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Woord vooraf 
 
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 lag het ontwerp-
instemmingsbesluit voor het gewijzigde ‘WINNINGSPLAN VOOR DE WIJK FASE 2’ ter inzage. Een ieder 
kon naar aanleiding van het ontwerp-instemmingsbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden 
konden een zienswijze in de vorm van een reactie geven. 
 
Wat betekent de gewijzigde gaswinning voor De Wijk Fase 2? 
Het gasveld De Wijk Fase 2 wordt door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. weer in productie 
genomen. Het De Wijk gasveld bestaat uit twee delen, een deel op een diepte van ongeveer 500 
meter en een dieper gelegen deel, Fase 1, tussen de 1100 en 1400 meter onder NAP. Het 
winningsplan voor De Wijk Fase 2 betreft het ondiep gelegen deel dat in de periode 1959-1990 al in 
productie is geweest. De productie en injectie zal plaatsvinden van de vier reeds bestaande locaties 
WYK-16, -17, -24 en -26 en twee nieuw aan te leggen locaties WYK-100 en WYK-200. De gaswinning 
uit De Wijk fase 2 zal gebeuren met behulp van stikstof injectie. Het totale “Aardgas+” project (Fase 1 
en Fase 2 gecombineerd) kan tot 2030 produceren. 
 
Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken 
Het winningsplan De Wijk Fase 2 is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking 
getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. Dit zijn de 
provincies Overijssel en Drenthe, de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Staphorst en Meppel en het 
waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen, de Technische 
commissie bodembeweging en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle hierover uitgebrachte adviezen 
zaten bij de onderliggende stukken die ter inzage lagen. 
 
Informatieavonden  
Er is 1 inloopavond georganiseerd, waar medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat en van de NAM aanwezig waren om vragen te beantwoorden. De inloopavond vond plaats 
op 22 november 2017 van 19.30 tot 21.00 uur in Dorpshuis De Schakel, Prinses Margrietlaan 1, 
7958 SB Koekange. Men kon hier formeel een zienswijze of reactie geven op het ontwerp-
instemmingsbesluit. 
 
Zienswijzen en reacties 
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 5 zienswijzen 
binnengekomen (waarvan 5 uniek) en 7 reacties van overheden. De zienswijzen en reacties zijn 
integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van 
http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-de-wijk-fase-ii   
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen en reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een 
ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 5 
kan bij het ontvangen registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden 
opgezocht.  
 
Verdere procedure  
Bij het instemmingsbesluit in de antwoordnota op de zienswijzen en reacties wordt aangegeven of en 
hoe met de zienswijzen en reacties rekening is gehouden. Het moment waarop de terinzagelegging 
plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere lokale huis-aan-huis bladen en op 
http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-de-wijk-fase-ii. Een belanghebbende die op het ontwerp 
van een instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat besluit beroep 
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Kennisgeving 
Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan voor De Wijk Fase 2, Ministerie van Economische Zaken
Van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor het gewijzigde winningsplan voor De Wijk Fase 2 ter inzage.  
Iedereen kan reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat. 

Wat betekent de gewijzigde gaswinning voor De Wijk Fase 2? 
Het gasveld De Wijk Fase 2 (in groen aangegeven op de kaart) wordt door de Nederlandse 
Aardolie Maatschappij B.V. weer in productie genomen. Het De Wijk gasveld bestaat uit 
twee delen, een deel op een diepte van ongeveer 500 meter en een dieper gelegen deel, 
Fase 1 (niet getoond op de kaart), tussen de 1100 en 1400 meter onder NAP. Het winningsplan 
voor De Wijk Fase 2 betreft het ondiep gelegen deel dat in de periode 1959-1990 al in 
productie is geweest. De productie en injectie zal plaatsvinden van de vier reeds bestaande 
locaties WYK-16, -17, -24 en -26 en twee nieuw aan te leggen locaties WYK-100 en WYK-
200. De gaswinning uit De Wijk fase 2 zal gebeuren met behulp van stikstof injectie.  
Het totale “Aardgas+” project (Fase 1 en Fase 2 gecombineerd) kan tot 2030 produceren.

Ontwerp-instemmingsbesluit en onderliggende stukken
Het winningsplan De Wijk Fase 2 is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking  
getreden Mijnbouwwet, voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale overheden. 
Dit zijn de provincies Overijssel en Drenthe, de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, 
Staphorst en Meppel en het waterschap Drents Overijsselse Delta. Daarnaast zijn Staats- 
toezicht op de Mijnen, de Technische commissie bodembeweging en de Mijnraad om 
advies gevraagd. Alle hierover uitgebrachte adviezen zitten bij de onderliggende stukken 
die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017  
het ontwerp-instemmingsbesluit en de onderliggende stukken inzien op  
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere 
openingstijden op de volgende locaties: 
• Gemeente Hoogeveen, Raadhuisplein 24, 7901 BW Hoogeveen [1, 7901 BP]
• Gemeente De Wolden, Raadhuisstraat 2, 7921 GD Zuidwolde
• Ministerie van Economische Zaken, Bezuidenhoutseweg 73, 2594 AC Den Haag
• Gemeente Staphorst, Binnenweg 26, 7951 DE Staphorst

Uw zienswijze indienen?
U kunt van vrijdag 3 november 2017 tot en met donderdag 14 december 2017 reageren  
op het ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken.  

In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het ontwerp-instemmingsbesluit 
met het winningsplan en de onderliggende stukken. 
U kunt hierbij denken aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerp-
instemmingsbesluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerp-instemmings- 
besluit een zienswijze hebben ingebracht, later tegen het instemmingsbesluit beroep 
kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inloopbijeenkomst
U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst. Hier kunt u vragen stellen en informatie 
krijgen over de gaswinning De Wijk Fase 2 en de procedure. Medewerkers van het ministerie 
van EZ en van de NAM zijn aanwezig. 

De inloopbijeenkomst wordt gehouden op woensdag 22 november 2017 van 19.30 tot 
21.00 uur in Dorpshuis De Schakel, Prinses Margrietlaan 1, 7958 SB Koekange.

Hoe kunt u reageren?
U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: Ministerie van 
Economische Zaken, Inspraakpunt Winningsplan De Wijk Fase 2, Postbus 248, 2250 AE 
Voorschoten. 

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent  
met uw naam en adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars.

Daarnaast kunt u bij de inloopbijeenkomsten uw zienswijze mondeling geven; er is een 
notulist aanwezig om uw zienswijze op te schrijven. Zienswijzen per e-mail worden in 
deze procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen?
Alle zienswijzen worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een nota 
van antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen in het definitieve 
instemmingsbesluit zijn verwerkt.

Het definitieve besluit wordt naar verwachting begin 2018 ter inzage gelegd. 
Hiertegen staat dan beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in onder  
andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen.

Wilt u meer weten? 
Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op werkdagen tussen  
09.30 – 12.00 uur contact opnemen met Wiebe van Driel (070) 378 6835. 
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Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reacties en zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 7 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 34. 

Zienswijzen en reacties op ontwerp-instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN DE WIJK FASE 2’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
GW11-OIB-0001 0001  
GW11-OIB-0002 0002  
GW11-OIB-0003 0003  
GW11-OIB-0004  R004 
GW11-OIB-0005  R005 
GW11-OIB-0006 0006  
GW11-OIB-0007  R007 
GW11-OIB-0008  R008 
GW11-OIB-0009 0009  
GW11-OIB-0010  R010 
GW11-OIB-0011  R011 
GW11-OIB-0012  R012 
 

5 van 68



Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen 

Zienswijzen en reacties op ontwerp- instemmingsbesluit wijziging ‘WINNINGSPLAN DE WIJK FASE 2’ 

Zienswijze- / 
reactienummer 

Organisatie 

R012 Drents Overijsselse Delta, Dagelijks Bestuur, ZWOLLE 
R005 Gemeente De Wolden, College van Burgemeester en Wethouders, ZUIDWOLDE 
R011 Gemeente Hardenberg, College van Burgemeester en Wethouders, HARDENBERG 
R010 Gemeente Meppel, College van Burgmeester en Wethouders, MEPPEL 
R007 Gemeente Staphorst, College van Burgemeester en Wethouders, STAPHORST 
0009 Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., ASSEN 
R004 Provincie Drenthe, Gedeputeerde Staten, ASSEN 
R008 Provincie Overijssel, Gedeputeerde Staten, ZWOLLE 
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Reactie R004 tot en met R012 
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provinciehuis Westerbrink 1, Assen 
postadres Postbus 122, 9400 AC Assen 

www.drenthe.nl 
(059i) 36 55 55 

Aan: 

de minister van Economische Zaken en Klimaat 

t.a.v. het lnspraakpunt Winningsplan De Wijk Fase 2 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Assen, 11 december 2017 
Ons kenmerk 49/4.1/2017003385 
Behandeld door  (0592)  

R004 

provinde J)renthe 

0 9 DEC2017 

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Gaswinningsplan De Wijk Fase 2 

Geachte minister, 

Op 9 december 2016 ontvingen wij het verzoek tot het uitbrengen van advies over het 

winningsplan De Wijk Fase 2 van de Nederlandse Aardoliemaatschappij BV (NAM). 

Op 9 maart 2017 stuurden wij u ons advies. Op 3 november 2017 ontvingen wij uw 

ontwerp-instemmingsbesluit. Met deze brief sturen wij u onze zienswijze op dit besluit. 

Net als bij ons advies hebben wij onze zienswijze afgestemd met de overige be

trokken decentrale adviseurs. Op deze manier kunnen wij gezamenlijk als decentrale 

overheden zorg dragen voor een goede ruimtelijke ordening, waarin al onze belangen 

en verantwoordelijkheden integraal zijn meegenomen. Het waterschap Drents 

Overijsselse Delta heeft hierin in dit geval een belangrijke taak te vervullen. In dit 

kader achten wij het van belang dat u oog hebt voor de zorgen die het waterschap 

heeft met betrekking tot de uitvoering van deze taak. 

Wij hebben vastgesteld dat u grote delen van ons advies hebt overgenomen. Wij con

stateren dat u onze zorgen met betrekking tot de mogelijke effecten van deze gaswin

ning deelt door te stellen dat de gaswinning dient te worden gemonitord 'met de vinger 

aan de pols'. In dat kader verzoeken wij u de volgende aanpassingen aan uw ont

werp-instemmingsbesluit door te voeren. 

Artikel 3 

De eerste zin in dit artikel als volgt aan te vullen: "Voorafgaand aan de start van de 

gaswinning van De Wijk Fase 2 dient de NAM ten genoegen van de Inspecteur Ge

neraal der Mijnen een meet- en regelprotocol voor de gaswinning van De Wijk Fase 

2 in bij de minister van Economische Zaken en Klimaat". 
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Toelichting 

Wij achten het van belang dat het door de NAM ingediende protocol door uw ad

viseurs wordt beoordeeld en hun goedkeuring verkrijgt. 

Aanvullend merken wij op dat als het protocol goedgekeurd en operationeel is, wij 

hierover graag geïnformeerd worden. Wij willen dan het Staatstoezicht op de Mijnen 

(SodM) uitnodigen over dit protocol, inclusief de escalatiemodellen, voorlichting te 

geven aan onze inwoners. Een dergelijk communicatiemoment draagt eraan bij dat 

voor inwoners duidelijk is hoe met eventuele risico's en gevolgen van de gaswinning 

in hun omgeving wordt omgegaan. Dat deze informatie door de onafhankelijke toe

zichthouder wordt gegeven zal helpen het vertrouwen van de burgers in de overheid 

te vergroten. Als decentrale overheid geven wij hiermee invulling aan onze plicht onze 

inwoners zo goed mogelijk te (laten) informeren over ontwikkelingen in hun omgeving. 

Wij willen hierover bestuurlijke afspraken maken. 

Artikel 3.c 

"Bij de periodieke aanlevering van monitoringsgegevens dient een analyse van win

nings- en injectiegegevens, drukontwikkeling bij de putten en continue bodemda

lingsmetingen in relatie tot de prognose te worden gegeven." 

Dit artikel behoeft ons inziens een aanvulling, namelijk de consequenties en acties op 

het moment dat op basis van dit artikel blijkt dat de prognose voor de uiteindelijk ver

wachte bodemdaling overschreden wordt. Wij verzoeken u een artikel toe te voegen 

als volgt 

"Als uit de rapportage van artikel 3c blijkt, dat de prognose van de bodemdaling van 

maximaal 16 cm dreigt te worden overschreden, dient de gaswinning tijdelijk te 

worden stopgezet. De NAM dient over de oorzaak van deze afwijking zo spoedig 

mogelijk aan het SodM te rapporteren. Pas wanneer duidelijk is hoe de bodemdaling 

weer in lijn te krijgen is met de prognose, kan, na goedkeuring door het SodM, de 

winning hervat worden." 

Toelichting 

In uw besluit geeft u aan dat de NAM dient te zorgen voor een beslis- en escalatie

structuur in geval van bodemdaling van meer dan 1 cm per jaar en 'pore collapse' (het 

zogenaamde verkruimelen van het reservoir), maar wat dat in zal houden is niet dui

delijk. Ook stelt u dat eventuele stillegging van de winning een zaak is van de toe

zichthouder SodM. 

Wij zijn echter uitermate bezorgd dat de verwachte bodemdaling van maximaal 16 cm 

mogelijk toch (ruim) overschreden zal worden, indien niet tijdig de juiste actie wordt 

ondernomen op het moment dat prognose en feiten uiteen gaan lopen. De totale bo

demdaling van deze winning in relatie tot de omvang van de winning is reeds aan

zienlijk, zoals ook de Technische Commissie Bodembeweging in haar advies opmerkt. 

Wij willen deze daling niet verder uitgebreid zien, ook al bestaat de mogelijkheid voor 

de NAM een eventuele verdere bodemdaling te 'legitimeren' door het indienen van 

een nieuw winningsplan. 

Wij dringen er daarom bij u op aan, vanwege het voorzorgsprincipe en de onomkeer

baarheid van de mogelijke gevolgen, toch een artikel op te nemen in uw instemmings

besluit dat directe (tijdelijke) stillegging van de winning mogelijk maakt. In verband 

hiermee willen wij de situatie van het Harlingen veld noemen, waar het gasreservoir 

enigszins vergelijkbaar is met het ondiepe reservoir uit De Wijk. Hoewel de operator 

R004 
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de gaswinning al jaren geleden gestopt heeft, gaat de bodemdaling daar nog tientallen 

jaren door. Deze zal uiteindelijk uitkomen op meer dan driemaal de prognose. Een 

dergelijke situatie in het geval van De Wijk Fase 2 willen wij uiteraard voorkomen. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

wnd. secretaris voorzitter 

wa/coll. 

R004 
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gemeente 

DE WOLDEN 

Postadres 

Postbus 20 

l lllll l Il llll lll llllll 11111 11111 11111 11111 111111111 1111 

DATUM 12 december 2017 

Ministerie van Economische Zaken 
Inspraakpunt Winningsplan De Wijk Fase 2 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

ONDERWERP Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit winningsplan De Wijk Il 
ONS KENMERK Z.022464/D.040604 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 8 december 2016 ontvingen wij het verzoek tot het uitbrengen van 
advies over het winningsplan De Wijk Fase 2 van de Nederlandse 

Aardoliemaatschappij B.V. (NAM). Op 7 maart 2017 stuurden wij u ons 
advies. Op 3 november 2017 ontvingen wij uw ontwerp

instemmingsbesluit. 

Wij hebben kennis genomen van uw ontwerp-instemmingsbesluit. Net als 
ons eerdere advies stemden wij ook deze zienswijze af met de overige 
betrokken decentrale adviseurs zodat alle belangen en 

verantwoordelijkheden integraal worden meegenomen. Als gemeente De 
Wolden onderschrijven we ook de punten die bijvoorbeeld voor de 

provincie of het waterschap van belang zijn. Het dient uiteindelijk 
allemaal hetzelfde doel, namelijk onze inwoners. 

Naar aanleiding van het ontwerp instemmingsbesluit vragen we extra 
aandacht voor een goedgekeurd meetprotocol en een daarbij behorende 

duidelijk uitgewerkte escalatiestructuur. 

Daarnaast onderschrijven we de punten die vooral direct voor het 
waterschap van belang zijn. De waterhuishoudkundige maatregelen die 

nodig zijn om de gebruiksfuncties in het gebied te behouden en de 
daarbij behorende vergoeding (op voorhand) van kosten om schade te 
voorkomen zijn ook voor onze inwoners essentieel. 

In de bijlage vindt u een nadere uitwerking van onze argumenten 

7920 AA Zuidwolde 

Bezoekadres 

Raadhuisstraat 2 

7921 GD Zuidwolde 

Telefoon 

14 0528 

E-mail 

gemeente@dewolden.nl 

Internet 

dewolden.nl 

PAGINA 1 VAN 2 

R005 
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gemeente 

DE WOLDEN 

Postadres 

Postbus 20 

7920 AA Zuidwolde 

Bezoekadres 

Raadhuisstraat 2 

7921 GD Zuidwolde 

Telefoon 

14 0528 

E-mail 

gemeente@dewolden.nl 

Internet 

dewolden.nl 

PAGINA 2 VAN 2 

Z.022464/D.040604 

Vragen 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 
Mattijs Wendt. Wilt u bij correspondentie altijd het kenmerk van deze 
brief vermelden? 

Met vrien e jke groet, 
Namens u gemeester en wethouders, 

Afdelingshoofd, afdeling Economie en Leefomgeving 

Bijlage(n): 
"Zienswijze gemeente De Wolden op ontwerp instemmingsbesluit 
Winningsplan De Wijk Il" 

R005 
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Bijlage: Zienswijze gemeente De Wolden op ontwerp instemmingsbesluit Winningsplan De Wijk Il 

De volgende punten willen we indienen naar aanleiding van het ontwerp instemmingsbesluit: 

a. Een opmerking bij artikel 3c "Bij de periodieke aanlevering van monitoringsgegevens dient 

een analyse van winnings- en injectiegegevens, drukontwikkeling bij de putten en continue 

bodemdalingsmetingen in relatie tot de prognose te worden gegeven." 

b. De eerste zin in artikel 3 als volgt aan te vullen: 'Voorafgaand aan de start van de gaswinning 

van De Wijk Fase 2 dient de NAM ten genoegen van de Inspecteur Generaal der Mijnen een 

meet- en regelprotocol voor de gaswinning van De Wijk Fase 2 in bij de Minister van 

Economische Zaken en Klimaat'. 

Onderstaande punten zijn vooral van het waterschap direct van belang. Mede door de mogelijke 

gevolgen voor onze inwoners onderschrijven we deze punten graag: 

c. Het waterhuishoudkundig onderzoek, waarop het ontwerp instemmingsbesluit is gebaseerd, 

geeft bij bodemdaling de gevolgen op de waterhuishouding weer. Echter, dit onderzoek 

benoemt niet de gevolgen van deze bodemdaling op de gebruiksfuncties in het gebied en de 

maatregelen die nodig zijn om deze functies te behouden. De kosten voor het nemen van de 

maatregelen, zijn mogelijk zeer significant. 

d. Het ontwerp instemmingsbesluit verwijst naar wet- en regelgeving om geleden schade 

vergoed te krijgen. Het ontwerp instemmingsbesluit voorziet echter niet in het op voorhand 

vergoed krijgen van kosten om voorzienbare schade te voorkomen (en daarmee de functies 

in het gebied te handhaven). 

Toelichting op a. 
In het concept besluit staat bij artikel 3c: "Bij de periodieke aanlevering van monitoringsgegevens 

dient een analyse van winnings- en injectiegegevens, drukontwikkeling bij de putten en continue 

bodemdalingsmetingen in relatie tot de prognose te worden gegeven." 

Dit artikel behoeft ons inziens een aanvulling, namelijk de consequenties en acties, op het moment 

dat op basis van de gegevens en analyses bedoeld in dit artikel blijkt dat de prognose voor de 

uiteindelijk verwachte bodemdaling overschreden wordt. Wij verzoeken u een artikel toe te voegen 

als volgt: 

'Als uit de rapportage van artikel 3c blijkt, dat de prognose van de bodemdaling van maximaal 16 cm 

dreigt te worden overschreden, dan dient de gaswinning en/of stikstof injectie (tijdelijk) te worden 

stopgezet. Pas wanneer duidelijk is hoe de bodemdaling weer in lijn te krijgen is met de prognose, 

kan, na goedkeuring door SodM de winning hervat worden.' 

In uw besluit geeft U aan dat NAM dient te zorgen voor een beslis- en escalatiestructuren, zowel in 

het geval van een bodemdaling van meer dan 1 cm per jaar als wel in het geval dat er 'pare collapse' 

optreedt (het verkruimelen van het reservoir). In uw ontwerp instemmingsbesluit besteedt u veel 

aandacht aan de monitoring van de mogelijke effecten van de voorgenomen winning. Naar ons idee 

zijn de maatregelen en acties die onderdeel zouden moeten zijn van beide escalatiemodellen niet 

voldoende geborgd in uw ontwerp instemmingsbesluit. 

Indien niet tijdig de juiste actie wordt ondernomen op het moment dat prognose en feiten uiteen 

gaan lopen, bestaat de kans dat de verwachte bodemdaling van maximaal 16 cm mogelijk toch (ruim) 

overschreden zal worden. De mitigerende maatregelen die zullen worden getroffen om de effecten 

van 16 cm bodemdaling op te vangen zijn dan namelijk niet meer toereikend. De totale bodemdaling 

van deze winning in relatie tot de omvang van de winning is aanzienlijk, zoals ook de Technische 

Commissie Bodembeweging in haar advies opmerkt. Wij willen deze daling niet verder uitgebreid 
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zien, ook al bestaat de mogelijkheid voor de NAM een eventuele verdere bodemdaling te 

'legitimeren' door het indienen van een nieuw winningsplan. 

Wij dringen er daarom bij u op aan, vanwege het voorzorgsprincipe, de onomkeerbaarheid van de 

mogelijke gevolgen en belang van een gedegen, constructieve en transparante communicatie 

richting de burgers, een artikel op te nemen in uw instemmingsbesluit, dat de directe (tijdelijke) 

stillegging van de winning mogelijk maakt, conform aan het "hand aan de kraan" principe. In verband 

hiermee willen wij de situatie van het Harlingen veld noemen, waar het gasreservoir enigszins 

vergelijkbaar is met het ondiepe reservoir uit De Wijk. Hoewel de operator de gaswinning al jaren 

geleden gestopt heeft, gaat de bodemdaling daar nog tientallen jaren door. Deze zal uiteindelijk 

uitkomen op meer dan driemaal de prognose. Een dergelijke situatie in het geval van De Wijk Fase 2 

willen wij uiteraard voorkomen. 

Toelichting op b. 

Wij achten het van belang dat het door NAM ingediende meet- en regelprotocol door uw adviseurs 

wordt beoordeeld en hun goedkeuring verkrijgt. Aanvullend merken wij op dat als het protocol 

voldoet en operationeel is, wij hierover graag geïnformeerd worden. In uw ontwerp 

instemmingsbesluit wordt vermeld: 

"De minister onderschrijft dat inzake het winningsplan voor De Wijk Fase 2 de communicatie vanuit 

zowel de NAM, als de minister naar alle betrokken partijen zorgvuldig en publieksvriendelijk moet, 

zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd over de (gevolgen van de) 

gaswinning." 

Wij willen, na goedkeuring van het meet- en regelprotocol, het Staatstoezicht op de Mijnen, als 

betrokken partij bij het winningsplan de Wijk fase 2, uitnodigen voorlichting te geven aan onze 

inwoners over de gevolgen van de voorgenomen winning en het daarbij horende meet en regel 

protocol, inclusief de escalatiemodellen. Een dergelijk communicatiemoment draagt eraan bij dat het 

voor inwoners duidelijk is hoe met eventuele risico's en gevolgen van de gaswinning in hun omgeving 

wordt omgegaan. Als decentrale overheid geven wij hiermee invulling aan onze plicht onze inwoners 

zo goed mogelijk te (laten) informeren over ontwikkelingen in hun omgeving. Wij willen hierover 

bestuurlijke afspraken maken. 

Er wordt in dit gebied al sinds de jaren '60 gas gewonnen. De relatie tussen de NAM en het 

betreffende gebied in onze gemeente is goed. Wij adviseren om hieraan te blijven werken door 

volledig en tijdig te informeren. 

Toelichting op c. 

Het waterhuishoudkundig onderzoek uit 20151, waarnaar in het voorliggende ontwerp 

instemmingsbesluit wordt gerefereerd, geeft slechts de gevolgen op de waterhuishouding weer bij 

de verwachte bodemdaling. Echter, dit onderzoek benoemt niet de gevolgen van deze bodemdaling 

op de gebruiksfuncties in het gebied en de maatregelen die nodig zijn om deze functies te behouden. 

Daarnaast is het onderzoek uit 2015 gebaseerd op de toenmalige verwachte bodemdaling van 

maximaal 14 cm in het jaar 2060, daar waar in het ontwerp instemmingsbesluit uitgegaan wordt van 

maximaal 16 cm in het jaar 2060. 

Om de bovenstaande redenen hebben de genoemde decentrale overheden inmiddels opdracht 

gegeven tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek. 

In het aanvullende onderzoek wordt uitgegaan van een bodemdaling van maximaal 16 cm in 2060. 

Het zal aantonen welke gevolgen de bodemdaling heeft voor de gebruiksfuncties in het gebied en 

levert een maatregelenpakket, uitvoeringsplanning en een overzicht van de daarbij behorende 
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kosten. Deze kosten kunnen mogelijk zeer significant zijn (bijvoorbeeld dijkverhoging, aanpassen 

sluizencomplex, gemalen en andere inliggende waterhuishoudkundige kunstwerken). 

Wanneer de resultaten uit dit onderzoek bekend zijn (juni 2018) hebben alle betrokken decentrale 

overheden een completer beeld van de gevolgen van de bodemdaling als gevolg van de gaswinning. 

Terzijde, de decentrale overheden en de NAM hebben de bodemdalingscommissie Fryslän gevraagd 

om als onafhankelijk toezichthouder toe te zien op de kwaliteit van dit onderzoek. 

Gelet op: 

1. De genoemde beperking van het waterhuishoudkundig onderzoek uit 2015; 
2. Het op dit moment ontbreken van een maatregelenpakket en overzicht van de daarbij 

behorende kosten (die mogelijk zeer significant zijn); 

3. De relatief korte periode waarin de informatie uit het aanvullend onderzoek wel bekend is 

(juni 2018); 

verzoeken wij u de informatie uit het aanvullende onderzoek (zijnde het maatregelenpakket en het 

overzicht van de daarbij bijbehorende kosten) te betrekken in uw definitieve instemmingsbesluit. 

Zodat dit als de basis dient voor het aangaan van een overeenkomst tussen de betrokken decentrale 

overheden en de NAM. 

Toelichting op d. 

Het ontwerp instemmingsbesluit verwijst naar wet- en regelgeving om geleden schade vergoed te 

krijgen. Het valt ons daarbij op dat in het ontwerp instemmingsbesluit enkel gesproken wordt over 

vergoeding van geleden schade. Het ontwerp instemmingsbesluit voorziet niet in het op voorhand 

vergoed krijgen van te maken kosten om voorzienbare schade te voorkomen (en daarmee de 

functies in het gebied te behouden). 

Wij zien dan ook graag dat u in uw instemmingsbesluit een waarborg biedt voor vergoeding van het 

totale schade aspect (waaronder dan uitdrukkelijk begrepen het maken van kosten ten behoeve van 

het voorkomen van schade). 

Een bevestiging en borging van punt CS uit het winningsplan van de NAM "Eventuele kosten die 

voortvloeien uit het nemen van mitigerende maatregelen als gevolg van veranderingen in de 

grondwaterspiegel door de bodemdaling zullen worden vergoed door de NAM." biedt hiervoor een 

ingang. Wij zien daarbij graag een verwijzing naar de resultaten van het aanvullende onderzoek, zoals 

staat benoemd onder punt c. 

Samenvattend 

Met deze zienswijze hebben wij onze punten van zorg geuit en verzoeken wij u daaromtrent 

aanpassingen te doen in uw instemmingsbesluit. 
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Onderwerp 

1 3 DEC. 2017 
zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluitwinningsplan De Wijk fase 2 

Geachte meneer I mevrouw, 

Op 3 november 2017 ontvingen wij uw ontwerp-instemmingsbesluit wijziging winningsplan De Wijk fase 2 . .  

Via dit schrijven sturen wij u onze zienswijze op dit besluit. 

Wij hebben onze zienswijze afgestemd met de overige betrokken decentrale adviseurs. Op deze manier 

kunnen wij gezamenlijk als decentrale overheden zorg dragen voor een goede ruimtelijke ordening waarin al 

onze belangen en verantwoordelijkheden integraal zijn meegenomen. 

Zienswijze 

Wij hebben tot ons genoegen vastgesteld dat u grote delen van ons advies heeft overgenomen. Wij zijn blij dat 

u onze zorgen met betrekking tot de mogelijke effecten van deze gaswinning deelt door te stellen dat de 

gaswinning dient te worden gemonitord 'met de vinger aan de pols' principe. Echter we zijn van mening dat 

enkele aspecten beter geborgd moeten worden, door aanvullend gebruik te maken van het "hand aan de 

kraan" principe. In dat kader verzoeken wij u de volgende aanpassingen aan uw ontwerp-instemmingsbes luit 

door te voeren. 

1. artikel 3: 

De eerste zin in dit artikel als volgt aan te vullen: 'Voorafgaand aan de start van de gaswinning van De Wijk 

Fase 2 dient de NAM ter goedkeuring door de Inspecteur Generaal der Mijnen een meet- en regelprotoco l 

voor de gaswinning van De Wijk Fase 2 in bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat'. 

Toelichting 

Wij achten het van belang dat het door NAM ingediende protocol door uw adviseurs wordt beoordeeld en hun 

goedkeuring verkrijgt. 

Aanvullend merken wij op dat als het protoco l voldoet en operationeel is, 

wij hierover graag geïnformeerd worden. In uw ontwerp instemmingsbesluit wordt vermeld: 
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gemeente 

Staphorst 
Hoe minister onderschrijft dat inzake het winningsplan voor De Wijk Fase 2 de communicatie vanuit zowel de 

NAM, als de minister naar alle betrokken partijen zorgvuldig en publieksvriendelijk moet, zodat burgers 

gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd over de (gevolgen van de) gaswinning." 

Wij willen, na goedkeuring van het meet- en regelprotocol, het Staatstoezicht op de Mijnen, als betrokken 

partij bij het winningsplan de Wijk fase 2, uitnodigen voorlichting te geven aan onze inwoners over de 

gevolgen van de voorgenomen winning en het daarbij horende meet- en regel protocol, inclusief de escalatie 

modellen. Een dergelijk communicatiemoment draagt eraan bij dat het voor inwoners duidelijk is hoe met 

eventuele risico's en gevolgen van de gaswinning in hun omgeving wordt omgegaan. Dat deze informatie door 

de onafhankelijke toezichthouder wordt gegeven. zal helpen het vertrouwen van de burgers in de overheid te 

vergroten. Als decentrale overheid geven wij hiermee invulling aan onze plicht onze inwoners zo goed 

mogelijk te (laten) informeren over ontwikkelingen in hun omgeving. Wij willen hierover bestuurlijke afspraken 

maken. 

2. artikel 3 c 

Huidige tekst 
'Bij de periodieke aanlevering van monitoringsgegevens dient een anafyse van winnings- en injectiegegevens, 

drukontwikkeling bij de putten en continue bodemdalingsmetingen in relatie tot de prognose te worden gegeven.' 

Dit artikel behoeft ons inziens een aanvulling. namelijk de consequenties en acties, op het moment dat o p  

basis van de gegevens e n  analyses bedoeld i n  dit artikel blijkt dat d e  prognose voor d e  uiteindelijk verwachte 

bodemdaling overschreden wordt. Wij verzoeken u een artikel toe te voegen als volgt: 

Aanvullin& 

'Als uit de rapportage van artikel 3c blijkt, dat de prognose van de bodemdaling van maximaal 16 cm dreigt te 

worden overschreden, dan dient de gaswinning en/of stikstof injectie (tijdelijk) te worden stopgezet Pas w anneer 

duidelijk i s  hoe de bodemdaling weer in lijn te krijgen is met de prognose, kan, na goedkeuring door SodM, de 

winning hervat worden.' 

Toeljchtin& 

In uw besluit geeft u aan dat NAM dient te zorgen voor een beslis- en escalatiestructuren, zowel in het geval 

van een bodemdaling van meer dan 1 cm per jaar, als wel in het geval dat er 'pore collapse' optreedt (het 

verkruimelen van het reservoir). In uw ontwerp instemmingsbesluit besteedt u veel aandacht aan de 

monitoring van de mogelijke effecten van de voorgenomen winning. Naar ons idee zijn de maatregelen en 

acties die onderdeel zouden moeten zijn van beide escalatie modellen niet voldoende geborgd in uw ontwerp 

instemmingsbesluit. 

Wij zijn uitermate bezorgd dat de verwachte bodemdaling van maximaal 16 cm mogelijk toch (ruim) 

overschreden zal worden, indien niet tijdig de juiste actie wordt ondernomen op het moment dat prognose en 

feiten uiteen gaan lopen. De mitigerende maatregelen die zullen worden getroffen om de effecten van 16 cm 

bodemdaling op te vangen zijn dan namelijk niet meer toereikend. De totale bodemdaling van deze winning in 

relatie tot de omvang van de winning is aanzienlijk, zoals de Technische Commissie Bodembeweging in haar 

advies opmerkt. Wij willen deze daling niet verder uitgebreid zien, ook al bestaat de mogelijkheid voor de NAM 

een eventuele verdere bodemdaling te 'legitimeren' door het indienen van een nieuw wlnningsplan. 
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gemeente 

Staphorst 
Wij dringen er daarom bij u op aan, vanwege het voorzorgsprincipe, de onomkeerbaarheid van de mogelijke 

gevolgen en het belang van een gedegen, constructieve en transparante communicatie richting de burgers, 

een artikel op te nemen, dat de directe (tijdelijke) stillegging van de winning mogelijk maakt, conform aan het 

#hand-aan-de-kraan" principe. In verband hiermee willen wij de situatie van het Harlingen veld noemen, waar 

het gasreservoir enigszins vergel ijkbaar is met het ondiepe reservoir uit De Wijk. Hoewel de operator de 

gaswinning a l  jaren geleden gestopt heeft, gaat de bodemdaling daarnog tientallen jaren door. Deze zal 

uiteindelijk uitkomen op meer dan drie maal de prognose. Een dergelijke situatie in het geval van De Wijk Fase 

2 willen wij uiteraard voorkomen. 

3. waterhuishouding. 

In het kader van de ter inzage legging van het ontwerp-instemmingsbesluit is tevens een zienswijze ingediend 

door het Waterschap Drents Overijsselse Delta, waarin met name ingegaan wordt op de effecten van de 

winning op de waterhuishouding. Gesteld wordt dat de overheden, waaronder de gemeente Staphorst, 

opteren voor het handhaven van de verschillende functies voor het gebruik van de gronden. Voor zo ver nodig 

benadrukken wij hlerbi1 dat dit uitgangspunt door ons wordt onderschreven en dat wij de zienswijze van het 

waterschap delen. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 

Burgemeester en wethouders van Staphorst, 

de secretaris, de burgemt::e:M.@4........_ 
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Onderwerp: Zienswijze o p  ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan D e  Wijk- fase 2 

Geachte heer/mevrouw, 

Op 9 december 2016 ontvingen wij uw verzoek tot het uitbrengen van advies over het 

winningsplan De Wijk Fase 2 van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (NAM). 

Op 9 maart 2017 stuurden wij u ons advies toe. Op 3 november 2017 ontvingen wij uw 

ontwerp-instemmingsbesluit. Met deze brief sturen wij u onze zienswijze op dit besluit. 

Wij hebben onze zienswijze afgestemd met de overige betrokken decentrale adviseurs. 
Op deze manier kunnen wij gezamenlijk als decentrale overheden zorg dragen voor een goede 

ruimtelijke ordening waarin al onze belangen en verantwoordelijkheden integraal zijn 

meegenomen. Het Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft hierin in dit geval een 

belangrijke taak te vervullen. In dit kader achten wij het van belang dat u oog heeft voor de 

zorgen die het waterschap heeft met betrekking tot de uitvoering van deze taak. 

Wij hebben tot ons genoegen vastgesteld dat u grote delen van ons advies heeft 

overgenomen. Wij zijn blij dat u onze zorgen met betrekking tot de mogelijke effecten van 

deze gaswinning deelt door te stellen dat de gaswinning dient te worden gemonitord 'met de 

vinger aan de pols' principe. Echter we zijn van mening dat enkele aspecten beter geborgd 

moeten worden, door aanvullend gebruik te maken van het "hand aan de kraan" principe. 

In dat kader verzoeken wij u de volgende aanpassingen aan uw ontwerp-instemmingsbesluit 

door te voeren. 

Artik�I 3: 

De eerste zin in dit artikel als volgt aan te vullen: 'Voorafgaand aan de start van de 

gaswinning van De Wijk Fase 2 dient de NAM ter goedkeuring door de Inspecteur 

Generaal der Mijnen een meet- en regelprotocol voor de gaswinning van De Wijk Fase 2 in 

bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat'. 

Toelichting 

Wij achten het van belang dat het door NAM ingediende protocol door uw adviseurs wordt 

beoordeeld en hun goedkeuring verkrijgt. 

Aanvullend merken wij op dat als het protocol voldoet en operationeel is, 

wij hierover graag geïnformeerd worden. In uw ontwerp instemmingsbesluit wordt vermeld: 

"De minister onderschrijft dat inzake het winningsplan voor De Wijk Fase 2 de communicatie 

vanuit zowel de NAM, als de minister naar alle betrokken partijen zorgvuldig en 
publieksvriendelijk moet, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden 

geïnformeerd over de (gevolgen van de) gaswinning." 
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Zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan De Wijk fase 2 

Wij willen, na goedkeuring van het meet en regelprotocol, het Staatstoezicht op de Mijnen, 

als betrokken partij bij het winningsplan de Wijk fase 2, uitnodigen voorlichting te geven aan 
onze inwoners over de gevolgen van de voorgenomen winning en het daarbij horende meet 

en regel protocol, inclusief de escalatie modellen. Een dergelijk communicatiemoment draagt 

eraan bij dat het voor inwoners duidelijk is hoe met eventuele risico's en gevolgen van de 

gaswinning in hun omgeving wordt omgegaan. Dat deze informatie door de onafhankelijke 
toezichthouder wordt gegeven, zal helpen het vertrouwen van de burgers in de overheid te 

vergroten. Als decentrale overheid geven wij hiermee invulling aan onze plicht onze inwoners 

zo goed mogelijk te (laten) informeren over ontwikkelingen in hun omgeving. Wij willen 
hierover bestuurlijke afspraken maken. 

Artikel 3.c 

'Bij de periodieke aanlevering van monitoringsgegevens dient een analyse van winnings en 

injectiegegevens, drukontwikkeling bij de putten en continue bodemdalingsmetingen in relatie 

tot de prognose te worden gegeven.' 

Dit artikel behoeft ons inziens een aanvulling, namelijk de consequenties en acties, op het 

moment dat op basis van de gegevens en analyses bedoeld in dit artikel blijkt dat de prognose 

voor de uiteindelijk verwachte bodemdaling overschreden wordt. Wij verzoeken u een artikel 

toe te voegen als volgt: 

'Als uit de rapportage van artikel 3c blijkt, dat de prognose van de bodemdaling van maximaal 
16 cm dreigt te worden overschreden, dan dient de gaswinning en/of stikstof injectie (tijdelijk) 

te worden stopgezet. Pas wanneer duidelijk is hoe de bodemdaling weer in lijn te krijgen is 

met de prognose, kan, na goedkeuring door SodM, de winning hervat worden.' 

Toelichting 

In uw besluit geeft U aan dat NAM dient te zorgen voor een beslis en escalatiestructuren, 

zowel in het geval van een bodemdaling van meer dan 1 cm per jaar, als wel in het geval dat 

er 'pore collapse' optreedt (het verkruimelen van het reservoir). In uw ontwerp 

instemmingsbesluit besteedt u veel aandacht aan de monitoring van de mogelijke effecten van 

de voorgenomen winning. Naar ons idee zijn de maatregelen en acties die onderdeel zouden 
moeten zijn van beide escalatie modellen niet voldoende geborgd in uw ontwerp 

instemmingsbesluit. 

Wij zijn uitermate bezorgd dat de verwachte bodemdaling van maximaal 16 cm mogelijk toch 

(ruim) overschreden zal worden, indien niet tijdig de juiste actie wordt ondernomen op het 

moment dat prognose en feiten uiteen gaan lopen. De mitigerende maatregelen die zullen 

worden getroffen om de effecten van 16 cm bodemdaling op te vangen zijn dan namelijk niet 

meer toereikend. De totale bodemdaling van deze winning in relatie tot de omvang van de 
winning is aanzienlijk, zoals de Technische Commissie Bodembeweging in haar advies 

opmerkt. Wij willen deze daling niet verder uitgebreid zien, ook al bestaat de mogelijkheid 

voor de NAM een eventuele verdere bodemdaling te 'legitimeren' door het indienen van een 

nieuw winningsplan. 

Wij dringen er daarom bij u op aan, vanwege het voorzorgsprincipe, de onomkeerbaarheid van 

de mogelijke gevolgen en het belang van een gedegen, constructieve en transparante 

communicatie richting de burgers, een artikel op te nemen, dat de directe (tijdelijke) 

stillegging van de winning mogelijk maakt, conform aan het "hand aan de kraan" principe. 
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In verband hiermee willen wij de situatie van het Harlingen veld noemen, waar het 

gasreservoir enigszins vergelijkbaar is met het ondiepe reservoir uit De Wijk. Hoewel de 

operator de gaswinning al jaren geleden gestopt heeft, gaat de bodemdaling daar nog 

tientallen jaren door. Deze zal uiteindelijk uitkomen op meer dan drie maal de prognose. Een 

dergelijke situatie in het geval van De Wijk Fase 2 willen wij uiteraard voorkomen. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Gedepu eerde Staten van Overijssel, 

ROOS 

verijssel 
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Datum 1 � OfC, 2017 

Onderwerp Zienswijze ontwerp instemmingsbesluit winningsplan De Wijk Fase 2 

Geachte Minister, 

Op 9 december 2016 ontvingen wij van u het verzoek tot het uitbrengen van 
advies over het winningsplan De Wijk Fase 2 van de Nederlandse 
Aardoliemaatschappij B.V. (NAM). Wij hebben u op 28 maart 2017 ons advies 
toegezonden. Op 3 november 2017 ontvingen wij uw ontwerp-instemmingsbesluit. 

Zienswijze 
Wij hebben kennis genomen van uw ontwerp-instemmingsbesluit en hebben ons 
zienswijze verwoord in de bijlage die bij deze brief is bijgevoegd. 

Afstemming met decentrale adviseurs 
Net als ons advies stemden wij onze zienswijze af met de overige betrokken 
decentrale adviseurs zodat al onze belangen en verantwoordelijkheden voor een 
goede ruimtelijke ordening en een passende bijbehorende waterhuishoudkundige 
Inrichting, integraal zijn meegenomen. 

Hoogachtend, 
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Zienswijze gemeente Meppel n.a.v. ontwerp instemmingsbesluit Winningsplan De Wijk Il 

Inleiding 
Door de winning van extra gas in gasveld De Wijk Il treedt naar verwachting tot aan het jaar 2060 

bodemdaling op van 11 tot maximaal 16 cm. Gaswinning versterkt het proces van bodemdaling. 

Uitgangspunt van provincies Drenthe en Overijssel, het waterschap Drents Overijsselse Delta en 

de gemeenten Staphorst, Hardenberg, Meppel en De Wolden, is dat de verschillende functies 

voor het gebruik van de gronden in het gebied, zoals agrarisch, natuur of wonen, hetzelfde 

blijven. 

Onderstaande opmerkingen zijn in gezamenlijkheid opgesteld. Vanwege verschillende belangen 

tussen de verschillende overheden en het daarbij horende 'bevoegd gezag' zijn de argumenten 

niet voor iedereen gelijk. Toch willen we als gemeente Meppel ook de punten die bijvoorbeeld 

voor de provincie of het waterschap direct van belang zijn wel onderschrijven. Het dient 

uiteindelijk allemaal hetzelfde belang, namelijk onze inwoners. 

Inhoudelijke reactie 
De volgende punten willen we indienen naar aanleiding van het ontwerp instemmingsbesluit: 

a. Een opmerking bij artikel 3c "Bij de periodieke aanlevering van monitoringsgegevens 

dient een analyse van winnings- en injectiegegevens, drukontwikkeling bij de putten en 

continue bodemdalingsmetingen in relatie tot de prognose te worden gegeven." 

b. De eerste zin in artikel 3 als volgt aan te vullen: 'Voorafgaand aan de start van de 

gaswinning van De Wijk Fase 2 dient de NAM ten genoegen van de Inspecteur Generaal 
der Mijnen een meet- en regelprotocol voor de gaswinning van De Wijk Fase 2 in bij de 

Minister van Economische Zaken en Klimaat'. 

Onderstaande punten zijn vooral van het waterschap direct van belang. Mede door de mogelijke 

gevolgen voor onze inwoners onderschrijven we deze punten graag: 

c. Het waterhuishoudkundig onderzoek, waarop het ontwerp instemmingsbesluit is 

gebaseerd, geeft bij bodemdaling de gevolgen op de waterhuishouding weer. Echter, dit 

onderzoek benoemt niet de gevolgen van deze bodemdaling op de gebruiksfuncties in het 

gebied en de maatregelen die nodig zijn om deze functies te behouden. De kosten voor 

het nemen van de maatregelen, zijn mogelijk zeer significant. 

d. Het ontwerp instemmingsbesluit verwijst naar wet- en regelgeving om geleden schade 

vergoed te krijgen. Het ontwerp instemmingsbesluit voorziet echter niet in het op 

voorhand vergoed krijgen van kosten om voorzienbare schade te voorkomen (en daarmee 

de functies in het gebied te handhaven). 

Toelichting op a. 
In het concept besluit staat bij artikel 3c: "Bij de periodieke aanlevering van monitoringsgegevens 

dient een analyse van winnings- en injectiegegevens, drukontwikkeling bij de putten en continue 

bodemdalingsmetingen in relatie tot de prognose te worden gegeven." 

Dit artikel behoeft ons inziens een aanvulling, namelijk de consequenties en acties, op het 

moment dat op basis van de gegevens en analyses bedoeld in dit artikel blijkt dat de prognose 

voor de uiteindelijk verwachte bodemdaling overschreden wordt. Wij verzoeken u een artikel toe 

te voegen als volgt: 

R010 
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'Als uit de rapportage van artikel 3c blijkt, dat de prognose van de bodemdaling van maximaal 16 

cm dreigt te worden overschreden, dan dient de gaswinning en/of stikstof injectie (tijdelijk) te 

worden stopgezet. Pas wanneer duidelijk is hoe de bodemdaling weer in lijn te krijgen is met de 

prognose, kan, na goedkeuring door SodM de winning hervat worden.' 

In uw besluit geeft U aan dat NAM dient te zorgen voor een beslis- en escalatiestructuren, zowel 

in het geval van een bodemdaling van meer dan 1 cm per jaar als wel in het geval dat er 'pare 

collapse' optreedt (het verkruimelen van het reservoir). In uw ontwerp instemmingsbesluit 

besteedt u veel aandacht aan de monitoring van de mogelijke effecten van de voorgenomen 

winning. Naar ons idee zijn de maatregelen en acties die onderdeel zouden moeten zijn van beide 

escalatiemodellen niet voldoende geborgd in uw ontwerp instemmingsbesluit. 

Indien niet tijdig de juiste actie wordt ondernomen op het moment dat prognose en feiten uiteen 

gaan lopen, bestaat de kans dat de verwachte bodemdaling van maximaal 16 cm mogelijk toch 

(ruim) overschreden zal worden. De mitigerende maatregelen die zullen worden getroffen om de 

effecten van 16 cm bodemdaling op te vangen zijn dan namelijk niet meer toereikend. De totale 

bodemdaling van deze winning in relatie tot de omvang van de winning is aanzienlijk, zoals ook de 

Technische Commissie Bodembeweging in haar advies opmerkt. Wij willen deze daling niet verder 

uitgebreid zien, ook al bestaat de mogelijkheid voor de NAM een eventuele verdere bodemdaling 

te 'legitimeren' door het indienen van een nieuw winningsplan. 

Wij dringen er daarom bij u op aan, vanwege het voorzorgsprincipe, de onomkeerbaarheid van de 

mogelijke gevolgen en belang van een gedegen, constructieve en transparante communicatie 

richting de burgers, een artikel op te nemen in uw instemmingsbesluit, dat de directe (tijdelijke) 

stillegging van de winning mogelijk maakt, conform aan het "hand aan de kraan" principe. In 

verband hiermee willen wij de situatie van het Harlingen veld noemen, waar het gasreservoir 

enigszins vergelijkbaar is met het ondiepe reservoir uit De Wijk. Hoewel de operator de 

gaswinning al jaren geleden gestopt heeft, gaat de bodemdaling daar nog tientallen jaren door. 

Deze zal uiteindelijk uitkomen op meer dan driemaal de prognose. Een dergelijke situatie in het 

geval van De Wijk Fase 2 willen wij uiteraard voorkomen. 

Toelichting op b. 

Wij achten het van belang dat het door NAM ingediende meet- en regelprotocol door uw 

adviseurs wordt beoordeeld en hun goedkeuring verkrijgt. Aanvullend merken wij op dat als het 

protocol voldoet en operationeel is, wij hierover graag geïnformeerd worden. In uw ontwerp 

instemmingsbesluit wordt vermeld: 

"De minister onderschrijft dat inzake het winningsplan voor De Wijk Fase 2 de communicatie 

vanuit zowel de NAM, als de minister naar alle betrokken partijen zorgvuldig en 

publieksvriendelijk moet, zodat burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd 

over de (gevolgen van de) gaswinning." 

Wij willen, na goedkeuring van het meet- en regelprotocol, het Staatstoezicht op de Mijnen, als 

betrokken partij bij het winningsplan de Wijk fase 2, uitnodigen voorlichting te geven aan onze 

inwoners over de gevolgen van de voorgenomen winning en het daarbij horende meet en regel 

protocol, inclusief de escalatiemodellen. Een dergelijk communicatiemoment draagt eraan bij dat 

het voor inwoners duidelijk is hoe met eventuele risico's en gevolgen van de gaswinning in hun 

omgeving wordt omgegaan. Als decentrale overheid geven wij hiermee invulling aan onze plicht 

onze inwoners zo goed mogelijk te (laten) informeren over ontwikkelingen in hun omgeving. Wij 

willen hierover bestuurlijke afspraken maken. 
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Er wordt in dit gebied al sinds de jaren '60 gas gewonnen. De relatie tussen de NAM en de 

bewoners van het betreffende gebied is goed. Wij adviseren om hieraan te blijven werken door 

volledig en tijdig te informeren. 

Toelichting op c. 

Het waterhuishoudkundig onderzoek uit 2015, waarnaar in het voorliggende ontwerp 

instemmingsbesluit wordt gerefereerd, geeft slechts de gevolgen op de waterhuishouding weer 

bij de verwachte bodemdaling. Echter, dit onderzoek benoemt niet de gevolgen van deze 

bodemdaling op de gebruiksfuncties in het gebied en de maatregelen die nodig zijn om deze 

functies te behouden. Daarnaast is het onderzoek uit 2015 gebaseerd op de toenmalige 

verwachte bodemdaling van maximaal 14 cm in het jaar 2060, daar waar in het ontwerp 

i nstemmingsbesluit uitgegaan wordt van maximaal 16 cm in het jaar 2060. 

Om de bovenstaande redenen hebben de genoemde decentrale overheden inmiddels opdracht 

gegeven tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek. 

In het aanvullende onderzoek wordt uitgegaan van een bodemdaling van maximaal 16 cm in 

2060. Het zal aantonen welke gevolgen de bodemdaling heeft voor de gebruiksfuncties in het 

gebied en levert een maatregelenpakket, uitvoeringsplanning en een overzicht van de daarbij 

behorende kosten. Deze kosten kunnen mogelijk zeer significant zijn (bijvoorbeeld dijkverhoging, 

aanpassen sluizencomplex, gemalen en andere inliggende waterhuishoudkundige kunstwerken). 

Wanneer de resultaten uit dit onderzoek bekend zijn (juni 2018) hebben alle betrokken 

decentrale overheden een completer beeld van de gevolgen van de bodemdaling als gevolg van 

de gaswinning. 

Terzijde, de decentrale overheden en de NAM hebben de bodemdalingscommissie Fryslan 

gevraagd om als onafhankelijk toezichthouder toe te zien op de kwaliteit van dit onderzoek. 

Gelet op: 

1. De genoemde beperking van het waterhuishoudkundig onderzoek uit 2015; 
2. Het op dit moment ontbreken van een maatregelenpakket en overzicht van de daarbij 

behorende kosten (die mogelijk zeer significant zijn); 

3. De relatief korte periode waarin de informatie uit het aanvullend onderzoek wel bekend is 

(juni 2018); 

verzoeken wij u de informatie uit het aanvullende onderzoek (zijnde het maatregelenpakket en 

het overzicht van de daarbij bijbehorende kosten) te betrekken in uw definitieve 

instemmingsbesluit. Zodat dit als de basis dient voor het aangaan van een overeenkomst tussen 

de betrokken decentrale overheden en de NAM. 

Toelichting op d. 

Het ontwerp instemmingsbesluit verwijst naar wet- en regelgeving om geleden schade vergoed te 

krijgen. Het valt ons daarbij op dat in het ontwerp instemmingsbesluit enkel gesproken wordt 

over vergoeding van geleden schade. Het ontwerp instemmingsbesluit voorziet niet in het op 

voorhand vergoed krijgen van te maken kosten om voorzienbare schade te voorkomen (en 

daarmee de functies in het gebied te behouden). 

Wij zien dan ook graag dat u in uw instemmingsbesluit een waarborg biedt voor vergoeding van 

het totale schade aspect (waaronder dan uitdrukkelijk begrepen het maken van kosten ten 

behoeve van het voorkomen van schade). 
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Een bevestiging en borging van punt CS uit het winningsplan van de NAM "Eventuele kosten die 
voortvloeien uit het nemen van mitigerende maatregelen als gevolg van veranderingen in de 
grondwaterspiegel door de bodemdaling zullen worden vergoed door de NAM." biedt hiervoor 
een ingang. Wij zien daarbij graag een verwijzing naar de resultaten van het aanvullende 
onderzoek, zoals staat benoemd onder punt c. 

Samenvattend 

Met deze zienswijze hebben wij onze punten van zorg geuit en verzoeken wij u daaromtrent 
aanpassingen te doen in uw instemmingsbesluit. 
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Onderwerp Zienswijze n.a.v. concept instemmingsbesluit Winningsplan De Wijk I l  

Geachte heer/mevrouw, 

Inleiding 

VERZONDEN 1 2 DEC 2017 

Door de winning van extra gas in gasveld De Wijk Il treedt naar verwachting tot aan het jaar 2060 

bodemdaling op van 11 tot maximaal 16 cm. Gaswinning versterkt het proces van bodemdaling, wat 
vooral gevolgen heeft voor de waterhuishouding. 

Uitgangspunt van provincies Drenthe en Overijssel, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de 

gemeenten Staphorst, Hardenberg, Meppel en De Wolden, is dat de verschillende functies voor het 
gebruik van de gronden in het gebied, zoals agrarisch, natuur of wonen, hetzelfde blijven. Wat betreft de 

waterhuishouding betekent dit dat het gebied niet natter of droger wordt dan de huidige situatie. 

Leeswijzer 
In deze zienswijze leest u eerst de probleemschets. Hierin verwoorden wij de verwachte problemen als 

het ontwerpinstemmingsbesluit op de huidige wijze wordt vastgesteld. Vervolgens leggen wij u onze 

zienswijze voor en verzoeken wij u het instemming besluit daarop aan te passen. 

Probleemschets 
In de probleemschets lichten wij toe welke zorgen wij hebben als het ontwerpinstemmingsbesluit 

ongewijzigd wordt vastgesteld. 

De volgende twee zorgen delen wij met u, welke wij hieronder verder toelichten: 

a. Het onderzoek waarop hetontwerpinstemmingsbesluit is gebaseerd, geeft bij bodemdaling de 
gevolgen op de waterhuishouding weer. Echter, dit onderzoek benoemt niet de gevolgen van 
deze bodemdaling op de gebruiksfuncties in het gebied en de maatregelen die daarbij nodig zijn 

om deze functies te behouden. 
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b. Het ontwerpinstemm ingsbesluit verwijst naar wet- en regelgeving om geleden schade vergoed 
te krijgen. Het ontwerpinstemmingsbeslu it voorziet echter niet in het op voorhand vergoed 
krijgen van kosten om voorzienbare schade te voorkomen (en daarmee de functies in het gebied 
te behouden). 

c. De eerste zin in artikel 3 als volgt aan te vullen: 'Voorafgaand aan de start van de gaswinning van 
De Wijk Fase 2 dient de NAM ten genoegen van de Inspecteur Generaal der Mijnen een meet
en regelprotocol voor de gaswinning van De Wijk Fase 2 in bij de Minister van Economische 
Zaken en Klimaat'. 

d. Een opmerking bij artikel 3c "Bij de periodieke aanlevering van monitoringsgegevens dienteen 
analyse van winnings- en injectiegegevens, drukontwikkeling bij de putten en continue 
bodemdalingsmetingen in relatie tot de prognose te worden gegeven." 

Toelichting opa. 

Het onderzoek uit 2015, waarop het voorliggende ontwerpinstemmingsbesluit is gebaseerd, geeft bij 
bodemdaling slechts de gevolgen op de waterhuishouding weer. Echter, dit onderzoek benoemt niet de 
gevolgen van deze bodemdaling op de gebruiksfuncties in het gebied en de maatregelen die daarbij 
nodig zijn om deze functies te behouden. 
Daarnaast is het onderzoek uit 2015 gebaseerd op een verwachte bodemdaling van 14 cm, daar waar in 
het ontwerpinstemmingsbesluit van 16 cm wordt uitgegaan. 

Om de bovenstaande redenen hebben de genoemde decentrale overheden inmiddels opdracht gegeven 
tot het uitvoeren van een gezamenlijk onafhankelijk waterhuishoudkundig onderzoek. Dit is daarmee 
aanvullend op het door u in het ontwerpinstemmingsbesluitgenoemde onderzoek uit 2015. 
Dit aanvullende onderzoek moet aantonen welke gevolgen de bodemdaling heeft voor de 
gebruiksfuncties in het gebied. 

ln het aanvullende onderzoek wordt, overeenkomstig het ontwerpinstemm ingsbesluit, bovendien 
uitgegaan van een bodemdaling van 16 cm. 
Pas als de resultaten uit dit onderzoek bekend zijn (naar verwachting concept eind 012018) hebben alle 
betrokken decentrale overheden een completer beeld van de gevolgen van de bodemdaling als gevolg 
van de gaswinning. Dit onderzoek levert bovendien een maatregelenpakket op, als ook de bijbehorende 
uitvoeringsplanning en de daarbij behorende kosten. Dit met als doel dat de functies in het gebied 
behouden blijven. 1 

Terzijde, de decentrale overheden en de NAM hebben de bodemdalingscommissie Fryslan gevraagd om 
als onafhankelijk toezichthouder toe te zien op de kwaliteit van dit onderzoek. 

Gelet op het voorgaande verzoeken wij dan ook de minister de NAM te verplichten uit te gaan van de 
laatst beschikbare kennis en informatie (waaronder het hierboven genoemde aanvullende rapport) om 
met de betrokken decentrale overheden tot afspraken te komen over het treffen van maatregelen om 
schade te voorkomen en de vergoeding van de daarmee gemoeide kosten. 

Toelichting op b. 

Het ontwerpinstemmi ngsbeslu it verwijst naar wet- en regelgeving om geleden schade vergoed te 
krijgen. Het ontwerpinstemmingsbesluit voorziet echter niet in het op voorhand vergoed krijgen van 
kosten om voorzienbare schade te voorkomen (en daarmee de functies in het gebied te behouden). 

1 Hierbij zij opgemerkt dat onder functies in het gebied ook vallen de werking van de infrastructuur en 
waterhuishoudkundige werken. Anders dan de minister stelt op pagina 25 van 27 onder het kopje 'schade door 
bodembeweging' voorziet het waterschap wel degelijk schade aan infrastructuur als gevolg van bodembeweging 
door gaswinning. 
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Het valt ons op dat in het ontwerpinstemmingsbesluit de minister enkel spreekt over vergoeding van 
geleden schade. Graag zouden wij zien dat de minister in het instemmingsbesluit het schadeaspect 
breder benaderd en op dit punt het winningsplan van de NAM punt Cs 'met betrekking tot het beperken 
en voorkomen van schade' bevestigt. Daar staat: "Eventuele kosten die voortvloeien uit het nemen van 
mitigerende maatregelen als gevolg van veranderingen in de grondwaterspiegel door de bodemdaling zullen 
worden vergoed door de NAM. 11 

Het verdient aanbeveling om daarbij te verwijzen naar de resultaten van het aanvullende onderzoek 
zoals hierboven onder a. staat benoemd. 

Gelet op de omvang van de gevolgen van de bodemdaling op de fysieke leefomgeving achten wij het niet 
raadzaam dat deze waarborg overgelaten wordt aan de NAM en de betrokken decentrale overheden. Wij 

zouden dan ook graag zien dat de minister op het totale schade aspect (daaronder dan uitdrukkelijk 
begrepen het maken van kosten voor het voorkomen van schade) een waarborg biedt in het 
instem mi ngsbesl uit. 

Toelichting op c. 
Wij achten het van belang dat het door NAM ingediende protocol door uw adviseurs wordt beoordeeld 
en hun goedkeuring verkrijgt. 

Aanvullend merken wij op dat als het protocol voldoet en operationeel is, 

wij hierover graag geïnformeerd worden. In uw ontwerp instemmingsbeslu it wordt vermeld: 

"De minister onderschrijft dat inzake het winningsplan voor De Wijk Fase 2 de communicatie vanuit 
zowel de NAM, als de minister naar alle betrokken partijen zorgvuldig en publieksvriendelijk moet, zodat 
burgers gedegen, consistent en transparant worden geïnformeerd over de (gevolgen van de) 

gaswinning." 

Wij willen, na goedkeuring van het meet- en regelprotocol, het Staatstoezicht op de Mijnen, als 
betrokken partij bij het winningsplan de Wijk fase 2, uitnodigen voorlichting te geven aan onze inwoners 
over de gevolgen van de voorgenomen winning en het daarbij horende meeten regel protocol, inclusief 

de escalatie modellen. Een dergelijk communicatiemoment draagt eraan bij dat het voor inwoners 
duidelijk is hoe met eventuele risico's en gevolgen van de gaswinning in hun omgeving wordt omgegaan. 
Dat deze informatie door de onaf ha nkel ijke toezichthouder wordt gegeven, zal hel pen het vertrouwen 
van de burgers in de overheid te vergroten. Als decentrale overheid geven wij hiermee invulling aan onze 

pi icht onze inwoners zo goed mogelijk te (laten) informeren over ontwikkelingen in hun omgeving. Wij 
willen hierover bestuurlijke afspraken maken. 

Toelichting op d. 

'Bij de periodieke aanlevering van monitoringsgegevens dient een analyse van winnings- en 
injectiegegevens,drukontwikkeling bij de putten en continue bodemdalingsmetingen in relatie tot de 
prognose te worden gegeven.' 

Dit artikel behoeft ons inziens een aanvulling, namelijk de consequenties en acties, op het moment dat 
op basis van de gegevens en analyses bedoeld in dit artikel blijkt dat de prognose voor de uiteindelijk 
verwachte bodemdaling overschreden wordt. Wij verzoeken u een artikel toe te voegen als volgt: 

'Als uit de rapportage van artikel 3c blijkt, dat de prognose van de bodemdaling van maximaal 16 cm 
dreigt te worden overschreden, dan dient de gaswinning en/of stikstof injectie (tijdelijk) te worden 
stopgezet. Pas wanneer duidelijk is hoe de bodemdaling weer in lijn te krijgen is metde prognose, kan, 
na goedkeuring door SodM de winning hervat worden.' 
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In uw besluit geeft U aan dat NAM dient te zorgen voor een beslis- en escalatiestructuren, zowel in het 
geval van een bodemdaling van meer dan 1 cm per jaar als wel in het geval dat er 'pare collapse' optreedt 
(het verkruimelen van het reservoir). In uw ontwerp instemmingsbesluit besteedt u veel aandacht aan de 
monitoring van de mogelijke effecten van de voorgenomen winning. Naar ons idee zijn de maatregelen 
en acties die onderdeel zouden moeten zijn van beide escalatie modellen niet voldoende geborgd in uw 
ontwerp instemmingsbesluit. 

Wij zijn uitermate bezorgd dat de verwachte bodemdaling van maximaal 16 cm mogelijk toch (ruim) 
overschreden zal worden, indien niet tijdig de juiste actie wordt ondernomen op het moment dat 
prognose en feiten uiteen gaan lopen. De mitigerende maatregelen die zullen worden getroffen om de 
effecten van 16 cm bodemdaling op te vangen zijn dan namelijk niet meer toereikend. De totale 
bodemdaling van deze winning in relatie tot de omvang van de winning is aanzienlijk, zoals ook de 
Technische Commissie Bodembeweging in haar advies opmerkt. Wij willen deze daling niet verder 
uitgebreid zien, ook al bestaat de mogelijkheid voor de NAM een eventuele verdere bodemdaling te 
'legitimeren' door het indienen van een nieuw winningsplan. 

Wij dringen er daarom bij u op aan, vanwege het voorzorgsprincipe, de onomkeerbaarheid van de 
mogelijke gevolgen en belang van een gedegen, constructieve en transparante communicatie richting de 
burgers, een artikel op te nemen in uw instemmingsbesluit, dat de directe (tijdelijke) stillegging van de 
winning mogelijk maakt, conform aan het "hand aan de kraan" principe. In verband hiermee willen wij de 

situatie van het Harlingen veld noemen, waar het gasreservoir enigszins vergelijkbaar is met het ondiepe 
reservoir uit De Wijk. Hoewel de operator de gaswinning al jaren geleden gestopt heeft, gaat de 
bodemdaling daar nog tientallen jaren door. Deze zal uiteindelijk uitkomen op meer dan driemaal de 
prognose. Een dergelijke situatie in het geval van De Wijk Fase 2 willen wij uiteraard voorkomen. 

Samenvattend 

Met deze zienswijze hebben wij onze punten van zorg geuit en u verzocht daaromtrent aanpassingen te 
doen in uw instemmingsbesluit. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 

Secretaris, 
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Ministerie van Economische Zaken 

Postbus 20401 
2500 EK '$-GRAVENHAGE 

Drents 
Overijsselse 
Delta 

bezoekadres Dr. Van Deenweg 186 

postadres Postbus 60 
8000 AB Zwolle 

telefoon 088 -233 12 00 

internet wdodelta.nl 

R012 

bank Nederlandse Waterschapsbank Oen Haag 

IBAN NL66NWAB0636756882 

BIC NWABNL2G 

KvK 6420 8338 

datum 1 L L._ 20f onskenmerk Z/17/008574-72176 behandeld door  

uw kenmerk e-mail @wdodelta.nl 

onderwerp zienswijze op ontwerp-instemmingsbesluit De Wijk Il 

Geachte Minister 

Op 9 december 2016 ontvingen wij het verzoek tot het uitbrengen van advies over het wînningsplan De Wijk 
Fase 2 van de Nederlandse Aardoliemaatschappij B.V. (NAM). Op 8 maart 2017 stuurden wij u ons advies. Op 

3 november 2017 ontvingen wij uw ontwerp-instemmingsbesluit. 

Wij hebben kennis genomen van uw ontwerp-instemmingsbesluit en zien daarin twee zorgpunten namelijk : 

Het ontbreken van inzicht in de omvang van de gevolgen van de bodemdaling op de gebruiksfuncties in het 

gebied; 

Het ontbreken van een wettelijke borging om op voorhand kosten vergoed te krijgen teneinde voorzienbare 
schade te voorkomen. 

Een nadere toelichting op de bovenstaande zorgpunten vindt u in de bijlage van deze brief. 

Net als ons advies stemden wij onze zienswijze af met de overige betrokken decentrale adviseurs zodat al onze 

belangen en verantwoordelijkheden voor een goede ruimtelijke ordening en een passende bijbehorende 
waterhuishoudkundige inrichting, integraal zijn meegenomen. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u nog vragen heeft kunt u contact 
opnemen J. Esenkbrink, telefoonnummer 088-2331605 . 

Hoogachtend 

het dagelijks bestuur van het 

Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Bijlage(n): 

de dijkgraaf 

ir.  

Zienswijze Waterschap Drents Overijsselse Delta op ontwerp-instemmingsbesluit De Wijk, fase 2 

(uw waterschap 
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Zienswijze Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Drents 
Overijsselse 
Delta Bijlage 1 : Zienswijze n.a.v. concept instemmingsbesluit Winningsplan 

De Wijk, fase 2 fûiii watersch.ap 

Inleiding 

Door de voorgenomen winning uit het voorkomen De Wijk, treedt naar verwachting een 
bodemdaling op van 11 tot maximaal 16 cm in het 2060. De voorgenomen winning heeft zodoende 

een aanzienlijk effect op de waterhuishouding. Aanpassingen aan de waterhuishoudkundige werken 
zijn dan ook noodzakelijk. 

Uitgangspunt van provincies Drenthe en Overijssel, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de 
gemeenten Staphorst, Hardenberg, Meppel en De Wolden, is dat de verschillende functies voor het 
gebruik van de gronden in het gebied, zoals agrarisch, natuur of wonen, gehandhaafd blijven. Wat 

betreft de waterhuishouding betekent dit dat het gebied niet natter of droger wordt dan de huidige 
situatie. 

Leeswijzer 

In deze zienswijze leest u eerst de probleemschets. Hierin verwoorden wij de verwachte problemen 
als het ontwerp instemmingsbesluit in de huidige vorm wordt vastgesteld. Vervolgens leggen wij u 

onze zienswijze voor en verzoeken wij u het instemmingbesluit daarop aan te passen. 

Probleemschets 

In de probleemschets lichten wij toe welke twee zorgen wij hebben als het ontwerp 
instemmingsbesluit ongewijzigd wordt vastgesteld. 

Het betreft de volgende twee zorgpunten : 

a. Het waterhuishoudkundig onderzoek, waarop het ontwerp instemmingsbesluit is gebaseerd, 
geeft bij bodemdaling de gevolgen op de waterhuishouding weer. Echter, dit onderzoek 
benoemt niet de gevolgen van deze bodemdaling op de gebruiksfuncties in het gebied en de 
maatregelen die nodig zijn om deze functies te behouden. De kosten voor het nemen van de 
maatregelen, zijn mogelijk zeer significant. 

b. Het ontwerp instemmingsbesluit verwijst naar wet- en regelgeving om geleden schade 
vergoed te krijgen. Het ontwerp instemmingsbesluit voorziet echter niet in het op voorhand 
vergoed krijgen van kosten om voorzienbare schade te voorkomen (en daarmee de functies 
in het gebied te handhaven). 

Toelichting op a. 

Het waterhuishoudkundig onderzoek uit 20151, waarnaar in het voorliggende ontwerp 
instemmingsbesluit wordt gerefereerd, geeft slechts de gevolgen op de waterhuishouding weer bij 
de verwachte bodemdaling. Echter, dit onderzoek benoemt niet de gevolgen van deze bodemdaling 
op de gebruiksfuncties in het gebied en de maatregelen die nodig zijn om deze functies te 
behouden2• Daarnaast is het onderzoek uit 2015 gebaseerd op de toenmalige verwachte 

1 Effectenstudie bodemdaling De Wijk op de waterhuishouding, Grontmij 30 april 2015 

2 Hierbij zij opgemerkt dat onder gebruiksfuncties in het gebied ook vallen de werking van de infrastructuur en 

waterhuishoudkundige werken. Anders dan de minister stelt op pagina 25 van het ontwerp 

instemmingsbesluit, onder het kopje 'Schade door bodembeweging', voorziet het waterschap wel degelijk 

schade aan infrastructuur als gevolg van bodembeweging door gaswinning. Wij verwijzen daarbij naar de 

opsomming in ons advies van d.d. 26 januari 2017. 
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bodemdaling van maximaal 14 cm in het jaar 2060, daar waar in het ontwerp instemmingsbesluit 

uitgegaan wordt van maximaal 16 cm in het jaar 2060. 

Om de bovenstaande redenen hebben de genoemde decentrale overheden inmiddels opdracht 

gegeven tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek. 

In het aanvullende onderzoek wordt uitgegaan van een bodemdaling van maximaal 16 cm in 2060. 
Het zal aantonen welke gevolgen de bodemdaling heeft voor de gebruiksfuncties in het gebied en 

levert een maatregelenpakket, uitvoeringsplanning en een overzicht van de daarbij behorende 

kosten. Deze kosten kunnen mogelijk zeer significant zijn (bijvoorbeeld dijkverhoging, aanpassen 

sluizencomplex, gemalen en andere inliggende waterhuishoudkundige kunstwerken). 

Wanneer de resultaten uit dit onderzoek bekend zijn Uuni 2018) hebben alle betrokken decentrale 

overheden een completer beeld van de gevolgen van de bodemdaling als gevolg van de gaswinning. 

Terzijde, de decentrale overheden en de NAM hebben de bodemdalingscommissie Fryslan gevraagd 

om als onafhankelijk toezichthouder toe te zien op de kwaliteit van dit onderzoek. 

Gelet op: 

1. De genoemde beperking van het waterhuishoudkundig onderzoek uit 2015; 
2. Het op dit moment ontbreken van een maatregelenpakket en overzicht van de daarbij 

behorende kosten (die mogelijk zeer significant zijn); 

3. De relatief korte periode waarin de informatie uit het aanvullend onderzoek wel bekend is 

(juni 2018); 

verzoeken wij u de informatie uit het aanvullende onderzoek (zijnde het maatregelenpakket en het 

overzicht van de daarbij bijbehorende kosten) te betrekken in uw definitieve instemmingsbesluit. 

Zodat dit als de basis dient voor het aangaan van een overeenkomst tussen de decentrale overheden 

en de NAM. 

Toelichting op b. 

Het ontwerp instemmingsbesluit verwijst naar wet- en regelgeving om geleden schade vergoed te 

krijgen. Het valt ons daarbij op dat in het ontwerp instemmingsbesluit enkel gesproken wordt over 

vergoeding van geleden schade. Het ontwerp instemmingsbesluit voorziet niet in het op voorhand 

vergoed krijgen van te maken kosten om voorzienbare schade te voorkomen (en daarmee de 

functies in het gebied te behouden). 

Wij zien dan ook graag dat u in uw instemmingsbesluit een waarborg biedt voor vergoeding van het 

totale schade aspect (waaronder dan uitdrukkelijk begrepen het maken van kosten ten behoeve van 

het voorkomen van schade). 

Een bevestiging en borging van punt CS uit het winningsplan van de NAM "Eventuele kosten die 

voortvloeien uit het nemen van mitigerende maatregelen als gevolg van veranderingen in de 

grondwaterspiegel door de bodemdaling zullen worden vergoed door de NAM." biedt hiervoor een 

ingang. Wij zien daarbij graag een verwijzing naar de resultaten van het aanvullende onderzoek, zoals 

staat benoemd onder punt a. 

Samenvattend 

Met deze zienswijze hebben wij onze punten van zorg geuit en u verzocht daaromtrent aanpassingen 

te doen in uw instemmingsbesluit. 
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Inloopavond Winningsplan De Wijk fase II 
22 november 2017 

Dorpshuis De Schakel, Koekange 

Aanspreekvorm  Postcode 

Titel Huisnummer  

Voorletter(s)  Toevoeging 

Tussenvoegsel Straat  

Achternaam  Plaats  

Mede namens Telefoonnummer  

Bedrijf /Organisatie E-mailadres @hotmail.com 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit? 

Het gehele ontwerpbesluit is onjuist: ik vind dat hier sprake is van democratische dictatuur. De burger 

wordt niet gehoord. Het besluit is geschreven vanuit één belang: het belang van de overheid en het 

verdoezelen van de werkelijkheid. 

De besluitvorming is ondemocratisch: besluiten worden de burgers opgelegd. De consequenties zijn niet 

bekend. De stukken moeten we zelf via Internet opzoeken. 

Ik twijfel aan de onafhankelijkheid van het geologisch onderzoek. Het zijn allemaal instituten die in 

opdracht van de NAM werken, waardoor ze niet onpartijdig zijn. Ik pleit ervoor twee onafhankelijke 

partijen naar de plannen te laten kijken. Deze partijen moeten benoemd worden door de bewoners in het 

winningsgebied. 

Over de bodemdaling wil ik het volgende kwijt: er staat in de stukken dat de bodemdaling "11 cm zal zijn, 

maar het kan ook meer zijn". Daarin zit een risicofactor. 

Ik span mij in om een stichting op te richten met als doel de overheid en de NAM te verplichten op 

voorhand een bankgarantie (escrow) te stellen gebaseerd op de gemiddelde WOZ waarde van het 

onroerend goed in het winningsgebied. Ik denk daarbij aan 10-15% van de gezamenlijke WOZ waarde. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Er is geen nulmeting van het onroerend goed uitgevoerd. 

De gemeente De Wolden, de provincie Drenthe en het Waterschap onttrekt zich aan haar 

verantwoordelijkheid voor de bewoners. Ze veronachtzamen de belangen van de bewoners. De gemeente 

zou een standpunt moeten innemen en de inwoners actief moeten benaderen. 

Er worden 11 putten geboord: de locaties zijn niet bekend gemaakt aan de burger. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dat toelichten? 

Jazeker word ik in mijn belang geraakt: ik ben eigenaar van grond en een huis in Koekange. 

Alle directe en indirecte gevolgschade komt ten laste van de burger. Factoren die daarbij een rol spelen zijn 

ondermeer: 

- kosten van de grondverzakking (onvoorspelbaar); 

- aanpassing van de waterhuishouding door het Waterschap; 

- bestuursrechtelijke procedures. 

Dit alles vertaalt zich in hogere lasten voor de burger (Waterschapslasten, procedurekosten, 

belastingverhoging). De NAM maakt winst en de burger betaalt. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan voor De Wijk Fase 2 

Postbus 248 2250 AE Voorschoten 

Koekange, 22 november 2017. 

Betreft: Zienswijze Winningsplan De Wijk fase2 

Geachte , 

Ondergetekende, en medeburgers uit Koekange, Gemeente De Wolden, hebben grote zorgen over 

de gaswinning in het Gasveld De Wijk, dat zich onder onze gemeente (De Wolden) uitstrekt. Er is 

sprake van bodemdaling en gebouwschade ten gevolge van de gaswinning. Bodemdaling die volgens 

het Winningsplan kan oplopen tot 2� centimeter. 

Ondergetekende roept op het laatste miljard kuub aardgas in het Gasveld De Wijk niet te winnen om 

verdere problemen te voorkomen. We maken bezwaar tegen het Ontwerpbesluit en dienen hierbij 

een zienswijze in. Het gaat hier weliswaar "slechts" om een actualisering van het bestaande 

Winningsplan, maar er wordt in het Winningsplan onvoldoende rekening gehouden met 

voortschrijdend inzicht door nieuw ondenoek, met een veranderde beleving van de gaswinning door 

de bevolking en met de maatschappelijke commotie als gevolg van mijnbouw. 

Onze bezwaren kunnen als volgt worden omschreven: 

1. De informatie vanuit Economische Zaken en de NAM aan de inwoners van De Wolden en 

Koekange specifiek over de aardgaslocaties rondom het dorp is sinds jaar en dag zwaar onder 

de maat Lokale en provinciale overheid blijken bij navraag niet goed geïnformeerd. Gemelde 

schade ( 4 jaar geleden) wordt door partijen Aiet serieus geoomen. Sterker, de gemelde 

schade wordt niet eens behandeld dan wel beoordeeld. 

2. Wij zijn van mening dat het Winningsplan niet geactualiseerd mag worden voordat absoluut 

duidelijk i s  dat er geen verdere materiële en/of immateriële schade als gevolg van 

bodembeweging en/of bodemdaling door de gaswinning in De Wolden/Koekange zal 

ontstaan. Er wordt 1n het W1nningsplan voorbijgegaan aan het risico op mijnbouwschade. U 

bent gehouden daar acht op te slaan en de belangen en de veiligheid van de inwoners van De 

Wolden/Koekange mee te laten wegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht én 

artikel 1.1 lid 2 Wabo jo. art. 1.1 van de wet milieubeheer (onder gevolgen voor het milieu 

worden in ieder geval verstaan gevolgen voor het fysieke milieu, gezien vanuit het belang 

·Vän de beschermiAg van mensen, dieren, planten en goederen, van water, bodem en lucht 

en van landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden en van de 

beheersing van het klimaat, alsmede van de relaties daartussen). 

0002 

36 van 68



3. Ons valt op dat enkele door u gebruikte onderzoeken uit een te ver verleden stammen. We 

noemen u één voorbeeld: In 2010 heeft de NAM (vrijwillig)4 een Milieu Effect Rapportage 

(MER) ingediend. Wij zijn van mening dat gezien voortschrijdend inzicht en nieuwe 

onderzoeksresultaten er een nieuwe MER dient te worden geschreven. In een tijd dat snelle 

wijzigingen in het aardgasdossier grote maatschappelijke zorgen en commotie hebben 

veroorzaakt is zo'n lange tussenperiode niet verdedigbaar. Alleen met deze nieuwe 

onderzoeksresultaten zal er een goede en juiste afweging gemaakt kunnen worden van de 

risic-0's. 

4. Het Winningsplan staat vol met aannames. Het woord verwacht komt in het Winningsplan 35 

keer voor, de woorden "het kan" komt 48 keer voor, het woord mogelijk 31 keer en het 

woord kunnen 27 keer. Een Winningsplan met zoveel onzekerheden en aannames mag 

eenvoudig weg niet geaccordeerd worden zonder de nadrukkelijke risico's alvorens te 

onderzoeken. 

5. Het Winningsplan rept niet over risico's voor de mens en voor gebouwen. Wij wijzen er op 

dat tot op heden geen bevingen en/of trillingen zijn geregistreerd in het Gasveld De Wijk. Het 

KNMI registreert bevingen/trillingen lager dan 1,5 op de schaal van Richter niet. Echter, door 

de burgers zijn wel trillingen waargenomen. Tevens kan ik u melden dat in het gasveld De 

Wijk in het geheel geen seismologische meetapparatuur is ge plaats door KNMI. Voorts 

vragen wij om vooraf een inventarisatie te maken van reeds bestaande gebouwschade, 

uiteraard uitgevoerd door een volstrekt onafhankelijke organisatie. Alleen op deze wijze, zgn 

nulmeeting, kan er vastgesteld worden wat verdere mijnbouw voor effect heeft op de 

bestaande bebouwing 

6. Er bestaan grote zorgen bij de bewoners van De Wolden/Koekange over de gevolgen van de 

gaswinning. Er is al veel materiële schade aan gebouwen metwaardeverminderingvan 

onroerend goed tot gevolg. Er is ook veel immateriële schade. 

7. De integriteit van de putten is niet gewaarborgd. Dit geldt zowel voor de geabandonneerde 

als de geboorde nieuwe putten. Op pagina 13 van het winningsplan wordt gesproken over 

een oorspronkelijke druk van 61 bar, terwijl in het advies van het SodM wordt gesproken 

over een originele druk van 63 bar. De door SodM toegestane maximale injectiedruk is 70 

bar. De ITHP (lnjection Tubing Head Pressure) is daarmee 70 bar. De drukval over de tubing 

tijdens injectie is maximaal 1 bar, zodat een IBHP (lnjection Bottom Hole Pressure) ter hoogte 

van de LCCS (Last Cemented Casing Shoe) overblijft van 69 bar. Bij de aanwezigheid van een 

lekkage pad startend bij de LCCS op 408m TVD (True Vertical Depth) is er sprake van een 

hydrostatische druk van 40,8 bar. Dit levert een drukverschil op van 21 bar, waardoor 

lekkage optreedt vanuit het reservoir naar het maaiveld. Doordat de hydrostatische druk in 

het lekkage pad verandert door de aanwezigheid van gas, zal het drukverschil alleen maar 

toenemen. Deze lekkage veroorzaakt 'verweking' van de grond door de verschillende 

dichtheden tijdens de lekkage. De 'verweking' zorgt voor ongelijkmatige zettingen van de 

gebouwen in de leefomgeving van de Wijk Fase 2 ontwikkeling. NAM geeft in haar 

winningsplan (blz. 14) aan dat: "Injectie- of productieputten vormen een potentieel lekkage 

pad naar het maaiveld. Lekkage zou kunnen optreden als de kwaliteit van het staal en 

cement van de putten zou worden verslechterd door activiteiten in de ondergrond. Ook zou 

een sterk verhoogde druk ertoe kunnen leiden dat lekkage via een put optreedt." 

8. In document 170120 N L  Bijlage injectiedruk wordt ingegaan op extended teak off test van 

WIJK-202, waarbij een vraagteken is geplaatst in figuur 3 bij second closure. Bij de 
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interpretatie van de testen is daarmee onduidelijkheid gegeven in de uitkomst en de 

kwaliteit van de meting. Ook de dubbele leak off werpt dezelfde vragen op over kwaliteit en 

de interpretatie van de meting. Immers is dit leak-off naar de formatie of reeds de 

propagatie van een lekkage pad tussen de cementatie en de boorwand van WIJK-202. 

9. De LOT-resultaten leiden tot verschillende Leak off gradiënten bij verschillende dieptes. Om 

tot een algemene maximale IBHP dient de leak off van 18,7 bar beschouwd te worden van 

WIJK 202. Dan is de leak off gradient: 1.73 bar/lOm. Dit leidt bij een top van de formatie van 

420 mlW tot een maximale druk van 73 bar. 

10. De bodemdaling cijfers over de afgelopen jaren geven aan dat er in de fase van alleen 

gaswinning sprake was van bodemdaling en sinds de start van de Wijk fase 2 dat er sprake is 

van bodemstijging. De wijze van opereren geeft dus aan dat er communicatie is tussen het 

gasreservoir en de bodemlagen boven de afsluitende laag direct boven het gasreservoir. 

11. Doordat de completions van geabandonneerde putten door het gasveld gaan van De Wijk 

Fase 2 is het onverstandig een hogere druk toe te staan, omdat de completions oud zijn en 

daardoor een lagere leak off gradiënt hebben dan de leak-off gradient, die in de voornoemde 

bijlage over injectie druk wordt gehanteerd. Hierdoor is reeds gas weggelekt uit de formatie, 

waardoor gebouwschade in met name Koekange is ontstaan in de laatste 5 jaren. 

Conclusie: 

Wij verzoeken u om het Winningsplan niet om te zetten in een definitief besluit De aardgaswinning 

heeft al te grote gevolgen gehad voor de bevolking van De Wolden/Koekange. Ook moet de 

veiligheid van hun woningen worden gegarandeerd en moet de overheid gepaste compensatie 

bieden voor slachtoffers en toekomstige schade voorkomen. Mijnbouw gedupeerden uit Drenthe 

kunnen nu alleen via een rechterlijke procedure hun "gelijk' afdwingen. Dit heeft tot gevolg dat veel 

gedupeerden op voorhand afzien van schademelding. Immers, het is vechten als Klein Duimpje tegen 

een enorme reus. We dringen er bij u op aan in de geest van de uitspraken van de VN

mensenrechtencommissie te handelen, de gaswinning in De Wolden te stoppen en uw instemming 

met het Winningsplan te weigeren. De Wolden/Koekange eist nu veiligheid, schadeloosstelling en 

rust. 

In afwa ting van uw definitieve besluit en berichtgeving, 
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Aan de Minister van Economische Zaken, 
lnspraakpunt Winningsplan De Wijk Fase 2 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Wemeldinge, 6 december 2017 

ne DEC 2017 

Betreft: zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan De Wijk Fase 2 
met bijlagen. 

Hooggeachte heer Wiebes, 

Mede namens mijn familie wil ik gebruikmaken van de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen op bovenstaand ontwerpbesluit dat ter inzage ligt van 3 
november 2017 tot en met 14 december 2017. 
Ik waardeer het zeer dat een medewerker van uw ministerie de moeite heeft 
genomen om ons te wijzen op de inloopavond op 22 november jl. en de 
tervisielegging van het winningsplan met bijlagen. Hulde daarvoor! 

Als bijlagen treft u de inspraakreactie aan op het voorontwerp bestemmingsplan 
"NAM locatie De Wijk- 100 en bijbehorende gasleiding" van 27 februari 2015 ( bijl. 2) 
en de zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan NAM locatie De Wijk 100 en 
bijbehorende gasleiding van 1 april 2016 (bijl. 3), waarin onze voorgeschiedenis met 
de NAM te lezen is en wat de bezwaren zijn tegen de vestiging van de nieuwe 
boorlocatie c.q. de winning van aardgas op die locatie en de wijze waarop dit 
gebeurt. De genoemde inspraakreactie en de genoemde zienswijze maken 
onderdeel uit van deze zienswijze. 

Inmiddels is de wijziging van het bestemmingsplan om de locatie mogelijk te maken 
in het najaar 2016 goedgekeurd door de raad van de gemeente De Wolden. Er is 
geen rekening gehouden met mijn bezwaren, behalve dat de MER-rapportages zijn 
geactualiseerd, waaruit nog meer bodemdaling bleek (in totaal 24 cm) dan in eerste 
instantie werd aangenomen. Na lezing van de recenste stukken over het 
winningsplan wordt zelfs het getal van 29 cm genoemd over de gehele periode tot 
2030. 

Negatieve gevolgen vestiging gaswinlocatie 
Het ontwerp- instemmingsbesluit met het winningsplan De Wijk Fase 2 ziet onder 
meer op een nieuwe gaswinlocatie, waarbij met inachtneming van het Aardgas+ 
project gebruikgemaakt wordt van experimentele winning middels stikstof. Wij vrezen 
voor de negatieve gevolgen waaronder veiligheidsrisico's, schades aan bos, 
landerijen en opstal door bodemdaling, verandering van de grondwaterstand en de 
kwaliteit van het grondwater, trilling, omgevingshinder en landschappelijke 
aantasting. 
Wij zijn eigenaar van de percelen kadastraal bekend: Ruinen , , , 

 en . Deze percelen grenzen direct aan het plangebied voor de nieuwe 

l 
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winlocatie De Wijk-100. Verder zijn wij eigenaar van gronden in de nabije omgeving 
(naar schatting op 1 km afstand), perceel: . Hierop hebben wij een huis met 
daaromheen 19 ha bos. De overige landerijen zijn agrarisch in gebruik. Voormelde 
percelen en huis liggen precies midden in het gebied van de gaswinning. 

De Wijk is vooral qua natuuraspecten een zeer gevoelig gebied. Zoals ook in de 
toelichting van het ontwerp bestemmingsplan is aangegeven gaat het hier om de 
EHS en een robuuste verbindingszone. Zowel tijdens de uitvoeringswerkzaamheden 
als tijdens de verdere winning vanuit de nieuwe winningslocatie wordt aantasting 
verwacht. Mitigerende maatregelen zijn onvoldoende beschreven en onvoldoende 
duidelijk. Van slechts een vermindering van de aantasting is voorts geen sprake. De 
maatregelen beschrijven vooral compenserende maatregelen om de natuurwaarden 
later te kunnen herstellen. 

Gezondheidsonderzoek 
De NAM heeft als enige tegemoetkoming in de bezwaren een aanbod gedaan om de 
nulsituatie vast te leggen van de gezondheidstoestand van het bos en daarvan de 
kosten te dragen, hetgeen wij waarderen. Let vooral ook op de voorgeschiedenis, 
waardoor het aanbod van de NAM in perspectief wordt geplaatst. 
Op 26 mei jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen een vertegenwoordiger 
van de NAM, de familie en een onderzoeksbureau  Ecologische 
Buitendiensten. Dit bureau zal een plan van aanpak voor het gezondheidsonderzoek 
opstellen, dat naar verwachting begin januari 2018 aan de NAM zal worden 
voorgelegd. 
Tijdens dit gesprek bleek dat de NAM ongemotiveerd blijft volhouden dat er geen 
peilbuizen nodig zijn in het bos zelf en dat de peilbuizen in de omgeving volstaan 
voor het onderzoek.  acht het voor het uitvoeren van een 
gezondheidsonderzoek zeker noodzakelijk om een of meer peilbuizen te plaatsen in 
het bos. Zonder onderzoek van het grondwater is een gezondheidsonderzoek niet 
rompleet. Bovendien kan men een wijziging van de grondwaterstand en de kwaliteit 
van het grondwater zonder onderzoek niet monitoren. 
De dichtstbijzijnde peilbuizen liggen straks op de locatie de Wijk 100 zelf, ten westen 
van de Westerbergen en ten oosten van het dorp Echten. Uit informatie ingewonnen 
bij Landschapsbeheer Drenthe en het waterschap Drents Overijsselse Delta is 
meting via deze peilbuizen onvoldoende om de gezondheidssituatie van het bos te 
kunnen volgen. Waterpeilen onder het bos kunnen alleen goed gemeten worden 
door een of meer peilbuizen - eventueel tijdelijk - te plaatsen op het terrein zelf. 
Bovendien zou een meting van de kwaliteit van het grondwater ook noodzakelijk zijn 
voor de gezondheidstoestand van het bos. 
De NAM wil alleen eenmalig het gezondheidsonderzoek betalen, geen peilbuizen en 
ook geen vervolgonderzoek. Het is volgens de door ons geraadpleegde deskundigen 
vanzelfsprekend dat deze peilbuizen onderdeel uitmaken van het totale onderzoek. 
Onze stellingname wordt onderschreven door het gezamenlijke uitgebrachte advies 
van de provincies Drenthe en Overijssel, de betrokken gemeenten en het waterschap 
Drents Overijsselse Delta (punt 2), dat ik volledigheidshalve als bijlage1 bijvoeg. 
De minister onderschri jft in zijn ontwerp-instemmingsbesluit (blz. 10) ook de 
noodzaak van nauwkeurige monitoring, maar het is niet duidelijk of dit ook 
bovenstaand geval betreft. 

Afspraken met Waterschap Drents Overijsselse Delta 
Tijdens het overleg met de NAM op 26 mei jl. bleek ook dat er nog geen afspraken 
zijn tussen de NAM en het genoemde waterschap. Tijdens elk gesprek dat er tot nu 
toe door de familie met de NAM is gevoerd, heeft de NAM plechtig beloofd om goede 

2 

0003 

40 van 68



afspraken te maken met het waterschap over de gevolgen van het winningsplan voor 
het grondwater en over hoe te handelen met de grondwaterstanden. 
Dit is voor ons van het grootste belang, aangezien er in het verleden sprake is 
geweest van grondwaterdaling waardoor grote sterfte van het bos is opgetreden (een 
derde van de inlandse eik is gestorven door verlaging van de grondwaterstand). Dit 
heeft enorm veel werk en procedures tegen het waterschap met zich meegebracht 
om de schade, voor zover nog mogelijk, ongedaan te maken. De daaraan bestede 
tijd en de schade aan de bomen en het landschap zijn nimmer vergoed. 
De vraag die bij ons is opgekomen is of eerdere bodemdaling veroorzaakt door de 
toenmalige gasboringen (mede) tot de schade heeft geleid. Dit is in het verleden niet 
onderzocht. 
Dus is het voor ons van groot belang om te weten hoe de aansprakelijkheid voor 
schade in de toekomst aan bos, landbouwgrond en huis is geregeld met de NAM 
en/of het waterschap. 
Heel belangrijk is het dat er goede afspraken zijn tussen de NAM en het waterschap 
en misschien nog andere overheden, over de aansprakelijkheid voor dit soort 
schade, maar ook schade door bodemdaling, veroorzaakt door de NAM en/of het 
waterschap. Wij hebben als eigenaren geen zin in procedures waarbij de bewijslast 
bij ons ligt of dat we door de NAM naar het waterschap worden gestuurd met onze 
verhaalsrechten en terug. Wenselijk is om op voorhand een protocol vast te stellen 
met omkering van de bewijslast en het vaststellen van de schadevergoeding. 
Wij zijn van oordeel dat er niet met de uitvoering van het werk mag worden begonnen 
zolang er geen voor ons bevredigende regeling is getroffen tussen waterschap, NAM 
en eventueel andere overheidsinstanties. Ook dient er duidelijkheid/zekerheid te zijn 
hoe er in de toekomst zal worden omgegaan met schade aan de natuur door 
wijziging van de grondwaterstand en verandering in kwaliteit van het grondwater, 
veroorzaakt door bodemdaling/gaswinning. 
In het eerdergenoemde gezamenlijke advies vraagt het waterschap ook om extra tijd 
om een goed afgewogen keuze te kunnen maken voor de toekomstige 
waterhuishouding in overleg met gemeenten en provincies. 
Iets waar ik als bezorgde burger bang voor ben - nl. onomkeerbare gevolgen voor 
bos en natuur- wordt gelukkig door veel instanties onderschreven! 
Ik ben het dan ook niet met de minister eens met hetgeen op blz. 17 van het 
instemmingsbesluit staat geschreven. Het Dwingelderveld ligt dan wel op 9 km 
afstand, maar ons bos dat dan niet de omvang heeft van het Dwingelderveld, maar 
voor ons en voor wandelaars o.a. van het nabijgelegen vakantiepark De 
Westerbergen van groot belang, ligt op 1 km afstand. Uit het aanbod van de NAM 
voor een nulmeting van de gezondheidstoestand van het bos blijkt op zich ook dat de 
NAM kennelijk een dergelijk onderzoek nodig/nuttig acht. 
Voorts betoogt de minister op blz.19 van het ontwerp-instemmingsbesluit dat de NAM 
kan beginnen met de winning ook al zijn de afspraken met het waterschap nog niet 
gemaakt, omdat dit de exploitatie van een oud gasveld betreft. Daarbij ziet de 
minister over het hoofd dat het hier een nieuwe winningsmethode betreft en ook een 
nieuwe winlocatie, nl. de Wijk 100. 
Het lijkt me dan ook absoluut noodzakelijk dat voorafgaande aan de winning heel 
duidelijk is wat de hydrologische gevolgen zijn van de winning en welke afspraken er 
met het waterschap gemaakt zijn over maatregelen met een overzicht van de te 
verwachte kosten van deze maatregelen voor de NAM. Tevens lijkt het me wenselijk 
dat er ook een garantstelling komt dat de NAM deze kosten kan dragen en mits dit 
niet het geval is welke instantie dan deze kosten voor zijn rekening neemt. 

Trillingen 
Slechts met algemene oude gegevens wordt aangenomen dat zich niet tot nauwelijks 
seismische risico's zullen voordoen. Trillingen worden zonder nadere onderbouwing 
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uitgesloten. Met inachtneming van de kennis van nu -wij verwijzen hiervoor naar de 
bevindingen bij Huizinge in 2012 -is de huidige stand van zaken gewijzigd. Deze 
risico's moeten beter onderzocht worden, maar vooral op voorhand (zoveel mogelijk) 
uitgesloten worden. Tevens blijkt uit de toelichting op punt 6 van het gezamenlijke 
advies dat het ongelijkmatig karakter van de producerende niveaus en de ondiepe 
ligging verschil in bodemdaling kan veroorzaken, hetgeen schade aan gebouwen kan 
veroorzaken. 

Mogeliike schade aan woning 
Naast het gezondheidsonderzoek had ik nog een tweede verzoek op tafel gelegd bij 
de NAM om een nulmeting te verrichten van de woning aan de Oshaarseweg 12 te 
Echten. Op diverse plekken in het huis zijn haarscheuren en soms iets bredere 
scheuren zichtbaar. We kunnen geenszins bewijzen dat die te wijten zijn aan de 
winning van gas zoals die plaatsvindt/plaatsvond. Maar omdat die scheuren nu 
misschien gaan toenemen, willen wij bewijstechnische maatregelen treffen. Wij 
kunnen uiteraard zelf foto's maken en de scheuren opmeten, maar willen dan zeker 
weten of de NAM dit als bewijsmateriaal erkent en als uitgangspunt accepteer t, 
mocht er onverhoopt toch meer schade ontstaan aan het huis. Het is absoluut niet 
ongebruikelijk dat bij bouwwerkzaamheden een nulmeting vooraf door een 
onafhankelijke deskundige plaatsvindt. Ik ben van mening dat mijnbouwactiviteiten 
en bouwwerkzaamheden hier zeker mee te vergelijken zijn. Tot nu toe heeft de NAM 
een nulmeting voor de bouwkundige toestand van het huis afgewezen onder het 
motto dat dan er sprake is van precedentwerking. 
Op blz. 14 van het ontwerp-instemmingsbesluit stelt de minister dat een nulmeting 
van de bouwkundige staat nodig kan zijn voor het objectief te kunnen vaststellen of 
er sprake is van mijnbouwschade. Om die reden schrijft de minister een nulmeting 
voor van de bouwkundige staat van een, na overleg met de gemeente, vast te stellen 
representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken binnen het 
gebied waar bodembeweging als gevolg van gaswinning zich kan voordoen. Op dit 
punt zijn wij alleen tevreden als wij tot de representatieve selectie behoren en er een 
nulmeting verricht gaat worden. 

Tevens willen wij op voorhand vastgelegd hebben dat -indien er onverhoopt schade 
optreedt -de door de belanghebbenden te besteden tijd aan het behartigen van hun 
belangen om de schade te herstellen, eveneens integraal wordt vergoed. 
Bij sterfte van bomen is er een herplantplicht, alsmede het risico van belastingschade 
indien de aanwijzing als NSW-landgoed vervalt, waar in casu sprake van is. 
Ook die schade zou vergoed dienen te worden. 
Graag zouden wij dit alles schriftelijk vastgelegd zien. Ook dit punt komt in de 
gezamenlijke advisering aan de orde in de punten 6 en 8. Wij kunnen ons vinden in 
deze adviezen. 
Bovendien adviseer t een gezaghebbend orgaan als de Mijnraad ook om de risico's 
van een plotselinge bodemdaling, die zich in de onmiddellijke nabijheid van de putten 
kan voordoen, uitgebreider te beschrijven en hierover met de lokale overheden in 
overleg te treden. Wij grenzen met onze eigendommen aan de boorlocatie, dus een 
dergelijke plotselinge bodemdaling kan ons ook overkomen. 

Conclusie 
Zolang er niet wordt tegemoetgekomen aan bovenstaande bezwaren, verzoeken wij 
u de door de NAM gevraagde instemming niet te verlenen. 

Tenslotte vragen wij ons af of gezien de afname van winning van aardgas onder 
land, de noodzaak om te komen tot duurzamere vormen van energievoorziening en 
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de vermoedelijk hoge kosten die de exploitatie van kleinere gasvelden met zich 
meebrengt, een besluit niet rechtvaardigt om af te zien van de winning in De Wijk. 

Met vriendelijke groet, 
med a

� ----------

e.c. NAM postbus 28000, 9400 HH Assen 
Landschapsbeheer Drenthe, t.a.v. , Nijend 18a, 9465 TR Anderen 
Provincie Drenthe, t.a.v , postbus 122, 9400 AC Assen 
Federatie Particulier Grondbezit, postbus 870, 3900 AW Veenendaal 

  
  Vakantiepark Westerbergen Oshaarseweg 24, 7932 PX Echten 

 Ecologische Buitendiensten, Schoolakkers 23, 7932 PM 
Echten 
Gemeente De Wolden, B&W en gemeenteraad, Raadhuissraat 2, 7921 GO 
Zuidwolde 
Voorzitter van de Vaste Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer, 
postbus 20018, 2500EA Den Haag 
SP Tweede Kamerfractie,  , postbus 20018, 2500EA Den Haag 
WD Tweede Kamerfractie , , postbus 20018, 2500EA Den Haag 
Natuur en Milieufederatie Drenthe, Hertenkamp 6 ,  9401 HL Assen 
Waterschap Drents Overijsselse Delta, t.a.v  , Postbus 60 
8000 AB Zwolle 
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bijl.1 
Gezamanlijk advies winningsplan provincies Overijssel, Drenthe, waterschap Drents 
Overijsselse delta en de gemeenten de Wolden, Hoogeveen, Meppel en Staphorst 

"'-GINA 6 VAN l<I 
NAM w•nntOQ'iPlan De WtJk fase 11/0 l 7·88545 

w1nningsplan De Wijle fase 2 (2016), hiema te n0ttnen 'dil winningsplan· 
DaarT\iNSC is het reMt"VOlr niet 9et11kmat19 van samenstding 
(heterogeen) Dit "an een beperk� wefiung hebbei op het be009de 

9ehJkmat19e Cl'lJl(verloop, middels een gebalancttrCf' iriJKt•P en prooucttC!. 

TNO en het SodM benadrukken d4n ook het bela� van een Qoede 
morntonng van de bodemdaling en van herhaaldelo)ke meungen. 011. 

onderschniven WIJ votfed19 

Ol'lClerC4. van l'IEt .... 1nn1ngsp1an scrn,Jft de Nederlandse Aardolie 

MaatschaP01J B.V (NAM): "Indien de metingen ai'lnletda"19 oeven tot ttn 
MnpasSang van de nog te v erwètehten bodemdaling, zal de NAM mogelrjke 
mit19erende maalr•çtlen �prt'lcen met het waterscrap en SOdM. ·Deze 

zinsnede sugger�t1 <lilt de f'IAM onverwodlte bodemdaling door 

verzachtende maatregelen oova1"19t, 1n1p.vlll de bodemc.ih"9 boven de 

hutd1ge verwachting uitkomt. OOk � Techmsche commis� 

bodembeweg1n9 (Tcbb) benoemt In haar advies• de mogelo]kneld van een 
grotere t>OdemdaJing dan nu voorzien, va"Wf'(lt> het ·onzt'kere 
9to1T1tthanlsche �nt9 van met name de Ommf!landen Kat lt.• N�st deze 
m<>gellJke grotere bodemdaling z11n de voorspelde gevolgen van de 

gasw in n in g al aantletihlk voor de watemuishoud11"19 en ae daarmee 

samenhangende gebru1ksfunct1es van de bodem in en rond het geb<ed va11 
de winning Wt) achten het daarom .teer ongewenst dat de bodemdat1no 
(nog) hoger uit gaat komen dan de v�lli"'ïl voor 2060, zoals dte os 
aange9P11PI"' '" dit w1nn1"9Splan. W1J verzoeker> u daarom getalsma·1g vast 

te leggen wat de ma1umilal toeQeStane Jdi!rlljkr.c en totale bodemdaling 
voor het gebied is. 

Het VOQrzorgpr1nc1pe bet�ent dat eventuele nsico's qerelateerd aan dte 
actJv1te1t beheersbaar moeten bltJVen. Utt de mon1tonn9 of andere 
tuuent1Jd� evi'llUéltte en lnZ1Ctlten kan bi J><en dat de maximaal toegM:t-
1aarftJkse of totale bodemdaling dre.çt te worden overschreden. De 

bodemdabog is dan niet� Mogt!ll.Jlt treedt 'pct'e tOll.apse' op 
Dit is een onomkeerbaar proces, wa.;: biJ ook n og  )aren n a  het stilleggen 
van de w1nn11"19 b<><lemdc!111119 blijft optreden. Als uit mon1tonng bl1Jlct dat 
model en realltl"t n� Ove<'Hnst4!mmen, Is de betieersböaametd m he< 
9e<11ng. W1J ZIJn van mcntng dit op dat moment de winning met zonder 
mf!er voortgez� kan word4!n. Daarom moet de iKIMtert op dat moment 

• Siobam "',,.ree.- _,...,l'CIN> o.. w111o r-2.., e1e - • .,, E_ Z...., -
11,......1011 
De°' .... _ t<.- • dll ,_, __ ,,.,.,....,_ ---
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PAGI� 7 Vl<N 14 

NAM wlnml'lljSµlon De Wt)k fase 11/0 17 885-45 

�'ifi\akt ""<>'dPn W1nr1nç k•n PclS hl'rv<)( worden na posattef iK1vles vlln 
het SOáM 

2. �olgen voor de waterhu11houdm9 

A.;.;1�!t 
M� l>etrekk.-19 tot de eltecten de optreden als gevolg vari de 

bodemda ing. ad1nseren w1J u aan "" 'lstemm1nçs�slu1t de vOONtaarden 

te verbanden dat: 

" dl' NAM, v()(l(Mt daadwPrlu�l•Jlr mf't o;isw1nn1ng wordt bfogo�n • .,.." 

9e<1eta1li..rd f'ZICt-t geeft •n de effec:ten van de vf'ro 'dtrtnde 

watemu1snoud1ng op de verschillende oebr\11ksfunct1tt 1n de reot0 voor 

bi' dl' ntl'rvPnt escenano s , 

b de q.isw1"1n1ng pas lc;in unv;ingen nadat de decf'ntrale o\lffflf'den dt' 
keuze hebben Çl'ma&kt over ..,elk 1ntervent1e$Cenèlt10 oetiaoteerd �·l 

worden htJ de compensahe van de watE'ftiutShoudlcund•ge effecten, 
c de NAM voor aanvang van de winning afspraken maakt met de 

betrokken partl.)en, ovu hoe de keuze van het tntPl'Vt!!ntll"SCf'>fll'lrlO 
:joorweritt 1n IM"t op h• stellen •nnchttngwlan voor de waterhutsholJ01no, 

hoe de v�antwoordehJkheden liggen en wat de kosten ZtJn om de 

gevolgen van de oaswtnnm9 te voorkomen, te verzachten, dan �1 te 
romPf'tlwrM; 

d. :iet watemur5houd1o.und19 nncht1ngsplan en de o anninQ van de 
compenserende, verzachteode ol prevenc1eve maatreg�en v0Deo19 

aansJuiten blJ het ITl()fljtonngsorogramma bodemdalmo, zoals 

:>eschreven 1n hec w•nn1ngsptan van 2016 en aïtngevuld met de 
adviezen van het SodM onaerdelen d t/m g. 

e. de NAM alle kosten dfUQt dte 'oo'îvloe•en "•de zaken �mie d ono� 

de punten a, b, c en d 

r�1·m1mg 
Dfo w11t�ui<1hoodkundtgt' t'�l'n "an dit �,nninq-;pl11n l•)n tn ""' 

l'ffMP"Stud-e m hooidl•Jneti n bttld oebracht� oaart>1J llJn óe "orgende 
onde�len en e�en t>eooemc: 

• Vf'nntn<Wrott dr0<>9egg1ng, 
• çrotere afvoer uit het oe�. 

• �Il"'" nç van dl" bergingscal)dCitett van de bodem; 
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PAGINA 9 l/f/Jf 14 

MM winn1nqsplan De WIJit fase 1110 11-88545 

zal \IOOf oe .sanv•ng v•n de CJè1Swtnn1r9 een inventansahe moeten word•n 

gemaakt van de 9evolqen van de betde n�etVennescenano 5, wèl4'rtllJ 

nclCrul<kel1Jk wordt Sblgestaill'I btJ de belangen d:e de verschJlende 

óecen•raie ovemeden beh<JrtJ�. De keLze '-00' eeri ne"'e11t escenano 1 s 

ttn zii;ik van mèlë1t-.chap�l1)'e a�no wMnn ��nte. 1><0"tn� en 

"'.tterscnap gezctmenltJI< een rOI hebben Dt �rgt �·� tijd, ma..- wl) 

actrtcn ttn goed ofoew09Cn keuze nooduiteltJk Vèlnwege d e  1mpoct en 

mogel )<e etfecte<l op de leefomgeV11t9 natui.r en landbouw. BiJ tW"t utt tf' 

voeren o�vinosmanaqement l/00< deze w1onino kan we1l1ct1t 

a&fWilHIOten "'orden boJ dit keuzeproces. 

Pas wal'lncer de decentrale overheden een keuze hebben 9('m6.lkl ov� 

w•lk lntervf'nt1f'SCerv1no <J•h"nt�rd gaat worden, kan worden over�ai'n 
tot het opstellen van l't!l'l concreet wï1re'11u1soovdkvl"'d11) •nnchtingsplan, 

inclus1l'f rnaatregel'!nl)lllcket en kosrencalculat1� om de 

w.ttPrhu�houdltuncloc;if' 9"volf}t"n te vf'ft'ffenen, te verzachten of te 

v00<komen Oe maatregelen moeten tri de tlJd aansluiten bil de werlceltJk 
optrf'df'ndf' bodf'mdatmg. Durom •5 er effl oenod�e actuahsatoe van het 

waterhu1sl'lou<1kund10 •Mcht•n<JSPlan nod19. Deze periodieke actUèlftsatt� 
dient plaats te V11\den op basis viln de t>evtnd1n9en en tussent•Jdse 

prOQnoses utt het mo tonnosoroorarnma bodemdaltfl9, zoals be.<hreven 

1n dot w1nn1n9SQ1an en aangevuld met de a<lv1ezef\ van het Sod.,. ondef'dee-1 

c 1/m g. Voor de corr«te u•tvoenng vao de oe<tod tl<e actuaLsat� ZIJn 
nèldefe afsl)felte.1 nodKJ l��n � NAM e n  de relo:vdnle PMtlJen. Voordl 
over oe �!'90ed•no ooor de NA"1 van oe gemaakte of te maken k�en van 

p.trl1,en uil de rc\j u UltCJdri�punt l:JJ die df!opr•kea îs. dat de lllAM dlle 

kosten órac)Ql, die door ae betrokkef'I decentrale overheden worden 
t,;crrtódk! "oora•9d,1'1d .\ar • l1Jdeni> or n.t dé gaswim.ng en die Qencht t1Jn 

op het compen5ereri, verzachten of voorkomen van de ge,o'gen vlll'I de 

CJè1Sw1nn1ng Deze a�praken dienen vooraf� aan de gaswinning 

gemaakt te l!Jn. 

J. Lekkage van stikstof 

� 
Met t>et•e<><lnQ tot mogell)ke leltk• van 9efniecteeróe stikstof (N.) u11 

�t reservorr adv senon w11 u: 
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PA(,llU 10 VAlf I• 

NAM w1ooingspi.tn De Wij" fase II/O 17·88545 

a. � 'llAM ttn lnventangt1e te aten maken ..,..,, p-..itten die vóór 1976 

�rd of verl4ten ('9el!b11ndonneerd1 z J11 f'n de de r�rvoui. van� 

W1Jll Fau 2 doorbooro hebben, 

b. voorafqaand � de 9asw1nn.n9 de NAM te ·111.en rapporteren over df' 
kwahtect (°1r'(egntetl') van de arsluitende werkl09 van de �!r�en� 

putten, 111t:lu�cl het oonleel van het Soc!M daarover 

T Q�I �h..llll9 
In Nl!<lenand WO'den hoQC e�n �cld IN!n het boren en afwerken van 
d1� t>onogen. Echter, �r 1979 was de wetgevir>g op óeze punten 
m1n<)er strin9t'r•t TNO heeft' aangegeven óat met name puttf'n <11e voor 

1976 geboord zijn 9evoel1oer zouden (kunne-n) 111n voor leltk<IQC TNO 

actltte het rJJtll<1<1111 de kwaliteit (1ntegnte1t} van dergef1Jkc putten nader 

te ond1:noeken 1noeval ze voorkomen in velden waann gassen bl1J"end 
worden opgP.Slagen ln de s1w11N� van De Wijt. Fase 2 dtent de stikstof m 

het rH«VOtr llChtt'r te bi Jven om OOll op langere term11n de reservoirdrulc 

op peil te houden. Uit tabel 8 2 van het w1nn11·1959lan bl1Jkt dat meerdert' 

putten voor 1976 geboocd zl.Jn. Een rapportage over de lntegrcc1t 11an de 

t>etreNende putten 1s <J.tarom nod19. 

4. Injectie van stikstof 

MYICS 
Ten • .,,,ten v•n de tn)eC11e van lllz adVISeren WIJ u met betrekking tot oe 
te hanteren 1n}eet11!drukken · 

T OC!>.CI tl ng 

WMrwter evertueel ho9f'C'e tn)Kt1edrultken dan 63 bar toegeoast wocdero, 

mag dat niet leiden tot lekkage ut het reservoir. Te hoge druk kan ook toe 
scheurt�s •n "-t rewrv0tr 11'1<ten ("fractunng1 Dit 1s niet �wenst 1n 

ver1>and met de gevoeh9he1d van het reserv01roesteente en het ond epc 
voor.cot""len va'l on�eer 500 meter. 

;o-mt•111'91'9-""�""�-... ,� 
Orvltlt •-"de v ... � _ ... ""'9"11�--' O.�eQ ..... CO,"' fle<flllJ..,. ,_... 

... ,..,_"""��·-�.t>li:tO 
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PAGINA 11 VAN 14 
NAM wtnninC]Splan Oe W1Jk f;ti;e U/D 17 ·8854 5 

S. Yelligheld 
Aavlts 
Mrt betrekk109 tol vdtghetd adv.seren N J u: 

11 �NAM rt vl"rpl ch'l"n om, voorafgaand ttan uw e•e!ltue e 1nste�vr1109, 

ru1cht te atefl 9even 1n het nSlCO op leklca� tarigs een put .,."..,ege t e  

P')()Oe •l'lJectie<lruk dan we vanwege pore cotlapSe'; 

b � NA"'I voor de a.tnvang val'l de gaswtnn.ng h�ar analvse Vlll'l alle 

•e• 19hc1ds..tspecter, tOClus ef 'worst case scenano', wor de 
versch1U� IOC11t•e� ven De W1Jk Fase 2 en �èlf'\J•t votoende 
maat1"e9elen en consequenties beschikbaar te stellen aan <Ie 

vell19heidsre91o's Drenthe en !Jsselland en de Rf'g on.:tlf' 

U1tvoenn95dlenst Drenthe. 

Toehçhtmg 
Jn het winning"Plan 1s nl"}4!9even dat l) 1nd1en 'pore collapse' optreedt 

dit zich waarsch•JnlJk 1;11 beperken tot enkele meters rondom de 

winningsputten en 2) de hoogste 1n)Ktledru1c.cen btJ de mJectieoutten 
m1IM voorkoml'<l Ju1çt in � dr«te omgev11l9 van de putten •S net risico 

het 9rootst dat de 1e fhelende plastische t'f9etlS<happen van het QC!steenle 
in het Qed ng komen, w11t kan eKlen tot onve11tge s1tu11r1� Wij vinden een 

lx>ter tnZICht 1n den nsico s nooctzakel1.Jk 

0. ve1f c;t1e1dsas�tn vat'I dP. winning De Wijk Fase z Z•Jn on<JertJttl van 
de omoev.nosverounnino De vdt0M>dS1"eot0•s en de ��r\trale 

o� Z•)n t> J die procedure f1'09eliJ� n tl d !olectils de-c!ls bctrokllen 

be J dt> <'cl ....,"" ng d e plaats vmdt in het kddff vdrl de u1tbretd1n9 v.st'I 
�taande IOCatles of de aan eg van n�uwe ocaties Het is edlttt wel van 

t>.:..s09 dclt dele 1ni.tont e� vo>n de ve1h9heK!Sa6pecten en evCf'tuele 

plannen 1n het geval v.11n Hn cata-nl:e1t, zoa s in t-et geval van l!4rll 'worst 

case·, op de hoogte Z1)n van de omvang en emst van de calam te1t. 

6. Vergoeding v.., kosten en KMde 

Ad111ts 
Met betJ"ekkmg tot kosten als gevo 9 van bodemdaling en het ln09C!hJ.c 

optreden van scl adP. aan gebOuwen en infrastructuur als gevolg van de 

"'n'l ng adv Wf'Pn WIJ u tn uw bE''il uit op tl!' nPMf''l 

a df' v"1"Ph<:htino tot vo lrd1oe llt'rQOedino door de N.t.."4 van alle ie makf'n 

en oemaakte kosten door het waterxttap Drents Oven)S!e se Delta. 
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PAGINA 1, VAN I� 

NAM w nn 09splan OC WIJ k fa� 11/D 17 885-45 

nwoners of andere re evante pci•tijert, dre voortvloeten uit alle 

m11a1r� c-n die f1eO<lm«l worclen om de gevoiger van de verw•chte 
bOdemáatlflC} te ver i«hten at te vOO<ltomtm, al5meóe t('n v<>Oed1Qe 
�hJdc!l�te ting conform het gekozen intervent��rlO en alle 
gf'VlllgKhdde; 

b de v erpllchtinq dat de NAM voorafgaand .san de wmn109 rn dat k�r 

rnzrchtC?ltJ• maakt 1} met -i:..e parti Jen afspraken gema.akt ZIJ" of 
zu len l'>orden 2} welke atspraken r"'°s �aan en 3) lopende het 
proces van scenanolceuze welke afspraken �aakt 11>0felen aangaande 
de uit h4lt geltozen scenano vOOl'tvloeiende gev01ge11 en maatrege en; 

c. dat 1n geval "an scha�mel<l1og d00< inwoner.; of endere pan �n 
opdr<Kht wordr 9eg�n tot het doen van onalhanke�Jk ondertoelc naar 
de 00<zaak van die scru1de; 

d dat Oe l<�ler1 voor onderzoek en d e  vergoedrno van sehade genoemd 
on� punt c volledig ""'ort!en gec:tra9f'0 door de NAM 

T Ot'htl ltng 
Ut! ht1 winl\rngsptan f'n d� ad-vtezen van h� SOdM en ThO volgt dat dfo 

kans oo boclcmtnlhngen. �n d.'>Ormec e�ueel 9epa11rd Q!lllncle "1\ade. 
111"' 11f'rwaar1oosbaa• wordt moes.chat. Ook wordt ges�eld dat de 

boden del no vbnw� de 9ruotsch4lh9e "'ch0tt>lvormtfl1) "'� tot St:t\aó<.' aan 
gebouwen en rnlrastructu ur zal le1<:ten Echter, door het Of19C!hlkmat1g 
kdraktl'' ( fll"ll"'�t:'"'l"•I') VM de producerende reservoirs en de Ol'd1epe 
�904n9, besloot net n�co op een nret·9ell3kmat1oe drtr verd�1119 en 

111"1�1111111 00áem<la1tn9 ("nhOmogene compactre'). Hier-door kunnen 
kle•"'l�hdb9ere bodemdal1�ommen oot5taan M()9'11Jlc kunn�n dele wel 
I!' dM tot se� aan gebouwen en infrastructuur. Hrerbl) valt te denlcrn 

Mn <k: SpOOrlrJn dte dw•� door het wmnmo59et>"° IOOp( en aan eve11tuet!I 

aanwezige ""J verval nolenngen. 
OOk .andere decentrale overti'1:11'fl dNI Pt'f l'>ilterschap kunnen 
>tunsl-rken onder hun �heer hebben Zo 'S de Os�tuts ;n het 
winn1n959ellled 1n provrncraal eigendom en benttr IJ tc•aord dient de NAM 
alle PortJJcn die k�'5l m•ken als �olg van de QàS"tn, "'9 i.c.hdde� te 
stel en en hierov� mag 9-n o�ldf'l•Ji<ne.d bestaan 
8t sc.hademekl1n9 in verband ITM!I � wr"mnq, IS e-en SC)OOfrelce 
ondenoelcsopdracht nodig zoels ve�ld onder c. 
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P.t� lr.A 1) VAA 1• 
NAM wmninçsplan De w Jot fase 11/D 17-88545 

7. Bodemtrillingen 

AOve<; 
In r\l!t 1t11cl� van het �·J � optreden v11n trolliogen als gl!YOlg van het 

tc>ep.ts� van 1n)e<.l•Nrukken hocJer áan 61 bar ( +/ 2·3 Dar) adviseren 

w Ju: 

a bfJ l>IA•nJect•edrvi.: ver"°91n9 met gevoe�qer setSlll•SChe apparatuur te 

mot1 to� &In nu � 9t>val IS, ov�komstt9 dt' slot!;om in twt Mlv1•s 

van cle Tct>O 

Ioc!1111!11 u 
� kans op tnllm� ten qcVOlqe van stlkstof•niect•e wordt laag <JC&Cht. 

maN entannq hlel'mee in Nederland oo <lele dieote •S 94!""9· 
Gedetailleerde monltOrtnQ v"'1 het qedrctQ van t>et reservoir UJ<len� 
1n1ectte, w.Jarb1J ooit 9er1n9e trilhl'lgen worden gere9lstrecr<1 dit! kleiner ZIJ" 

dan M: 1 S. d<aaot blJ aan onzt! i.:enn.s CNer <Ie oo<l�grond Dit 11;, CJl!wenst 

gezien � belan9 van de Ol'lder9rond blJ on.te loekomst19e duurzame 
ener91evoorZlel'l1n9 

10. Communicatie 

Advies 
Met betrekking tot de co'1'1mun1cat1e adviseren WIJ u: 

a. de NAM voor te �ellen t1J<J.Q en trori!op.srorl te communiceren over het 

wmn109splan met alle bftroklten p.irltJl!n, 1nc:lusn�f !>@wonen;, 
ondernemers. eigenaren.,, p;aet'ters n "et betreffende 9ebo«d, 

b. de NAM tc verplic:hten om alle vcrwachte bodemdaling 1r dc omgeving 

vllf'I lw't gasvt"ld De W Jk op een he dere manlf'f" 117lchtf>I Jk tP mitken 

voor een bt'ttd publiek 

!�l.!!:'9 
ln�rs en betrokkenen heb� n het kader van de n.wwe Mi1nbou,.,...,ec 
�IJ" "'Jf'"""l<1 e� zoenswtJZe n te dienen op he( moment C�I uw 

ontwerp-1nstemmm�uit Qepubl (.ee•d wordt. Het tS eef'J QO«le zeak 

dar .J,., m.n.stPrlf' Qed.ir�f' � penode van t� �711QI! t0Qlfl9 een 

voorl•cnt�avono 0<9<1fllseert, iameo met ae 'ltAM en aodet'e partiien d•e 

�rokken L1Jn geweest bij de: totst4ndkominq ven het voort19gcnde 
wonmngsplan en onder1190ende studies: H1et't>IJ ttan Ql!dactit ,"orelPfl a.'!n 

het SodM, Tcbb, SwKo �TNO. Het zou de transoarant1e en het gevoel 

var betrokkenheid nog vrrtiogen, als ook vóór die tijd clll bekendheid aan 

Pll(;INA 14 VA-. I• 
NAM wtn111n0SP4an De WtJk fase ll/O 17-88545 

�t w 1nrung� an wordt ge<)even Oolc een ·pub•eksvnenc:le'hJke 

samenvatting' v•n hl!t wlnnng�plan kan bt)Oragen aan een goede diatoo<J 

tussen 111woners, betrokkenen en de NAM. 

Ef'n langJWI� 1orgvuld � commul'l>catte door de NAM met de Ol'll9f'Vln9 1" 

nodtQ H erdoor k1.1nMn vr01!9l<Jd'9 eventuete $tgnalen worden oi>oeva� 

van probtemen of ovl!f'IMt door gaswinmng, zodat hier dan oo �cageerd 

ltéln worden Zo kdn dfo aa:pPtat� van w1nr11ngsaa.v re.ten ...oraen 
VC!rbeterd 

0003 

12 

50 van 68



bijl. 2 

Wemeldinge, 27 februari 2015 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
Gemeente De Wolden 

Postbus 20, 
7920 AA Zuidwolde 

Betr: voorontwerp bestemmingsplan "NAM locatie De Wijk- 100 en bijbehorende 
gasleiding" 

Geacht College, 

Mede namens mijn familie wil ik gebruikmaken van de mogelijkheid om in te spreken 
op bovenstaand voorontwerp bestemmingsplan dat ter inzage ligt van 22 januari tot 
en met 4 maart 2015 bij uw gemeente. 

Vanaf 2010 volgen wij de ontwikkelingen rond de zoektocht naar nieuwe winlocaties 
van de NAM in de Wijk. Nu ligt er een voorontwerp bestemmingsplan, waar de keuze 
voor de nieuwe winput Wijk 100 is gevallen op een perceel dat grenst aan percelen 
bij ons ( ,   en ) in 
eigendom. Het gaat dan om de percelen ter plaatse kadastraal bekend als Ruinen  

         
In de nabije omgeving liggen nog diverse andere percelen bij ons in eigendom, 
waaronder  , waarop een huis staat, omgeven door 19 ha bos. Ook op andere 
percelen is nog bos aanwezig. De overige landerijen zijn verpacht aan agrariërs in 
Echten. 

In 2012 en 2013 hebben we uitvoerig gesprekken gevoerd met de NAM aangezien 
de Wijk 100 ook deels op perceel   was gepland. Aangezien we plannen hadden 
m.b.t. de percelen aldaar, o.a. het creëren van een N atuurschoonwet (NSW)- land
goed, is de NAM uitgeweken naar het buurperceel. 
Tijdens de gesprekken met de NAM hadden wij een aantal vragen gesteld, die tot op 
heden niet beantwoord zijn, ook niet in het ter visie liggende voorontwerp. Ook al 
vestigt de NAM geen boorlocatie op onze grond, deze vragen zijn voor ons van 
wezenlijk belang, omdat wij een huis en diverse percelen landbouwgrond en bos in 
het gebied hebben liggen waar de NAM wil gaan boren. 
Op 18 maart jl heb ik ( ) het voorontwerp 
bestemmingsplan ingezien en heb ik toelichting kunnen vragen aan  

 van uw gemeente. 

Zowel uit het kaartmateriaal als uit de MER-rapportage blijkt dat ons een 
bodemdaling van 6-8 cm te wachten staat tot 2030 en nog eens 8- 10 cm tot 2060. 
Deze cijfers zijn door ons niet te controleren. 
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Daarnaast staat in het bemalingsrapport te lezen dat er eventuele significante 
effecten kunnen optreden door grondwaterstandverlaging en dat de grootte ervan 
afhankelijk is van het moment van bemaling. Verdrogingsschade kan worden 
uitgesloten als de werkzaamheden in het najaar/ winter plaatsvinden. In het 
voorontwerp bestemmingsplan toelichting p. 27 valt te lezen dat men dan denkt aan 
augustus/september, wat naar mijn idee niet te rijmen valt met de MER-rapportage 
die het heeft over najaar/winter. Verder vraag ik mij af welke instantie hier toezicht op 
houdt en of dit ook daadwerkelijk gebeurt en de gevolgen vaststelt bij onjuiste 
toepassing. 
Dit is voor ons van het grootste belang, aangezien er in het verleden sprake is 
geweest van grondwaterdaling waardoor grote sterfte van het bos is opgetreden (een 
derde van de inlandse eik is gestorven vermoedelijk door verlaging van de 
grondwaterstand). Dit heeft enorm veel werk en procedures tegen het waterschap 
met zich meegebracht om de schade, voor zover nog mogelijk, ongedaan te maken. 
De daaraan bestede tijd en de schade aan de bomen/ landschap is nimmer vergoed. 
De vraag die bij ons is opgekomen is of eerdere bodemdaling veroorzaakt door de 
toenmalige gasboring en (mede) tot de schade heeft geleid. 
Dus is het voor ons van groot belang te weten hoe de aansprakelijkheid voor schade 
in de toekomst aan bos, landbouwgrond en huis geregeld is met de NAM en/of het 
waterschap. 
Heel belangrijk is het dat er goede afspraken zijn tussen de NAM en het waterschap 
en misschien nog andere overheden, over de aansprakelijkheid voor dit soort 
schade, maar ook schade door bodemdaling, veroorzaakt door de NAM en/of het 
waterschap. Wij hebben als eigenaren geen zin in procedures waar de bewijslast bij 
ons ligt of dat we door de NAM naar het waterschap worden gestuurd met onze 
verhaalsrechten en terug. Wenselijk is om op voorhand een protocol vast te stellen 
met omkering van de bewijslast en het vaststellen van de schadevergoeding. 

Wij verzoeken om die reden dat er voor zowel het bos, bijv. door Stichting 
Landschapsbeheer Drenthe, als ons huis een nulmeting wordt gedaan. En dat er 
gedurende de winningsperiode van het aardgas monitoring plaatsvindt in een nader 
af te spreken frequentie. Deze nulmeting en de monitoring zouden voor rekening van 
de NAM moeten komen. De NAM heeft overigens in een brief d.d. 5 dec. 2013, ref: 
EP201312201171, al gemeld dat het vastleggen van een nul-situatie en een 
monitoringsplan voor het bos tot de mogelijkheden behoort. Maar dit zou ik schriftelijk 
vastgelegd willen zien met garanties over bewijslast en schadevergoeding .. 
Tevens willen wij op voorhand vastgelegd hebben dat, indien er onverhoopt schade 
optreedt, de door de belanghebbenden te besteden tijd aan het behartigen van hun 
belangen om de schade te herstellen, eveneens integraal wordt vergoed. 
Bij sterfte van bomen is er een herplantplicht alsmede het risico van belastingschade 
indien de aanwijzing als NSW landgoed, waar in casu sprake van is, vervalt. 

De NAM zal ongetwijfeld beweren dat het winnen in dit volgens de NAM kleine 
gasveld niet te vergelijken is met de winning in Groningen. Maar als je ziet wat er 
aldaar is gebeurd met de winning en de gevolgen die dat heeft voor huis en haard 
van de Groningers, maar ook met het moreel van de bewoners daar ter plekke, dan 
hoop ik dat u er begrip voor kunt opbrengen dat - zolang dit niet geregeld is - wij 
bezwaar gaan aantekenen tegen de vestiging van een boorlocatie de Wijk 100. In het 
bijzonder gezien de ligging van onze landerijen, bos en huis. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens  en , 

 
e.c. NAM postbus 28000, 9400 HH Assen 
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Dorpsbelangen Echten, p/a Oshaarseweg 26, 7932 PX Echten 
Provincie Drenthe, t.a. v M. Lumkes, postbus 122, 9400 AC Assen 
Federatie Particulier Grondbezit, postbus 870, 3900 AW V eenendaal 
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Aan de raad van de Gemeente De Wolden 
Postbus 20 
7920 AA Zuidwolde 

bijl. 3 

Wemeldinge, 1 april 2016 

Betreft: zienswijze ontwerp bestemmingsplan "NAM locatie De Wijk- 100 en 
bijbehorende gasleiding" 

Geacht College, 

Voorgeschiedenis 

Mede namens mijn familie wil ik gebruikmaken van de mogelijkheid om een 
zienswijze in te dienen op bovenstaand ontwerp bestemmingsplan dat ter inzage ligt 
van 25 februari tot en met 6 april 2016 bij uw gemeente. 
Als bijlagen treft u de inspraakreactie aan op het voorontwerp bestemmingsplan 
"NAM locatie De Wijk- 100 en bijbehorende gasleiding" van 24 februari 2015, waarin 
de voorgeschiedenis te lezen is. Wij zijn eigenaar van de percelen kadastraal 
bekend: Ruinen , , ,  en . Deze percelen grenzen direct 
aan het plangebied voor de nieuwe winlocatie De Wijk-100. Verder zijn wij eigenaar 
van gronden in de nabije omgeving, perceel: . Hierop hebben wij een huis met 
daaromheen 19 ha bos. De overige landerijen zijn agrarisch in gebruik. 

Ingrijpende planologische wijziging 

Het ontwerp-bestemmingsplan ziet op een nieuwe gaswinlocatie waarbij met 
inachtneming van het Aardgas+ project gebruik wordt gemaakt van experimentele 
winning middels stikstof. Wij vrezen voor de negatieve gevolgen waaronder 
veiligheidsrisico's, schades aan bos, landerijen en opstal door bodemdaling en 
trilling, omgevingshinder en landschappelijke aantasting. 

Onvoldoende onderzoek en waarborgen 

Het onderhavige ontwerp-bestemmingsplan leunt op oude onderzoeken uit 2010. De 
milieueffectrapportage en daarbij behorende onderliggende omgevingsonderzoeken 
zijn onvoldoende recent. Dit klemt te meer nu juist ten aanzien van de negatieve 
ruimtelijke gevolgen van gaswinning waaronder bodemdaling, aardbevingen en 
milieuvervuiling steeds meer bekend is. 
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De Wijk betreft verder vooral qua natuuraspecten een zeer gevoelig gebied. Zoals 
ook in de toelichting van het ontwerp is aangegeven gaat het hier om EHS en een 
robuuste verbindingszone. Zowel tijdens de uitvoeringswerkzaamheden als met de 
verdere winning vanuit de nieuwe winningslocatie wordt aantasting verwacht. 
Mitigerende maatregelen zijn onvoldoende beschreven en onvoldoende duidelijk. 
Van slechts een verminderen van de aantasting is voorts geen sprake. De 
maatregelen beschrijven vooral compenserende maatregelen om de natuurwaarden 
later te kunnen herstellen. 

Uitvoerbaarheid verdere uitvoeringsvergunningen 

In vervolg op het wijzigen van het bestemmingsplan zullen voor de uitvoering van het 
project nog diverse vergunningen nodig zijn. Het gaat hier om een nieuwe winlocatie 
zodat er op grond van de Mijnbouwwet een vergunning nodig is. Bij de afwegingen 
hiervan moet ten eerste het voorkomen van schade door bodembeweging worden 
betrokken. Verder moet het voorkomen van veiligheidsrisico's worden geborgd en 
moeten de nadelige gevolgen voor het milieu worden voorkomen. Ten onrechte 
worden deze afwegingen thans niet bij de uitvoerbaarheid betrokken. 

Ook is voor het ingrijpen in het watersysteem, zeker tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden, een vergunning op grond van de Waterwet nodig. Hiervoor geldt de 
afweging dat wateroverlast en waterschaarste moet worden voorkomen. 

Bodemdaling 

Uit de ter visie gelegde stukken blijkt dat de bodemdaling vanaf de jaren 50 tot 2025 
maximaal 24 cm is. Bij het voorontwerp stond er in de MER rapportage vermeld dat 
tot 2060 nog eens max 10 cm bodemdaling zou plaatsvinden. In totaal dus een 
daling van 34 cm, als ik het goed heb begrepen. 
De NAM heeft inmiddels een aanbod gedaan (zie bijlage 2) een nulsituatie vast te 
leggen over de gezondheidstoestand van het bos en daarvan de kosten te dragen. 
De monitoring zou dan moeten plaatsvinden via de peilbuizen in de omgeving. 
De dichtstbijzijnde peilbuizen liggen straks op de locatie de Wijk 100, ten westen van 
de Westerbergen en ten oosten van het dorp Echten. Uit informatie ingewonnen bij 
Landschapsbeheer Drenthe is meting via deze peilbuizen onvoldoende om de 
gezondheidssituatie van het bos te kunnen volgen. Waterpeilen onder het bos 
kunnen alleen goed gemeten worden door een peilbuis - eventueel tijdelijk - te 
plaatsen op het terrein zelf. Bovendien zou een meting van de kwaliteit van het 
grondwater ook noodzakelijk zijn. De NAM stelt voor om een meting te laten 
uitvoeren door een onafhankelijk milieukundig adviesbureau. Graag zou ik van onze 
zijde willen voorstellen dat Landschapsbeheer Drenthe betrokken wordt bij de 
meting/ analyse van de cijfers en dat de kosten daarvan ook voor rekening komen 
van de NAM. 
De werking van een peilbuis is pas optimaal als deze een aantal weken voordat met 
de werkzaamheden wordt begonnen is geplaatst. Het advies luidt om voor de 
aanvang van het werk te meten en dit elke 14 dagen te doen gedurende de aanleg 
van de boorlocatie en enige tijd daarna nader af te spreken. Later kan dan volstaan 
worden met meting eens in de maand, ook nader overeen te komen door 
wederzijdse deskundigen. 

Trillingen 
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Slechts met algemene oude gegevens wordt aangenomen dat zich niet tot nauwelijks 
seismische risico's zullen voordoen. Trillingen worden zonder nadere onderbouwing 
uitgesloten. Met inachtneming van de kennis van nu, wij verwijzen hiervoor naar de 
bevindingen bij Huizinge in 2012, is de huidige kennis en stand van zaken gewijzigd. 
Deze risico's moeten beter onderzocht, maar vooral op voorhand (zoveel mogelijk) 
uitgesloten worden. 

Schade 

Verder had ik nog een tweede verzoek op tafel gelegd bij de NAM om een nulmeting 
van de woning aan de Oshaarseweg 12 te doen. Op diverse plekken in het huis zijn 
haarscheuren en soms meer dan een haarscheur zichtbaar. We kunnen geenszins 
bewijzen dat die te wijten zijn aan de winning van gas zoals die nu al plaatsvindt. 
Maar omdat die scheuren nu misschien gaan toenemen, willen wij bewijstechnisch 
maatregelen treffen. Wij kunnen uiteraard zelf foto's maken en de scheuren opmeten, 
maar willen dan zeker weten of de NAM dit als bewijsmateriaal erkent en als 
uitgangspunt accepteert mocht er onverhoopt toch meer schade ontstaan aan het 
huis. Het is absoluut niet ongebruikelijk dat bij bouwwerkzaamheden een nulmeting 
vooraf door een onafhankelijk deskundig plaatsvindt. Ik ben van mening dat 
mijnbouwactiviteiten en bouwwerkzaamheden hier zeker mee te vergelijken zijn. Tot 
nu toe heeft de NAM een nulmeting voor de bouwkundige toestand van het huis 
afgewezen onder het motto dat dan er sprake is van precedentwerking. 
Tevens willen wij op voorhand vastgelegd hebben dat, indien er onverhoopt schade 
optreedt, de door de belanghebbenden te besteden tijd aan het behartigen van hun 
belangen om de schade te herstellen, eveneens integraal wordt vergoed. 
Bij sterfte van bomen is er een herplantplicht alsmede het risico van belastingschade 
indien de aanwijzing als NSW-landgoed vervalt, waar in casu sprake van is. 
Ook die schade zou vergoed dienen te worden. Graag zouden wij dit schriftelijk 
vastgelegd zien. 

Conclusie 

Zolang er niet tegemoet is gekomen aan bovenstaande bezwaren blijven wij ons 
verzetten tegen de vestiging van de boorlocatie NAM De Wijk 100, en daarmee tegen 
het ontwerp bestemmingsplan die deze locatie mogelijk maakt. 

Met vriendelijke groet, 
mede namens  en  , 

 

e.c. NAM postbus 28000, 9400 HH Assen 
   postbus 7015, 9701 JA Groningen 

Landschapsbeheer D renthe, t.a.v. , Nijend 18a, 9465 TR Anderen 
Provincie Drenthe, t.a.v , postbus 122, 9400 A C  Assen 
Federatie Particulier Grondbezit, postbus 870, 3900 AW Veenendaal 

,   
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Ondergetekenden   ,    en 
  ,   . 

verklaren hierbij te machtigen 
, wonende   , 

geboren  te , 
speciaal om voor en namens ondergetekenden een zienswijze in te dienen m.b.t. het 
ontwerp instemmingsbesluit met het winningsplan De Wijk Fase 2 en onderliggende 
stukken, zowel in eerste instantie, als in hoger beroep en cassatie en verder daartoe 
al het gene te verrichten wat de volmachtgever zelf zou kunnen/ mogen doen, niets 
uitgesloten, zulks met de macht van substitutie, 

Echten, november 2017 Handtekening: 
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Ministerie van Economische Zaken 

lnspraakpunt Winningsplan De Wijk Fase 2 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Zuidwolde, D.d. 10 december 2017 1 J DEC 2017 

Beftreft: Ontwerp-instemmingsbesluit wijziging wir:ningsplan voor De Wijk Fase 2 

Geachte heer/mevrouw, 

Graag wil ik mijn zienswijze bij deze kenbaar maken wat betreft het ontwerp-instemmingsbesluit 

wijziging winningsplan voor De Wijk Fase 2. 
Het gaat orn de productie en injectie van stikstof van 4 reeds bestaande locaties en 2 nieuw aan te 
leggen locaties. Gepl;rnd is dat de winning met behulp van stikstofinjectie zal gaan plaatsvinden. 

Ik heb het ontwerp instemmingsbesluit met bedor:ld winningsplan en de onderliggende stukken, met 

uitzondering van de puur technische, ingezien en wil daarop het hierna door mij aangegevene 

opmerken als zienswijze. Ook betrek ik in mijn zienswijze het recente besluit van de rechter (van de 
Raad van State) om een gaswinningsbesluit van oud minister Henk Kamp te vernietigen. 

Als inwoonster/inwoner van de wereld/Nederland; die wil komen tot een daling van de C02-uitstoot, 

in het algemeen en in het bijzonder inwoonster/inwoner van, het buitengebied van, De Wolden, 

Drenthe en natuurliefhebber, ben ik belanghebbende in het ontwerpbesluit. 

ln het aigemeen past het méér winnen van gas übC'rhaupt niet in de intern a t i o n a a l gemaakte 

afspr;>ken c!at de C02 u itstoot aanzler:lijk verminderd moet worden om zo de kwalijke gevolgen 
··ervan voor nïéns, rn!Heü-ëfr nátuü(-ailes en ieêiërée1i op de werela,tëVOëî'Komen. 

Op het moment, stelt de Minister, is het echter niet mogelijk om gaswinning te stoppen omdat er 

niet voldoende vervangende mogelijkheden bestaan om in de benodigde capaciteit te kunnen 

voorzien. 

DE NAM zou met het winningsplan 673 miljoen Nm3 extra gas kunnen winnen. Het ontwerp- besluit 

voorziet in gaswinning tot 2030. 
1. De minister dient aan te geven welke mogelijkheden er zijn om de behoefte aan gas te 

beperken en kan niet volstaan met de opmerking dat er niet voldoende vervangende 
capaciteit is. Er dient gekozen te worden voor investeringen in een duurzame 

energievoorziening. Uit het ontwerp-instemmingsbesluit blijkt echter dat er goedkeuring 

wordt gegeven aan het doen van investeringen, in niet-duurzame energievoorziening, die 

nodig zijn voor de onderhavige aanleg van niel,lwe putten, buizen en het inspuiten van 

stikstof en de benodigde technieken. 

2. Er wordt in het ontwerp-besluit niet verwezen naar de 673 miljoen Nm3 extra gaswinning. 

Als genoemde extra winning eerder dan de datum genoemd in het ontwerp-besluit gehaald 

wordt, moet de winning naar mijn mening stopgezet worden. 

Dus winning toestaan tot uiterlijk 2030, of zoveel eerder wanneer 673 miljoen Nm3 extra gas 

is gewonnen. Er dient dus een 'nulmeting' plaats te vinden zodat de extra gaswinning 

bijgèhouden kan worden. Bovendien moet de gaswinning stopgezet worden zodra er sprake 

is van voortschrijdende technieken waardoor er mogelijkheden zijn ontwikkeld voor 
duurzame energieopwekking die voldoende capaciteit op kunnen leveren. Enkel het geldelijk 
belang van NAM en diens aandeelhouders mag niet zwaarder wegen. 
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3. Extra aandacht verdient het feit dat het De Wijk-veld het le veld in Nederland zal zijn waarbij 

gaswinning geoptimaliseerd wordt door stikstofinjectie. Ook in de oude putten zal stikstof 

worden ingespoten. 
Juist omdat het dele keer is in Nederland dat dergelijke winning plaatsvindt, dienen er 

verregaande garanties en zekerheden voor gronden, gebouwen, omwonenden en natuur 

afgegeven te worden. 

In het ontwerpbesluit is aangegeven dat de schadeclaim tegen de NAM verloopt volgens 
regels van het Burgerlijk recht. In de praktijk zal dat voor burgers een langlopende en dure 
procedure kunnen inhouden; er is toch duidelijk sprake van een scheve ongelijke verhouding 
tussen partijen, te weten de rijke en machtige NAM, tegenover burgers. Bovendien ligt de 
bewijslast door de wettelijke regeling bij degene die stelt schade te hebben geleden, dus bij 
de burgers. Dit alles is dus niet in het voordeel van de schadelijdende burgers. 

Mijn zienswijze is daarom het volgende: 
Als er toch schade ontstaat, dient daarvoor een regeling te gelden waardoor de NAM 
aansprakelijk is voor die schade. Degenen die schade lijden of gaan lijden doór de gaswinning 
moeten niet ontmoedigd worden om die schade te claimen doordat er eindeloos lange 
procedures nodig zijn om vastgesteld te krijgen dat er schade veroorzaakt is door de NAM. 
De daadwerkelijke vergoeding van de schade en kosten door de NAM kan bovendien ook nog 
problemen opleveren. Schades moeten vergoed worden binnen niet al te lange termijn. 
Onafhankelijke schadebepaling (materiële zowel als immateriële) en (schade)betaling vanuit 
een schadefonds zouden een goede bijdrage kunnen leveren om dat resultaat te behalen. 
Als de regels van het Burgerlijk Recht van toepassing zijn, zou er omkering van de bewijslast 
moeten volgen naar mijn mening, om zo de burgers te ontlasten van de hoge druk (qua geld, 
inspanning e.d.) in verband met hun bewijslast en niet te ontmoedigen om een 
-schadeprocedure te starten. 

Situaties zoals die zich hebben voorgedaan in Groningen moeten voorkomen worden! 
De opmerking van de Minister in het ontwerpbesluit dat wanneer 
"een burger of bedrijf vermoedt dat schade aan een bouwwerk of anderszins door 
mijnbouwactiviteiten aan de orde is en niet precies weet hoe of bij welke 
m�jnbouwonderneming dit aanhangig gemaakt kan worden, dan kan dit vanaf 1 januari 2017 

worden gemeld bij het Landelijk Loket Mijnbouwschade. Dit loket begeleidt de melder en kan 
er voor zorgdragen dat een instantie (zoals bijvoorbeeld de Tcbb) een uitspraak doet over de 
oorzaak van de schade" doet niets af aan"de bewijslast van burgers. De burgers moeten 
bewijzen dat ze schade hebben geleden. 

Bovendien begrijp ik de opmerking, zonder een vorm van verdere argumentering, niet van de 
minister in het ontwerp instemmingsbesluit "dat schade die geleden kan worden door de 
winning door omwonenden aan onroerende zaken/eigendom niet onder de regeling 
Groningen valt." Ik zie in de opmerking en het feit dat het Burgerlijk Recht van toepassing is, 
geên argument om de regeling Groningen niet van toepassing te verklaren. 

Op grond van de Mijnbouwwet 2017 hebben de Mijnraad, de SodM, de Tcbb, het Waterschap Drents 
Overijsselse Delta, de provincies Drenthe en Overijssel en de gemeenten De Wolden, Staphorst, 
Meppel en Hoogeveen hun advies gegeven m.b.t. het winningsplan. 
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Hun adviezen hebben betrekking op het gevaar voor gebouwen, gronden, natuur in het algemeen en 
in het bijzonder: 

A. Bodembeweging, te weten bodemdaling en bodemtrilling; 
B. Lekkage van stikstof; 
C. Waterhuishouding; 
D. Veiligheid; 
E. Communicatie/transparantie; 
F. Vergoeding van kosten en schade; 
G. Verdeling van lusten en lasten en 
H. Natuurbescherming 

AD B 
Wat betreft het risico op lekkage van stikstof, stelt SodM: 
"Omdat het gaat om het permanent achterlaten van stoffen is het nodig dat de NAM meer 
aandacht geeft aan de beheersing van het lekkagerisico, door middel van de voorwaarden die 
normaliter bij een opslagplan horen". 

De Minister is echter van oordeel dat maatregelen ter beheersing van deze risico's niet nodig 
zijn. Een onderbouwde argumentatie ontbreekt naar mijn mening. 

Ad C/E 
"DE NAM is in overleg met waterschap Drents Overijsselse Delta om de effecten en 
consequenties van de bodemdaling vast te steil.en. SodM en de decentrale overheden adviseren 
om voorwaarden in het besluit op te nemen omtrent de afspraken die de NAM maakt met 
verschillende partijen waaronder het waterschap. In het kader van een transparante 
beleidsvoering en informatievoorziening raadt de minister de NAM aan de reeds gemaakte 
afspraken met betrokken partijen, de keuze voor een interventiescenario en de verwachte 
kosten voorael'fAM te documenteren. De-minister wijst eropaaTer� Op/september 2017vanuit 
de koepelorganisatie van Nederlandse gasproducenten (NOGEPA), waar ook de NAM bij is 
aangesloten, een 'Gedragscode gaswinning kleine velden' is uitgebracht waarin hoofdstuk 5 

afspraken bevat over goede, open en transparante communicatie en contact met de 
belanghebbenden en de omgeving. De minister concludeert dat het documenteren van 
gemaakte afspraken valt onder de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' en dat het 
documenteren van afspraken geen afwegingsgrond voor gaswinning is en neemt daarom het 
advies van SodM en de decentrale overheden niet over." 

Die Gedragscode bevat richtlijnen. NOGEPA (Nederlandse Olie en Gas Exploratie en 
Productie Associatie) stelt een contactpersoon aan specifiek voor de gedragscode. Indien een 
belanghebbende van mening is dat er in strijd met de gedragscode wordt gehandeld, dan kan 
die belanghebbende dit melden bij de contactpersoon van NOGEPA. Wat er vervolgens met 
die melding gebeurt, is niet duidelijk. Extra voorwaarden die vastgelegd zijn in een 
instemmingsbesluit voor gaswinning hebben echter een ander juridisch karakter, te weten 
die van resultaatverbintenissen. Wat er gebeurt bij niet-naleving van regels uit de 
gedragscode is onduidelijk en kan andere 'straffen' opleveren dan bij het niet-voldoen aan 
voorwaarden bij een instemmingsbesluit. 
De stelling dat de Gedragscode voldoende is, gaat naar mijn mening daarom niet op. 
Wat ook een rol speelt is de duur van het bestaan van de Gedragscode. Deze is nl. pas zeer 
kort van kracht. Hoe de naleving ervan, consequenties bij niet-naleving ervan e.d. in de 
praktijk zal uitpakken, is nog onduidelijk. Inzake onderhavige belangrijke kwestie zou daarom 
niet misstaan om het advies van de verschillende adviesgevende instanties/overheden te 
volgen en toch een voorwaarde op te nemen in het besluit. 
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Ad E 

Wat betreft de communicatie over het plan door de NAM stelt de Minister het volgende: 
"Aangezien communicatie naar de samenleving de verantwoordelijkheid is van het 

mijnbouwbedrijf en geen grond is voor het stellen van een voorschrift of beperking, is de 

suggestie om een toelichting te schrijven niet als voorschrift in dit besluit opgenomen. De 
min ister vertrouwt erop dat de NAM hierin zijn verantwoordelijkheid neemt." 

Dit getuigt naar mijn mening van een groot vertrouwen door de Minister in de NAM. De 

Minister geeft op geen enkele wijze aan waarop hij dat vertrouwen baseert. Mijn zienswijze 
is meer gebaseerd op de toestand zoals deze in Groningen is. Zelf woon ik al ruim 10 jaar in 

De W olden en ik kan niet zeggen dat er in die tijd veel en duidelijk naar buiten is gebracht 

door/namens de NAM. 

De Minister vertrouwt de NAM, maar welke consequent ies zijn er als de NAM haar 

verantwoordelijkheid niet neemt en wie kan dan met succes de NAM daarop aanspreken? 
De Gedragscode geeft weliswaar richtlijnen op het gebied van communicatie, maar mijn 

opmerkingen over de Gedragscode, zoals hiervoor gemeld, gelden ook hier. 

Ad H 

In de stukken is vermeld dat wat de natuur betreft, de te verwachten bodemdaling in het 
Reestdal invloed zal hebben op de grondwaterstand. In potentie kan dit leiden tot veranderingen 
in de soorten planten. Hoewel dit ecologisch niet wenselijk is, is er geen sprake van een 

overtreding van de Wet Natuurbescherming. 

Het argument dat het geen overtreding is, is niet afdoende, naar mijn mening, om aan dit 
punt verder geen aandacht te besteden. 

De provinciale landschappen, natuurmonumenten, plaatselijke natuurveren ig ingen, 

natuurvrijwilligers e.a. spannen zich in om de natuur te herstellen en beschermen. Zodra er 

verandering van plantensoorten optreedt door een wijziging van grondwaterstand, zullen 
extra inspanningen gedaan moeten worden door de NAM en instanties die invloed kunnen 

uitoefenen op de grondwaterstand om plantensoorten in stand te houden. 

Ik hoop dat het bovenstaande aanleiding b iedt om in aanpassingen/toevoeg ingen te verwerken en 

op te nemen in het definitieve instemmingsbesluit. 

Hoogachtend, 
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* 
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. 

Minister van Economische Zaken 

lnspraakpunt Winningsplan De Wijk Fase 2 

Postbus 248 

2250 AE VOORSCHOTEN 

Betreft: Zienswijze winningsplan "De Wijk Fase 2" 

Uwe excellentie, 

1. Inleiding 

1' DEC 2017 

Uw ref.: 

Brief ref.: EP201712202308 

Datum: 13 december 2017 

NAM heeft op 8 december 2016 een wijziging van het winningsplan De Wijk-Wanneperveen ingediend. 

Het gewijzigde winningsplan zal het mogelijk maken om het project 'De Wijk Fase 2' uit te voeren, dat kort 

gezegd ziet op stikstofinjectie in de ondiepe reservoirs van het gasveld De Wijk. Op 3 november jl. hebt u 

het ontwerp-instemmingsbesluit voor dit winningsplan ter inzage gelegd, en belanghebbenden in de 

gelegenheid gesteld om uiterlijk 14 december 2017 een zienswijze te nemen. Het doet NAM deugd dat u 

kunt instemmen met het gewijzigde winningsplan. NAM ziet echter aanleiding om een zienswijze te 

nemen op het ontwerp-instemmingsbesluit in het bepaalde in artikel 2 ("injectiedruk") en artikel 5 

("nulmeting"). 

ll. lnjectiedruk in ontwerp-instemmingsbesluit 

In artikel 2 van het ontwerp-instemmingsbesluit is bepaald dat de injectiedruk bij de injectieputten niet 

hoger mag zijn dan 70 bar (bottom hole pressure, BHP). In de notitie 'Maximum stikstuf-injectiedruk voor 

De Wijk Fase 2' d.d. 14 januari 2017 (aanvulling op het ingediende winningsplan) heeft NAM aangetoond 

dat stikstofinjectie tot een reservoirdruk van 74 bar veilig is. In haar advies naar aanleiding van deze 

notitie overweegt SodM dat 'NAM de maximale veilige druk op de diepte van het reservoir goed jeeft 

bepaald', op 74 bar. SodM vertaalt de veilige BHP naar een veilige injectiedruk (top hole pressure, THP) 

van 70 bar. De door SodM geadviseerde druk van 70 bar heeft derhalve betrekking op de THP, en komt 

overeen met de 74 bar BHP waarover NAM in haar notitie schrijft. Het drukverschil van 4 bar 

correspondeert met het gewicht van de (stikstof)gaskolom tussen "bottom hole" en "top hole". 

NAM vraagt u artikel 2 in het instemmingsbesluit te corrigeren tot: 

"De injectiedruk bij de injectieputten is niet hoger dan 70 bar (Top hole pressure, THP)". 
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111. Nulmetingen in ontwerp-instemmingsbesluit 

In artikel 5 van het ontwerp-instemmingsbesluit wordt - kort gezegd - bepaald dat NAM binnen zes 
maanden na inwerkingtreding van het (definitieve) instemmingsbesluit een representatieve nulmeting 
dient uit te voeren. Het artikel geeft als reden hiervoor dat deze nulmeting nodig is "om eventuele 
toekomstige mijnbouwschade aan gebouwen objectief te kunnen vaststellen". 

NAM heeft moeite met dit artikel om drie redenen: 
a. Er wordt geen "schadegebeurtenis" verwacht bij deze winning 
b. Nulmetingen tonen niet objectief mijnbouwschade aan 
c. Tijdspad te krap 

Deze redenen zal NAM in het navolgende verder toelichten. 

111.a Er wordt geen "schadegebeurtenis" verwacht bij deze winning 

Een nulmeting beoogt een referentieopname te bieden, om na een gebeurtenis vast te kunnen stellen of 
bepaalde schade aan een gebouw in ieder geval ook al vóór de gebeurtenis aanwezig was. NAM 
waardeert dat het uitvoeren van een nulmeting waardevol kan zijn bij werkzaamheden (boren, heien) of 
als door mijnbouwactiviteiten een niet-verwaarloosbaar risico op een schadegebeurtenis zoals 
bodemtrilling bestaat. 

De gaswinning op basis van het gewijzigde winningsplan "De Wijk Fase 2" kent evenwel een 
verwaarloosbaar risico op bodemtrillingen. Dit is door NAM vastgesteld in de seismische risicoanalyse 
("SRA") die zij bij haar gewijzigde winningsplan heeft gevoegd. Blijkens de SRA valt het veld in 
risicocategorie 1 (de laagste categorie). Het veld heeft ook in het verleden geen seismische activiteit 
vertoond. Zoals uit het ontwerp-instemmingsbesluit blijkt, onderschrijven SodM, TNO en de Tcbb de SRA 
(p. 11 ontwerp-instemmingsbesluit). De vaststelling dat de kans op bevingen verwaarloosbaar is, wordt 
ook door u overgenomen (p. 12). Ook de kans op schade door bodemtrillingen wordt door NAM als 
verwaarloosbaar ingeschat. De Tcbb stelt eveneens vast dat de kans op schade aan gebouwen door 
bodemtrillingen zeer gering is (p. 13). U neemt de vaststelling dat de kans op schade door 
bodemtrillingen verwaarloosbaar is, over (p. 13). 

Door uitvoering van het gewijzigde winningsplan zal bodemdaling optreden. Anders dan bodemtrillingen, 
is bodemdaling een geleidelijk en gelijkmatig proces, waarbij geen schade optreedt aan gebouwen. Dit is 
door NAM beschreven in het gewijzigde winningsplan, onderdeel C4.3. Geen van uw technisch adviseurs 
weerspreken deze stelling van NAM, terwijl in het advies van SodM uitdrukkelijk de stelling van NAM 
wordt onderschreven dat er door de bodemdaling geen directe schade aan infrastructuur wordt verwacht 
(p. 5). Dat door bodemdaling geen schade aan gebouwen valt te verwachten, is ook uit onafhankelijk 
onderzoek gebleken.1 

1 Zie in het bijzonder het literatuuronderzoek waarin de relevante studies tot 2012 over schade door bodemdaling en 
seismiciteit aan gebouwen bijeen zijn gebracht: Literatuuronderzoek naar de effecten van zout- en gaswinning op 
bebouwing, Werkgroep Bodemdaling Nedmag 2012, o.a. op p. 4: "in geen van de onderzoeken komt naar voren dat 
gebouwschade direct door bodemdaling ontstaat. De scheefstelling, kromming en horizontale rek die ontstaan in 
gebouwen als direct gevolg van bodemdaling blijven ruim binnen de daarvoor geldende schadecriteria. De algemene 
conclusie is dat op de schaal van een woning de zetting gelijkmatig is en er direct door bodemdaling geen schade te 
veiwachten is." 
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NAM stelt vervolgens vast dat noch uw technisch adviseurs, noch de decentrale adviseurs adviseren dat 

in het instemmingsbesluit wordt opgenomen dat NAM nulmetingen dient te verrichten. Ook stelt u zelf 

vast dat er inhoudelijk gezien geen aanleiding is tot het voorschrijven van een nulmeting (p. 14). In de 

ogen van NAM is dit ook logisch, omdat door de activiteiten op grond van het gewijzigde winningsplan, 

geen bodemtrillingen en (dus) geen schade aan gebouwen valt te verwachten. 

Het verrichten van nulmetingen bij velden met een verwaarloosbaar seismisch risico en (dientengevolge) 

een verwaarloosbaar risico op schade aan gebouwen is daarom in de ogen van NAM in de eerste plaats 

onnodig. Er is geen technische basis die het verrichten van nulmetingen rechtvaardigt. 

111. b Nulmetingen tonen niet objectief mijnbouwschade aan 

Op dit moment is nog niet gedefinieerd wát een representatieve nulmeting is en aan welke vereisten een 

dergelijke nulmeting zou moeten voldoen. Zolang onduidelijk is wat een nulmeting exact is, acht NAM het 

bezwaarlijk dat het instemmingsbesluit de indruk wekt dat hiermee mijnbouwschade objectief wordt 
aangetoond. Het is echter niet onwaarschijnlijk dat een nulmeting in het kader van De Wijk Fase 2 van 

beperkte of geen waarde zal zijn. 

Het is op dit moment niet duidelijk of een nulmeting überhaupt een effectief instrument is om objectief te 

kunnen bepalen of mijnbouwschade is opgetreden. NAM vermoedt voorshands niet dat dit het geval is. 

Een nulmeting laat uitsluitend toe dat twee momentopnames (de nulmeting en de schadeopname) met 

elkaar worden vergeleken, maar daarmee is niet gegeven dát schade die op het moment van de 

nulmeting nog niet bestond, het gevolg is van mijnbouwactiviteiten. De nulmeting kan slechts worden 

gebruikt om objectief het bestaan van schade vast te stellen, niet om de oorzaak van schade vast te 

stellen. 

NAM is van opvatting dat eerst een eenduidig (en onafhankelijk getoetst) kader moet zijn vastgesteld, 

voordat kan worden aangenomen dat een nulmeting redelijkerwijs objectief inzicht kan bieden in de 

oorzaak van opgetreden schade. In dat kader zouden bijvoorbeeld factoren meegenomen kunnen worden 

als i) de hoeveelheid gebouwen die in een nulmeting moeten worden meegenomen, ii) de spreiding van 

de gebouwen over het productiegebied, iii) de eigenschappen van de gebouwen die deel moeten 

uitmaken van de nulmeting, iv) de normale veranderingen aan gebouwen als er geen gaswinning zou 

plaatsvinden bijvoorbeeld door zetting, et cetera. Pas als is vastgesteld dat en hoe een nulmeting 

objectief mijnbouwschade kan aantonen, is het een bruikbaar instrument. Hierbij moet vooral gedacht 

worden aan het mogelijk gebruik gerelateerd aan bodemtrillingen. Daarbij merkt NAM ook op dat tot op 

heden nog nooit nulmetingen zijn gebruikt om mijnbouwschade aan te tonen. 

NAM begrijpt dat het voorschrijven van een nulmeting mede is ingegeven door de toezeggingen die u 

hebt gedaan aan de Kamer in het debat over de schadeafhandeling in Groningen, van 4 juli 2017. 
Terecht hebt u in dit debat opgemerkt de (aardbevings)problematiek rondom de kleine velden anders is 

dan die bij het Groningenveld, maar dat ook bij de kleine velden gedaan moet worden 'wat nodig is'. U 

merkte in dat debat ook op dat als rondom de kleine velden té veel wordt gedaan, dit onrust creêert in 

plaats van voorkómt. Als nu nulmetingen worden voorgeschreven op plekken met een verwaarloosbaar 

risico op schade (terwijl bovendien de effectiviteit van nulmetingen niet onderzocht en onbewezen is), 

vreest NAM dat hierdoor de onrust die vermeden moet worden, juist wordt gevoed. 

Het voorgaande betekent echter niet dat NAM geen oog heeft voor het wegnemen van de zorgen rondom 

schade aan gebouwen door mijnbouwactiviteiten. Om aan deze (en andere) zorgen tegemoet te komen, 

past NAM de 'NOGEPA Gedragscode gaswinning kleine velden' (september 2017) toe. De Gedragscode 
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bepaalt onder meer dat de mijnbouwonderneming in overleg met alle belanghebbenden uit het 

productiegebied een zgn. Project-afstemmingsprogramma opstelt. In dat kader worden ook afspraken 

gemaakt over bouwkundige vooropnames (of: nulmetingen). De Gedragscode voorziet er dus al in dat 

NAM in het kader van De Wijk Fase 2 in gesprek gaat met onder meer de gemeenten, om te bezien of 

het nuttig en wenselijk is om een bouwkundige vooropname te verrichten en zo ja, aan welke eisen deze 

vooropname moet voldoen. Uit besprekingen met lokale belanghebbenden in De Wijk bleek al dat er 

suggesties zijn om eventuele vooropnames ook buiten het invloedsgebied uit te voeren, om aan te tonen 

veranderingen aan gebouwen ook plaatsvinden zonder gaswinning. 

NAM stelt daarom voor dat als in het definitieve instemmingsbesluit een bepaling wordt opgenomen over 

het (eventueel) verrichten van nulmetingen, aansluiting te zoeken bij de Gedragscode. Zo kan worden 

bepaald dat NAM in afstemming met de gemeenten een plan van aanpak opstelt, waarin afspraken 

worden gemaakt over het uitvoeren van bouwkundige vooropnames of nulmetingen, zonder dat 

voorshands vaststaat dát deze ook moeten worden uitgevoerd. Partijen zouden in het plan van aanpak 

ook tot iets anders dan een nulmeting kunnen besluiten. 

NAM verzoekt u daarom artikel 5 te schrappen, dan wel aan te passen tot 

"Teneinde eventuele zorgen rond mijnbouwschade aan bouwwerken door de gaswinning uit het De 

Wijk Fase 2 gasveld weg te nemen, spant NAM zich ervoor in dat binnen 6 maanden na de dag dat 

dit besluit in werking is getreden één plan van aanpak is overeengekomen met de gemeenten De 

Wolden en Hoogeveen, waarbij rekening wordt gehouden met de NOGEPA 'Gedragscode 

gaswinning kleine velden' (september 2017). In het plan van aanpak wordt in ieder geval ingegaan 

op de vraag of aanleiding is tot het verrichten van een bouwkundige vooropname van een selectie 

voor bodembeweging gevoelige bouwwerken ("nulmeting") en zo ja, aan welke voorwaarden de 

bouwkundige vooropname moet voldoen. NAM overlegt het overeengekomen plan van aanpak aan 

de Minister van Economische Zaken en Klimaat." 

111.c Tijdspad te krap 

Indien u toch van oordeel blijft dat NAM in het kader van het te nemen instemmingsbesluit nulmetingen 

moet verrichten (zonder vooraf vastgesteld beleidskader), vraagt NAM uw aandacht voor het volgende. 

Artikel 5 vereist in zijn huidige vorm dat NAM binnen zes maanden na inwerkingtreding van het 

instemmingsbesluit een nulmeting heeft uitgevoerd, in overleg met de gemeente. 

In de eerste plaats merkt NAM op dat onduidelijk is wie wordt bedoeld met 'de gemeente'. Het 

productiegebied van het winningsplan ligt in deels in de gemeente De Wolden en deels in de gemeente 

Hoogeveen. NAM geeft de voorkeur aan één afspraak met alle betrokkenen. 

In de tweede plaats verwacht NAM dat het maken van afspraken al zes maanden in beslag gaat nemen 

omdat de uitgangspunten van een nulmeting nog onduidelijk zijn. 

In de derde plaats heeft de uitvoering van nulmetingen in eerdere gevallen (daarbij verwijst NAM onder 

meer naar de verrichting van nulmetingen door TAQA bij de locatie Bergermeer) jaren geduurd. 

NAM verzoekt u daarom - als u artikel 5 in zijn huidige vorm in het definitieve instemmingsbesluit laat 

terugkeren - de termijn voor het verrichten van een representatieve nulmeting te verlengen tot twaalf 

maanden. Daarbij verzoekt NAM om, voor het geval met de gemeentes geen overeenstemming wordt 

bereikt over de representatieve selectie, op te nemen dat NAM na (bijvoorbeeld) zes maanden overleg 
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zonder overeenstemming over een plan van aanpak hierover in gesprek kan treden met de Minister van 

Economische Zaken. 

IV. Conclusie en afsluiting 

Gelet op het voorgaande, verzoekt NAM u artikel 2 van het ontwerp-instemmingsbesluit zodanig aan te 
passen dat de top hole pressure (THP) maximaal 70 bar mag bedragen. 

Daarnaast verzoekt NAM u in het instemmingsbesluit niet de verplichting tot het uitvoeren van een 

representatieve nulmeting op te nemen, dan wel het artikel 5 aan te passen overeenkomstig het voorstel 
zoals in deze zienswijze opgenomen onder 111.b. Indien u wel wenst vast te houden aan de 

representatieve nulmeting in het instemmingsbesluit, verzoekt NAM u om de termijn voor het uitvoeren 

van de nulmeting te verlengen van zes tot twaalf maanden en de bepal ing zodanig te wijzigen dat NAM 
bij een onverhoopt gebrek aan overeenstemming met de gemeenten zélf de nulmeting kan verrichten. 

Hoogachtend, 
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