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Advies wijziging instemmingsbesluit UMOG

Hooggeachte heer Wiebes,
Op 20 november 2018 heeft u ons college verzocht om advies uit te brengen over
de conceptwijziging van het Instemmingsbesluit UMOG.
Het verzoek tot deze wijziging is ingediend door de Nederlandse Aardolie
Maatschappij B.V. (NAM) op 28 maart 2018. De NAM verzoekt om de verwachte
einddatum van de gasproductie te verlengen tot en met 2028 voor de gasvelden
opende-oost, surhuisterveen en ureterp. Volgens het huidig geldende
winningsplan zou de productie in 2018 worden beëindigd.
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Ons advies richt zich op de gaswinning in Surhuisterveen, het gasveld dat in de
gemeente Achtkarspelen ligt.
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1) Gaswinning stoppen
Primair is ons advies om de gaswinning volledig te stoppen.
Samen met vijf andere gemeenten in Noordoost Friesland en de provincie Fryslân
zet de gemeente Achtkarspelen stevig in op de transitíe naar een energieneutraal
Friesland door middel van zon, biomassa en wind met als doel een fossielvrije
energievoorziening. Verlenging van gaswinning in Surhuisterveen past niet in deze
ambitie. De gemeenteraad van Achtkarspelen heeft uitgesproken dat gaswinning
niet past in een fossielvrije energiewereld.

2) Gaswinning niet verhogen
Subsidiair is ons advies om de maximaal toegestane eindproductie niet te
verhogen.
Uit het advies van Staatstoezicht op de Mijnen d.d. 2juli 2018, dat u ons eveneens
hebt toegezonden, leiden wij af dat de totale eindproductie voor het gasveld
surhuisterveen 11 mln. Nm3 hoger uitvalt dan de maximaal toegestane
eindproductie op basis van de 2oo/o onzekerheid over de verwachte
productievol u mes va naf 2Ot2.
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-2Deze bandbreedte dient niet te worden berekend over de geproduceerde volumes
tot 2012, omdat deze geen onzekerheid hebben. Dit betekent dat de maximaal

toegestane ei nd productie
(L44 + L45+2oo/o =) 318 mln. Nm3 bedraagt, wat minder is dan de verwachte
productie van 329 mln. Nm3. In dat verband is ook de aangegeven totale
eindproductie van 347 mln. Nms uit het uMoG rapport van 28 maart 2018 ons
inziens niet juist.
Wij adviseren u geen ruimte te bieden voor meer gasproductie dan op grond van
het winningsplan is toegestaan.
Daarnaast hebben wij nog enkele aanvullende adviezen:

3)

Communicatie

Op 19 april 2018 heeft de gemeente Achtkarspelen bezwaar gemaakt tegen de
wijziging van het instemmingsbesluit UMOG met betrekking tot gasveld Harkema.
In de uitspraak op bezwaar d.d. 24 juli 2018 geeft u aan dat
"communicatie vanuít zowel het ministeríe als de NAM naar burgers zorgvuldig en
publieksvriendelíjk dient te zijn. Ik bezie dan ook hoe de communicatie naar cle
omgeving kan worden verbeterd,"
ons advies is dat u op heldere en begrijpelijke wijze de inwoners van onze
gemeente rechtstreeks informeert over de gaswinning in hun directe omgeving en
een toelichting geeft op het onderhavige besluit.

4)

Maatschappelijke randvoorwaarden

Wij missen in het concept-instemmingsbesluit op welke wijze voor het gasveld
surhuisterveen (en de overige gasvelden) invulling wordt gegeven aan de
maatschappelijke randvoorwaarden zoals genoemd in uw brief aan de Tweede
Kamer van de Staten-Generaal d.d. 30 mei 2018:
. het zorgen voor financiële zekerheden zodat operators te zijner tijd kunnen
voldoen aan hun verwijderingsverplichting;
o het verbeteren van de schadeafhandeling door:
o het werken aan een onafhankelijke, landelijke afhandeling van
mijnbouwschades;
o het verkennen van de mogelijkheid om een landelijk schadefonds voor
de gaswinning uit de kleine velden in te stellen;
. het leveren van een bijdrage vanwege de gaswinning aan de omgeving;
. het nastreven van betrokkenheid van lokale overheden bij zowel de gaswinning
als bij de bredere energietransitie.
wij adviseren u om aan deze aspecten aandacht te besteden in het
instemmingsbesluit.
Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen,
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