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Geachte heer/mevrouw,
U heeft ons college verzocht advies uit te brengen betreffende het winningsplan Westerveld. Met
deze brief maken wij graag gebruik van de door u geboden adviesgelegenheid. Wij hebben
waardering voor uw besluit om in het kader van de gaswinning en andere mijnbouwactiviteiten de
decentrale overheden nadrukkelijker te betrekken en meer aandacht te geven voor het
inwonersperspectief. Bij het invullen van de adviesrol is samengewerkt met de buurgemeenten,
waterschappen en provincies.
In het gezamenlijke advies en in deze brief liggen raakpunten met onderwerpen uit de ontwerp
structuurvisie ondergrond. Daarom verwijzen wij u graag naar de door ons college recent ingediende
zienswijze. Daarin is onder meer aangegeven dat wij CO2 opslag in combinatie of na gaswinning in
de gasvelden ongewenst vinden. Bij deze gelegenheid willen wij dat standpunt graag onderstrepen.
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Proces
Hoewel wij als college bevoegd zijn om een advies uit te brengen, hebben wij vanwege de
maatschappelijke impact en op verzoek de gemeenteraad betrokken bij de advisering over het
winningsplan Westerveld. Met de raad hebben wij ons nader laten informeren door deskundigen
van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en Technische commissie bodembeweging (Tcbb).
Onderwerpen en vraagpunten vanuit de gemeente zijn betrokken in het gezamenlijke advies dat bij
deze brief is gevoegd en waarnaar wij graag verwijzen. In deze brief vestigen wij daarbij nog graag
de aandacht op een aantal punten.
Communicatie
Ondanks uw intenties en inzet voor het verbeteren van communicatie als essentieel onderdeel van
het omgevingsmanagement, zijn wij ook in dit proces geconfronteerd met gebrekkige communicatie.
Wij dagen u graag uit om in het vervolgproces ook als bevoegd gezag op een proactieve- en
inwonersgerichte wijze hier optimaal invulling aan te geven. Uiteraard willen wij u daarbij vanuit
omgevingskennis en communicatiemiddelen adviseren.
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Energietransitie en duurzaamheid
Het gemeentebestuur van Aa en Hunze zet in verduurzaming van de energievoorziening. Op die
manier willen wij bijdragen aan het gezamenlijk belang van het versneld terugdringen van het gebruik
van fossiele brandstoffen. Door u is recent de Energieagenda als uitgangspunt in de energietransitie
vastgesteld. Wij begrijpen dat in de overgangsfase nog aardgas nodig zal blijven. Daarom
benadrukken wij het belang dat bij iedere nieuwe gasopsporings- of winningsactiviteit door u een
integrale afweging wordt gemaakt waarbij nut - en noodzaak in de volle breedte met de
maatschappelijke impact aan de orde komt.
Samenvattend advies
Onder verwijzing naar het gezamenlijk advies dat als bijlage bij deze brief is gevoegd, kunnen wij op
dit moment niet instemmen met het voorliggend winningsplan. En mocht dat niet uw keuze zijn, dan
adviseren wij u slechts in te stemmen met het winningsplan door het hanteren van het
voorzorgprincipe “Better safe than sorrry” en:
1.
2.
3.
4.

NAM en Sodm, binnen een door u gestelde termijn, onvolkomenheden te laten aanvullen;
te voorzien in onafhankelijke validatie van onderzoeken en bevindingen;
een termijn te stellen aan het winningsplan;
hierbij zaken als schadebeperking, schadeafwikkeling en een risicobeheersingssysteem op
voorhand goed en volledig te regelen.
Voor het te ontwikkelen risicobeheerssysteem als concrete voorwaarde te stellen dat
fijnmazige passieve monitoring plaats zal vinden zowel aan gebouwen als ondergrond, mede
op basis van zogenaamde “ground-movement metingen”
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