachtte 
einddatum van productie in 2033 aan. 

2. Beleid gaswinning in Nederland 

In de brief van 30 mei 2018 aan de Tweede Kamer met betrekking tot gaswinning 
uit de kleine velden in de energietransitie (Kamerstukken// 2017-18, 33529, nr. 469) 
legt het kabinet de prioriteit bij een zo snel mogelijke transitie naar duurzame 
energie. Zolang dat nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) 
Nederlandse aardgasvraag, wil het kabin·et het aardgas uit de kleine velden winnen, 
waar en voor zover dit veilig kan. In de brief sluit het Kabinet aan bij het 
Energierapport 2015 en de Energieagenda van december 2016, waarin de 'lange 
termijn' -visie ten aé!nzien van de Nederlandse brandstofmix; inclusief d� transitie 
naar een duurzame energievoorziening, is uiteengezet. Het in productie brengen 
van hemieuwbarè energiebronnen maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit. 
Hoewel in de gebouwde omgeving stevig ingezet wordt op het geleidelijk uitfaseren 
van het gebruik van aardgas,. speelt aardgas·(als efficiënte energiedrager) komende 
decennia nog een essentiële rol in de Nederlandse energievoorziening. Op dit 
moment is de Nederlandse energievoorziening r:iog voor meer dan 90% afhankelijk 
van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool), waarbij aardgas voorziet in ruwweg 
40% van onze primaire energiebehoefte. Van de fossiele brandstoffen is aardgas de 
brandstof met de minste C02-uitstoot en dus het min�t belastend voor het klimaat. 
In de transitie naar duurzaam.is aardgas -voor de industrie, voor het verwarmen 
van een groot deel v�n de huizen en voor het in stand houden van een betrouwbare 
elektriciteitsvoorziening - de komende decennia nog steeds nodig. Wanneer 
aardgas veilig kan worden gewonnen is het wenselijk dit uit de Nederlandse bodem 
te winnen. Nederland is dan minder afhankelijk van gasimport en de schonere 
winning in Nederland beperkt ook de met de winning samenhangende mondiale 
uitstoot van C02. 

3. Juridisch kader 

3.1. Mijnbouwregelgeving 

Een winningsplan dient te worden geto.etst aan d_e Mijribouwwet (�ie�na: Mbw )en 
de daarop gebaseerde regelgeving. De artikelen 34, 35 en 36 van de Mbw en de 
artikelen 24 van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) vormen hetjuridisch kader 
waaraan het winningsplan wordt getoetst. Alvorens op basis van de Mbw over te 
mogen gaan tot winning is, op grond van artikel 34, derde lid, van de Mbw, de 
instemming vereist van de minister met een winningsplan. Het winningsplan geeft 
concreet inzicht in de wijze waarop de winning wordt uitgevoerd en de effecten 
daarvan en dient te voldoen aan de eisen genoemd in artikel 35 van de Mbw. 
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Artikel 24 Mbb bevat een aantal nadere eisen die aan een winningsplan worden 
gesteld. Het winningsplan dient onder meer een beschrijving te bevatten van de 
verwachte hoeveelheid aanwezige delfstoffen, de hoeveelheden jaarlijks te winnen 
delfstoffen, de bodembeweging ten·gevolge van de winning en de maatregelen ter 
voorkoming van schade door bodembeweging. 

Ter beoordeling of met een winningsplan kan worden ingestemd, wordt het 
winningsplan getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mbw. 

De minister kan slechts geheel 'of gedeeltelijk instemming weigeren of daaraan 
voorschriften of beperkingen verbinden: 
a. indien het in hetwinningsplan aangeduide gebied door de minister niet geschikt 

wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit om reden van het 
belang van de veiligheid vóor omwonenden of het voorkomen van schade aan 
gebouwen of infrastructurele werken of de 'functionaliteit daarvan, 

b. in het belang van het planmatig gebruik of beheer van voorkomens van 
delfstoffen, aardwarmte of andere natuurlijke rijkdommen, waaronder 
grondwater met het oog op de winning van drinkwater of mogelijkheden tot 
het opslaan van stqffen, 

c. indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, of 
d. indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt. 
Artikel 36, tweede lid, van de Mbw bepaalt voorts dat de minister de instemming 
kan verlenen onder' beperkingen of daàraan voorschriften kan verbinden, indien 
deze gerechtvaardigd worden door een grond als genoemd in artikel 36, eerste lid 
of, voor tover het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen 
van schade aan gebou�en of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan 
daardoor niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, dóor het belang van 
�everingszekerheid. 

3.2. Voorbereidingsprócedure gewijzigd winningsplan 
Hardenberg 

NAM heeft op 14 november 2017 een verzoek tot instemming met het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg, gedateerd 9 oktober 2017, ingediend. Gelet op artikel 
34, vierde lid, van de Mbw is dit b�sluit tot instemming met het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg voorbereid met toepassing van de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de A_lgemene wet 
bestuursrecht (hierna:.Awb). Tevens is advies gevraagd aan St.�atstoezicht op de 
Mijnen (hierna:_SodM) (artikel 127 van de Mbw), de Technische commissie 
bodembescherming (hierna: Tcbb) (artikel 35, tweede lid, van de Mbw) aan alle 
betrokken decentrale overheden (artikel 34, vijfde lid, van de Mbw) en de Mijnraad 
(artikel 105, derde lid, van .de Mbw). 
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Op 24 januari 2018 is er een informatiebijeenkomst georganiseerd 
specifiek over het winningsplan voor de decentrale overheden .. 

4. Adviezen· na�r·aanleiding van de aanvraag 

Over het gewijzigd winningsplan Hardenberg hebben de volgende adviseurs, op 
verzoek van de ·minister,-advies uitgebracht: 
• SodM heeft bij brief van 20 november 2017 advies uitgebracht (kenmerk: 

17179417). Voor de beoordeling van het gewijzigd winningsplan Hardenberg 
heeft SodM advies gevraagd aan TNO voor de verificatie van de bereken.ing en 
op de onderdelen doelmatige winning, bodemdalingen deSRA (de dato 13 
november 2017, kenmerk: AGE 17-10.104); 

• de Tcbb heeft bij brief van 20 april 2018 advies uitgebracht (kenmerk: 
TCBB/18079103); 

• Gedeputeerde Staten van"de provincie Overijssel (hierna: de provincie 
Overijssel) heeft bij brief van 6 maart 2018 advies uitgebracht (kenmerk: 
2018/0073327); 

• het College vàn Burgemeester ên Wethouders van de gemeente Hardenberg 
(hierna: de gemeente Hardenberg) heeft bij brief van 6 maart 2018 advies 
uitgebracht (kenmerk: 2222443); 

• het dagelijks bestuur van het waterschap·vechtstrómen heeft bij brief van 5 
maart 2018 advies uitgebracht (kenmerk: Z-1815869/u50030); 

• de Mijnraad heeft bij brief van 9 april 2018 advies uitgebracht (kenmerk: 
MIJR/18069273). 

5. Gewijzigd wiriningsplan Hardenberg op hoofdlijnen 
en adviezen 

Hieronder wordt per inhoudelijk thema op hoofdlijnen beschreven wat de NAM 
hierover in het gewijzigd winningsplan Hardenberg heeft opgenomen. Daarna volgt 
(indien van toepassing) het advies van de adviseurs. 

5.1. Planmatig beheer 

5.1.1 Gewijzigd winningsplan Hardenberg· 

Algemeen 
In de periode van 1975 tot 2017 is er in totaal circa 10 miljard Nm3 gas 
geproduceerd. NAM heeft productiepröfielen gemaakt voor een minimale, meest 
waarschijnlijk en een maximaal te verwachten hoeveelheid gas (tabel 6-3 op pagina 
35 van het gewijzigd winningsplan·Hardenberg). 
Volgens het meest optimistische productieprofiel (High Case) wordt verwacht nog 
2763 miljoen Nm3 gas te kunnen produceren vanaf 2017 tot en met het jaar 2033. 
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Tijdens de gaswinning wordt ook water en gascondensaat geproduceerd. Wanne�r 
de productieparameters daartoe aanleiding geven kan NAM overwegen om 
compressiefaciliteiten te installeren. NAM geeft aan dat het gedrag van de putten 
vanwege de verschillende eigenschappen van de gesteenten, moeilijk te 
voorspellen is en de verwachte einddatum zou om deze reden ook eerder kunnen 
zijn. 

In het hoge productiescenario (High Case) verwacht NAM een totale productie te 
realiseren tot maximaal Ï763 miljoen Nm3 gas. 
In het hoge opbrengst scenario (High Case}, door toepassing van 2 boringen en 
bijbehorende hydrau"lische putstimulatie bij de gasvelden Hardenberg-Oost en Den 
Velde Limburg áls volgt berekend: 

Hardenberg 704 miljoen Nm3 gas (winningspercentage 90%); 
Hardenberg-Oost 872 miljoen Nm3 (winningspercèntage 34%); 
Deri Velde Limburg 843 miljoen Nm3 (winningspercentage 41%); 
Den Velde Zechstein 344 miljoen Nm3 (winningspercentage 59%). 

NAM geeft aan dat de totale productie uit de vier gasvelden, op basis van het 
gewijzigd winningsplan Hardenberg, onafhankelijk van de gebruikte putten of 
infrastructuur, niet boven de uiteindelijke cumulatieve productie in het hoge 
productiescenario zal gaan uitkomen. 

Hydraulische putstimulatie (/rocken) 
In onderdeel 4.4 op pagina's 19 tot en met 25van het gewijzigd winningsplan 
Hardenberg en in bijlage D op 'pagina 68 "Spanningscondities in een reservoir 
tijdens hydraulische simulatie" beschrijft de·NAM dat in het hoge productiescenario 
(High Case) wordt uitgegaan van een hydraulische putstimulatie voor de nieuwe 
putten van de gasvelden Hardenberg-Oost en Den Velde Limburg. Hydra'ulische 
stimulatie houdt in dat-de toestroom van-gas tiaar de put wordt verbetèrd door 
scheuren in het gesteente te maken. Hierbij wordt onder hoge druk tot800 m3 
stimulatievloeistof, bestaande uit water (90%), chemicaliën (2%) en kleine 
keramiekkorrefs (8%) in de put gepompt. De exacte samenstelling van de 
stimulatievloeistof verschilt per locatie. Door de hogedruk ontstaan op 
gecontroleerde wijze plaatselijk kleine scheuren (5-10 mm in doorsnede) in het 
gashoudend gesteente. De stimulatievloeistóf wordtteruggepompt en de korrels 
blijven als opvulmiddel achter in het gesteente. Hierdoor kan het gas makkelijker 
naar de put stromen. 

De NAM geeft aan dat het uitvoeren van een hydraulische putstimulatie feitelijk 
enkele uren duurt, maar door alle logistieke werkzaamheden erom heen neemt de 
activiteit een aantal weken in beslag. Voor nadere uitleg over de techniek en de 
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werkzaamheden op locaties waar gestimuleerd wordt,. verwijst de NAM naar de 
website van de NAM (www.nam.nl). 

Indien NAM in de toekomst concrete plannen heeft om een nieuwe put te 
stimuleren, zal de NAM een locatiespecifieke risicoanalyse uitvoeren en deze 
opnemen in het werkprogramma voor putwerkzaamheden1• Het werkprogramma 
zal de NAM voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden ter controle bij 
toezichthouder SodM indienen, zoals gesteld in de Mijnbouwregeling (hierna: Mbr) 
en het Mbb. 

Belangrijke elementen uit dit werkprogramma zijn onder andere de afstand tot de 
breuken en de hoeveelheid vloeistof die word� verpompt. Daarbij geeft de NAM aan 
da't naast pre�entieve maatregelen en analyses die uitgevoerd worden, tijdens de 
hydraulische putstimulatie ook gemonitord wordt en de werkzaamheden onder 
toezicht van SodM staan. 

5.1.2 Adviezen 

AdviesSodM 

SodM is van mening dat de voorgestelde winning, naar huidige kennis en 
technieken -in de zin van de Mbw- planmatig en efficiënt uitgevoerd zal worden. 

Hydraulische putstimulatie 

De NAM zal voordat de activiteiten van hydraulische stimulatie kunnen beginnen 
een werkplan indienen. SodM beoordeelt dit werkplan alvorens de activiteit kan 
plaatsvinden. SodM toetst het toepassen van deze techniek op'de volgende 5 

risico's: 
1. Risico op het optreden van aardbevingen; 
2. Risico op het verlies van de integriteit van de afsluitende lagen; 
3. Risico op het optrèden van geochemische interacties tussen de vloeistof het 

reservoir- of dakgesteente; 
4. Risico op verlies van integriteit van de put; 
5. .Risico op. blootstelling van mens en milieu aan chemicaliën. 

SodM geeft aan dat bij hydraulische stimulatie sprake is v�n verscherpt toezicht op 
de activiteiten en geeft aan dat er ruim van te voren een werkplan ingediend moet 
worden bij SodM, waar in de genoemde 5 risico's worden behandeld en uitgebreid 
wordt ingegaan op de voorzorgs- en mitigerende maatregelen. SodM meent dat de 

1 Hiermee wordt bedoeld het Werkprogramma voor het stimuleren van een voorkomen via een put als 

bedoeld in artikel 74 en 77 van het Mbb en § 8.2.3a van de Mbr. 
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'· 

technieken, de risico's en de beheersmaatregelen·van hydraulisc�e putstimulatie in 
voldoende mate zijn beschreven in het gewijzigd winningsplan Hardenberg. 

SodM heeft TNO gevraagd het winningsplan Hardenberg te beoordelen. TNO is van 
mening dat de algemene beschrijving van de hydraulische stimulatie correct is 
beschreven en de specifieke risico's voor de gaswinning Hardenberg goed ingeschat 
kunnen worden. 

Advies decentrale overheden 
Naar de opvatting van de provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg is er in 
het gewijzigd winningsplan ·Hardenberg een zeer lange termijn van winning 
aangevraagd (2033). Gezien de voorgenomen energietransitie en de ambities van 
de provincie Overijssel.en de gemeente Hardenberg om het gebruik van fossiele 
brandstoffen zo spoedig mogel,ijk af te bouwen meent.de provincie de looptijd van 
de winning te beperken tot maximaal 5 jaar. De decentrale overheden geven aan 
dat het verlengen van de gaswinning niet past·binnen de visie ván verduurzaming. 
Zij vragen de minister om een voorschrift aan ·het besluit te verbinden waarmee de 
gaswinning Hardenberg uiterlijk in het jaar 2025 is beëindigd. Ook vragen zij de 
minister om een volumeplafond (maximaal te winnen volume) aan het besluit 
omtrent instemming.met het gewijzigd winningsplan Hardenberg te verbinden. 

De provincie Overijssel, de gemeente Hardenberg en het waterschap Vechtstromen 
geven aan dat indien voorafgaand aan de uitvoering van een hydraulische 
stimulatie door NAM een werkplan aan SodM wordt voorgelegd, zij toepassing van 
hydraulische stimulatie aanvaardbaar achten. 

De overheden adviseren vanwege de maatschappelijke onrust die er op.dit moment 
is over hydraulische stimulatie om inwoners tijdig op de hoogte te stellen van 
eventuele ontwikkelingen gedurende.de winning en vragen voor voorgenomen 
hydraulische stimulatie om omwonenden ruime gelegenheid te bieden om hierover 
met het ministerie, de NAM en vertegenwoordigers van kennisinstituten in gesprek 
te gaan. 

Advies Mijnraad 
De Mijnraad adviseert om in te stemmen met het gewijzigd winningsplan 
Hardenberg. Dé Mijnra.ad merkt daarbij op dat de verwachte einddatum van 
productie (2033 maximale productie scenario) op basis van het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg, in lijn is met de Mbw -en regelgeving. De Mijnraad geeft 
aan dat het werkplan niet overeenkomstig de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Awb) wordt voorbereid en adviseert 
de minister om omwonenden en betrokken overheden open, tijdig en volledig te 
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informeren over hydraulische stimulatie. Dit kan bijvoorbeèld door te 
communiceren over het werkplan. 

5.1.3 Beoordeling planmatig beheer 

Bij planmatig gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een efficiënte winning 
van de delfstof, waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee en de hoeveelheid te 
winnen delfstof van belang is. De beoordeling draait vooral om de vraag of de door 
de mijnbouwonderneming in het winningsplan aangegeven winbaarheidsfactor 
reëel is, gezien de technische parameters en geologische omstandigheden van het 
gasveld. Daarnaa·st dient een andere gebruiksvorm van de ondergrond door de 
gaswinning niet ongewenst onmogelijk gemaakt te worden. 

Op basis .van de gegevens, zoals gegeven in het gewijzigd winningsplan Hardenberg 
verwacht NAM, afhankelijk van het gasveld, tussen de 34% en 90% (High Case) van 
het technisch winbare gas te produceren. SodM merkt dit in zijn advies aan als 
doelmatige winning. De minister stelt vast dat SodM, mede öp basis van·een hiertoe 
door TNO uitgebracht advies, aangeeft dat het winningsplan overeenstemt met de 
principes van planmatig beheer. Tabel 6-3 op pagina 35 van het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg geeft de verschillende productiescenario's voor de 
verschillende gasvelden weer. In het geval van het High Case scenario wordt 
uitgegaan van gaswinning binnen het toegestane maximale productievolume en zal 
de productie eindigen in het jaar 2033. 

Een winningsplan omvat de hele verwachte productieperiode. Op basis van 
berekeningen geeft de NAM aan dat de productie uit de vier gasvelden; op basis 
van het gewijzigd winningsplan Hardenberg uiterlijk tot in het jaar 2033 zal duren-. 
De minister onderschrijft de duurzaamheidsvisie van de decentrale overheden �n 
geeft aan hieraan prioriteit te geven door realisátie van grootschalige, alternatieve 
energiebronnen. In de brief van 30 mei 2018 aan de Tweede Kamer heeft de . 
minister aangegeven voor kleine velden in te zetten op een gestage afbouw, waarbij 
er sprake is van gaswinning zolang en zoverre gas nog nodig'is. In deze afbouwfase· 
heeft gaswinning uit de kleine �elden, waar dit veilig en verantwoord kan, de 
voorkeur boven gasimport. Gaswinning uit kleine velden heeft klimaatvoordelen en 
is beter voor de economie en de energieleveringszekerheid. De komende decennia 
is gas nog nodig om te voorzien in onze energiebehoefte en om de Co2-
doelstellingen te halen. De gevraagde'beperking in tijd van de winning (beëindiging 
van de winning in 2025 in plaats· van 2033) past daar niet bij. Hierbij geldt tevens 
dat (gedeeltelijk) weigeren van de instemming met het gewijzigd winningsplan, 
Hardenberg slechts mogelijk is in het belang van de veiligheid voor omwonenden, 
het voorkomen van schade aan gebouwen ·of infrastructurele werken of de 
functionaliteit daarvan, in het belang van het planmatig gebruik of beheer van 
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delfstoffen, aardwarmte of andere .natuurlijke rijkdommen of indien nadelige 
gevolgen voor natuur en milieu zouden ontstaan (artikel 36, eerste lid, Mbw). 

De decentrale overheden vragen de minister om een volume.plafond (maximaal te 
winnen volume) aan het besluit omtrent instemming met het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg te verbinden. De minister begrijpt deze ·vraag van de 
decentrale overheden. De minister zal, zoals aan de Tweede Kamer in zijn brief van 
15 februarï2018 (Kamerstukken //2017-18, 33529, nr. 453) toegezegd explicietere 
kaders,en harde grenzen aan besluiten omtrent instemming met winningsplannen 
verbinden. Mede gelet op het gewijzigd winningsplan Hardenberg en de 
onderliggende adviezên, wil de minister, binnen de grenzen die de Mbw hieraan 
stelt, aan het verzoek van de decentrale overheden voldoen. Dit betekent dat een 
voorschrift aan het instemmingsbesluit wordt verbonden waardoor de NAM op 
basis van het gewijzigdwinningsplan :t:f ardenberg nog maximaal 2763miljoen 'Nm3 
of minder kan produceren vanaf 2017 (in het High Case scenario) en dat NAM de 
productie uiterlijk in het ja·ar 2033 zal beêindigen. 

Hydraulische putstimulatie 
Het reservoir is het gesteente dat koolwaterstoffen (zoals aardgas) bevat en-geheel 
omsloten is door ondoorlatènde gesteentelagen dan wel ondoorlatende 
geologische breuken. De mate van productiviteit uit het reservoir, hangt onder 
andere af van: 

Porositeit van het reservoir; 
Permeabiliteit ofwel doorlaatbaärheid van het reservoir; 
Viscositeit ofwel stroperigheid van de koolwaterstoffen. 

In conventionele reservoirs is de pèrmeabiliteit van het gesteende veelal afdoende 
om de koolwaterstoffen te kunnen winnen. oàar waar de permeabiliteit in het 
reservoir laag is, zullen de koolwaterstoffen niet gemakkelijk door het 
reservoirgesteente naar de put stromen, waardoor de koolwaterstoffen moeilijker 
te winnen zijn. Ook kan in de loop van de winning de doorstroming van het 
reservoir rond de put verminderen, waardoor de koolwaterstoffen moeilijker te 
winnen worden. 

Om de permeabiliteit in het reservoirgesteente rond de put te verhogen, kan de 
bewerkingstechniek van fracken worden toegepast. De huidige Mbw en daarop 
gebaseerde regelgeving kennen de term fracken niet. Om die reden wordt hierna 
gesproken van een hydraulische putstimulatie. Bovendien heeft·gebruik van de 
term hydraulische putstimulatie d.e voorkeur om te voorkomen dat er verwarring 
ontstaat met grootschalig frackén bij schaliegaswinning dat van een heel andere· 
orde en grootte is en wordt toeg·epast in de Verenigde Staten. In de communicatie 
over het winningsplan zal de minister de verschillen hiertussen góed uitleggen. 

. , . �· 
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SodM concludeert dat de NAM de risico's en beheersmaatregelen van �e 
stimulatieactiviteit in het winningsplan v9ldoende adresseert. 

De minister stelt vast dat op basis van artikel 35, eerste lid, onderdelen c, f en g, van 
de Mbw de wijze van winning evenals de daa.rmee verband houdende activiteiten, 
waaronder de toepassing van hydraulische stimulatie, di�nt te zijn bes�hreven in 
het winningsplan. De NAM heeft in het winningsplan Hardenberg informatie in 
algemene zin opgenomen over het toepassen van hydraulische stimulatie en.de 
technieken. 
Bovendien heeft de NAM naast een algemene beschrijving van qe hydraulische 
stimulatietechniek, ook een specifieke risicoanalyse voor de gasvelden. Hardenberg
Oost en Den Velden Limburg. De aspecten zoals de status en integriteit van de put, 
afstand van gekarteerde breuken, locatie van de putten ten opzichte van waterwin� 
en intrekgebieden en de integriteit van de afdekkende lagen worden voldoende 
geadresseerd. De risicoanalyse bevat daarmee de belangrijkste aspecten die bij 
hydraulische stimulatie een rol spelen en biedt volgens de minister een goede basis 
voor het in een later stadium opstellen van een specifiek werkprogramma. De 
informatie over het ontwerp van de hydraulische stimulatie is erg gedetailleerd.en 
vaak nog niet beschik�aar als ee� winningsplan wordt ingediend. Ook TNO 
onderschrijft het gegeven dat de specifi�ke risico's voor Hardenberg pas goed 
geschat kunnen worden, nada·t een uitgewerkt plan voor hydraulische stimulatie is 
opgesteld. Gelet hierop is de minister van oordeel dat in dit stadium voldoende 
invulling is gegeven aan artikel 35, eerste lid, onderdelen c, f en g, yan de Mbw. De 
Mijnraad adviseert om ervoor zorg te dragen dat omwonenden en betrokken 
overheden open, tijdig ·en volledig geïnformeerd worden over de hydraulische 
stimulatie, bijvoorbeeld door te communiceren over het werkprogramma. De 
minister stelt vast dat het de verantwoordelijkheid is van SodM om dit werkplan te 
toetsen op veiligheid voor mens en milieu voordat de activiteit kan plaa.tsvinden. 
Communicatie daarover is aan de NAMen aan SodM. 

Gegeven de voldoende beschrijving van de wijze waarop de eventuele hydraulische 
stimulatie zal plaatsvinden, stemt de minister, mede op basis van het advies van 
SodM en TNO, in met de hydraulische putstimulatie zoals beschreven in het 
winningsplan. 

5.2. Bodemdaling 

5.2.1 Gewijzigd winningsplan Hardenberg 

Voor het voorspellen van de te verwachten bodemdaling als gevolg van de 
gaswinning op basis van het gewijzigd winningsplan Hardenberg heeft NAM gebruik 
gemaak� van de "Geertsma en van Opstal" méthodiek (paragraaf 7.2 op pagina 41 
tot en met 43). De uitkomst van deze voorspelling is dat de nog te verwachten 
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bodemdaling door gaswinning uit de voorkomens van het gewijzigd winningsplan 
Hardenberg minder dan 2 cm zal bedragen in het diepste punt van de 
bodemdalingskom aan· het ·einde van de winningsperiode in het jaar 2033. Naast de 
bodemdaling als gevolg van gaswinning is ook de autonome bodemdaling -
bijvoorbeeld als gevolg van drainage ofoxidatie of in�linking van veengronden
berekend. NAM geeft aan dat er in liet gaswinningsgebied vrijwel geen autonome 
bodemdaling plaatsvindt (periode 2000-2050). Na beëindiging van de winning 
verwacht d� NAM geen verdere (na•ijlende) bodemaling als gevolg van de 
gaswinning Hardenberg (figuûr 7-2 op pagina·41). 

De bodemdaling voor het gebied van het gewijzigd winningsplan Hardenberg wordt 
sinds 1994 om de 3 tot 5 jaar gemeten. De meest recente bodemdalingsmeting voor 
het gebied heeft plaatsgevonden in het jaar 2014. Hiervoor zijn vaste peilmerken 
gebruikt die, afhankelijk van de start van de winning van het gasveld, vanaf 1980 
periodiek gemeten worden. 

De gegevens met betrekking tot:bodemdaling, die NAM op basis van het meetplan 
(artikel 30 Mbb) aanlevert, worden ter instemming voorgelegd aan de minister en 
opi:!nbaar gemaakt op www.nlog.nl (op het tabblad mijnbouweffecten). Het 
meetplan Zuid-Oost Drenthe 2018 {d.d. 26 oktober . .2017) van NAM en de 
meetregisters zijn beschikbaar Óp nlog2 via http://www.ntog.ni/zuid"oost-drenthe. 

In paragraaf 7.4 "Onzekerheid in verwachte bódemdaling" beschrijft NAM de 
onzekerheidsanalyse voor de bodemdalingsprognose. De totale bodemdaling va·naf 
de start van de winning in 1975 tot het einde van de winning in het jaar 2033 ial 
naar verwachting minder dan 4 cm bedragen voor het maximaal verwachte 
produètievolume (High Casè). Voor deze bodemdalingsprognose is een 
onzekerheidsmarge van ± 50% (minimaal 2 cm) berekend, waardoor de totale 
prognose van de bodemdaling 4 cm bedraagt. 

Binnen de berekende bodemdalingsprognose is rekening gehouden met mogelijke 
drukdaling in o.ndergrondse watervoerende lagen (aquifers) die aan de gasvelden 
van het gewijzigd winningsplan Hardenberg grenzen. Aangenomen is dat de' 
drukdaling-in deze watervoerende lagen tijdens de productieperiode voor 50% mee 
dalen met de gasdruk. 

2 Website www.nlog.nl, de website wordt in opdracht van het ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat beheerd door .TNO, Geologische Dienst Nederland 
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5.2;2 Adviezen 

Advies SodM 
TNO heeft de bodemdalingsberekeningen van . de NAM geverifieerd en stemt in met 
de uitkomsten van de berekeningen van.de NAM. Volgens TNO is de 
bodemdalingsprognose goed onderbouwd en realistisch. TNO kan zich vinden in de 
berekende maximale bodemdaling voor de gasvelden van het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg van minder dan 4 cm; voor het maximaal verwachte 
productievolume. De nadelige, gevolgen van bodemdaling zullen op basis van de 
berekende bodemdalingsprognose en de vorm van de bodemdalingskom (plat en 
gelijkmatig) beperkt zijn. SodM geeft met betrekking tot het risico op schade als 
gevolg van bodemdaling in het advies aan geen.aanleiding te zien om aanvullende 
voorwaarden te adviseren. 

Advies Tcbb 
De Tcbb geeft aan zich' te kunnen vinden in de verificatie door TNO en het advies 
van SodM. De Tcbb·ziet geen aanleiding om aanvullende voorwaarden te adviseren. 

Advies decentrale overheden 
De decentrale overheden geven aan dat de gaswinning Hardenberg alleen kan 

plaatsvinden als risico's op boder:ndaling toteen minimum worden beperkt. Het is 
noodzakelijk inzicht te hebben in de manier waarop de bodemdaling wordt 
berekend en dit vast te leggen om zo mogelijke misverstanden in de toekomst te 
voorkomen. Hierbij moet helder worden aangegeven wat de exacte indicatoren en 
methodiek zijn waarop wordt beoordeeld of de daling buiten de in ditwinningsplan 
vastgelegde waardes treedt. Het is daarbij noodzakelijk dat de referentie.situatie 
duidelijk in beeld is gebracht op het-moment dat een nieuw winningsplan in 
werking treedt om mÖgel.ijke onduidelijkheden in de toekomst zo veel als mogelijk 
te voorkomen. 

De decentrale overheden willen dat gedurende (en na) de winning wordt 
gemof'litord of de werkelijke bodemdaling overeenko111t met de verwachte 
maximale totale bodemdaling als gevolg van de historische.en voorgenomen 
winning van 4 centimeter; 
Zij willen op de hoogte gehouden worden van dè monitoringresultaten in het 
algemeen en specifiek indien deze afwijken van de prognose. 

Advies Mijnraad 
De Mijnraad adviseert de minister om de verwachte bodemdaling te rapporteren in 
een berekend aantal centimeters, zonder zogenaamde cutoff zodat stakeholders 
deze waarden kunnen evalueren voor hun specifieke situatie. De Mijnraad adviseert 
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. daarnaast voorlichting te geven over de (on)mogelijkheden van meer precieze 
metingen van bodemdaling. 

5.2.3 Beoordeling bodemdaling 

Bodemdaling 
De minister stelt op basis van het advies van SodM en TNO vast dat de ver\vachte 
bodemdaling doortoekomstige gaswinning minder dan 2 cm bedraagt. Dit is een 
zeer geringe bódemdaling die binnen de onzekerheidsmarge valt van de 
bodemdalingsmetingen. De totale bodemdáling sinds het·begin van de' productie is 
minder dan 4 cm. 

De inherente onzeRerheidsmarge in bodemdalingsmetingen is per locatie 
verschillend in grootte. Dit is afhankelijk van het type meting (waterpassing, GPS, 
lnsar) eri meetintervallen van de metingen vástgesteld in het meetplan, de lokale 
gesteldheid van de bodem beven het betreffende

.
gasveld en zeifs van de lokale 

gesteldheid van de bodem· rond een meetpunt. lri het algemeen kan:geconéludeerd 
word�n, zoals gesteld in de industrieleidraàd "Geodetische basis vàor mijnbouw" 
(Tcbb), dat waterpassing een meetonzekerheid van 1 à 2 cm heeft. Bij bodemdaling 
kan worden vo.lstaan met metingen conform het meetplan. Satellietmetingen die 
met een grotere nauwkeurigheid· maaiveldbeweging kunnen vastleggen, bieden 
gezien de seizoenfluctuaties van het maaiveld geen meerwaarde. 

Wanneer het modelleren van de bodemdaling laat zien dat voor een bepaald 
gasveld een maximaal te verwachten bodemdaling van bijvoorbeeld 1 cm berekend. 
is, wordt voor de prognose van ·de·bodemdaling door gaswinning vaak gesteld dat 
de bodemdaling minder dan 2 cm is. Dit word� gedaan omdat bodemdaling 
tegenwoordig heet precies te meten·is, maar de . oorzaken en bijbehorende 
onzekerheden van dergelijke geringe bodemdalingen veel moeilijker zijn vast te 
stellen. Omdat een bodemdaling door gaswinning van minder dan 2 cm over een· 
periode van enkele decennia in het algèmeen niet goed te·onderscheiden·is van 
andere oorzaken van bodemdaling, worden. in de contourkaarten van de prognose 
geen contouren van minder dan 2 cm daling getoond. Voor de progno�e van de 
bodemdaling wordt in die gevallen uitgegaan van een bodemdaling van minder dan 
2 cm. Ook is het monitoren van een maximale bodemdaling· van minder dan 2 cm· . 
moeilijk" omdat de jaarlijkse bodemdaling kleiner zal zijn dan seizoenfluctuaties in 
het grondwate·rpefl en het van nature uitzetten en inklinken van de bodem· in de. 
verschillende seizoenen. 

De minister stelt vast dat de NAM in het winningsplali éen nog te verwachten 
maximale· bodemdaling heeft berekend van 2 cm. Vanwege te verwachten 
bodemdaling va

'n minder dan 2 cm voor Hardenberg, welk!? kleiner is dan de 
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onzekerheidsmarge, stelt de minister dat het instemmen met een maximaal te 
verwachten bodemdaling voldoende duidelijk en te monitoren is. 

Cumulatie 

NAM geeft aan dat de maximaal te verwachten bodemdaling ten gevolge van de 
gaswinning op basis van het gewijzigd winningsplan Hardenberg minder dan 4 cm 
zal bedragen aan het einde van de winning in 2033. De minister constateert op basis 
van de berekeningen van NAM dat de bijdrage van andere producerende gasvelden 
niet significant bijdraagt aan de bódemdalingsprognose, omdat deze ·gasvelden te 
ver weg liggen en de gasyelden van het gewijzigd winningsplan Hardenberg niet 
overlappen met nabijgelegen gasvelden. 

Monitoring 

In artikel 30 Mbb is bèp·a·ald dat de uitvoerder.metingen verricht naar 
bodembeweging ten gevolge van het winnen van delfstoffen. De ,metingen dienen 
te worden uitgevoerd volgens een meetplan. Het meetplan omvat de duur van de 
gaswinning en de daarop.volgende 30 jaar, waarbij de NAM &edurende de 
gaswinning en de daarop volgende S]aar het meetplan jaarlijks dient te 
actualiseren. 
De gegevens met betrekking tot bodemdaling, die de NAM op basis van het 
meetplan moet aanleveren zijn openbaar. SodM controleert op basis van deze 
metingen of de in dit instemmingsbesluit vastgelegde maximale bodemdaling niet 
wordt overschreden. 

De minister merkt op dathetmeetplan de instemming van de minister behoeft. 
Dàarnaast volgt uit de wet dat wanneer de bodemdaling groter is d·an verwacht de 
NAM een wijziging van het winningsplan moet indienen, waarbij wederom advies 
wordt gevraagd aan de wettelijke adviseurs. Gezien het feit dat de decentrale 
overheden zullen worden betrokke� bijeen mogelijke overschrijding van de 
bodemdalingsprognose en'de bodemdalingsgegevens reeds beschikb�ar worden 
gesteld (via http://www.nlog.nl/zuid-'oost-drenthe) acht de minister dat op basis 
van de huidige Mbw en regelgeving reeds zal worden voldaan aan het verzoek van 
de decentrale overheden, indien een dergelijke situatie zich voordoet. De minister 
meent dat er op basis van het gewijzigd winningsplan Hardenberg en de 
onderliggende adviezen, geen zorgen zijn over nadelige gevolgen door bodemdaling 
als gevolg van de gaswinning. 

Een voorwaarde waarmee wordt voorgèschreven dat een hoogtemeting door 
middel van waterpassing nog in 2018 zal plaatsvinden zodat deze kan worden 
beschouwd als referentiemeting voor de nieuwe aanvraag omtrent instemming met 
het gewijzigd winningsplan Hardenberg wordfniet opgenomen. De minister.wijst 
erop dat er op basis vàn de aanvraag en de onderliggende adviezen geen reden tot 
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zorg is over de gevolgen van bodemdaling als gevolg van de gaswinning. Gelet 
hierop constateert de minister dat de algemene bepalingen die vantoepassing zijn 
op het meetplan ingevolge artikel.30 Mbb, volstaan. De toepassing van de 
meetpunten en de uitvoering v�n de metingen zal in het kadervan het meetplan 
Zuid-Oost Drenthe door de minister worden beoordeeld. Deze taak is 
gemandateerd aan SodM en de beoordeling vinpt plaats door de Inspecteur
Generaal der Mijnen. Gezien voornoemde bepalingen acht de minister het niet 
noodzakelijk om een voorschrift aan het besluit te verbinden waarmee NAM zal 
worden verplicht een meting(waterpassing) in het jaar 2018 uit te voeren. 

Inzicht en overleg over gaswinning en bodemdaling in het bijzonder acht de 
minister van belang. In de "Gedragscode gaswinning kleine velden" van NOGEPA is 
onder andere opgenomen dat de initiatiefnemer zorgt voor het beschikbaar stellen 
van informatie en het contact met belanghebbenden zal onderhouden in alle fasen 
van de activiteiten, waarbij belanghebbenden bij relevante. wijzigingen of inzichten 
actief worden geïnformeerd. De minister vert.rouwt erop �at NAM hierin zijn 
verantwoordelijkheid neémt en acht het om deze reden niet nodig om aanvullende 
bepalingen aan het besluit omtrent instemming met het gewijzigd winningsplan 
Hardenberg te verbinden. 

5.3. Bodemtrilling 

5.3.1 Gewijzigd winningsplan Hardenberg 

Voor het bepalen van de kans op geïnduceerde bevingen als gevolg van de 
gaswinning Hardenberg,· heeft de NAM een seismische risicoanalyse (SRA} 
uitgevoerd conform de tijdelijke leidraad "Methodiek voor risicoanalyse omtrent 
geïnduceerde bevingen door gaswinning" {bijlage bij Kamerstukken Il 2014/2015, 33 
529, nr. 275). 

De· NAM heeft het potentiële vermogen om geïnduceerde seismiciteit .te kunnen 
genereren (Deterministic Hazard Analysis for lnduced. Seismicity, hierna: DHAIS) 
ge·screend. De DHAIS is een veldindicator voor de kans op het mogelijk optreden 
van een beving in een voorkomen aan de hand van ondergrondse kenmerken. Deze 
kans moet gezien worden als e�n kans op een mogelijke meting. 

De drie gasvelden Hardenberg, Hardenberg-Oost en Den Velde Limburg hebben de 
eigenschappen die overeenkomen met velden die statistisch gezie� een kans op 
een bodemtrilling hebben van 42%, waarbij de bovengrens van de maximaal 
mogelijke sterkte van een geïnduceerde beving (hierna: Mmax) wordt bepaald . De 
drie gasvelden hebben een hogere Mmax dan 2,5. Het Den Velde Zechstein 
voorkomen heeft een verwaarloosbare kans op beven. Voor de gasvelden van het 
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gewijzigd winningsplan Hardenberg is de verdere analyse (Stap 2 van de SRA) 
uitgevoerd. Volgens de NAM is uit een analyse, op basis van het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg, gebleken dat de kans op schade als gevolg van 
geïnduceerde bevingen door de gaswinning Hardenberg in de directë omgeving van 
het epicentrum van eèn beving niet kan worden uitgesloten. De analyse geéft aan 
dat het risico voor de.vier gasvelden Hardenberg, Hardenberg-Ooste·n.Den Velde 
Limburg en Den Velde Zechstein in de laagste seismische risicocategorie valt. Gezien 
het aanwezige KNMI-monitoringsnetwerk dat seismische activiteiten van 1,5 of 
hoger op de schaal van Richter registreert, geeft NAM aan dat er geen àdditionele 
monitoringsmaatregelen wordèn getroffen, in overeenstemming met "Methodiek 
voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning", voor 
seismische risicocategorie 1. 

Specifieke risicoanalyse voor hydraulische stimulatie 
De NAM heeft in paragraaf 4.4 (pagina 19 toten met 25) en bijlage D 
"Spanningcondities in een resenloir tijdens hydraulische stimulatie" de kans op 
geïnduceerde seismicifeit bij het toepassen van hydraulische putstimLilatie 
beschreven� In algemëne'zin geeft de NAM aan dat de seismische dreiging met 
hydraulische stimulatie in Nederland als zeer laag wordt ingeschat. Daarbij geeft de 
NAM aan dat in de afgelopen 50 jaar in Nederland circa 220 stimulaties zijn 
uitgevoerd, waarbij geen voelbare trillingen zijn geconstateerd. Dat de kans op 
seismiciteit zeer klein is als gevolg van hydraulische stimulatieactiviteiten, wordt 
volgens de NAM bevestigd in het rapport van Witteveen en. Bos uit 2013 (Wittèveen 
en Bos, "Aanvullend onderzoek naar mogelijke risico's en gevolgen van de 
opsporing en winning van schalie- en steenkoolgas in Nederland", rapport aan 
Ministerie EZ, 2013). 

Uit een periode van testproductie (via put DVD-4)ïs gebleken dat de putten van de 
gasvelden Hardenberg-Oost en Den Velde Limburg hydraulisch gestimuleerd 
zouden moeten worden o·m het gas efficiënter te laten stromen. De NAM geeft aan 
dat het specifieke stimulatieplan met een specifieke risicoanalyse in·het 
werkprogramma zal worden vastgelegd, dat voorafgaand aan de uitvoering van de 
hydraulische stimulatie werkzaamheden zal worden overlegd aan SodM, zoals 
bepaald in Mbb en Mbr. De NAM heeft alvast een opsomming gegeven van de 
belangrijkste aspecten van de risicoanalyse die in het werkprogramma zullén 
worden behandeld. Ten aanzien van de aspecten die betrekking hebben op 
bodemtrilling heeft NAM het volgende opgemerkt: 

Status en integriteit: 
De putten zijn ontworpen om drukken te weerstaan die behoren bij hydraulische 
stimulatie. NAM geeft aan tijdens· de uitvoering van de hydraulische stimulatie 
metingen te zullen verrichten ter verificatie. 
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Afstand van gekarteerde· breuken: 
De precieze lengte van de frack dient•n'og bepaald·te worden in hetstimulatieplan, 
maar bij het ontwerp zal de NAM er ter waarborging van de veiligheid rekenir:ig mee 
houden dat de frack op voldoende afstand van de dichtstbij zijnde breuk blijft. 

Injectiedrukken: 
Voor Hardenberg is de informatie over toe te passen injectiedrukke'n pas 
beschikbaar in het stimulatieplan. De injectiedruk wordt bepaald àan de hand van 
een klein onderzoek (proef) en zal overeenkomstig worden begrensd. 

5.3.2 Adviezen 

AdviesSodM 

TNO heeft op verzoek vanSodM het seismisch risico geverifieerd dat NAM in het 
gewijzigd winningsplan Hardenberg heeft beschreven .. TNO acht de berekeningen 
en de analyse,correct uitgevoerd. SodM onderschrijft de analyse van TNO. 

SodM geeft aan dat de maximale sterkte van bevingen die kunnen optreden in de 
gasvelden Hardenberg, Hardenberg-Oost en Den Velde Limburg behoorlijk is 
(magnitudes van 3,1 tot3,7 afhankelijk van het gasveld). Echter, de kans.dat een 
beving met de maximale sterkte zal optreden is klein. In het verleden heeft geen 
van de vier velden van het onderhavige gewijzigd,winningsplan Hardenberg 
gebeefd. Conform de "Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde 
bevingen door gaswinning" heeft de,NAM het vei'ligheidsrisicÓ van omwonenden 
voor de gaswinning uit de gasvelden van het gewijzigd winningsplanHardenberg 
geclassificeerd als seismische risicocategorie 1. TNO steltdat de NAM voor het 
gasveld Den Velde Limburg bij de berekening van de langste breuk, het gedeelte van 
deze langste breuk dat valt buiten de Nederlandse landsgrens op Duits 
grondgebied, niet heeft b.etrokken bij de berekening (tabel 12-2 op pagina 61). 

TNO heeft de volledige lengte van deze breuk beschouwd.bij het bereke.nen·van de 
maximale magnitude·�n komt voor het Den Velde Limburg gasveld uit op een 
magnitude van 3,5. Verder heeft TNO een paar punten van de risicomatrix hoger 
gescoord en late,n meewegen, zoals de score van wijken Ïfl plaats van flats en 
appartementenf�NO score 1) en de invloedsfactor dijken (TNO score 3). TNO geeft 
echter aan dat deze hogere scores niet van invloed zijn op de uiteindèlijke 
berekening van de risicoclas�ificatie. TNO classificeert het risi�o.op basis van �e 
"Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning" 
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voor de vier gasvelden van het gewijzigd winningsplan Hardenberg als seismische 
risicocategorie 1. SodM geeft aan dat bij gaswinning die valt onder seismische 
risicocategorie 1 gebruikelijk is dat reguliere seismische monitoring plaatsvindt via 
het KNMI-monitoringsnetwerk voor seismische activiteit en meent dat dit een 
gebruikelijke beheersmaatregel betreft die voldoende nauwkeurigheid biedt om bij 
schadegevallen te kunnen bepalen of en waar een beving heeft plaatsgevonden. De 
NAM geeft aan dat monitoringsnètwerk bij het (oostelijk deel) van het 
Coevordenveld wordt uitgebreid met een accelerometer (versnellingsmeter). Dit is 
een instrument om versnellingen aan het aardoppervlak registreren ter vaststelling 
van een mogelijke bodemtrilling en de versnelling aan het aardoppervlak. 

SodM is van mening dàt het veiligheidsrisico ten gevolge van de gaswinning 
verwaarloosbaar is. Dat NAM geen extra maatregelen voorstelt is volgens SodM 
passend bij deze prognose. SodM ziet daarom geen aanleiding aanvullende 
voorwaarden op dit punt te adviseren. 

· 

Op basis van de informatie over hydraulische stimulatie activiteiten vindt SodM dat 
de NAM de risico's en beheersmaatregelen voldoende adresseert. Voorafgaand aan. 
de uitvoering van de activiteiten voor hydraulische stimulatie dient de NAM zoals 
gebruikelijk een werkplan in te dienèn. Sod.M zal.dit werkplan toetsenvo·ordat deze 
activiteit kan beginnen. 

Advies Tcbb 

De Tcbb geeft aan zich te kunnen vinden in de door de NAM opgestelde 
risicoanalyse voor bodemtrilling en de ingewonnen adviezen van SodM en TNO en 
adviseert om in te stemmen met het gewijzigd winningsplän Hardenberg. De Ttbb 
adviseert een voorwaarde aan het instemmingsbesluit te verbinden voor het 
aanbrengen van een extra meetpuntaan het bestaande KNMI-seismisch 
monitoringsnetwerk voor aanvang van activiteiten voor hyaraulisê:he putstimulätie. 

Advies decentrale overlieden 

De decentrale overheden onderschrijven het adviesvan SódM ten aanzien van 
bodemtrilling als mede bodemtrilling bij het toepassen van hydraulische 
putstimulatie. Volgens de decentrale overheden heeft de NAM in algemene zi.n de 
hydraulische stimulatie correct beschreven. Zij geven aan dat indien voorafgaand 
aan de uitvoering van de activiteiten voor hydraulische stimulatie een werkplan ter 
goedkeuring aan SodM wordt voorgelegd, zij de toepassing van hydraulische 
stimulatie binnen hetwerkplan aanvaardbaar achten. De decentrale overheden 
geven aan dat SodM tijdens de uitvoering van hydraulische stimulatie op de locatie 
(in het veld) toezicht zal moeten houden. Ten slotte adviseren de decentrale 
overheden om een adequaat seismografennetwerk dat met grote nauwkeurigheid 
kan vaststellen welke breuk is geactiveerd tijdens een mogelijke beving. 
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Advies Waterschap Vechtstromen 

Het waterschap Vechtstromen ge.eft aan dat als NAM voorafgaand aan de 
uitvoering van hydraulische stimulering een werkplan ter goedkeuring aan SodM 
wordt voorgelegd, het waterschap Vechtstromen de uitvoering van deze 
activiteiten binnen het goedgekeurde werkplan aanvaardbaar acht. SodM heeft in 
zijn advies de hydraulische stimulatieactiviteiten beoordeeld en de risico's 
beoordeeld. Het waterschap Vechtstromen sluit zich aan bij de conclusie van SodM 
en acht het van belang dat SodM tijdens de uitvoering van een hydraulische 
stimulatie in het veld toezicht zal houden. 

Advies Mijnraad 

De Mijnraad adviseert de minister om het KNMI te vragen op welke wijze 
uitbreiding van het seismisch netwerk vorm dient te krijgen zodat per trilling de 
mogelijk geactiveerde breÛk kan worden gelokaliseerd. 

5.3.3 Bèoordeling bodem�rilling 

Als gevolg van gaswinnir:-ig kan de druk in de ondergrond dalen en kunnen er 
spanningsverand.eringen optreden. Soms kan da�rdoor een kleine, .Plotselinge 
verschuiving in de ondergrond optreden op de plek van een breuk .. Dat ·is een 
bodemtrilling. Als de bodemtrilling s�erk genoeg is·kan deze gevoeld worden en 
spreekt 'men in het dagelijks algemeen taalgebruik ook wel van een aardbeving. De 
Mbw en de onderliggende regelgeving kennen de term aardbeving als zodanig niet. 
Om die reden wordt in dit besluit de term.bodemtrilling gehanteerd. 

Gelet op artikel 34, vierde lid, van de.Mbw wordt bij de beoordeling van.het 
winhingsplan .gekeken naar de effecteRvan bodembeweging ten gevolge van de 
winning. Hierin wordt onderscheid gemaakt in twee aspecten die zich voordoe!'\ bij 
bodembeweging als gevolg van de winning, te weten bodemdaling en 
bodemtrilling. He effecten van bodemVilling van de gaswinning, op basis van het 
gewijzigd winningsplan Hardenberg, worden als volgt beoordeeld. 

Gasvelden kunnen in het kader van de seismische risicoanalyse (SRA) geclassificeerd 
worden in 3 seismische risicocategorieën: categorie 1 tot en met 111. Hierbij is het 
risico op schade door een beving in seismische risicocategorie I. kleiner dan in 
seismische risicocategorie ll. De seismische risicocategorie wordt bepaald door de 
combinatie van scores op zowel ondergrondse (kans op optreden) en bovengrondse 
factoren (mogelijk effect van een beving) die de hoogte .van het risico (kans x effect) 
kunnen beïnvloeden. Om die rede.n is er geen· algemene duiding per seismische 
risicocategorie te geven. Een veld.kan bijvoorbeeld in seismische risicocategorie Il 

uitkomer.i doordat de kans op sterkere grondbewegin� groter is, of omdat èr veel 
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kwetsbare gebouwen of industrie in de omgeving is, of door een combinatie van· 
gemiddelde ondergrondse en bovengrondse factoren. 

Met betrekking tot bodemtrilling valt het risico voor de vier: gasvelden van het 
gewijzigd winningsplan Hardenberg in seismische risicocategorie 1. SodM heeft in 
zijn advies aangegeven, mede op ·basis van de verificatie door TNO tè kunnen 
instemmen met de opgave van NAM dat er in het ernstigste geval in de nabijheid 
van het gasveld lichte, niet constructieve schade aan meerdere gebouwen en 
matige constructieve schade aan enkele gebouwen kan optreden. SódM 
onderschrijft de verificatie van TNO. 
He� veiligheidsrisico ten gevolge van de winning óp basis van het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg acht SodM verwaarloosbaar. De Tcbb onderschrijft het 
advies van SodM. 

Naar aanleiding van de adviezen van de Tcbb en de Mijnraad heeft de minister 
contact opgenomen met het KNMI. In algemene zin geldt dat er drie seismisch 
meetpunten nodig zijn om een trilling te kunnen lokaliseren. Het dichtstbijzijnde 
boorgatstation bij de �elden rond Hardenberg is station Venebrugge (VBG), gelegen 
ca 8 km ten zuiden van'de velden. Naar het zuidoosten is het Twente-netwerk 

operationeel, waarvan hetdichtstbijzijnde station (TOl} op ca 18 km afstand 
gelegen is. Andere boorgatStatföns liggen verder ten noorden van de velden uit het 
winningsplan. het KNMI meetnet kan landsdekkend trillingen meten vanaf een 1,5 

op de schaal van Richter. De afstanä tussen de boo'rgatstations en de velden rond 
Hardenberg is te groot om de mogelijk geactiveerde breuk ook te lokaliserên. Of er 
ook daadwerkelijk drie stations aangelegd moeten zijn, wordt afgewogen tegen het 
seismisch risico. In het geval van Hardenberg is het seismisch risico laag en zal de 
minister derhalve geen extra seismische meetstations voorschrijven. Op het 
mo�ent dat er een hydraulische stimulatie wordt uitgevoerd dient er evenwel wel 
een seismisch monitoringsnetwerk aangelegd te zijn dat operationeel is in de 
periode waarin de hydraulische stimulatie wordt uitgevoerd. Dit netwerk kan 
bijvoorbeeld bestaan uit het tijdelijk plaats'en van één of meerdere seismometers_ 
om eventuele grondbewegingen ten gevolge van de hydraulische stimulatie te 
identificeren. Het werkprogramma zal moeten ihgàan op de locatiespecifieke 
details. 

Boven het oostelijk deel vän het Coevorderigasveld plaatst de NAM een extra 
accelerometer (versnellingsmêter). Op basis van registraties van deze meter kan de 
relatie tussen mogelijke bodemtrillingen en d·e versnelling van het aardoppervlak, 
die mogelijk als gevolg winningsactiviteiten van omliggende velden optreden, beter 
worden vastgesteld. 
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Gelet op de adviezen van SodM, TNO en de Tcbb stelt de minister vast dat het 
afdoende is dat door middel van het huidige meetnet van KNMI de seismische 
activiteit rond de gasvelden van het gewijzigd wirmingsplan Hardenberg wordt 
gemeten en dat er op basis van het gewijzigd winningsplan Hardenberg geen 
aanleiding is om aanvullende voorwaarden te stelle.n. De minister constateert dat 

,op basis van de evaluatie van SodM (Kamerstukken 112015/2016, 32 849, nr. 46).er 
geen nadelige effecten van hydraulische stimulatie en geen meetbare seismiciteit 
bekend zijn in Nederland. De minister constateert echter ook, dat het voorschrijven 
van extra monitoring tijdens hydraulische stimulatie, tegemoet komt aan de 
adviezen van de Tcbb en de Mijnraad. Om die reden kiest de.minister.er in ditgeval 
voor om tijdens de hydraulische stimulatie tijdelijk één of meerdere accelerometers 
voor te schrijven zodat een eventuele relatie kan worden vastgesteld tussen 
hydraulische stimulatie en eventuele versnelli'ngen aan het aardoppervlak. Dit �ient 
in het werkprogramma nader uitgewerktte worden. 

5.4. Schade dóor bodembeweging 

5.4.1 Gewijzigd winningsplan Hardenberg 

De NAM geeft aan dat bodemdaling door aardgaswinning een geleidelijk e.n 
gelijkmatig verloop heeft en de resulterende vervorming (zoals scheefstand, 
kromming en horizontale rek) van de bovengrond klein is. De NAM geeft aan dat 
voor de gaswinning op b�sis van het gewijzigd winningsplah Hardènberg, geen 
directe schade aan bebouwing en infrastructuur te verwachten is. 

Op basis van de seismische berekening (DHAIS) is het risico voor de vier gasvelden 
Hardenberg, Hardenberg-Oost en Den Velde Limburg en Den Velde Zechst�in in de 
laagste seismische risicocategórîe geclassificeerd. De NAM verwacht op basis 
hiervan dat er geen schade van betekenis zal optreden en het productieproces 
daarom niet voorziet in extra maatregelen.om trillingen te voorkomen of te 
beperken. NAM geeft aan dat indien als gevolg van de _gas�inning onverwacht toch 
schade ontstaat, deze zal worden vergoed overeenkomstig de regels van het 
burgerlijk recht. 

5.4.2 Adviezen 

AdviesSodM 
SodM en T�O geven aan dat zij zich kunnen vinden in de door de NAM opgestelde 
analyse van de bodemdaling en de kar:is op bodemtrillingen en de daaruit 
voortvloeiende resultaten. Op basis van een eigen evaluátie van SodM ·en verificatie 
van TNO, denkt SodM dat er in het ernstigste geval in de nabijheid van het gasveld 
lichte, niet constructieve schade aan meerdere gebouwen en matige constructieve 
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schade aan enkele gebouwen aan de winning op basis van hetgewijzigd 
winningsplan Hardenberg is verbonden. Het veiligheidsrisico ten gevolge van de 
winning schat SodM in als verwaarloosbaar. SodM vindt het, gelet op het gewijzigd 
winningsplan Hardenbetg en de prognose van het veiligheidsrisico, passend dat de 
NAM geen extra maatregelen voorstelt ter voorkoming van schade door 
bodembeweging. 

Advies Tcbb 
De Tcbb ziet op grond van de onderliggende aanvraag en de ingewonnen adviezen 
van SodM en TNO geen bewaar·om<in te stemmen met het gewijzigd winningsplan 
Hardenberg. 

Advies decentrale overheden 
De Provincie Overijssel vraagt om een nieuwe berekening van de seismische 
risicoanalyse en èen duiçlelijke communicatie over de berekening van de seismische 
risicoanalyse. Er zijn verschillen opgetreden in parameters bij de berekening van de 
seismische risicoanalyse tussen het ingediende winningsplan en het winningsplan 
uit 2012. 

De decentrale overheden adviseren bij het optreden van mogelijke schade aan 
gebouwen en infrastructuur als gevolg van de gaswinning, om een bouwkundige 
vooropname (nulmeting) aan gebouwen, (waterbouwkundige) kunstwerken en 
infrastructurele werken die· binnen het invloedsgebied vallen. 
De decentrale overheden adviseren een adequate schaderegeling en onafhankelijk 
orgaan voor afwikkeling schade als gevolg va'n gaswinning. 

Advies Mijnraad 
De Mijnraad stemt in met de decentrale overheden voor duldeiijke communicatie 
over de parameters die ten grondslag liggen aan de berekeningen van de;seismische 
risi.coanalyse. 

5.4.3 BeoordelinJ schade door bodembeweging 

Bodembeweging bestaat uit bodemdaling en bodemtrilling. Voor de productie uit 
de Hardenbergvoorkomens geldt dat het risico op schade ten gevolge van 
bodembeweging beperkt is. De verwachte bodemdaling is gering en leidt naar 
verwachting niet tot schade aan bebouwing. Mocht de periodiek gemeten 
bodemdaling door gaswinning afwijken van de huidige voorspelling dan moet de 
NAM een gewijzigd winningsplan indienen. Er wordt ook geen schade aan 
gebouwen en infrastructurele werken door bodemtrilling verwacht. De minister 
constateert dat SodM en de Tcbb het aannemelijk vinden dat het risico op bevingen 
en door de gaswinning veroorzaakte schade beperkt is. Daarmee onderschrijven 

Directoraat-generaal 
Energie, Telecom & 

Mededinging 
Directie Energie en Omgeving 

DGETM-EO I 18162356 

Pagina 22 van 36 

ROOS 

36 van 65



SodM en TNO de conclusie van NAM. Gelet hierop is de minister van mening dat 
het belang van.de veiligheid voor omwonenden niet in het.geding is. 

Gelet op het gewijzigd Winningsplan Hardenberg, het toetsin·gskader uit de Mbw, en 
de adviezen van de adviseurs meent de minister dat hèt passend is dat de NAM 
geen extra maatregelen voorstelt ter voorkoming van schade door bodembeweging 
in het gewijzigd winningsplan H�rdenbèrg. SodM houdt toezicht op de naleving van 
de algemene bepalingen en regels ter voorkoming van schade door 
bodembeweging als gevolg van de gaswinning óp basis van het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg. In het geval dat (onverwacht) zorgen zouden_ ontstaan bij 
de toezichthouder SodM over de gaswinning Hardenberg, kan SodM de gaswinning 
stilleggen en een onderzoek instellen. De minister vindt het belangrijk dat de 
decentrale overheden van een dergelijke situatie op de hoogte worden gesteld. 
Voor de seismische risicoanalyse zoals beschreven in de leidraa'd hebben de door de 
provincie Overijssel genoemde verschillen in parameters geen invloed op de SRA, 
omdat alle gasvelden een ·druk afname hoger dan 28% ten opzichte van de initiële 
druk hebben en behouden. TNO classificeert, net als' NAM, nog steeds de 
voorkomens in risicocategorie 1. Omdat uit advies van TNO blijkt dat de berekening 
van de seismische risicoanalyse voldoet aan de leidraad, wordt niettegemoet 
gekomen aan het advies van de Provincie Overijssel tot herberekening van· de 
seismische risicoanalyse. 

Adequate schaderegeling en onafhankelijk orgaaffvoor afwikkeling schade als 

gevolg van gaswinning. 

· Voor de winning op basis van het gewijzigd winningsplan Hardenberg geldt dat deze 
voor het onderwerp bodemtrilling( en) valt onder de seismisch risicocategorie 1. De 
bodemdalingsprognose.betreft minder dan 4 cm aan het einde van de winning (in 
2033 in het High Case-scenario)" Dit betekent datin principe geen·schade door 
bodembeweging wordt verwacht als gevolg van de gaswinning op basis van het 
gewijzigd winningsplan Hardenberg. De minister ziet voor de gaswinning in 
Hardenberg dan ook geen aanleiding voor het instellen van een onafhankelijk 
orgaan voor de afwikkeling van schade, anders dan de Tcbb. 

De Tcbb heeft op verzoek van de minister de optie verkend om voor heel Nederland 
te komen tot een generieke, landelijke aanpak voor een onafhankelijke afhandeling 
van mijnbouwschade, tegen de achtergrond van het schadeprotocol Groningen. De 
Tcbb heeft hierover op 28 .februari 2018 advies uitgebracht. In de brief van .30 mei 
2018 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken //,.32849 nr. 132) heeft de minister 
aangegeven op basis van het Tcbb advies aan de slag te gaan om te komen tot een 
landelijke en onafhankelijke.afhandeling van mijnbouwschades in Nederland. De 
minister beziet of het voorstel van de Tcbb om hiervoor een landelijk Instituut 
Mijnbouwschade op te richten de beste manier is om hieraan invulling te geven. 
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Zoals de minister heeft aangegeven in zijn brief van 30 mei 2018 bekijkt de minister 
samen met onder al'.ldere decentrale overheden en mijnbouwondernemingen hoe 
vorm kan worden gegeven aan een landelijke en onafhankelijke afhandeling van 
mijnbouwschades in.Nederland. De Tcbb geeft in zijn advies aan dat het oprichten 
van een landelijk Instituut Mijnbouwschade de. voorkeur van de Tcbb heeft. De 
minister onderzoekt - in samenwerking met de Tcbb, decentrale overheden en 
mijnbouwondernemingen- de instelling van een landelijk Instituut 
Mijnbouwschade. De minister zegt in deze briefvan 30 mei 2018 toe om de Tweede 
Kamer na de zomer van 2018 nader te informeren over eefflandelijke en 
onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschades en d� nadere uitwerking van het 
Tcbb-advies hierover. 

· 

De NAM heeft op basis van de Mbw een zorgplicht ten aanzien van de uitvoering 
van mijnbouwactiviteiten en dient maatregelen te nemen om mijnbouwschäde èn 
onveilige situaties te voorkomen. Dit omvat tevens vergoeding van de kosten die 
noodzakelijk zijn vanwege de door de gaswinning veroorzaakte bodemtrilling. Het 
risico op schade aan gebouwen en infrastructurele werken door bodemtrilling is 
beperkt. Als er desondanks toch schade ontstaat door de gaswinning, dan dient de 
NAM - op basis van de aansprakelijkheid zoals geregeld in het Burgerlijk Wetboek 
Boek 6 artikel 177 - deze te vergoeden. Zou de NAM hier niet (meer) toe in staat 
zijn, dan vindt vergoeding plaats uit het Waarborgfonds mijnbouwschade. 

Aangezien deze verplichting direct.voortvloeit uit de Mbw, hoeft hierover geen 
voorschrift te worden opgenomen in dit instemmingsbesluit. De door de decentrale 
overheden gevraagde verplichting i� al, via. wetgeving, geregeld. 

De minister constateert dat de decentrale overheden adviseren dat in geval van 
schademeldingen door inwoners, de schade onafhankelijk dient te worden 
onderzocht en dat de kosten voor het ondérzoek en de vergoeding van de schade 
als gevolg van de gaswinning volledig door de NAM worde·n gedragen. De NAM 
heeft ingevolge de Mbw een zorgplicht ten aanzien van de uitvoering van zijn 
mijnbouwactiviteiten en is verplicht maatregelen te nemen om schade als gevolg 
van mijnbouwactiviteiten en onveilige situaties te voorkomen. Omwonenden die 
door bodembewegi_ng als gevolg van de gaswinning op�basis van het gewijzigd 
winningsplan t:tardenberg mogelijk toch denken schade te hebben, ·kunnen hun 
schadeclaim indienen bij de NAM. Mocht een burger of een bedrijf vermoeden dat 
schade aan een bouwwerk of anderszins door mijnbouwactiviteiten aan de orde· is 
en niet precies weten hoe of bij welke mijnbouwonderneming dit aanhangig 
gemaakt kan worden, dan kan dit vanaf 1 januari 2017 worden gemeld bij het 
landelijk loket Mijnbouwschade. 
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De minister wijst erop dat medewerkers van het Landelijk Loket Mijnbouwschade 
kunnen ondersteunen door samen met de indiener van schade de juiste route te 
vinden om duidelijkheid te krijgen over de oorzaak va.n schade en 
schadevergoeding. Deze medewerkersvolgens de voortgang van de schadeclaim. 
Hierdoor kan het landelijk Loket Mijnbouwschade als onafhankelijke partij 
betrokken worden in het proces. De minister stelt vast dat er voorzien is in 
onafhankelijk advies over schade. Het is echter te vroeg om �et"schadeprotocol of 
een pilot voor schadeafhandeling overeenkomstig een toekomstig schadeprotocol 
mee te nemen bij de beoordeling omtrent instemming met het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg. 
Op het moment dat een schadeprotocol voor kleine velden in werking is getreden 
zal dit van toepassing zijn op alle gaswinningen in Nederland, dus ook de in-het 
gewijzigd winningsplan Hardenberg beschreven gaswinning. Om die reden wordt er 
aan dit besluit omtrent_ instemming met het gewijzigd winningsplan Hardenberg 
geen specifiek voorschrift over de afhandeling van schade en- of het op handen 
zijnde schadeprotocol voor de afhandeling van schade als gevolg van 
mijnbouwactiviteiten verbonden. Het is de verantwoordelijkheid van SodM als 
toezichthouder om ingevolge de Mbw en- regelgeving in bestuursrechtelijke zin op 
te treden wanneer er zorgen bestaan ·over-de gaswinning Hardenberg. 

Representatieve selectie vooropname ·bouwkundige staat 

De minister stelt, op basis van de onderliggende adviezen van SodM en de Tcbb, 
vast dat, gezien de g�rînge effecten die mogelijk kunnen optreden-door 
bodembeweging, de kans op.schade aan bouwwerken en infrastructuur klein is. De 
minister stelt vast dat het optreden van mogelijke schade evenwel niet is 
uitgesloten. 

De minister meent dat ter vaststelling van eventuele toekomstige schade aan 
bouwwerken als gevolg van de gaswinning, ·het desondanks handig kan zijn om een 
representatieve selectie van de opname van de bouwkundige staat voorhanden te 
hebben (Beantwoording vragen over gaswinning Hardenberg, d.d. 13 februari 2018, 
Aanhàngsel van de handelingen van de Tweede Kamer� Aanhangselnummer 1176). 
Onder deze selectie kunnen ook (waterbouwkundige) kunstwerken en 
infrastructurele werken worden meegenomen. De minister schrijft de opname van 
de bouwkundige staat voor van een, 

'
na overleg met de gemeente, vastte stellen 

representatieve selectie van voor bodembeweging (bodemdaling en bodemtrilling) 
gevoelige bouwwerken, binnen het gebied waar bodembeweging als gevolg van de 
gaswinning zich.kan voordoen. Bij de selectie van de<bouwwerken kan onder a_ndere 
het bouwjaar, de bouwkundige constructie en de statu� van gemeentelijk of 
Rijksmonument een rol spelèn. Het overleg met de gemeente,dient ertoe dat de 
NAM en de geme�nte inzicht verkrijgen in de aanwezigheid van de bouwwerken die 
mogelijk gevoelig zijn voor bodembeweging in relatie tot de conclusie en 
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bevindingen van NAM aangaande de bodemdalingsprognose en de seismische 
risicoanalyse. Indien dergelijke gevoelige bouwwerken niet aanwezig zijn in het 
invloedsgebied van de gaswinning, kan de opname achterwege blijven. 
De NAM is verantwoordelijk voor de opname van dè bouwkundige staat en de 
kosten die hieraan zijn verbonden. De NAM zal een plan van aanpak voor de 
opname van de bouwkundige staat indienen bij äe minister. Een voorsèhrift ter 
vaststelling van eèn vooropname van de bouwkundige staat is opgenomen in artikel 
2 van dit besluit. 

5.5. Natuur en Milieu 

5.5.1 Gewijzigd winningsplan Hardenberg 

Nadelige effecten op natuur en.milieu door bodemdaling ofbodemtrilling worden, 
op grond van de geringe bodemdaling en de kleine kans op een beving niet.dóor 
NAM verwacht. Directe effecten van bodemdaling op beschermde natuur is niet 
aan de orde omdat de activiteit plaatsvindt in de ondergrond. Wel kan de 
gaswinning en bijkomende bodemdaling indirecte gevolgen hebben voor 
beschermde na.tuurwaarden dooräat eventuele bodemdaling de waterhuishouding 
aan het aardoppervlak kan beïnvloeden. 
Het relatieve waterpeil wordt beïnvloed dogr de .bodemdaling als gevolg van de 
gaswinning. Het waterschap. is verantwoordelijk voor het watersysteem in het 
beheersgebied. Wanneer het beheer onvermijdelijk te maken meerkosten met zich 
meebrengt als gevolg van de gaswinning, dan rust op de NAM de verplichting die 
schade overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht te vergoèden. 

De verwachte bodemdaling van de winning uit de velden in dit winningsplan 
bedraagt minder dan 2 cm. Het.dichtstbijzijnde.gebied is het Natura 200Q-gebied 
Vecht en Beneden Regge. Dit gebied is·gelegen op meer dan 3 kilometer afstand 
van de rand van de velden en ligt daarmee buiten dé bodemdalingskom en ·buiten 
het gebied waar evt. bodemtrilling kan optreden van de gaswinning beschreven in 
dit winningsplan. 

De hydraulische stimulatie betreft een tijdelijke activiteit waarbijvanuit het 
oogpunt van natuur en milieu speciale aandacht uitg�at naar de afvoer van 
stimulatievloeistof vanuit de put en verontreinigd hemelwater. De NAM 

'
geeft aan 

dat afvalstoffen zoveel mogelijk worden gescheiden, waardoor een voor het milieu 
technisch optimale verwerking mogelijk is. Tevens geeft de NAM aan dat äe invloed 
van hydraulische stimulatieactiviteitén op·de luchtkwaliteit door gebruik van 
dieselmotoren en tijdelijke verl<eersdrukte door een tijdelijke to"ename van 
transportbewegingen van tijdelijke aard is. Verkeer voor de voorbereidingen en 
uitvoering van een boring zal gebruik maken van de bestaande toegangswegen. 
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In het kader van de omgevingsvergunning word�n de bovengrondse gevolgen van 
de daadwerkelijke winning op de winningslocatie en de daaraan gerelateerde 
werkzaamheden voor natuur en milieu afgewogen. NAM geeft aan dat voor de 
locaties Hardenberg-2, Hardenberg'-4, Den Velde-1 en Coevorden-20 reeds een. 
vergunning op grond.van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(omgevingsvergunning} heeft. Indien NAM voorne�ens is een put aan te boren zal 
NAM hiervoor opnieuw een omgevingsvergunning dienen aan te vragen. 

5.5.2 Adviezen 

AdviesSodM 

SodM heeft bij de beoordeling van de nadelige gevolgen voor het milieu gekeken 
naar de meegeproduceerde stoffen. Daarbij heeft SodM gekeken naar het afblazen 
en affakkelen van koolwaterstoffen (o.a. aardgas en aardolie) en het gebruik van 
hulpstoffen. SodM geeft aan dat slechts kleine hoeveelheden water en 
aardgascondensaat worden mee geproduceerd welke over de weg naar de locatie 
Coevorden (aardgascondensaat) en Schoonenbeek-447 (productiewater) vervoerd. 
De afgeblazen en afgefàkkelde ho�veelhe_den koolwaterstoffen beperkèn zich tot 
onderhouds- en inspectiewerkzaamheden. SodM acht het aannemelijk dat het ris.ico 
op nadelige gevolgen voor het milieu beperkt is en ziet daarom geen aanleiding om 
aanvullende voorwaarden te adviseren. 

Advies decentrale overheden 

De decentrale overheden en het waterschap Vechtstromen geven in het advies aan 
dafde bodemdalingscontour van 0 cm zich buiten de grenzen van de 
drinkwaterbeschermingsgebieden (intrekgebieden) Bruchterveld en Witharen 
bevindt. Zij verwachten op basis van de berekeningen en prognoses van NAM op 
basis van het gewijzigd winningsplan Hardenberg (verwachte maximale 
bodemdaling minder dan 4 cm) g�en invloed op de drinkwaterwinning aan de 
Nederlandse zijde v�n de grens. Zij geven aan ervan uit te gaan dat de minister over 
mogelijke beïnvloeding van drinkwater afstemt mefde Duitse autoriteiten. 
In het advies van de decentrale overheden wordt de minister geadviseerd na te 
gaan of de gaswinning past binnen de Programmatische aanpàk stikstof (PAS). 
De decentrale overheden menen dat de NAM voor het onderdeel 
soortenbescherming van de Wet Natuurbescherming een quickscan 
soortenbescherming zal moeten uitvoeren .. Ecologische deskundigen zullen de 
mogelijke gevolgen van de voorgenomen activiteiten van de NAM moeten toetsen 
en na gaan of er een vergunning op grond van de Wet Natuurbescherming (WNb) 
nodig is. De aanvraag omtrent'instemming met het gewijzigd winningsplan 
Hardenberg zou op dit punt onvoldoende zijn onderbouwd. 
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5.5.3 Beoordeling natuur en milieu 

Het winningsplan wordt beoordeeld óp mogelijke gevolgen voor natuur e'n milieu. 
Van de onderdelen die in het winningsplan beoordeeld worden kan het onderdeel 
bodembeweging mogelijk gevolgen hebben voor nàtuur en milieu" Bodemöeweging 
is de verzamelnaam voor bode'mdaling·en bodemtrillingen. Dè opbouw van de 
dalingskom duurt jarén, zodat geen plotselinge veranderingen plaatsvinden. Dit 
heeft daarom geen directe effecten op mens, natuur en milieu. Voor wat betreft 
mogelijke effecten van bodemtrillingen op natuur en milieu kan in algemene zin 
gesteld worden dat alleen uitzonderlijk zware trillingen gevolgen zouden kunnen 
hebben voor natuur en milieu. Dat is bij gaswinning uit de gasvelden Hardenberg 
niet aan de orde. De minister stelt in algemene zin dat een effect van bodemdaling 
zou kunnen zijn dat het relatieve grondwaterpeil in relatieve' zin wordt beïnvloed, 
dat wil zeggen dat het water hoger kan komen te staan ten opzichte van het 
maaiveld. Dit kan leiden tot vernatting· en· daarmee tot nadelige {en voordelige) 
gevolgen voor natuur en milieu. Het waterschap kan deze gévolgen tegengaan door 
het waterpeil aan te passen. 

Gezien de geringe· bodemdaling die werd verwacht als gevolg van de gaswinning 
van minder 2 cm in het diepste deel van de bodemdalingskom, worden er geen 
effecten op de waterhuishouding als gevolg van de bodemdaling doàr gaswinning 
verwacht. De gasvelden uit het winningsplan Hardenberg strekken· zich niet uit tot 
een Natura 2000-gebied of ander milieubeschermingsgebied, zoals een 
grondwaterbeschermingsgebied of waterwingebied. Om die reden verwacht de 
minister- mede gelet op het advies van de decentrale overheden 'geen nadelige 
effecten op natuur en milieu door gaswinning in Hardenberg. 

Op basis van de bodemdalingsprognose van 2 cm in het diepste deel van de kom en 
gelet op het feit dat de voorkomens op meer dan 10 km afstand van een Natura 
2000-gebied of grondwaterbeschermingsgebied aan de Duitse zijde van de grens 
liggen, worden er evenmin nadelige effecten op natuur en milieu aan de Duitse 
zijde van de grens verwacht. Overigens wordt ook aan Duitse zijde· gas gewonnen. 

·De effecten als gevolg van Duitse gaswinning worden door hèt Duitse bevoegd 
gezag beoordeeld. Voor meer informatie, zie Lanäesamt für Bergbau, Energie urid 
Geologie op www.LBEG.de. 

Ten aanzien van dê gevolgen van hydraulische stimulatie op natuur en milieu 
overweegt de minister het volgende. SodM hèeft een inventarisatie uitgevoerd van 
alle hydraulische stimulatiewerkzaamheden en de scenario's waarbij deze kunnen 
leiden tot negatieve gevolgen voor mens E7n milieu. SodM komt tot de conclusie dat, 
voor zover bekend bij SodM, er als gevolg van alle tot nu �oe uitgevoerde 
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hydraulische activiteiten in Nederland (ruim 250 op· land) geen nadelige gevolgen 
voor mens en milieu zijncopgetreden {Kamerstukken// 2015-16, 32849, nr. 46). 
Indien NAM in de toekomst concrete plannen heeft om voor de gasvelden 
Hardenberg-Oost en Den Velde Limburg·hydraL:Jlische stimulatie toe te passen zal de 
NAM overeenkomstig de bepalingen van Mbb en Mbr een locatiespecifieke 
risicoanalyse uitvoeren en deze opnemen in het werkprogramma .. Ingevolge artikel 
8.2.3a.2, eerste·lid, van de Mbr zal de NAM het werkprogramma ten minste 6 
weken voor aanvang van de werkzaamheden bij SodM indienen, ter controle en 
goedkeuring. Het is aan SodM om dit werkprogramma te toetsen op veiligheid van 
de mijnbouwactiviteit. 

De bepalingen over de PAS op grond van de Wet natuurbescherming hebben de 
bescherming van stikstofgevoelige habitats in een Natura 2000-gebied tot doel. 
Gelet op het feit dat de voorgenomen mijnbouwactiviteiten op basis van het 
gewijzigd winnings·plan Hardenberg niet zijn geleg�n in of nabij een Natura-2000 
gebied meent de minister dat de PAS niet betrokken hoeft te worden bij het besluit 
omtrent instemming met het ge�ijzigd winningsplan Ha_rdenberg van NAM. Het 
onderwerp soortenbescherming v�n de Wet Natuurbescherming zoals genoemd in 
het advies van de .decentrale overheden heeft betrekking op beoordeling( en) van 
bovengrondse (mijnbouw)activiteiten en is om die reden niet van toepassing op de 
beoordeling omtrent instemming met het gewijzigd winningsplan Hardenberg. 

Bij de beoordeling van bod�mdalingsschade en -herstel hanteert het waterschap 
Vechtstromen doorgaans een kritische grens van 5 cm. Bij bodemdaling tot 5 cm is 
geen compensatie voor het watèrsysteem noodzakelijk, tenzij de veiligheid in het. 
geding is. Gezien de geringe bodemdaling aan het einde v.a'h de winning (2033) van 
4 cm en de voldoende afstand tot Natura 2000- ·gebieden. en grond- en 
drinkwaterbeschermingsgebieden concludeert de minister, mede op basis van de 
onderliggende adviezen van SodM dat door de bodemdaling als gevolg van de 
gaswinning geen nadelige gevolgen voor natuur en milieu zullen ontstaan. 

Om uit de voorkome.ns binnen het winningsplan Hardenberg te kunnen winnen 
heeft de NAM immers niet alleen een winningsplan nodig waarm�e de minister 
heeft ingestemd, maar ook een omgevingsvergunning voor de inrièhting 
waarbinnen, of het mijnbouwwerk waarmee de daadwerkelijke gaswinning en de 
daarmee verband houdende werkzaamheden plaatsvinden (de zogenaar:nde 
installatie). Voor wat betreft het winningsplan Hardenberg heeft de afweging·van 
de bovengrondse gevolgen van de daadwerkelijke winning op de wînningslocatie,en 
de daaraan gerelateerde werkzaamheden voor natuur en milieu reeds 
plaatsgevonden in het kader van de omgevingsvergunningen voor de 
gaswinningsinstallaties. Voor de inrichting Hardenberg-2 is een 
omgevingsvergunning verleend (kenmerk DGETM-EM/13102239 van 30 juli 
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2013).Voor de inrichting Hardenberg-4 is een omgevingsvergunning verleend 
(kenmerk DGETM-EM/13140378 van 15 augustus 2013). Voor de inrichting De 
Velde-1 is een omgevingsvergunning verl�end (kenmerk DGETM-EM/15048605 van 
23 april 2015. Voor de inrichting Coevorden-20 is een omgevingsvergunning 
verleend (kenmerk ET /EM/6072508 van 26 november 2006. Voor deze locatie heeft 
de NAM een.revisievergunning aangevraagd� Het ontwerpbesluit op deze aanvraag 
heeft reeds ter inzage gelegen. De effecten van de (bovengrondse) installaties zijn 
daarmee reeds afgewogen. 

5.6. Overige adviezen 

5.6.1 Algemeen 

Communicatie 
De decentrale overheden vragen� om in het kader van de energietransitie, kritisch 
te zijn over gaswinningen en vooral ook oog te hebben voor de communicatie mêt 
bewoners van gaswingebieden. Ze adviseren de minister om de omgeving op 
zorgvuldige wijze te betrekken en informatie te. delen en daarover in gesprek te 
gaan hetgeen zal bijdragen aan het herstel van het vertrouwen; De decentrale 
overheden vragen om oog te hebben voor de communicatie met dé bewoners van 
gaswinningsgebieden. 

De decentrale overheden adviseren een voorwaarde aan het instemmingsbesluit te 
verbinden omtrent duidelijke en tijdige êommunicatie over de gaswinning en 
activiteiten voor hydraulische stimulatie, waarbij de bandbreedtes van tiet gewijzigd 
winningsplan Hardenberg en eventuele nadelige gevolgen �in samenspraak met de 
decentrale overheden- worden bewaakt en zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Ook vragen zij om hierbij klathten en resultaten van monitoring duidelijk te 
communiceren op een voor de omgeving inzichtelijke en begrijpelijke wijze en dit af 
te stemmen met alle betrokken partijen. 

· 

De Mijnraad constateert dat benodigde verbeteringen zijn doorgevoerd in het 
winningsplannen vah dè NAM. Het gewijzigd winningsplan Hardenberg is naar dê 
mening van de Mijnraad goed leesbaar. De Mijnraad adviseert de minister om 
duidelijk te commul1icéren óver de uitgangspunten van het gewijzigd winningsplan 
Hardenberg ter voorkoming van eventuele misverstanden. 

5.6.2 Beooräellng overige adviezen 

De minister is zich bewust van de omgeving waarin mijnbouwactiviteiten 
plaatsvinden en onderschrijft het belang van de in deze paragraaf 5 opgenomen 
adviespunten. Bij de beoordeling van deze adviespunten is van belang te weten dat 
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de af te wegeh belangen en relevante feiten in het licht staan van het volgens de 
wet te nemen besluit. De aanvraag inclusief. de advièzen worden getoetst en 
gewogen in het licht van de in de Mbw opgenomen toetsingsgronden. Uitsluitend 
die onderdelen van een advies die relevant zijn.voor de beoordeling van·een. 
aanvraag aan de hand van de in de Mbw opgenomen gronden; kunnen eventueel 
leiden tot voorsch"riften aan het·besluit. Onderdelen van een advies die zien op 
andere zaken dan waar de toetsingsgronden op zien; worçien gemotiveerd in de 
overwegingen bij het besluit, maar leiden niet tot.het opnemen van.een voorschrift 
in het besluit. 

Communicatie 

De minister onderschrijft dat begrijpelijke documenten nodig zijn ter uitleg en 
illustratie van mijnbouwactivit�iten. Door de minister wordt in een continu proces 
samen met de.mijnbouwsector gewerkt aan het verbeteren van winningsplannen 
zodat deze beschikbaar en begrijp�lijk zijn voor een ieder. Vanuit de 
koepelorganisatie van Neder!andse gasproducenten (NOGEPA), waar ook de NAM 
bij is aangesloten, is een "Gedragscode gaswinning kleine velden" uitgebracht 
waarin hoofdstuk 5 afspraken bevat over goede, open en transparánte 
communicatie en contact met de·omgeving. In samenwerking met NOGEPA zijn 
reeds aanpassingen gemaakt aan de structuur en de begrijpelijkheid van 
winningsplannen, gebaseerd.op de ontvang�n adviezen over dit onderwerp. 

Gedurende het proces van besluitvorming hecht h,et ministerie er waarde aan om 
op een open en transparante wijze met de omgeving en de decentrale overheden te 
communiceren. Om die reden zijn in 2016 algemer:1e informatiesessies.gehouden 
om decentrale overheden te informeren over het adviesrecht in het ·kader van de 
winningsplannen. Ten behoeve van de advisering door de decentrale overheden is· 
op 24 januari 2018 een informatiebijeenkomst' voor de decentral.e overheden 
gehouden. Tijdens deze bijeenkomst is de provincie .Overijssel, de gemeente 
Hardenberg en het.waterschap Vechtstromen in çie gelegenheid gesteld 
inhoudelijke specifieke vragen te stellen over het gewijzigd winningsplan 
Hardenberg, alvorens de decentrale overheden advies hebben uitgebracht. Bij de 
bijeenkomst waren deskundigen van het ministerie en van de NAM a�nwezig om 
alle specifieke vragen te beantwoorden. In de procedure omtrent voorbereiding van 
het instemmingsbesluit met .een gewijzigd winningsplan zijn eveneel'!S momenten 
ingebouwd om burgers te betrekken en te informeren. 

Een nadere toelichting op het gewijz!gd winningsplan Hardenberg en het ontwerp 
instemmingsbesluit zal worden gegeven tijdens de info.rmatiebijeenkomst die in de 
regio wordt georganiseerd tijdens de periode van terinzageiegging van het 
ontwerp-instemmingsbesluit. Daarnaast wordt.via de geëigende middelen

. 

gecommuniceerd, zoals kennisgeving van het ontwerp-instemmingsbesluit via de 
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Staatscourant en lokale bladen van de gemeente waar de, vier gasvelden vaf'.l het 
gewijzigd winningsplan Hardenberg zich onder bevinden. 

De minister onderschrijft dat inzake het gewijzigd winningsplan de communicatie 
vanuit zowel de NAM als de minister naar alle betrokken partijen zorgvuldig,en 
publieksvriendelijk moet gebeuren. Alle betrokken partijen (burgers, decentrale 
overheden etc.) dienen gedegen, consistent en transparant te worden 
geïnformeerd over de (gevolgen van de) gaswinning op basis van het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg. 
De inzet van de minister is erop gericht om dit te doen in samenwerking met de 
NAM en de betrokken decentrale overheden, waarbij de betrokken partijen herover 
nadere afspraken dienen te maken.De advisering van de decentrale overheden 
over het gewijzigd winningsplan Hardenberg en de reactie van de minister hierop, 
kunnen mogelijk ook behulpzaam zijn in communicatie met de omgeving, 

In de periode waarin het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage ligt, wordt tevens 
een informatiebijeenkomst in de regio georg·aniseerd. Ook tijdens deze 
informatiebijeenkomst zal het mogelijk zijn om mondeling zienswijzen in te dienen. 
Deze werkwijze is erop gericht.de andere overheden en het burgerperspectief 

, nadrukkelijker mee te nem.en bij de voorbereiding van het door de minister te 
nemen besluit omtrent instemming met het gewijzigd winningsplan Hardenberg. 

6. Zienswijzen 

Dit besluit is met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb vo�rbereid: 

op 4 juli 2018 zal een kennisgeving met betrekking tot het ontwerpbesluit 
worden gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving zat:ook plaatsgevonden 
in enkele huis-aan-huisbladen, regionale dagbladèn en langs elektronische weg; 
op 4 juli 2018 is door de minister een ontwerp van het besluit aan de NAM 
gezonden; 
het ontwerp van het besluit ligt van 5 juli·20i8 tot en met 15 augustus 2018 ter 
inzage bij de gemeente Hardenberg en het ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat; 
op 12 juli 2018 wordt een informatieavond georganiseerd waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden mondeling zienswijzen naar voren te brengen. 

Zienswijzen op dit ontwerpbesluit kunnen, gedurende een periode van zes weken 
vanàf het moment dat het ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd, worden 
ingediend bij: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Directie Energie en 
Omgeving lnspraakpunt gewijzigd winnfngsplan Har�enberg, Postbus 248, 2250 AE . 
Voorschoten. 
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7. Eindbeoordeling 

·Gelet op de wijziging van het winningsplan Hardenberg van 14 november 2017 
(gedateerd 9 oktober 2017) en de onderliggende adviezen komt de minister 
samenvattend tot de volgende beoordeling van de wijzig!ng vah hèt winningsplan: 

Planmatig beheer 
De minister stelt vast dat SodM, mede op basis van een hiertoe· door TNO 
uitgebracht advies, concludeert dat het gewijzigd winningsplan Hardenberg voldoet 
aan de wettelijk eisen en overeenstemt met de principes van planmatig beheer. 
Het winningsplan Hardenberg betreft een wijziging van het vigerende winningsplan 
voor de bestaande gaswinning. Er zijngeen andere gebruiksvormen van de 
ondergrond voorzien. Gecontinueerde gaswinning van de vier gasvelden op basis 
van het gewijzigd winningsplan Hardenberg past dan ook in het planmatig gebruik 
en beheer van de ondergrond. Gelet hierop is de minister van mening dat het 
gewijzigd winningsplan Hardenberg overeenstemt met de principes van planmatig 
gebruik en beheer. 

Bodemdaling 
Met betrekking, tot de bodemdaling stelt de minister vast dat5odM de berekening 
van de NAM door TNO heeft laten verifiëren en kan zich vinden in de berekeningen 
en de daaruit voortvloeiende-resultaten: Voor de vierNoorkomens van het gewijzigd 
winningsplan Hardenberg wordt aan het-einde van de winning (2033) in het High 
Case scenario een maximale bodemdaling van minder dan 4 cm verwacht met een 
onzekerheidsmarge van minder dan 2 cm. De minister stelt, mede op basis van de 
adviezen van SodM en de Tcbb, vast dat de te verwaçhten bodemdaling geen 
aanleiding geeft tot het opnemen van aanv,ullende voorschriften. 

Bodemtrilling 
Met betrekking tot bodemtrillingen valt het aardbevingsrisico voor de gasvelden 
van het gewijzigd winningsplan Hardenberg in seismische risicocategorie 1. 

SodM heeft in haar advi_es aangegeven dat NAM de SRA conform·de 11Methódiek 
voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning" heeft 
uitgevoerd en concludeert �at de classificatie van de vier gasvelden uitkomen in de 
seismische risicocatêgorie 1. .SodM deelt de conclusie van de NAM dat net risico op 
aardbevingen en aanverwante schade beperkt is. Door middel van het huidige 
meetnet van het KNMI wordt de seismische activiteit bij de gasvelden van ,het 
gewijzigd winningsplan Hardenberg gemeten. De Tcbb deelt de mening van SodM 
en TNO. 

De minister is yan mening dat de NAM in het gewijzigd winningsplan Hardenberg 
activiteiten voor hydraulische stimulatie heeft beschreven. De-locatiespecifieke 
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risicoanalyse zal de NAM conform de geldende bepalingen van het Mbb en de Mbr 
voorafgaand aan de uitvoering van hydraulische stimulatie ter goedkeuring bij 
SodM indienen. 

Gelet op de advi�zen van SodM, TNO en de Tcbb stelt de minister vast dat het 
afdoende is dat door niiddel van het huidige meetnet van KNMI de seismische 
activiteit rond de gasvelden van het gewijzigd winningsplan Hardenberg wordt 
gemeten en dat er op basis van het gewijzigd winningsplan Hardenberg geen 
aanleiding is om aanvullende voorwaarden te stellen: 
De minister schrijft in dit geval voor om tijdens de hydraulische stimulatie tijdelijk 
één of meerdere accelerometers te plaatsen zodat een eventuele relatie kan 
worden vastgesteld tussen' hydraulische stimulatie en eventuele versnellingen aan 
het aardoppervlak. Dit dient in het werkprogramma nader uitgewerkt teworden. 

Schade door bodembeweging 

De minister constateert dat SodM en de Tcbb het aannemelijk vinden dat-op basis 
van het gewijzigd winningsplan Hardenberg- het risico op schade als gevolg van 
bodemdaling en bodemtrilling( en) bep�rkt is. De minister stelt vast dat uit het 
gewijzigd winningsplan Hardenberg. en de uitgebrachte adviezen volgt dat de kans 
op schade aan gebouwen en openbare infrastructu'ur klein is en dat daarom geen 
maatregelen nodig zijn om schade te voorkomen. De minister stelt, mede op basis 
van de adviezen van SodM eh de Tcbb,·vast dat de te verwàchten bode"mbeweging 
geen aanleiding geeft _tot het opnemen van aanvullende voorschriften. Gelet op 
bovenstaande is de'minister van mening dat het belang van de veiligheid voor 
omwonenden, geöouwen en infr�îstruttuur niet in het geding is. 
De minister schrijft eén opname voor (artikel 2) van de bouwkundige staat van een, 
na overleg met de gemeente, vast te stellen representatieve· selectie van voor 
bodembeweging gevoefige bouwwerken binnen het gebied waar bodembeweging 
als gevolg van gaswinning zich kan voordoen. 

Natuur en milieu 

In de Mbw die op 1 januari 2Öl 7 in werking is getreden-zijn de gevolgen voor natuur 
en milieu toetsingscriteria geworden waaraan een winningsplan dient te worden 
getoetst. Gezien de geringe te verwachten bodemdaling als gevolg van de 
gaswinning van minder dan 4 cm in het diepste de.el van de bodemdalingskom en 
de afwezigheid ,van Natura 2000- en grondwaterbeschermingsgebieden in de buurt 
van de gaswinning, worden er geen effecten op de waterhuishouding als gevolg van 
de bodemdaling door gaswinning verwacht. 

Gezien het feit dat voor de gasvelden van het gewijzigd winningsplan Hardenberg 
de kans op bodemtrilling( en) beperkfis, en het risico op bevingen en door de 
gaswinning veroorzaakte schade klein is, zijn er geen nadelige gevolgen voor natuur 
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en milieu als gevolg van de gaswinning te verwachten. De minister concludeert, 
mede op basis van het advies van SodM, dat er geen nadelige effecten op natuur en 
milieu door de gaswinning te verwachten zijn. 

Overig 

Uit de overige advie.zen is gebleken dat een goede communicatie tussen de NAM én 
de bewoners essentieel is om de bezorgdheid van de bewoners .te begrijpen en weg 
te nemen. De minister faciliteert dit door een informatiebijeenkomst voor alle 
betrokkenen te organiseren. De inzet van de minister is erop gericht·om tot een 
goede, transparante communicatie te komen in samenwerking met de NAM en de 
betrokken decentrale overheden. 

Conclusie 

Gelet op het bovenstaande ziet de minister geen aanleiding om in het belang van de 
veiligheid voor omwonenden. of het voorkómen van schade aan gebouwen of 
infrastructur�le werken of de functionaliteit daarvan, in het belang van het 
planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, of gelet op de nadelige gevolgen voor 
milieu of natuur, de instemming met de wijziging van het ll{inningsplan geheel of 
gedeeltelijk te weigeren. Wel heeft de minister de instemming met de· wijziging van 
het winningsplan verleend onder het stellen van· twee nadere voorschriften. 

Gelet op de inhoud van de door· de NAM ingediende wijziging van het winningsplan 
Hardenberg en de hierover ingewonnen adviezen en overwegende dat de winning, 
op basis van het gewijzigd winningsplan Hardenberg conform artikel 34, eerste lid, 
van de Mbw dient plaats te vinden, wordt de gevraagde instemming gegeven onder 
het stellen van de in het besluit genoemde voorschriften. 
Het onderhavige gewijzigd winningsplan Hardenberg vervangt, na inwerkingtreding 
.van dit besluit, de besluiten van 18 juni 2004 kenmerk ME/EP/UM/40H081; 9 

augustus 2013 kenmerk DGETM-EM/13130525 en 27 november 2008 kenmerk 
ET/EM/8182238, 24 augustus 2012 kenmerk DGETM-EM/12100038 en 18 januari· 
2018 kenmerk DGETM-E0/17185543 en de daaraan ten grondslag ligge!lde 
(gewijzigde) winningsplannen van NAM. 

Gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, tweede lid, van de Mbw. 

Besluit: 

Artikel l 

Het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B·.v. op 14 november 2017 
{gedateerd 9 oktober 2017) ingediende gewijzigd winningsplan Hardenberg, met 
een productie zoals beschreven in het High Case productiescenario {maximaal 
productievolume van 2763 miljoen Nm3en een maximale bodemdaling van 4 cm) 
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en met een looptijd van 1 januari 2017 tot 31december2033 verkrijgt de 
instemming als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Artikel 2 

Teneinde eventuele toekomstige mijnbouwschade aan bouwwerken door de 
gaswinning uit de Hardenberg voorkomens beter te kunnen vaststellen, zorgt door 
de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. ervoor dat binnen 12 maanden na de 
dag dat dit besluit in werking is getreden een opname is uitgevoerd naar de 
bouwkundige staat van een, na overleg met de gemeente, vast te stellen 
representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken gelegen 
binnen het gebied waar bodembeweging als gevolg van de gaswinning Hardenberg 
zich kan voordoen. Voorafgaand aan de opname overlegt door de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij B.V een plan van aanpak voor de opname aan de Minister 
van Economische Zaken en Klimaat. Het plan van aanpak dient 6 maanden nadat 
het instemmingsbesluit in werking is getreden overlegd te zijn aan deze minister. 

Artikel 3 

Tijdens het uitvoeren van hydraulische stimulatie zorgt de Nederlandse 
Aardoliemaatschappij B.V. (NAM) ervoor dat tijdelijk één of meerdere 
accelerometers worden geplaatst zodat beter een eventuele relatie kan worden 
vastgesteld tussen hydraulische stimulatie en eventuele versnellingen aan het 
aardoppervlak. Voorafgaand aan de hydraulische stimulatie overlegt de NAM de 
locatiespecifieke details in het werkprogramma voor het stimuleren van een 
voorkomen via een put als bedoeld in artikel 74 en 77 van het Mbb en§ 8.2.3a van 
de Mbr. 

De Minister�an conomische Zaken en Klimaat, 
namens d�te' 
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Onderwerp: zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Hardenberg 

Geachte heer /mevrouw, 

Op 5 januari 2018 ontvingen wij van u van het verzoek tot het uitbrengen van advies over het 

winningsplan Hardenberg van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM). 

Met onze brief van 6 maart 2018 stuurden wij u ons advies toe. Op 5 juli 2018 ontvingen wij 

uw ontwerp-instemmingsbesluit. Tot en met 15 augustus 2018 gaf u een ieder de gelegenheid 

op het ontwerp-instemmingsbesluit te reageren. In verband met het zomerreces hebben wij 

met onze brief van 13 augustus 2018 (kenmerk 2018/0412745) een pro forma zienswijze 

ingediend. Met deze brief geven wij een nadere invulling aan onze zienswijze. Daarnaast 

wijzen wij u nogmaals op ons advies met betrekking tot communicatie met de omgeving. 

Algemene constatering 

Wij constateren helaas dat u in het algemeen in uw (ontwerp)instemmingsbesluiten weinig 

doet met de adviezen van de decentrale overheden. Sommige van onze adviezen in deze 

procedure worden niet inhoudelijk door u behandeld, onder andere ons advies om voor de 

bouwkundige vooropnamen een uniforme procedure vast te stellen. Wij begrijpen dat u dit 

niet kunt regelen in dit specifieke winningsplan. U hebt echter wel de mogelijkheid om 

hiervoor met voorstellen voor wet- en regelgeving te komen. Daarmee kunt u dit advies wel 

degelijk oppakken. Dit vinden we teleurstellend dat u dit niet doet, te meer omdat wij veel tijd 

en energie investeren in deze adviezen en in afstemming met uw ambtenaren. Wij hadden de 

hoop dat deze overleggen tot meer resultaat zouden leiden. U doet hiermee onvoldoende recht 

aan de rol die de decentrale overheden hebben gekregen met de ingang van de vernieuwde 

Mijnbouwwet. 

Nauwkeuriger monitoring bodembeweging is noodzakelijk 

Wij verzoeken u een voorschrift in het instemmingsbesluit op te nemen tot een zodanige 

uitbreiding van het meetnet met seismografen dat de locatie van trillingen nauwkeurig kan 

worden bepaald. Het aantal - en de locaties van de seismografen moeten in overleg met het 

KNMI worden bepaald. Gelet op de in het winningsplan genoemde bevingskans van 42%, zijn 

wij van mening dat de NAM seismografen moet bijplaatsen. Dit maakt nu ten onrechte geen 

onderdeel uit van het winningsplan en instemmingsbesluit. 

De NAM is van plan het meetnet met 1 seismograaf uit te breiden. Het KNMI geeft echter aan 

dat het met minimaal 3 seismografen mogelijk is om de herkomst van een beving nauwkeurig 

te kunnen lokaliseren. Het huidige meetnetwerk is volgens het ontwerp-instemmingsbesluit te 
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Datum 

zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Hardenberg 

grofmazig (de afstand tussen meetstations en gasvelden is te groot) om de locatie van 
trillingen nauwkeurig te bepalen. 

Er zijn zowel aan de Nederlandse zijde als aan de Duitse zijde van de landsgrens meerdere 
gasvoorkomens en verschillende operators aanwezig. Het is daarom van belang dat een 
eventuele trilling nauwkeurig te lokaliseren is. Hierdoor komt er meer duidelijkheid over de 
aansprakelijkheid. Dat komt de afhandeling van (eventuele) schade ten goede. Wij hechten 
daarom grote waarde aan de uitbreiding van het meetnet van het KNMI. 

Transparante communicatie met de omgeving nodig 

NAM moet werken volgens de "Gedragscode gaswinning kleine velden" 

U onderschrijft in het ontwerp-instemmingsbesluit dat goede communicatie tussen de NAM en 
de bewoners essentieel is om de bezorgdheid te begrijpen. U stelt dat uw inzet erop gericht is 
om tot een goede, transparante communicatie te komen, in samenwerking met de NAM en de 
betrokken decentrale overheden. 

28.08.2018 Naar onze mening moet het voor de inwoners duidelijk zijn dat de gasproductie alleen 

Kenmerk plaatsvindt onder duidelijke en heldere voorwaarden, waarbij nadelige gevolgen worden 

2018/0432183 bewaakt en zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is hierbij van belang dat de inwoners 

Pagina tijdig op de hoogte worden gesteld van" eventuele ontwikkelingen gedurende de gasproductie 

2 en van geplande activiteiten (zoals bijvoorbeeld hydraulische putstimulatie). In het ontwerp
instemmingsbesluit is aangegeven dat in de "Gedragscode gaswinning kleine velden" van 

uw brief NOGEPA onder andere ·is opgenomen dat initiatiefnemers contact met belanghebbenden· 
04�01�2-018"'-·· órifü�rhóL'.rdt in állêfá5èn'\1an de activiteifen:��- ·· --"-

· 

Uw kenmerk 
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Wij merken dat over hydraulische putstimulatie, de seismische risicoanalyse en de 
schadeafhandeling lokaal onrust en zorgen bestaan. De Mijnraad geeft in haar advies aan dat 
het werkplan voor de hydraulische putstimulatie niet volgens de uniforme openbare 
voorbereidingsprocedure wordt voorbereid. Wij vragen nogmaals uw aandacht voor het belang 
dat de omgeving tijdig wordt geïnformeerd over alle activiteiten en eventuele ontwikkelingen 
rond de gaswinning. Wij vragen u de NAM aan te spreken op het naleven van de Gedragscode 
van de NOGEPA. 

Wij stellen met nadruk dat een goede communicatie zich niet kan beperken tot een eenmalige 
uitleg voor een beperkte groep inwoners. Goede communicatie gaat over het onderhouden van 
goede relaties met de omgeving, over benaderbaarheid, en begrip voor vragen en zorgen van 
omwonenden en andere betrokkenen. En over een duidelijke, begrijpelijke en tijdige 
informatievoorziening. Niet alleen bij de aanvang, maar in alle fases van het project. 
Daarnaast is een bredere communicatie strategie nodig over gaswinning in Overijssel en 
omliggende gebieden. 

Vaststellen bouwkundige staat van bouwwerken vereist een uniforme procedure 

Met instemming hebben wij kennisgenomen van opname van een voorschrift voor het 
vaststellen van de bouwkundige staat van representatieve bouwwerken. Wij verzoeken u 
nogmaals om een uniforme procedure voor het uitvoeren van bouwkundige vooropnamen vast 
te stellen. Een dergelijke richtlijn zal de kwaliteit van de bouwkundige vooropnamen 
verbeteren, waarbij de uitvoering transparanter en controleerbaar wordt. Dit komt de 
communicatie met de omwonenden ten goede. Door het ontbreken van een uniform protocol 
bestaat nu het risico dat ongelijkheid optreedt in de wijze waarop de vooropnamen worden 
uitgevoerd tussen verschillende gemeenten en tussen verschillende mijnbouwondernemingen. 

ROOS 

52 van 65



Datum 

28.08.2018 

Kenmerk 

2018/0432183 

Pagina 

3 

Uw brief 

04.07.2018 

Uw kenmerk 

DGETM·EO / 

18162356 

zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit wlnnlngsplan Hardenberg 

Een uniforme procedure voorkomt dit en draagt tevens bij aan een soepeler afhandeling van 

eventuele toekomstige schades. 

Onafhankelijk schadeprotocol 
U geeft aan dat u onderzoek laat uitvoeren naar de mogelijkheden om voor heel Nederland te 

komen tot een generieke, landelijke aanpak voor een onafhankelijke afhandeling van 

mijnbouwschade. Dit verheugt ons. Wij roepen u op dit onderwerp met grote voortvarendheid 

te behandelen en zo spoedig mogelijk een onafhankelijk schadeprotocol voor kleine velden 

vast te stellen. Er bestaat grote behoefte aan een dergelijk onafhankelijk protocol. 

Publieksvriendelijk beschikbaar stellen van meet- en monitoringgegevens 
Een belangrijk communicatief punt betreft het openbaar beschikbaar stellen van de 

monitoringresultaten op een publieksvriendelijke wijze. U verwijst in uw ontwerp

instemmingsbesluit voor dit punt naar de website www.nlog.ni. Daar worden inderdaad 

meetgegevens gedeeld, onder andere meetgegevens over bodemdaling, in de vorm van 

complete meetrapportages. Deze presentatie is echter zeer technisch van aard. De complexe 

rapportages zijn enkel voor vakinhoudelijke specialisten bruikbaar. Wij verzoeken u er zorg 

voor te dragen dat naast deze rapporten ook een inzichtelijke publieksvriendelijke 

samenvatting beschikbaar gesteld wordt. Dit zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een 

kaart met duidelijke legenda, of een overzichtstabel van meetwaarden (hoogten bij 

bodemdaling) in vergelijking met de oorspronkelijke maaiveldhoogte, de eerdere metingen en 

de voorspelde bodemdaling. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

voorzitter, 

secretaris, 
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Aanhef: 

Voorletters: 

Informatieavond ontwerpinstemmingsbesluit winningsplan Hardenberg 
12 juli 2019, Hardenberg 

Tussenvoegsel: 

Achternaam: 

Spreekt in als: 

Straat: 

Huisnummer: 

Toevoeging: 

Postcode: 

Woonplaats: 

Telefoon: 

E-mail: 

Zienswijze: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Het advies van de provincie om, als na een jaar uit de plaatsing van meetapparatuur trillingen en 

bodemdaling zou zijn aangetoond, de NAM met winning zou stoppen is door de minister niet 

overgenomen. Ik wens dat de minister alsnog het advies van de provincie overneemt en binnen het 

genoemde jaar met winning stopt en mijn als veteraan gehuurde bungalow in goede staat behouden 

blijft. 

Ik behoud mij daarom nu het recht voor om bezwaar in te dienen en een vergoeding van 800 euro 

per maand te claimen voor het gederfde woongenot en de noodzaak dat ik naar een andere woning 

moet verhuizen. 
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Van:  
Verzonden: donderdag 26 juli 2018 15:25 
Aan:  
CC:gemeente@hardenberg.nl .-.f.--11----
0nderwerp: zienswijze gasontwerp 

Zienswijze op het ontwerp -instemmingsbesluit winningsplan 
Hardenberg, dd. 4 juli 2018, van de huidige minister van EZK, 
De heer E. Wiebes. 

3 1 JUL 2018 

Na controle van de ontvangen stukken op de inloopmiddag, komen de volgende fouten, 
ontbrekende-, minachtende- c.q. misleidende- en discriminerende artikelen naar voren 
1. Aankondiging informatieMIDDAG: 
De Dedemvaartse Courant 10-7-'18 en De Toren van 11-7-'18 
(zie bijlage) geven aan dat de inloop er is vanaf 17.00 uur en wel op donderdag 12 juli. De stukken 
kreeg ik daar voor het eerst te zien. Wat een organisatie??? 
Onze wethouder, de heer , heeft hierover ons gevoel van buitengesloten te zijn 
schriftelijk aan minister Wîebes kenbaar gemaakt. In de raadsvergadering van din§. 17 juli deelde 
hij mede dat EKZ een telefonisch excuus had aangeboden, wat bij een raadslid de 
onthutsende vraag deed opkomen: Wat zitten wij hier nog te doen?" mede omdat ook onze 5 
voorwaarden door de minister totaal zijn afgewezen! 
Welk een minachting van de burgerij. Wij eisen alsnog een schriftelijke bevestiging van de originele 
tekst met kenmerk. 
Zo niet dan veroordelen wij dit excuus als ongeldig verwoord! 

Wij vinden dit een grove vorm van miskenning van ons burger
recht door de minister! 
Op pag. 2 van het inloopformulier ontbreekt bij de organisaties nr.5 n. 1. Gelegenheid tot het 
indienen van een zienswijze! Ik was n.l. de eerste indiener! 
2. In de Staatscourant van 5 juli '18 ontbreekt dat de inzage
termijn TIJDIG aan de huisbladen wordt doorgegeven. 
3. Waar de minister in de Staatscourant spreekt van één put of putten, zie 5.1.1 pag. 5 waar 2 

putten geboord worden. Grove misleiding! 
4. Op pag. 15 van het Aanvraagplan 9-10-2017 heeft de NAM BV. Een foto van COV 17 geplaatst. 

Deze foto is gedateerd op .��:�9.:�9.QJ. Op 7-4-2003 bemerkte ik reeds een begin van de 
ontmanteling van veld 17. Nu ligt het geheel ontmanteld , dus 15 jaar braakliggend. Er is nog 
steeds één grote betonnen vloer aanwezig. Op pag.14, 3.2 en op pag 38, 6.2 suggereert die NAM 
BV dat dit veld volledig in gebruik is. Wat een grove misleiding! 1 ! 
Wij EISEN nu direct dat de NAM BV in haar tabel 4.1 pag 17 dit veld als geabandonneerd 
opneemt. 

5. Op pag.8, 5.1.3 1 e alinea laatste zin: Daarnaast dient een andere gebruiksvorm van de 
ondergrond door de gaswinning NIET ongewenst onmogelijk gemaakt te worden. Welke 
andere vorm bedoeld de minister. Geeft hij de Raad wel toestemming om deze nog onbekende 
gebruiksvorm niet te accepteren? Heer Wiebes a.u.b. geen misleidende teksten meer, waardoor 
de burgers hun woongenot gederfd wordt. 

6. Op pag. 20 5.3.3 optredende constructieve schade of matig constructieve schade aan onze 
bebouwing acht de minister VERWAARLOOSBAAR! Bij schade , wie betaalt, de BV, de Cie.,het 
Fonds ,het Instituut of U de staat zijnde WIJ, de burger!!!! 

7. Op pag.14, 5.2.3. laatste alinea, de wens-eis van B&W om in 2018 een hoogtemeting als 
referentiemeting te doen plaatsvinden. Dit neemt minister Wiebes NIET op. Weer een vorm van 
minachting naar de Hardenbergse burgerij!!! 
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8. Op pag. 23, 5.4.3. Schade-afwikkeling. Minister stelt dat de schadeafwikkeling door de 
gewijzigde gaswinning door de TECHNISCHE COMMISSIE BODEMBESCHERMING (Tcbb) wordt 
verzorgd!! Wanneer is het voorgestelde landelijk instituut Mijnbouwschade 
ooit geïnstalleerd?? Vóór die datum GËËN gaswinning , omdat de minister nog steeds NIET de 
exacte betaalbron heeft vermeld. Voor die datum ook geen ander gasplan indienen. De burgerij 
leeft nog steeds in onwetendheid c.q. onzekerheid!!!. 

9. Op pag. 24 5.4.3. Hier draagt de minister plotseling de schadeafwikkeling op aan de NAM BV. 
volgens BW boek 6 artikel 177. Minister Wiebes verzekert ons verder, dat mocht de NAM BV 
niet kunnen betalen, dan moet het Waarborgfonds Mijnpouwschade dat dan doen. 
Schadeclaims indienen bij die NAM BV. En wat als die f�liet isl!!l!I! De minister weigert 
om onze voorwaarde, een apart Hardenbergs -schadeprotocol, op te zetten. Op de TV hoorde 
ik minister Wiebes verklaren dat uiteindelijk DE STAAT, dus wij, moeten betalen. Dus niet de 
bovengenoemde 4 instanties!11 Zo worden wij totaal misleid. 

10. Pag. 36 art.2 BESLUIT . Dit MOET geheel vervallen, omdat hier door de onbetrouwbare NAM BV 
slechts enkele gebouwen worden geselecteerd. De GEHELE bebouwing van de gemeente 
Hardenberg is onderdeel van eventuele aardbevingsschade en niet een paar gebouwen. Door 
deze onmogelijke selectie, DISCRIMINEERT de minister ALLE bewoners van Hardenberg!!! 

11. Ontbreken van de ONTBINDINGS-CLAUSULE. In dit ontwerp geeft de minister niet aan hoe hij 
juridisch de oplevering van de op 1-1-2033 of eerdere stoplegging door de Sodm zie pag 23 
5.4.3. en pag. 7 5.1.2. van alle velden, denkt te realiseren!!! De minister is verantwoor-
delijk om binnen 1 jaar na sluiting de velden schoon en met een schone grondverklaring aan de 
gemeente Hardenberg over te dragen. Bij in gebreke blijven (niet denkbeeldig!) is minister 
Wiebes verplicht om maandelijks E 50.000,-- smartegeld op de rekening van onze gemeente te 
storten. 

12 SLOTCONCLUSIE. Geachte heer Wiebes, ondanks uw 
helaas mondelinge excuus, dat blijk geeft van een vorm 
van onbehoorlijk bestuurlijk gedrag en gezien bovenstaande 11 zienswijzen uit het ontwerp, 
biedt dit ontwerp geen enkele woongenot-waarborg, ook niet wie de schade betaalt en wie de 
eindafrekening c.q. de oplevering binnen 1 jaar moet afhandelen en het totaal verwerpen van 
de 5 gestelde voorwaarden van de Raad en het College , moeten wij, de burgerij van 
Hardenberg besluiten om het huidige ontwerp NIET te accepteren. 
Een eventueel nieuw plan moeten de 5 voorwaarden bevatten (zie bijlage 1 en la). Zo niet dan 
moet na 15 augustus 2018 de gehele gaswinning stopgezet worden, ZONDER een claim 
uwerzijds. 

Met vriendelijke groet, 

Afzender: Handtek•').ing indien

Handt dieners 

1 / 
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Ruimtelijk Domein 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat 

De heer E.D. Wiebes 

Postbus 20401 
2500 EK 'S-GRAVENHAGE 

Uw kenmerk Behandeld door 

Zaaknvmmer Team 

Documentnummer 22::12443 

 

�-f<!-0002 
Hardenberg 

Postadres Postbus 500 
mo BA Hardenberg 

Bezoekadres Stephanuspark 1 
ml HZ Hardenberg 

Internet 

Telefoon 

www.hardent>erg.nl 

lij 0523 

RO Vergunningen, Toezicht en 

Ha"dhaving 
Hardenberg, 6 maart 2018 

Onderwerp Advies op door NAM ingediend wmnmgsp•an Hardenberg 

Excellentie, 

Op 12 Januari 2018 ontvingen wij van u het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het 
winningspian Hardenberg van de NAM (uw kenmerk DGETM-EO / 18002361). Met deze brief ontvangt u 

ons advies. 
U heeft eveneens advies gevraagd aan het Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel. Wij 
hebben intensief met deze partijen samengewerkt en ons advies afgestemd. Het resultaat van deze 
afstemming is het bijgevoegde gezamenlijke advies. 

Gaswinning Hardenberg 
Het winnen van gas vindt al sinds de jaren '50 in onze gemeente plaats. Tot nu toe heeft dit niet tot 
calamiteiten geleid. Heel anders ligt dit in Groningen. Door alle recente gebeurtenissen (bevingen en 
schadegevallen) in deze provincie is de beeldvorming rondom het winnen van gas ook in onze gemeente 
gewijzigd. Ook voor Hardenberg kunnen bevingen niet geheel uitgesloten worden, volgens het 
onderzoeksrapport van de Staatstoezicht op de Mijnen (SOOM). Deze feiten in combinatie met de 
Groningse ervaringen wakkeren in onze gemeente de discussie aan over nut en noodzaak van de 
verlenging van de gaswinning in Hardenberg. 

Energietransîtie Hardenberg ·,' 

Hoewel wij beseffen dat het gebruik van gas voor de energievoorziening voor de korte termijn nog 
noodzakelijk is, willen wij dat de gaswinning in onze gemeente zo spoedig mogelijk wordt afgebouwd. 
Het blijvend gebruik maken van fossiele brandstoffen past niet bij de ambities van de energietransitie die 
door het kabinet, de provincie Overijssel én de gemeente Hardenberg zijn vastgelegd. Ook gemeente 
Hardenberg investeert fors in duurzame energie om in de toekomst niet langer afhankelijk te zijn van 
fossiele brandstoffen. 
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Daarbij gaat het om zon- en windproJecten, verduurzaming van de gebouwde omgeving (inmiddels ruim 
i6oo woningen), gasloos bouwen bij nieuwbouwprojecten en het hergebruik van (industriële) 
restwarmte voor de ontwikkeling van een warmtenetwerk in samenwerking met energiebedrijven. In 
2016 was Hardenberg samen met Zwolle en Wageningen genomineerd voor de Solar City Award. 

Ons advies is: Nee, tenzij .. 
Het verlengen van de gaswinning met 13 Jaar (2020-2033) past niet in het door het college en de 
gemeenteraad vastgestelde viste van de Hardenbergse energietransitie. Gelet op de uitgangspunten van 
het voorliggende 9aswinmngsplan 1s ons advies m de kern· • Nee, tenzij'. 
'Tenzij' betekent dat Wij aan de verlenging voorwaarden koppelen dte ons inziens reeel en redelijk Ztjn. 
Die voorwaarden hebben we samen met de provincie Overijssel en Waterschap Vechtstromen in het 
gezamenlijke advies verder uitgewerkt. 

Samengevat betekent dit, dat: 
• de looptijd van het winningsplan maximaal s jaar is en tot uiterlijk 2025 loopt. 

Een verkorte winningsperiode mag niet leiden tot een verhoogde productie met alle mogelijke 
(seismische) risico's van dien. Daarom willen wij dat er een volumeplafond aan de gewtjZtgde 
winningsperiode wordt verbonden; 

• de gaswinning kan alleen plaatsvinden als blijkt dat de risico's op bodemdaling en aardbevingen 
tot een minimum worden beperkt; 

• btJ bodemdaling en bodemtrillingen wordt een 'hand-aan-de-kraan principe gehanteerd, dat wil 
zeggen dat de gasw1nn1ng onmiddellijk wordt gestaakt btJ een aantoonbare beving; 

• een onafhankef ijk schadeprotocol en een bouwkundige voorop name wordt ingesteld; 
• actieve en effectieve communicatie door EZK en NAM met de betrokken doelgroepen in de 

gemeente Hardenberg plaatsvindt. 

WtJ vragen u deze voorwaarden mee te nemen bij uw afwegingen voor het nemen van uw besluit. 

Uitnodiging 
U heeft als minister van Economische Zaken en KI imaat blijk gegeven van uw betrokkenheid bij de 
gevoelige vraagstukken rondom gaswinning en andere mijnbouwactiviteiten. Om draagvlak te creëren 
voor uw besluit en het vertrouwen van inwoners 1n de gaswinning te versterken nodigen wiJ u uit om uw 
besluit op het geactualiseerde winningspfan Hardenberg persoonlijk te komen toelichten in de gemeente 
Hardenberg aan inwoners, ondernemers, plaatselijk belangenorganisaties, betrokken lokale en regionale 
bestuurders en politieke vertegenwoordigers. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Secretaris, 
, 

BUrqemee.ster, 

Bijlage: Gezamenlijk advies provincie Overijssel, Waterschap Vechtstromen en gemeente Hardenberg 
inzake het winningsplan Hardenberg 

59 van 65



� la_ 
�J2_ -�-?e&.J. �--t:Á � �?'l. � � 

0002 

..........-,.:;:;..;�..-����� .�� 
� �� lf ju,&� :J. 0/8.._ 
Js.� � �� �t -d..<2.. 
� � -�13�w 

<> 
Verzoek aan de minister van EZK om in zijn voorschrift, zie art.5.1.3. Beoordeling Planmatig Beheer, 

onderstaande 5 dwingende voorwaarden te willen invoegen: 

De 5 gestelde voorwaarden in de brief nr. 2222443, dd.6-3-2018 van de gemeente Hardenberg, 

worden in geconcretiseerde vorm onderstaand verwoord: 

�De looptijd van 5 jaar na de goedkeuring van het ontwerp 

blijft gehandhaafd. 

Het volumeplafond wordt gesteld op 1 miljard m3 te winnen 
gas uit de bestaande velden, waarbij geen enkele put meer 

geboord mag worden. 

4 Bij een gemeten aardbevingskracht van 2 op de schaal van 

Richter, moet de totale gaswinning worden gestopt. 

"' Sij het gestelde hand-aan-de-kraan principe geldt boven

staande gehele stopzetting reeds na één dag na het starten 

van de hernieuwde gaswinning. 

" Voor de afwikkeling van de ontstane constructieve schade 

aan 

de bebouwingen in de gemeente zou de gemeente Harden
berg een schadefonds kunnen instellen 

De NAM BV. Is dan verplicht om jaarlijks 5% van haar gas

winst daar in te storten. Uit dit fonds kunnen dan de ontstane 

schades direct verholpen worden 1 Is er geen winst, dan ver

plicht de Staat zich om elk jaar zolang er gas gewonnen wordt 

ES0.000,- in het fonds te storten. Bij grote schades neemt 

De Staat ALLE kosten voor zijn rekening, evenals het ontstane 

smartegeld. 

tv-À. � _ b .-?.. ,., De communicatie tussen de gemeente Hardenberg en EZK en 

de NAM BV. Moet elke eerste van elke maand plaatsvinden. 

Voorstel aan de Minister van EZK: 

Het opstellen van de ontbindings-clausule. 

Na 1 januari 2033 is de NAM BV. verplicht om binnen 1 jaar 

na beëindiging van de gaswinning al haar velden geheel ontmanteld en met een schone 

grondverklaring aan de gemeente Hardenberg op te leveren. 

Mocht Staatstoezicht (SodM) besluiten tot vervroegde stopzetting, dan gelden dezelfde eisen. 

Mocht de NAM BV. niet in staat zijn om aan deze eisen te voldoen, dan moet zij een maandelijkse 

boete van ES0.000,- aan de gemeente Hardenberg betalen. Bij totaal onvermogen van de NAM BV. 

is de Staat verplicht alle velden schoon aan de gemeente Hardenberg over te dragen 

Deze eis geldt ook voor het in 2004 reeds ontmantelde veld COVl 7 in Coevorden! 

Ik hoop op uw medewerking en zo ja, dan zou deze zienswijze in het thuisblad kunnen 

worden gepubliceerd, zodat ALLE burgers deze naar het ministerie kunnen sturen, met als argument, 

: Als de Minister van EZK het ontwerp winningsplan ongewijzigd goedkeurt, dan zijn wij , de inwoners 

van Hardenberg, angstig en gestresst tot eind 2022, vanwege het gederfde woongenot en de 

eventuele financiële consequenties! 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Hardenberg 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

ZIENSWIJZE 

Oi AUG 2018 

ONTWERP-INSTEMMINGSBESLUIT WINNINGSPLAN HARDENBERG, Min isterie van 

Econom ische Zaken en Klimaat 

Geach te mevrou w/m ijnh eer Hardenberg 30 juli 2018 

Gelezen de kennisgeving over dit ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Hardenberg en 

geraadpleegd de bij de ter visielegging gevoegde stukken heeft ondergetekende besloten via 

een zienswijze te reageren op voornoemd ontwerp-instemmingsbesluit. 

Mijn argumenten zijn de volgende: 
a) we leven in een periode waarbij de nadruk ligt op het gebruik en het ontwikkelen van niet

fossiele energiebronnen. Met name het gebruik van aardgas en olie wordt op termijn steeds 
verder teruggebracht. De problematiek zoals die zich in de provincie Groningen voordoet 
maant u als overheid extra voorzichtig te zijn in het verstrekken van nieuwe of het verlengen 
van bestaande concessies. In ieder geval dient u duidelijk aan te kunnen tonen dat er een 
pure noodzaak bestaat bestaande concessies samen te voegen, de sluitingsdatum 13 jaar 
vooruit te schuiven en de mogelijkheid te geven aan de vergunninghouder om gebruik te 

maken van de op termijn milieu vervuilende fracking - techniek. 

b) Er wordt in de stukken niet aangetoond dat natuur en mens geen aanvaardbare risico's lopen 
door deze milieuvervuilende winningstechniek.. 

c) Er wordt niet duidelijk aangegeven welke sancties toezichthouder ter beschikking staan, en 
ook daadwerkelijk zal toepassen als vergunninghouder, zoals in de huidige concessie nu 
meerdere malen is geconstateerd, meer gas wint dan de overeen gekomen hoeveelheid. 

d) Vergunninghouder geeft zelf al aan dat bodemtrillingen zeker zijn te verwachten. Van welke 
zwaarte, frequentie en duur blijkt eveneens niet uit de stukken. Moet elke inwoner dit maar 

afwachten? 

e) Naarmate ondergetekende zich verdiept in de argumenten die aangevoerd worden om de 

noodzakelijkheid van verleng ing ca. van de winning aan te tonen, des te meer hij de indruk 
krijgt dat ook nu weer de economische wens maatgevend is en niet, zoals zou moeten zijn de 
rede en de echte feiten. 

Voor ondergetekende is resumerend: 
a) uit de ter visie liggende documentatie niet aangetoond dat verlenging enz. van de 

concessie noodzakelijk is voor dekking van de toekomstige behoefte aan aardgas en 

b) de risico's voor mens en natuur voor nu en later niet uitputtend zijn onderzocht en in 
kaart gebracht. 

Vandaar deze zienswijze. 
Met vriendelijke groet en hoogachting; 
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NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Minister van Economische Zaken 
lnspraakpunt Winningsplan Hardenberg 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Betreft: Zienswijze winningsplan "Hardenberg" 

Uwe excellentie, 

1. Inleiding 

0006 

16· AUG 2018 

Uw ref.: 

Brief ref.: EP201808202569 

Datum: 14 augustus 2018 

NAM heeft op 24 november 2017 een wijziging van het winningsplan Hardenberg ingediend.,Op 5 juli jl. 
hebt u het ontwerp-instemmingsbesluit voor dit winningsplan ter inzage gelegd, en belanghebbenden in, 
de gelegenheid gesteld om een �ienswijze te nemen. Het doet NAM deugd dat u kunt instemmen met het 

.r .... ··-'Qewi}ziQèfä�IAfiJiJgspf ah�-:'NA°riiiet-: êchtefaàr1-1e1ding orri- eën 
�ziéh�lftêtenehîéri Öp -��t onfWerp-�"�_._�� ·�� 

instemmingsbesluit in het bepaalde in artikel 2 ("bouwkundige opname"). 

ll. Bouwkundige opname in ontwerp-instemmingsbesluit 

In artikel 2 van het ontwerp-instemmingsbesluit wordt - kort gezegd - bepaald dat NAM binnen twaalf 
maanden na inwerkingtreding van het (definitieve) instemmingsbesluit een opname van de bouwkundige 
staat dient uit te voeren van een representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige 
bouwwerken. Het artikel geeft als reden hiervoor dat deze bouwkundige opname nodig is "om eventuele 
toekomstige mijnbouwschade aan gebouwen beter te kunnen vaststellen". 

NAM heeft moeite met dit artikel omdat het vooralsnog onduidelijk is welke rol bouwkundige opnames 
spelen in eventuele schadeafhandeling: 

a. Bouwkundige opnames tonen niet objectief mijnbouwschade aan. 
b. Er is (nog) geen schadeprotocol voor kleine velden dat gebruik maakt van bouwkundige 

opnames. 

Deze redenen zal NAM in het navolgende verder toelichten. 

ll. a Bouwkundige opnames tonen niet objectief mijnbouwschade aan 

NAM begrijpt de zorgen rond schade en de wens om in de toekomst eenvoudiger duidelijkheid te hebben 
over schadeoorzaak. Het gebruik van een bouwkundige opname ("nulmeting") zou hierbij een rol kunnen 
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spelen. Echter, op dit moment is nog niet gedefinieerd wát een representatieve bouwkundige opname is 
en aan welke vereisten een dergelijke bouwkundige opname zou moeten voldoen. Zonder duidelijke 
standaarden en een bewezen methodiek, is de bouwkundige opname vooral een momentopname waaruit 
niet zonder meer kan volgen dat bepaalde schade die nadien is opgetreden, ook mijnbouwschade is. 
Zolang onduidelijk is wat een bouwkundige opname exact is, acht NAM het bezwaarlijk dat het 
instemmingsbesluit de indruk wekt dat met een opname mijnbouwschade wordt vastgesteld. 

l l. b Er is (nog) geen schadeprotocol voor kleine velden dat gebruik maakt van bouwkundige opnames 

In februari 2018 heeft de Technische commissie bodembeweging ("Tcbb") een verkenning gepubliceerd 
over 'een uniforme en onafhankelijke afhandeling van mijnbouwschade in Nederland'. In deze verkenning 
zijn de contouren geschetst voor de afhandeling van mijnbouwschade. Als aspect dat nadere studie en 
uitwerking verdient, identificeert de Tcbb expliciet "instructies voor de inventarisatie en beoordeling van 
gebiedskenmerken en de aanwezige bebouwing (nulmetingen)". Op basis van deze verkenning hebt u in 
uw brief van 30 mei jl. aan de Tweede Kamer toegelicht dat u onderzoek zal doen naar een 
schadeafhandeling onder publieke regie. In de 'Kleineveldenbrief' van dezelfde datum stelt u vast dat u 
na de zomer op basis van een nog te verschijnen (nader) Tcbb-advies verder zal bezien op welke wijze 
uitvoering moet worden gegeven aan nulmetingen. 

Naar de indruk van NAM is het niet zinvol of zelfs contraproductief om bouwkundige opnames te 
verrichten voordat dit onderzoek is afgerond en uit het onderzoek is gebleken óf bouwkundige opnames 
bij kunnen dragen aan het vaststellen van mijnbouwschade en zo ja, welke randvoorwaarden dan aan die 
bouwkundige opriames moeten worden gesteld. Deze randvoorwaarden zouden vervolgens (mits 
bouwkundige opnames door de Tcbb als bruikbaar instrument worden beoordeeld) kunnen worden 
opgenomen in een door de Minister opgesteld schadeprotocol. Kortom, pas als is vastgesteld in een 
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aantonen, is hèt een bruikbaar instrument. Daarbij merkt NAM ook op dat tot op heden nog nooit 
bouwkundige opnames zijn gebruikt om mijnbouwschade aan te tonen. 

Het voorgaande betekent echter niet dat NAM geen oog heeft voor het wegnemen van de zorgen rondom 
schade aan gebouwen door mijnbouwactiviteiten. NAM stelt daarom voor dat als in het definitieve 
instemmingsbesluit een bepaling wordt opgenomen over het (eventueel) verrichten van bouwkundige 
opnames, aansluiting te zoeken bij een toekomstig schadeprotocol of andere (onafhankelijke) regeling 
waarin nut en noodzaak van bouwkundige opnames zijn vastgesteld. 

NAM verzoekt u daarom artikel 2 te schrappen, dan wel aan te passen tot 

"Teneinde eventuele zorgen rond mijnbouwschade aan bouwwerken door de gaswinning op basis 
van het winningsplan Hardenberg weg te nemen, ?pant het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat zich in om een landelijk schadeprotocol op te stellen. Indien als onderdeel van dit protocol 
wordt vastgesteld hoe mijnbouwondernemingen bouwkundige opnames dienen te verrichten naar 
aanleiding van (bijvoorbeeld) een instemmingsbesluit, zal NAM binnen twaalf maanden na de dag 
dat dit protocol gepubliceerd is een plan van aanpak overeenkomen met de gemeenten, om 
uitvoering te geven aan mogelijke bouwkundige vooropnames, voor zover deze beschreven staan 
in het schadeprotocol. " 
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111. Conclusie en afsluiting 

Gelet op het voorgaande, verzoekt NAM u in het instemmingsbesluit niet de verplichting tot het uitvoeren 
van een representatieve bouwkundige opname op te nemen, dan wel het artikel 2 aan te passen 
overeenkomstig het voorstel zoals in deze zienswijze opgenomen onder 11.b. 

Hoogachtend, 

-

_,,_, __ - - --- -

Pagina 3 van 3 

0006 

65 van 65


	Inspraak- en reactiebundel
	Inhoudsopgave
	Woord vooraf
	Kennisgeving
	Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reacties en zienswijzen
	Alfabetisch overzicht organisties en reacties / zienswijze
	Reactie R004 en R005
	Reactie R004 en R005
	Zienswijze 0001 t/m 0006



