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Advies Gaswinning Saaksum-Oost
Hooggeachte heer

,

Op 3 december 2020 hebben wij uw verzoek ontvangen tot het uitbrengen van advies betreffende
het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit winningsplan Saaksum-Oost. U geeft aan
dat er alleen een verlening is aangevraagd voor de duur van de gasproductie. Om die reden valt
deze aanvraag onder een wijziging van ondergeschikte aard die niet kan leiden tot een andere
beoordeling van de effecten van bodembeweging en de risico’s voor omwonenden. Wij lezen dat
er in het geactualiseerde winningsplan sprake is van een verlenging van de duur van de productie
naar het jaar 2031. Ook wordt het totale maximale productievolume expliciet vastgelegd. Dit
niveau is enigszins lager dan waar oorspronkelijk in 2012 mee is ingestemd, Wij waarderen dit. Het
stemt ons ook tot tevredenheid om te lezen dat het reservoirgesteente van het Saaksum-Oost
voorkomen dermate goed doorlaatbaar is, dat reservoirstimulatie niet aan de orde is en ook niet
nodig zal zijn. Desalniettemin willen wij gebruikmaken van ons adviesrecht vanwege de zorg die
wij hebben over de directe en indirecte gevolgen van de gaswinning op het leven van de inwoners
van het gebied. We erkennen dat er de afgelopen periode, in toenemende mate, aandacht is
gekomen voor de veiligheidsaspecten en welzijn van inwoners in relatie tot gaswinning. Wij
adviseren u met name over de belangen die wij behartigen in onze specifieke rol als lokale
overheid. De positie van onze inwoners staat hierin centraal.
Bij de totstandkoming van het advies hebben wij overleg gehad wij met de andere adviseurs, te
weten de provincie Groningen, de gemeente Het Hogeland en het waterschap Noorderzijlvest.
Wij vragen u de grote bezorgdheid die er leeft onder de bevolking, mee te wegen in uw besluit.
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