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Advies aanvraag winnirgsplan Westerveld
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Op 13 oktober 2016 heeft u ons gevraagd advies uit te brengen over het door Nederlandse
Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) ingediende winningsplan Westerveld. Wij zijn u erkentelijk
dat u in een vroeg stadium van uw besluitvorming ons om advies vraagt. Met deze brief
brengen wij ons advies uit.
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Het adviesverzoek heeft betrekking op het aangepaste winningsplan Westerveld, gedateerd
9 september 2016. Dit ter vervanging van het winningsplan van 23 februari 2016, waarop
aanpassingen zijn gedaan naar aanleiding van het eerder uitgebrachte advies van Staats
toezicht op de Mijnen (SodM). Wij hebben de adviezen ten aanzien van het winningsplan van
SodM en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) van uw ministerie ontvangen
per e-mail. Deze adviezen geven aan dat ceze instanties geen bezwaren zien om onder
voorwaarden in te stemmen met het winnirgsplan.
Het winningsplan Westerveld omvat een cluster van 11 productieve gasvelden. Deze velden
bevinden zich merendeels in de provincie Drenthe, maar gedeeltelijk ook in Groningen.
Voorheen behoorden nog drie gasvelden tot het winningsplan Westerveld, maar de productie
vanuit deze velden is beëindigd. Derhalve maken deze velden geen onderdeel meer uit van
het ingediende winningsplan. Hiertoe behoort ook het gedeeltelijk in Fryslân gelegen gasveld
Appelscha.
NAM heeft geen concrete ontwikkelingsplannen voor gasveld Appelscha. In het winningsplan
staat dat de productie is beëindigd en dat de putten zijn veiliggesteld (“gesuspendeerd”).
Over gasveld Appelscha vermeldt de NAM-website een soortgelijke statusmelding, maar wel
met de toevoeging dat men in afwachting is van toekomstige ontwikkelingen. Wij vinden het
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van groot belang dat de omgeving op tijd wordt geïnformeerd over en wordt betrokken bij
ontwikkelingsplannen. Ook al is gaswinnincsiocatie buitengebruik gesteld, daarmee is het
niet minder belangrijk om informatie over bijvoorbeeld onderhoudsactiviteiten of bodemdalingsmetingen met de omgeving te blijven delen en daarover in gesprek te gaan. Ook voor de
eindfase (opruimen) geldt dat omgevingsmanagement van cruciaal belang is, net als in de
fase van opsporing en winning. Wij verzoeken u om er voor te zorgdragen dat ook in deze
fase de omgeving blijvend wordt geïnformeerd. Mochten er plannen ontstaan om het gasveld
opnieuw in de productie te nemen of voor andere ondergrondse activiteiten te willen inzetten,
dan vragen wij u om ons en andere betrokken overheden hierover vroegtijdig te informeren
en te zorgen voor lokale betrokkenheid.
De opgetreden bodemdaling als gevolg van de productie in gasveld Appelscha bedraagt
maximaal 2 cm. Daarnaast geven de lange termijn prognoses aan dat de bodemdaling uit
eindelijk niet meer dan 2 cm zal bedragen. De productie in de overige gasvelden zal volgens
het winningsplan een geprognotiseerde bodemdaling van minder 2 cm tot gevolg hebben op
Fries grondgebied. Door zowel SodM als de Tcbb worden de bodemdalingsanalyses in het
winningsplan onderschreven. De Tcbb geeft in haar advies aan dat de te verwachten bo
demdaling geleidelijk en gelijkmatig optreedt en daardoor geen directe schade aan infra
structuur, bebouwing of en milieu wordt verwacht.
Wetterskip Fryslân beoordeelt de effecten op het waterhuishoudkundige systeem en zal
daarover advies aan u uitbrengen. Bovendien zullen de provincies Drenthe en Groningen en
de betrokken gemeenten over de binnen hun grenzen gelegen gasvelden advies aan u uit
brengen.
Naast ons advies over het blijvend informeren en betrekken van de omgeving van gaswinningslocatie Appelscha, verzoeken wij u om de door de wettelijke adviseurs (SodM en Tcbb)
voorstelde voorwaarden aan het instemmingsbesluit te verbinden.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

M. Leerafh ^s-Stout, voorzitter
vooryoe^i de loco-voorzilter

len Berg, secretaris
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