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Verzonden:

Onderwerp: Advies gemeente Loppersum over gaswinningsplan Groningenveld

Hooggeachte heer Kamp,
Bij brief van 19 april 2015 vraagt u ons om u te adviseren over het Winningsplan 2016 van de NAM.
U begint uw brief met de constatering dat de gaswinning in Groningen voor veel overlast heeft
gezorgd in de regio en het gevoel van veiligheid en vertrouwen van de bewoners heeft aangetast. Wij
onderstrepen uw constatering en merken daarbij op dat de woorden "het gevoel van" tussen haakjes
kan worden geplaatst. Het gaat niet alleen om "een gevoel", veiligheid en vertrouwen zijn
daadwerkelijk in het geding.
Dit betekent dat er veel voor nodig is om veiligheid en vertrouwen te herstellen. Het winningsplan van
de NAM en bovenal het door u te nemen winningsbesluit moeten er blijk van geven dat de veiligheid
van de inwoners van het gebied nu en in de toekomst niet in het geding is. De productie moet daarop
zijn aangepast. Het herstel van vertrouwen is in deze situatie sterk afhankelijk van de wijze waarop het
plan en het besluit in onze richting en dat van onze inwoners op dat punt overtuigend kunnen worden
onderbouwd.
U geeft daarbij opnieuw zelf al aan dat de aardbevingsproblematiek uniek is in de wereld en gepaard
gaat met veel onzekerheden. In die context is het veel gevraagd om tot een overtuigend onderbouwd
winningsbesluit te kunnen komen. Aan de inwoners is het in dezelfde context evenwel nog meer
gevraagd om vertrouwen te hebben in het geheel van productiebeperking en uitvoering van het
meerjarenplan van de Nationaal Coördinator Groningen én in het winningsplan van de NAM. Wij zijn
van mening dat de zorg over een veilige woon- en leefomgeving, met voortdurende onzekerheid over
veiligheid, schade en waarde van het eigen bezit, door een betrouwbaar winningsbesluit afdoende
moet worden weggenomen.
De seismische risico's van morgen worden opgebouwd door de productie van vandaag. Maximale
beperking van de productie is op basis van de nu beschikbare kennis en de resterende onzekerheden
de meest solide manier om vanuit de productiekant de veiligheidsrisico's en de schaderisico's te
beperken. Wij dringen er dan ook op aan om, in lijn met de gedachten die u in december in het
nationaal bestuurlijk overleg met ons heeft gedeeld, verdere beperking van de productie te versnellen.

Wij kunnen ons advies over het winningsplan niet los zien van de uitvoering van het meerjarenplan
van de Nationaal Coördinator Groningen. Om die reden brengen wij hier opnieuw de brief van
provincie en gemeenten van 31 maart jl. onder uw aandacht. Daarin roepen wij u op om de Nationaal
Coördinator Groningen en daarmee de decentrale overheden in staat te stellen om tot een snelle en
doeltreffende uitvoering van het meerjarenplan te komen.
Bij deze brief treft u een uitgebreide reactie op het winningsplan aan, dat in basis door de
gezamenlijke decentrale overheden is voorbereid. Wij verzoeken u om bedoelde reactie en deze brief
aan te merken als ons advies.
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