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Advies Winningsplan Westerveld

Excellentie,
U heeft ons in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het door de NAM ingediende
Winningsplan Westerveld. Aangezien dit plan betrekking heeft op de winning uit meerdere
aardgasvelden binnen onze gemeente maken wij graag gebruik van deze mogelijkheid. Wij
waarderen de geboden mogelijkheid om andere overheden en de inwoners die door hun
vertegenwoordigd worden, meer positie te geven. Bij het invullen van de adviesrol is samengewerkt
met de buurgemeenten, waterschappen en provincies.
Zorgen en onrust
Het winningsplan geeft ons zorg. In het plan en de bijbehorende adviezen van Sodm en Tcbb lezen
wij dat er, als gevolg van de voorgenomen winningen, kans is op bevingen die kunnen leiden tot
schade. In het Tcbb advies valt zelfs te lezen dat mogelijk voor sommige kleinere velden de grens
van magnitude 3,9 op de schaal van Richter wordt overschreden.
Deze zorg horen wij ook bij onze inwoners en bij de gemeenteraad. Met name in de wijk Marsdijk en
het dorp Loon zijn er zorgen en is er deels sprake van serieuze onrust. Groningen ligt dichtbij en
vrijwel iedereen heeft vrienden of familie in het gebied waar aardbevingen aan de orde zijn. De
vertaalslag van de situatie naar die in Assen is snel gemaakt. De gebrekkige communicatie door de
NAM en de beperkte communicatie door uw ministerie naar de inwoners helpen niet bij het
wegnemen van zorgen en onrust.
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Hoewel wij als college bevoegd zijn om een advies uit te brengen, hebben wij vanwege de
maatschappelijke impact en op uitdrukkelijk verzoek de gemeenteraad betrokken bij het advies. Met
de gemeenteraad is besproken op welke wijze invulling wordt gegeven aan de adviesrol. De
gemeenteraad heeft zelf besloten dat ze ook nog wilde spreken over het definitieve advies.
Parallel aan de gesprekken met de gemeenteraad hebben wij ook gesproken met Wijkvereniging
Marsdijk en Dorpsbelangen Loon om goed zicht te krijgen wat de behoeften zijn van de inwoners.
Daarnaast spreken onze ambtenaren op allerlei manieren met de bewoners van de gebieden die het
betreft.
Bij het maken van het advies hebben wij intensief samengewerkt met de andere overheden die een
adviesrecht hebben op het Winningsplan Westerveld.
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Nut en noodzaak
Als gemeente Assen zetten wij in op het verduurzamen van onze gemeente. Het versneld
terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen is een belangrijke opgave voor onze
samenleving. V/ij begrijpen dat er in de overgangsfase voorlopig nog aardgas nodig blijft. Wij
begrijpen ook de economische belangen en het belang van de inkomsten voor de staat. Wij kijken
echter naar de belangen van onze inwoners. In dit verband zouden wij in een afweging van belangen
niet kiezen voor een winning onder stedelijk gebied met een risico op bevingen.
Mocht u desondanks het winningsplan accorderen, dan moet er gezorgd worden voor een goede,
vlotte en soepele schaderegeling. Onderdeel hiervan is dat de omgekeerde bewijslast zoals die van
toepassing is voor het Groninger Veld (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen) ook voor het
gebied Westerveld moet gelden. Het valt aan inwoners immers niet uit te leggen waarom
gedupeerden in de provincie Groningen van een speciale wettelijke uitzondering ter verlichting van
de op hen rustende bewijslast zouden kunnen profiteren, terwijl dit aan inwoners elders in Nederland
onthouden wordt. Wij stellen hierbij de vraag of er geen sprake is van strijdigheid met het
gelijkheidsbeginsel.
Kijken wij naar de situatie zoals die bestond in Groningen waarbij inwoners hun gelijk soms via de
rechter moesten halen, dan hebben wij vooralsnog weinig vertrouwen in de door de NAM geschetste
afhandeling van schade gevallen via het burgerlijk recht.
Hoewel het formeel geen onderdeel is van ons adviesrecht, maken wij u ook graag attent op onze
brief met zienswijzen op de Ontwerp Structuurvisie Ondergrond (STRONG) aan de minister van 1&
M. Hierin spreken wij ons uit tegen de opslag van C02 of aardgas in lege gasvelden in Assen.
Advies
Gelet op bovenstaande en de onzekerheden en risico’s adviseren wij u dan ook om ‘nee’ te zeggen
tegen het Winningsplan Westerveld.
Mocht u toch besluiten om de winning toe te staan, dan vindt u bijgevoegd ons advies met het zeer
uitdrukkelijke verzoek om dit over te nemen.
Met vriendelijke größt;
N
burgemeester en^thouders,

lurgenfeester

gemeentesecretaris

M.L.J. Out

T. Dijkstra

