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Reactie adviesverzoek met betrekking tot winningsplan Westerveld

Geachte minister,
Bi] brief van 13 oktober 2016 heeft u ons college gevraagd een advies te geven op het Winningsplan
Westerveld, zoals NAM dat heeft opgesteld en u dat ons heeft doen toekomen. 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. Met deze brief maken wij
graag gebruik van het adviesrecht over dit winningsplan.
Algemeen
Als college van burgemeester en wethouders van Tynaario zijn wij rond het thema gaswinning met name
kritisch op eventuele gevolgen voor de gemeente Tynaario en haar inwoners. Wij hebben ons in ons advies dan
ook vooral hierop geconcentreerd. Wel zijn wij nadrukkelijk uit gegaan van het lokale belang (voorkomen van
schade en hinder, evenals de schadeafwikkeling) en hebben dit in het voorliggende advies opgenomen. Omdat
volgens ons rond de effecten en gevolgen van gaswinning op ondergrond en bovengrondse bouwwerken nog
altijd veel onduidelijk is, nemen wij hierin een terughoudende rol aan. Bij het invullen van onze adviesrol hebben
wij intensief samengewerkt met de buurgemeenten, waterschappen en provincies.
Resume Advies Winningsplan Westerveld
Voor de exacte inhoud van ons advies verwijzen wij u naar de bijlage bij deze brief.
Uit het winningsplan van NAM en de bijbehorende adviezen van TNO en SodM maken wij op dat er geen
veiligheidsrisico’s bestaan voor de gebieden rond de verschillende gasvelden en haar inwoners.
Dat wil zeggen dat deze organisaties aangeven dat er geen dusdanige bevingen optreden dat er gevaar
ontstaat voor personen. Wel zien wij aanleiding om ten aanzien van de gasvelden Eleveld en Vries-Zuid een
risicobeheerssysteem te laten opstellen en het daar horende meet- en regelprotocol onafhankelijk te laten
monitoren. De resultaten van dit risicobeheersysteem moeten voor iedereen toegankelijk zijn.
In de gemeente Tynaario beperken de maximaal verwachte gevolgen van de gaswinning uit het veld Vries-Zuid
zich hoofdzakelijk tot niet-constructieve schade aan gebouwen.
Wij willen daarom dat er door NAM alles aan gedaan wordt om schade door gaswinning aan eigendommen van
inwoners en overheid te voorkomen. Inwoners kiezen er niet voor om te worden blootgesteld aan deze risico’s.
Tevens zijn wij van mening dat een adequate regeling voor afdoening en vergoeding van schades en
compensatie van alle bijkomende negatieve effecten een harde voorwaarde bij het instemmingsbesluit dient te
zijn. Evenals in het aardbevingsgebied Groningen dient er een volledig onafhankelijk orgaan te worden
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ingesteld voor de afwikkeling van schade als gevolg van alle mijnbouwactiviteiten. Een dergelijke regeling en
onafhankelijk toetsingsorgaan dienen op voorhand een feit te zijn.
Conclusie
Bij het opstellen van het gezamenlijk advies is met de andere gemeenten met wie wij hierin hebben
samengewerkt gaandeweg geconcludeerd dat aan essentiële aandachtspunten, door NAM geen of nog
onvoldoende aandacht en zorg is besteed. Daarom kunnen we in ons advies niet instemmen met het
winningsplan.
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