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Betreft : Mijnraadadvies instemming wijziging opsiagplan Zuidwending

Bij brief van 11 januari 2018 heeft u de Mijnraad advies gevraagd over de aanvraag
instemming wijziging opsiagpian Zuidwending van Energystock van 11 juii 2017 en
de aanvuiiing daarop van 10 november 2017.
De
•
•
•
•

Mijnraad heeft kennisgenomen van de hierover uitgebrachte adviezen van:
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (8 november 2017)
TNO Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE) (6 november 2017)
de gemeente Veendam (21 december 2017)
waterschap Hunze en Aa's (18 december 2017)

Bij dit advies heeft de Mijnraad gekeken naar de voliedigheid en de kwaiiteit van het
ingediende opsiagpian, en naar de onderiinge samenhang en baians tussen opsiagpian
en uitgebrachte adviezen. De Mijnraad geeft in zijn advies geen uitputtende
behandeiing van het opsiagpian en de adviezen, maar gaat met name in op die
aspecten die de Mijnraad van beiang acht voor het geven van aanvuiiende
overwegingen, dan wei voor het onderstrepen, nuanceren of verbinden van
opmerkingen of aanbeveiingen in de adviezen.
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Advies
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De Mijnraad adviseert om in te stemmen met de wijziging van het opsiagpian
Zuidwending. De Mijnraad heeft daarbij de voigende opmerkingen.
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Bodemdaling
Voigens het opsiagpian bedraagt de bodemdaiing ter piaatse tot 2050 maximaal ca.
19,5 cm, waarvan ca. 16,0 cm dan veroorzaakt door de zoutwinning en ca. 3,5 cm
door de gasopsiag. Deze bodemdaiing cumuleert dan ook nog met de bodemdaling
veroorzaakt door de gaswinning uit het Groningen-veld. SodM komt tot
bodemdaling door gasopslag, zout- en gaswinning van respectievelijk 8, 16 en 10
cm, een totale daling van 34 cm.
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In zijn advies vraagt het waterschap om een actualisatie van het
waterhuishoudingspian en ook om duidelijkheid welke rechtspersoon aangesproken
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kan worden voor het verhalen van de kosten van de noodzakelijke maatregelen om
de waterhuishouding aan te passen. Daarmee zegt het waterschap impliciet dat
aanpassing van de waterhuishouding technisch gezien mogelijk is, maar daarmee is
nog niet duidelijk of deze maatregelen economisch en maatschappelijk haalbaar dan
wel wenselijk zijn.
De Mijnraad adviseert om in het instemmingsbesluit het voorstel van SodM over te
nemen dat een rapport worden opgesteld met een analyse die aantoont welk deel
van de gemeten bodemdaling kan worden toegeschreven aan de
gasopslagcavernes. Hieruit zal dan blijken of de bodemdaling door gasopslag nog in
lijn is met de verwachte 8 cm in 2050.
Daarnaast adviseert de Mijnraad om na te gaan of het mogelijk is in de
vergunningverlening een bandbreedte op te nemen van de maatschappelijk,
economisch en technisch maximaal acceptabele bodemdaling.
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