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6  REIKWIJDTE EN KADERS WINNINGSPLAN 

In dit hoofdstuk geven we aan welke kaders onduidelijk zijn of ontbreken waaraan het 

winningsplan is getoetst. 

 

6.1  Doelmatigheid 

Advies 

Wij verzoeken u inzicht te geven in de kaders waaraan het winningsplan is getoetst op het 

aspect doelmatigheid. 

 

Toelichting  

In het advies van Sodm is een toetsing opgenomen van de winning aan doelmatigheid. 

Onduidelijk is hoe en waaraan is getoetst. We willen graag inzicht in de afwegingskaders 

waaraan dit aspect wordt getoetst. De Tweede Kamer heeft aangegeven dat de Minister een 

afweging moet maken tussen landelijk economische belangen en de lokale veiligheid en 

schade-effecten. In het verleden zijn de lokale effecten volgens de Tweede Kamer in die 

afweging onvoldoende meegenomen. In dit kader vragen wij ons af hoe de balans uitvalt 

tussen economische belangen en de maatschappelijke aanvaardbare gevolgen en risico’s die 

met gaswinning gepaard gaan.  

 

6.2  Kaders schade   

Advies 

De minister dient zo spoedig mogelijk een kader op te stellen waarin duidelijk beschreven staat 

wat onder ‘schade’ verstaan wordt.  

 

Toelichting 

De (nog niet vastgestelde) wijziging van de Mijnbouwwet noemt als toetsingsgrond voor het 

eventueel onthouden van de instemming met een winningsplan ‘schade aan gebouwen of 

infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan’. Wij constateren dat de adviserende 

organen Tcbb en Sodm kennelijk ieder een verschillende typering hanteren voor het begrip 

schade. Dat is niet uit te leggen aan inwoners.  

Zolang niet duidelijk is wat onder ‘schade’ verstaan dient te worden, is toetsing van het 

winningsplan op dit onderdeel lastig voor velden die gebeefd hebben en in verband waarmee 

‘schade’ is gemeld. 

 

6.3 Natuur en milieu – Nationaal Park Drentse Aa 

Advies 

Met betrekking tot het Nationale Park Drentse Aa adviseren wij u: 

- het winningsplan te toetsen op nationale en internationale wetgeving op het gebied 

van natuur- en soortenbescherming gelet op het aanwezige Natura2000 gebied; 

- in uw goedkeuringsbesluit op te nemen dat bij verdere ontwikkelingen rondom de 

velden Vries-Zuid (met name het blok Vries-ZZ) en Eleveld het Drentse Aa gebied 

zoveel mogelijk wordt ontzien. 
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Toelichting 

Wij stellen vast dat de gevolgen van de gasvelden in dit winningsplan  Westerveld voor de 

beschermde status van het Natura-2000-gebied Drentse Aa niet zijn onderzocht althans 

onvoldoende in beeld zijn gebracht. Er blijkt ook uit niets dat met zekerheid zou kunnen 

worden gesteld dat de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Drentse Aa door de 

exploitatie van de gasvelden in dit winningsplan  niet zullen worden aangetast. 

 

Het Drentse Aa gebied is een internationaal uniek gebied, met een zeer hoge 

beschermingsstatus. Het gebied is een beek- en esdorpenlandschap; het oppervlaktewater van 

de Drentse Aa dient tevens als bron van drinkwater. Het is een waardevol gebied met een 

kwetsbaar geohydrologisch systeem waar invloeden vanwege de gaswinning (zoals 

bodemdaling, zuurstimulatie) niet mogen plaatsvinden. 

 

Voor een correcte beoordeling van de mogelijke gevolgen van de exploitatie van het 

winningsplan Westerveld  voor het Drentse Aa-gebied zou het overigens niet juist zijn om de 

getroffen en te treffen waterhuishoudkundige maatregelen in het natuurgebied bij het 

beschouwen van mogelijke effecten van mijnbouwactiviteiten op de 

instandhoudingsdoelstellingen van het natuurgebied te betrekken. Compenserende 

maatregelen maken immers in juridische zin geen onderdeel uit van de beoordeling in het 

kader van de significantie-toets. Bovendien zijn de watergerelateerde maatregelen in zekere 

zin met de mijnbouwactiviteiten verbonden, omdat de waterhuishouding noodzakelijkerwijs 

wel moet worden aangepast als gevolg van de opgetreden bodemdaling die het resultaat is 

van de gaswinning. 

 

Wij wijzen er op dat de vaststelling en goedkeuring van het winningsplan door de Minister met 

zich mee brengt dat er een toetsingsmoment ontstaat waarop moet worden beoordeeld of 

mogelijk significante gevolgen ten gevolge van de mijnbouwactiviteiten in het Westerveld 

kunnen ontstaan. Dat geldt uiteraard niet alleen voor het Drentse Aa-gebied, maar voor alle 

Natura 2000-gebieden die door het instemmingsbesluit worden beïnvloed. Deze beoordeling 

heeft niet of in onvoldoende mate plaatsgevonden ten gevolge waarvan effecten op Natura-

2000-gebieden niet op voorhand kunnen worden uitgesloten.  

 

Bij de actuele stand van zaken voor wat betreft de onbekendheid van de impact van de 

gaswinning is er naar ons oordeel aanleiding om in het instemmingsbesluit aanvullende 

restricties op te nemen die waarborgen dat het Nationaal Park Drentse Aa zo veel mogelijk 

ongemoeid wordt gelaten. 

 

6.4 Reikwijdte winningsplan m.b.t. aantal verschillende velden 

Advies: 

Wij verzoeken u aan te geven welke overwegingen ten grondslag liggen aan de keuze om een 

grote variëteit van kleine gasvelden in het winningsplan Westerveld te vatten? In het kader 

van de maatschappelijke verantwoording vinden wij het transparanter om per gasveld een 

winningsplan op te stellen.  

 


