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Reactie op zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit Blija

Geachte heer Postmus,
Op 19 februari 2019 heeft u namens de Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. een
zienswijze ingediend ten aanzien van het ontwerp-instemmingsbesluit met het
winningsplan Blija.

Behandeld door
M.E. Kuiper, MSc
T 070 378 6814
m.e.kulper@min ez.nl
Ons kenmerk
DGKE-WO / 19122640
Uw kenmerk
GW07-OIB-0023

Omdat u naar Den Haag bent gekomen om uw zienswijze persoonlijk te
overhandigen, stuur ik u in een separate behandeling deze brief toe ter
tegemoetkoming. In deze brief kunt u puntsgewijs uw zienswijzepunten lezen met
daarbij de reactie van de minister. Dit is niet gebruikelijk en ik zal zelf ook
langskomen om deze brief persoonlijk toe te lichten.
De Minister van Economische Zaken en Klimaat heeft ingestemd met het
winningsplan Blija van de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM).
Het instemmingsbesluit op het winningsplan Blija inclusief de Nota van Antwoord
ligt van 6 juni 2019 tot en met 18 juli 2019 ter visie. In de Nota van Antwoord zijn
de punten uit de zienswijzen beantwoord en is opgenomen of en op welke wijze de
punten zijn verwerkt in het definitieve besluit. Het instemmingsbesluit met Nota
van Antwoord is in te zien in het gemeentehuis van de gemeenten Ameland en
Noardeast-Fryslan, op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in de
betreffende map op www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage.
Zoals besproken stuur ik hierbij puntsgewijs de reactie op uw zienswijze:
U stelt in uw zienswijze dat in tegenstelling tot wat de minister beweert
hydraulische stimulatie niet veilig en schoon is. Er is nog onvoldoende bekend
over de gevolgen van hydraulische stimulatie bij gaswinning.
De minister merkt op dat de toepassing van hydraulische stimulatie bij
conventionele olie- en gasinning, anders dan u stelt, technisch geen omstreden
methode is. SodM heeft een inventarisatie uitgevoerd van alle hydraulische
stimulaties en de scenario's waarbij hydraulische stimulatie kan leiden tot
negatieve gevolgen voor mens en milieu. SodM komt daarin tot de conclusie dat
er als gevolg van alle tot nu toe gedane hydraulische stimulaties in Nederland
(338 hydraulische stimulaties in ruim 250 putten) geen nadelige gevolgen voor
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mens en milieu bekend zijn (Kamerstukken II 2015/2016, 32 849, nr. 46). De
minister stelt dat TNO op 11 september 2018 een inventarisatie heeft
gepubliceerd naar aantoonbare effecten voor mens en milieu als gevolg van
historische conventionele hydraulische stimulaties. TNO onderschrift daarin de
conclusie van SodM. De Minister begrijpt dat hydraulische stimulatie in verband
wordt gebracht met schaliegaswinning en de verhalen daarover uit de Verenigde
Staten. Het gaat in dit geval om hydraulische stimulatie bij conventionele
gaswinning, zoals dat al sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw wordt toegepast
in Nederland. In tegenstelling tot schaliegaswinning gaat het bij conventionele
gaswinning om incidentele stimulaties. Bij schaliegaswinning moet per
reservoirlaag wel 10 keer gefrackt worden, worden veel grotere vloeistofvolumes
gebruikt en worden de frackactiviteiten na enkele jaren herhaald. Hydraulische
stimulatie is een methode om gas uit de ondergrond vrij te maken door lange
scheuren, van enkele millimeters dik, te creëren in het reservoirgesteente waar
het gas in opgesloten zit. Dit gebeurt door water, zand en chemicaliën onder
hogedruk in een boorput te pompen. NAM geeft aan dat de druk in de frack vlak
bij de perforaties de initiële spanningsconditie in het reservoir niet zal
overschrijden. De ingebrachte zandkorrels gaan in de scheurtjes zitten en houden
deze open. Dit zorgt ervoor dat transport van gas naar de boorput mogelijk is. Dit
gebeurt in een aantal stappen:
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Het gasreservoir is aangeboord en verstevigd met een metalen verbuizing die in
het boorgat is gecementeerd.
De stimulatievloeistof bestaande uit water (±90%), kleine keramiek korrels
(±8%) en chemicaliën (±2%) worden onder hogedruk naar beneden gepompt. De
vloeistof verlaat de verbuizing door de perforaties en creëert een scheur in het
reservoirgesteente. De stimulatievloeistof, het water en de hulstoffen, worden
weer terug geproduceerd naar de oppervlakte. Achtergebleven resten breken
grotendeels of geheel af tot elementen die ook van nature voorkomen in de diepe
ondergrond. De kleine keramiek korrels blijven achter in het gasreservoir in de
scheur die is gecreëerd. Dit is het einde van de hydraulische stimulatie. Het gas
kan nu via deze scheur geproduceerd worden. De gebruikte chemicaliën bestaan
uit opvulmiddel, gel-polymeren, gelstabilisatoren, biociden, gelbrekers, crosslinkers, zuren, fluid-loss-additieven, smeermiddelen, surfactant
(oppervlaktespanningsverlagers) en zuurgraad (pH) stabilisatoren. Het eigenlijke
hydraulisch stimuleren duurt één tot enkele uren.
In het verleden is hydraulische stimulatie uitgevoerd in de putten van Blija
Ferwerderadeel (1995 en 1996), Blija-Zuidoost (1998) en Blija-Zuid (2012). NAM
voorziet dat opnieuw hydraulische stimulatie nodig zal zijn in nieuwe putten om
alle aardgasreserves te kunnen produceren. Het werkprogramma wordt ingediend
bij en gecontroleerd door SodM tenminste 6 weken vóór de uitvoering van de
werkzaamheden.
U stelt in uw zienswijze dat boven de gaswinning Blija agrarische productie plaats
vindt. Om zeker te weten dat de kwaliteit van die productie of de beelden die
consumenten daarbij hebben, niet in het geding is, zou men die risico's moeten
uitsluiten. De enige valide manier om dat te doen is door af te zien van het
gebruik van hydraulische stimulatie. Zeker ook kijkend naar hoe nu de
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beoordeling van risico's van hydraulische stimulatie wordt doorgeschoven naar
een lichte procedure op een later moment, bent u van mening dat ten principale
van deze techniek moet worden afgezien.
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Op basis van de adviezen van de wettelijke adviseurs op het winningsplan,
waaronder ook SodM, stelt de minister dat het hydraulisch stimuleren van een
dusdanige aard en omvang is dat die binnen de bestaande regelgeving uitgevoerd
kan worden. Met betrekking tot hydraulische stimulatie merkt de minister op dat
er diverse ondoordringbare lagen zitten tussen het gasreservoir en (grond)water
en dat het werkprogramma voor het stimuleren van een voorkomen via een put
beoordeeld wordt door SodM op diverse aspecten, waaronder veiligheid en het
risico op het verlies van de integriteit van de afsluitende lagen. De beoordeling
van het werkprogramma is geen besluit dat open staat voor bezwaar en beroep.
De minister vindt het wel belangrijk dat betrokkenen worden geïnformeerd over
de hydraulische stimulatie en de inhoud van het werkprogramma. De minister
wijst op de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' die op 7 september 2017
vanuit de koepelorganisatie van Nederlandse gasproducenten (NOGEPA), waar
ook NAM bij is aangesloten, is uitgebracht. In de Gedragscode is onder andere
opgenomen dat de initiatiefnemer zorgt voor het beschikbaar stellen van
informatie en het contact met belanghebbende onderhoudt in alle fasen van de
activiteiten, waarbij belanghebbenden bij relevante projectwijzigingen of inzichten
actief worden geïnformeerd. De minister vindt het belangrijk dat NAM ten aanzien
van het werkprogramma open en transparant zal communiceren. Daarnaast wijst
de minister op het voornemen van SodM om een publieksvriendelijke
samenvatting van het beoordeelde werkprogramma te publiceren op hun website.
Als een oorzakelijk verband tussen nadelige effecten op de agrarische productie
en de hydraulische stimulatie door de NAM wordt vastgesteld, dan moet de NAM
deze schade vergoeden (artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek).
U mist in het ontwerpbesluit het aantal maal dat er hydraulische stimulatie wordt
toegepast.
De minister stelt dat op grond van artikel 74 Mbb een werkprogramma dient te
worden opgesteld voor het stimuleren van een voorkomen via een put op land
met onder meer het aantal maal dat er hydraulische stimulatie wordt toegepast.
Op basis van artikel 8.2.3a.2, eerste lid, onder b, Mbr dient het werkprogramma
minimaal zes weken voor aanvang van de stimulatie werkzaamheden in bezit te
zijn van de inspecteur-generaal der mijnen. De inspecteur-generaal der mijnen
toetst dit werkprogramma voordat de activiteit kan plaatsvinden.
U stelt dat nergens is te lezen welke chemicaliën gaan worden gebruikt bij
hydraulisch stimuleren. De aannemer die dat te zijner tijd gaat doen zal dat
bepalen.
De minister stelt dat op grond van artikel 74 Mbb een werkprogramma dient te
worden opgesteld voor het stimuleren van een voorkomen via een put op land
met onder meer welke chemicaliën gebruikt gaan worden. In 2012 heeft de NAM
hydraulische stimulatie toegepast bij Blija-Zuid.
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Op haar website heeft de NAM een overzicht gegeven van de gebruikte
stimulatievloeistof, zie www.nam.nl/techniek-en-innovatie/hydraulischstimulerenifracking-in-de-praktijk.html.
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U stelt dat het bepalen van de consequenties van gaswinning gebaseerd is op
kansberekening. NAM heeft tijdens de informatiemarkt in Blija, d.d.16 januari
2019, duidelijk gemaakt dat de kansberekening inderdaad gebaseerd is op
modellen met bepaalde parameters en afhankelijk is van aantal en typen
meetapparaten.
De minister stelt dat uit de meetrapportages blijkt dat de
bodemdalingsvoorspellingen voor Blija in lijn zijn met de praktijk. TNO heeft de
door NAM gebruikte inputparameters voor bodemdaling gecontroleerd en
realistisch bevonden.
U stelt dat de gasvelden rond Blija overeenkomsten hebben met gasvelden die
een kans op beven hebben van 19%. Echter, er is door bewoners in 2011 en 2016
een bodemtrilling waargenomen. U vraagt daarom de SRA opnieuw te berekenen.
De minister stelt dat in 2011 en 2016 door KNMI geen aardbevingen als gevolg
van gaswinning zijn geregistreerd in de omgeving van Blija. Mogelijke trillingen in
2011 en 2016 hebben daarom andere oorzaken. Zo zijn er in zowel 2011 als 2016
vliegtuigen door de geluidsbarrière gevlogen wat tot overlast heeft gezorgd in
grote delen van de provincie Fryslán. De beoordeling van de gevolgen van
aardbevingen is met de SRA-methodiek niet beperkt tot de "seismische hazard'
(seismische dreiging), maar analyseert het daadwerkelijke seismische risico
(effecten voor omwonenden). De eerste stap van de seismische risicoanalyse
(SRA) is een statistische vergelijking op geologische, productietechnische en
mechanische kenmerken met de karakteristieken van andere kleine gasvelden die
in het verleden tot lichte bevingen (M<2.0) hebben geleid. Op basis van die
vergelijking wordt de kans op beven van het desbetreffende veld ingeschat.
U stelt dat het theoretische verhaal dat kleine velden niet beven niet klopt met de
praktijk. Op de kaart van geosolutions staan de bevingen die in de kleine velden
zijn geweest. In het noordoosten van Nederland, loopt, op ongeveer 3 km diepte,
vanaf Assen in noordwestelijke richting, dichtbij Hantum tot in de Noordzee, een
zone met scheuren in de aardkorst. Deze zone staat onder geologen bekend als de
Hantum breukzone, welke niet is vermeld in het winningsplan.
De minister stelt dat zich ook in kleine velden bodemtrillingen hebben
voorgedaan. De minister benadrukt dat deze bodemtrillingen zich niet hebben
voorgedaan in de omgeving van de gasvelden in Blija. Uit de SRA blijkt dan ook
dat de velden in Blija in kleine mate overeenkomsten hebben met velden waar
bodemtrillingen hebben plaatsgevonden. De minister stelt dat NAM rekening
gehouden heeft met de breuklijnen in de omgeving waaronder de Hantum breuk,
zo blijkt uit Bijlage C van het winningsplan Blija. De minister heeft kennis van de
Hantum Breuk. De Hantum Breuk is niet gevaarlijk. Sinds mensenheugenis is er
geen aardbeving bekend. Geologische observaties tonen aan dat de breuk al
miljoenen jaren niet meer actief is.
U stelt dat veiligheid voor de burgers een van de kerntaken van de overheid is. De
overheid zou daarom geen risico's met gaswinning moeten nemen.
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De minister stelt dat veilige winning van gas en andere delfstoffen is in een
dichtbevolkte land als Nederland van groot maatschappelijk belang is. Het belang
van veiligheid is het meest nadrukkelijk gebleken bij de gaswinning in Groningen.
De bewoners zijn geconfronteerd met schade aan huizen, bedrijfsgebouwen en
monumenten. De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) heeft hier in haar
rapport van 18 januari 2015 over de aardbevingsrisico's in Groningen helder over
gerapporteerd en diverse aanbevelingen gedaan. In reactie op het rapport van de
OVV heeft het kabinet aangekondigd dat zij alle aanbevelingen van de OVV
overneemt. Naar aanleiding van het rapport van de OVV heeft de minister
toegezegd het veiligheidsbelang meer expliciet in de Mijnbouwwet op te nemen,
met name in de bepalingen rondom het winningsplan. Er kan in de voorschriften
alleen aandacht worden besteed aan veiligheid in relatie tot schade door
bodembeweging. Bij de risicobeoordeling in het winningsplan moeten alle
veiligheidsrisico's van de winning van delfstoffen of aardwarmte expliciet in kaart
worden gebracht. Op deze wijze wordt verzekerd dat veiligheid altijd expliciet een
overweging is bij het instemmingsbesluit met een winningsplan. In de in 2017
gewijzigde Mbw zijn de toetsingsgronden de belangen van veiligheid voor
omwonenden, het voorkomen van ernstige schade aan gebouwen en
infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan opgenomen. De uitbreiding
van de toetsingsgronden betekent dat de bestaande mogelijkheden tot wijziging
en intrekking van een instemming met een winningsplan worden aangevuld met
toetsingsgronden inzake het veiligheidsbelang voor omwonenden en infrastructuur
en het planmatig beheer of gebruik van delfstoffen.
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U stelt dat Blija veel oude en bijzondere gebouwen kent, denk aan het
nabijgelegen Harsta State, de hoogste terp Hegebeintum, waar net een grote
renovatie heeft plaatsgevonden aan de kerk uit de 12e eeuw en de gebouwen die
onder Beschermd Dorpsgezicht vallen. Deze gebouwen zijn kwetsbaar voor schade
als gevolg van gaswinning.
De minister is bekend met meerdere (rijks)monumenten in de omgeving van Blija.
De minister heeft het winningsplan Blija beoordeeld op de mogelijke gevolgen van
bodembeweging en de schade die daar het gevolg van kan zijn. De minister
beoordeelt het winningsplan op de kans op schade aan gebouwen, de minister
houdt zodoende ook rekening met monumenten.
Op basis van het advies van de Tcbb ziet de minister op basis van de beschikbare
gegevens, inzichten en mede gezien de adviezen van TNO en SodM geen reden
om uit het oogpunt van de mogelijke gevolgen van bodemdaling en bodemtrilling
instemming te onthouden aan het winningsplan Blija van NAM.
De minister stelt dat in het verleden door KNMI geen aardbevingen als gevolg van
gaswinning zijn geregistreerd in de omgeving van Blija. Mogelijke schadegevallen
hebben daarom andere oorzaken.
U stelt dat verhoogde productie een veel grotere belasting van de infrastructuur
betekent.
De minister stelt dat er sinds 1985 gas wordt gewonnen uit de Blija-voorkomens
en dat er eerder hydraulische stimulaties zijn uitgevoerd. Er is daarom geen
verandering van verkeer te verwachten dan in de huidige situatie het geval is. De
minister stelt dat NAM hiermee maatregelen heeft getroffen om overlast en
schade door vrachtverkeer te voorkomen, middels een aanrijroute voor
vrachtverkeer. Aangezien het vrachtverkeer geen beoordelingsgrond is voor het
instemmingsbesluit zal de minister hier dan ook geen voorschrift aan verbinden.
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U stelt dat niet alleen gebouwen, ondernemingen en infrastructuur kunnen
worden getroffen maar ook de zeedijk.
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De minister stelt dat het wetterskip Fryslán in haar advies heeft gesteld dat de
bodemdaling tot gevolg heeft dat de aanwezige waterkeringen, waaronder de
zeedijk, eerder moeten worden opgehoogd dan zonder deze daling het geval zou
zijn. Bovendien wordt het diepste punt van de bodemdalingskom verwacht boven
het Blija-Ferwerderadeel gasveld dat is gelegen onder de zeedijk. Door de
bodemdaling neemt ook de drooglegging en berging af en zal in de toekomst
onderzoek moeten worden gedaan naar benodigde compenserende maatregelen.
De minister stemt in met het winningsplan op voorwaarde dat NAM het wetterskip
Fryslán op de hoogte stelt van de uitkomsten van de bodemdalingsmeting. Het
wetterskip Fryslán is dan in staat om de effecten van de bodemdaling op de
zeedijk vast te stellen. Het wetterskip Fryslán kan, indien daar aanleiding toe is,
een opgaaf verstrekken van de te nemen maatregelen welke door NAM vergoed
dienen te worden.
U stelt dat in andere velden waaronder Groningen en Harlingen de
toezichthouders veel te laat hebben ingegrepen. Er zijn reeds bevingen geweest in
Blija in 2011 en 2016 met gebouwschade tot gevolg.
De minister merkt allereerst op dat de gaswinning in Groningen niet is te
vergelijken met de gaswinning uit de kleine velden. Een beving ten gevolge van
gaswinning ontstaat indien in het gasvoorkomen grote drukverschillen ontstaan én
in het gasvoorkomen breuken liggen. De omvang van het gasveld en de lengte
van de breuken zijn daarbij bepalend. De omvang van het gasvoorkomen in de
kleine velden valt in het niet bij de omvang van het Groningen gasveld. De dikte
van het gasveld Groningen verschilt van 110 en 300 meter. De gasvelden rond
Blija zijn minder dik. Hierdoor is in het Groningen gasveld de druk van de
bovengrond op de lagen waar het gas wordt gewonnen, per definitie groter dan de
druk van de bovengrond op de lagen waar het gas in de kleine gasvelden wordt
gewonnen. Daarbij komt dat er breuken in het Groningen gasveld voorkomen die,
gelet op de omvang van dit gasveld, langer zijn dan de breuken in de
gasvoorkomens van de kleine velden en bovendien waarbij de schollen ook onderen boven elkaar liggen. Dat betekent ook dat de maximaal berekende kracht van
een beving in Groningen sterker kan en zal zijn dan de maximaal berekende
kracht van een beving in een van de kleine velden.
De minister stelt dat in 2011 en 2016 door KNMI geen aardbevingen als gevolg
van gaswinning zijn geregistreerd in de omgeving van Blija. Mogelijke trillingen in
2011 en 2016 hebben daarom andere oorzaken. Zo zijn er in zowel 2011 als 2016
vliegtuigen door de geluidsbarrière gevlogen wat tot overlast heeft gezorgd in
grote delen van de provincie Fryslán.
NAM is aansprakelijk voor schade als gevolg van bodembeweging door de
gaswinning in Blija (artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek). De minister stelt
dat gedupeerden voor de beoordeling van hun schade niet afhankelijk moeten zijn
van NAM. Alle gedupeerden moeten schade als gevolg van gaswinning in Blija op
eenvoudige en laagdrempelige wijze kunnen verhalen. Daarom roept de minister
voor gaswinning uit kleine velden (zoals Blija) een passende, separate
schaderegeling in het leven. Waar in Groningen de schadeafhandeling volledig
plaatsvindt in het publieke domein, wordt de schadeafhandeling in Blija onder
publieke regie gerealiseerd. Dit krijgt vorm in een overzichtelijke procedure en
een transparante behandeling en beoordeling van schadeclaims door een
onafhankelijke en deskundige commissie, de Commissie Mijnbouwschade.
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U stelt dat omwonenden niet zijn gekend in het verhaal over gebouwschade
mijnbouwactiviteit. Tijdens de bijeenkomst op 23 januari, waar een honderdtal
inwoners aanwezig was, gaf niemand aan te zijn gehoord. U vraagt welke
inwoners zijn gekend.
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De minister stelt dat ter evaluatie van de bouwkundige opnamen aan gebouwen
tijdens informatiebijeenkomsten voor gaswinningsprojecten waarbij een
bouwkundige opname aan gebouwen actueel was omwonenden zijn gevraagd
naar hun ervaringen. Dit betreft dus niet inwoners van Blija. Kernvragen hierbij
waren: draagt de representatieve bouwkundige opname van gebouwen bij aan
een eenvoudiger toerekening van gebouwschade aan de mijnbouwactiviteit? En
welke praktische richtlijnen zijn er voor elk van de betrokken partijen - waaronder
de burger, de gemeente en de mijnbouwonderneming - voor de concrete
vormgeving en uitvoering hiervan? Vanwege diverse vragen over de
uitvoeringspraktijk van de bouwkundige opname aan gebouwen, heeft de minister
begin 2018 ook de Tcbb gevraagd om advies. Dit is verschenen op 6 september
2018.
U stelt dat als heel Nederland op de hoogte is van het feit dat hier gas gewonnen
wordt, sterker nog, nog 30 jaar doorgaat, het gebied onaantrekkelijker wordt en
dat de huizen onverkoopbaar worden en er nog meer krimp zal ontstaan. U vraagt
of de minister of NAM het verschil van de waarde van de huizen gaat bijleggen.
De kans op geïnduceerde bevingen en schade als gevolg daarvan is in de regio
Blija beperkt. Mocht er toch een geïnduceerde aardbeving optreden dan is de
schade die daardoor eventueel ontstaat voor het merendeel van kosmetische aard
met een kleine kans op lichte constructieve schade. Hierdoor is de gaswinning op
zichzelf geen reden tot waardedaling.
De waarde van een huis is een momentopname. De waarde is onder meer
afhankelijk van conjuncturele ontwikkelingen als van het onderhouden van het
bouwwerk. Zo kan de waarde van een bouwwerk stijgen in een periode van
conjuncturele hoogtij en indien de schade aan het einde van zo'n periode
optreedt, zal de waarde van het bouwwerk hoger zijn. Eventuele waardedaling van
een huis of bedrijfspand door gaswinning kan vallen onder schade door mijnbouw.
NAM is aansprakelijk voor schade als gevolg van bodembeweging door de
gaswinning in Blija (artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek). De minister gaat
het verschil van de waarde van de huizen niet bijleggen
U stelt dat in het verleden per jaar gemiddeld reeds 45.000 m3 gas is afgeblazen
en afgefakkeld in Blija.
De minister stelt dat bovengrondse milieueffecten van de mijnbouwinrichting,
zoals het affakkelen, worden beoordeeld in de omgevingsvergunning. De
vigerende omgevingsvergunning voor Blija-Ferwerderdeel-1 met het kenmerk
DGETM-EO/16054188 is verleend op 21 april 2016. De omgevingsvergunning stelt
hier voorschriften voor. SodM houdt toezicht op de naleving van deze
voorschriften.
U stelt dat er geen enkele aandacht is gegeven aan de risico's van contaminatie
van het grondwater. Recente metingen bij de Hegebeintumerdijk hebben extreme
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waarden van barium aangetoond. De herkomst van deze extreme waarden is
vooralsnog onduidelijk. Er wordt op grote schaal bariumsulfaat gebruikt bij het
boren van winningsputten als smeer- dan wel afdichtmiddel. U verzoekt NAM te
verplichten grondwateronderzoek te doen in een straal van 5 km rondom de
winningslocatie Blija en de resultaten te rapporteren voordat een beslissing kan
worden genomen op deze aanvraag.
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De minister stelt dat hij kennis heeft genomen van het Verkennend
bodemonderzoek ter plaatse van de Easterbeintumerdyk 4 in Blije. Het onderzoek
geeft aan dat sterk verhoogde concentratie aan barium in het grondwater zijn
geconstateerd. Volgens de conclusies van dit onderzoek is er vermoedelijk sprake
van een natuurlijke verhoging. Op basis van dit onderzoek is er geen relatie vast
te stellen met de gaswinning te Blija. Op basis van de gemeten gehalten in de
grond kan geconcludeerd worden dat er geen milieuhygiënische belemmeringen
zijn voor het huidig en toekomstig gebruik van de locatie. Gelet op de heersende
grondwaterstand zijn in de huidige situatie geen actuele gezondheidsrisico's te
verwachten. Het risico op bodemverontreiniging is beoordeeld in het kader van
een omgevingsvergunning voor de mijnbouwinrichting. De vigerende vergunning
voor de inrichting Blija Ferwerderadeel 1 is de vergunning van 21 april 2016 met
als kenmerk DGETM-EO/16054188. De minister ziet daarom af voor te schrijven
bij het instemmingsbesluit grondwateronderzoek te doen in een straal van 5 km
rondom de winningslocatie Blija en de resultaten te rapporteren.
U stelt dat het waddengebied een uniek gebied is in de wereld. Een bijzonder
landschap dat niet voor niets op de lijst van UNESCO is geplaatst. Een deel van
het gasveld Blija-Ferwerderadeel ligt onder de Waddenzee, waartoe ook het
gehele buitendijkse gebied behoort. U verwijst naar het standpunt dat op 23
januari jl. werd ingenomen door de provincie Fryslán, dat geen enkel winningsplan
nog wordt goedgekeurd voor het winnen van gas onder de Waddenzee.
De minister stelt dat de effecten op de Natura 2000-gebieden dienen te worden
getoetst op grond van de Wet natuurbescherming. Gezien de maximale
bodemdaling in 2035 in relatie met Natura 2000-gebied de Waddenzee
concludeert de minister, mede op basis van de onderliggende adviezen van SodM
dat door de bodemdaling als gevolg van de gaswinning geen nadelige gevolgen
voor natuur en milieu zullen ontstaan. Uit de Seismische Risico Analyse blijkt dat
de Blija gasvelden in risicocategorie I vallen. Negatieve gevolgen voor natuur en
milieu door bodemtrillingen zijn dan ook niet te verwachten. Effecten van
bodemtrilling op natuur worden derhalve niet nader beschouwd. De kans op
nadelige meetbare effecten van bodemtrilling op het Natura 2000-gebied de
Waddenzee worden, gezien de aard van de trillingen niet verwacht. De
Waddenzee is op de Werelderfgoed lijst (UNESCO) geplaatst en voldoet aan de
gestelde voorwaarden van adequate bescherming voor dit gebied op basis van de
vigerende wet- en regelgeving en de planologische kernbeslissing Derde Nota
Waddenzee (pkb Waddenzee). Het gasveld Blija-Ferwerderadeel is gelegen onder
het pkb-gebied. Op toelichtende kaart 17 van de pkb Waddenzee staan de
bestaande gaswinning onder de Waddenzee weergegeven. Op basis van deze
kaart is de gaswinning uit het gasveld Blija-Ferwerderadeel een bestaande
gaswinning. Het rijksbeleid met betrekking tot de Waddenzee is thans te vinden in
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titel 2.5 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), dat voor de
Waddenzee en het Waddengebied materieel hetzelfde beoogt te regelen als de
pkb Waddenzee.
De minister is op de hoogte van de aangenomen motie van Provinciale Staten van
de provincie Friesland om er bij de minister op aan te dringen om geen enkel
winningsplan goed te keuren voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee
vanuit bestaande en nieuwe boorlocaties en in plaats daarvan positieve keuzes te
maken voor een duurzame energietransitie. Met het Energieakkoord zet het
kabinet vol in op energiebesparing en hernieuwbare energie. De komende
decennia zullen fossiele brandstoffen echter ook nodig blijven. Nederland gaat
geleidelijk van het aardgas af en stapt over op duurzame energiebronnen zoals
wind, zon en aardwarmte. Zolang huishoudens en bedrijven nog afhankelijk zijn
van aardgas voor bijvoorbeeld verwarmen of koken, blijft gaswinning of import
van gas nog noodzakelijk. Op voorwaarde dat dit veilig en verantwoord kan, heeft
gaswinning in eigen land de voorkeur boven gasimport. Dit is namelijk beter voor
het klimaat, aangezien het transporteren van gas veel broeikasgas uitstoot
veroorzaakt.
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U stelt dat de minister geen rekening heeft gehouden met de biovergister bij
Holwerd.
Zowel NAM als de minister hebben rekening gehouden met de biovergister bij
Holwerd. TNO heeft de inputparameters voor de verschillende stappen van de
risicoanalyse gecontroleerd en stemt in met de verkregen resultaten van de NAM.
Uit figuur 12-2 blijkt dat NAM rekening houdt met de locatie van de biovergister in
Holwerd in de SRA. Bij een te verwachte bodemdaling van maximaal 4 cm is, op
basis van de adviezen van SodM, TNO en Tcbb, naar het oordeel van de minister
redelijkerwijs geen schade aan bouwwerken, zoals de biovergister in Holwerd, te
verwachten. Plaatsing in de laagste risicocategorie houdt in dat de kans op
geïnduceerde bevingen en schade aan gebouwen, zoals de biovergister in
Holwerd, als gevolg daarvan beperkt is. Daarom worden er geen nadelige effecten
aan de biovergister in Holwerd verwacht als gevolg van de gaswinning.
U stelt dat bij de winning en productie van aardgas Radon kan vrijkomen.
De minister stelt dat indien bij de winning van aardgas radioactief materiaal wordt
gewonnen dit dient afgevoerd te worden naar een erkende verwerker, conform de
daarvoor geldende regelgeving. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en
Stralingsbescherming ziet hier op toe.
U stelt dat klimaatverandering als gevolg van de toegenomen uitstoot van CO2 en
vergelijkbare gassen noodzaakt om het gebruik van fossiele brandstoffen,
waaronder aardgas, op zo kort mogelijke termijn geheel of vrijwel geheel te
beëindigen. Uit het voorstel om in te stemmen met dit winningsplan van NAM voor
de velden Blija blijkt niet, dat de minister de energiebesparing en energietransitie
voldoende serieus neemt.
De minister stelt dat klimaatverandering als gevolg van de toegenomen uitstoot
van CO2 en vergelijkbare gassen noodzaakt om het gebruik van fossiele
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brandstoffen af te bouwen. De minister is zich bewust van de omgeving waarin
mijnbouwactiviteiten plaatsvinden en onderschrift het belang van het lokale
duurzaamheidsbeleid. Instemming met een winningsplan is echter niet de plaats
voor discussie over andere vormen van energie. De minister waardeert de
ambities van de decentrale overheden op het gebied van duurzaamheid, met
doelstellingen over lokale opwekking van duurzame energie en bijdragen aan de
energietransitie. Deze zienswijze ziet echter niet op toetsingsgronden in de
Mijnbouwwet en leidt dus niet tot het opnemen van een voorschrift in het
instemmingsbesluit. In de brief van 30 mei 2018 (Kamerstukken II 2017-2018,
33529, nr. 469) met betrekking tot gaswinning uit de kleine velden en
energietransitie legt het kabinet de prioriteit bij een zo snel mogelijke transitie
naar duurzame energie. Zolang dat nodig is om tegemoet te komen aan de
(afnemende) Nederlandse aardgasvraag, wil het kabinet het aardgas uit de kleine
velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. Dit beleid is toegelicht in
paragraaf 2 van het instemmingsbesluit.
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U stelt dat de minister wat betreft communicatie steken heeft laten vallen.
Allereerst hoorde U op 8 januari 2019 via de mail van de beoogde informatiemarkt
op 16 januari 2019. Op woensdag 9 januari stond de kennisgeving en uitnodiging
in de krant, die de bewoners van het buitengebied rondom Blija niet ontvangen.
Op de informatiemarkt stonden de verschillende organisaties samen in een ruimte
informatie te geven, terwijl er toch duidelijk sprake zou moeten zijn van
verschillende rollen binnen deze procedure.
Om de omgeving te informeren is een kennisgeving van het ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan Blija gepubliceerd in de Nieuwe
Dockumer Courant en Weekblad Actief. In deze kennisgeving is in het kort de
inhoud van het besluit beschreven. Er stond aangegeven waar het besluit was te
downloaden en in te zien. Eveneens werd de informatiebijeenkomst van 16 januari
aangekondigd.
Op 8 januari is een aankondiging aan alle decentrale overheden verzonden dat het
ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage ligt van 10 januari tot en met 20 februari
2019. Rekening houdend met de belangen van zowel de aanvrager (NAM) als de
omgeving is besloten om de start van de ter inzagelegging, de kennisgeving en de
informatiebijeenkomst niet in de kerstvakantie plaats te laten vinden, zodat
eenieder in de gelegenheid is hier kennis van te nemen. Op deze informatiemarkt
waren de betrokken organisaties aanwezig met elk hun eigen informatiepanelen
en beantwoorden zij vragen en geven zij informatie vanuit hun eigen
verantwoordelijkheid. Van alle personen was duidelijk zichtbaar middels
naambordjes welke organisatie zij vertegenwoordigden.
U besloot om zelf een informatieavond te organiseren, om op die manier de
inwoners te informeren over de plannen. Het ministerie werd verzocht om
aanwezig te zijn voor de beantwoording van eventuele technische vragen, maar
dit verzoek werd helaas afgeslagen met het argument dat vragen gesteld hadden
kunnen worden op de informatiemarkt.
Zoals de minister bij u heeft aangegeven, heeft de minister de informatie
verstrekt op de informatiemarkt van 16 januari. Er was voldoende gelegenheid tot
het stellen van vragen door omwonenden evenals door u.
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U stelt dat het ministerie tijdens de informatiemarkt aangaf, dat er vanaf 2019 in
heel Nederland geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven om
proefboringen te laten uitvoeren.
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De minister stelt dat het regeerakkoord ingaat op verlaging van de gaswinning uit
het Groningenveld. In het regeerakkoord staat daarnaast dat er geen nieuwe
opsporingsvergunningen op land worden afgegeven deze kabinetsperiode, en dat
bestaande opsporingsvergunningen van kracht blijven. In het geval van de in Blija
is er sprake van bestaande winningen waarvoor een wijziging van het
winningsplan plaatsvindt.
U stelt dat instemmingsbesluit in strijd is met het huidige regeerakkoord. Het
kabinet heeft duidelijk aangegeven de gaswinning terug te schroeven en
Nederland minder afhankelijk te maken van gas.
De minister stelt dat het wettelijk kader voor winningen, dat mede is gebaseerd
op het beleid dat men import wil beperken en daarom het gas uit kleine gasvelden
wil winnen, geen voorwaarden stelt aan de hoogte van de productie uit de velden.
In de brief van 30 mei 2018 (Kamerstukken II 2017-2018, 33529, nr. 469) met
betrekking tot gaswinning uit de kleine velden en energietransitie legt het kabinet
de prioriteit bij een zo snel mogelijke transitie naar duurzame energie. Zolang dat
nodig is om tegemoet te komen aan de (afnemende) Nederlandse aardgasvraag,
wil het kabinet het aardgas uit de kleine velden winnen, waar en voor zover dit
veilig kan.
U vindt het ergerlijk dat de zienswijzeprocedure al op 10 januari is ingegaan, dus
een week voordat de informatiemarkt werd gehouden. U vindt de door het
ministerie gevoerde procedure uiterst onzorgvuldig, niet gedegen, consistent en
transparant.
De minister is van oordeel dat met het organiseren van een informatiebijeenkomst
tijdens de ter inzage periode waar medewerkers van het ministerie, SodM, TNO en
NAM aanwezig waren, eenieder zich heeft kunnen laten informeren over het
ontwerp-instemmingsbesluit en het winningsplan.
U stelt dat de data om zienswijze in te kunnen dienen die in het ontwerpinstemmingsbesluit komen niet overeenkomen met die, die de minister in de
Staatscourant en regiokrant publiceert.
De minister stelt dat op pagina 29 van het ontwerp-instemmingsbesluit inderdaad
onjuiste data staan om zienswijze in te kunnen dienen vermeld. De data die de
minister in de kennisgevingen in de Staatscourant en de regionale kranten heeft
vermeld zijn leidend. Op grond van artikel 3:16 Awb bedraagt de termijn voor het
naar voren brengen van zienswijzen zes weken. De termijn vangt aan met ingang
van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd. Dit was op 10 januari 2019.
U stelt dat het dorp Blija middenin het UNESCO Werelderfgoed Waddenzee ligt. De
laatste jaren is er steeds meer aandacht voor dit kwetsbare gebied met zijn
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bijzondere geschiedenis. Men is hard bezig om de regio op een positieve manier
op de kaart te zetten door middel van projecten als Sense of Place en Holwerd
aan Zee. Men houdt van de plek waar men woont en is er trots op.
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De minister stelt dat de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst (UNESCO) is
geplaatst en voldoet aan de gestelde voorwaarden van adequate bescherming
voor dit gebied op basis van de vigerende wet- en regelgeving en de planologische
kernbeslissing Derde Nota Waddenzee. De minister is zich bewust van de
omgeving waarin mijnbouwactiviteiten plaatsvinden en onderschrijft het belang
van de Waddenzee. Bij de beoordeling van de zienswijzen is van belang te weten
dat de af te wegen belangen en relevante feiten in het licht staan van het volgens
de Mijnbouwwet te nemen instemmingsbesluit. Het winningsplan inclusief de
adviezen worden getoetst en gewogen in het licht van de in de Mbw opgenomen
toetsingsgronden zoals vervat in de artikelen 34, 35 en 36 van de Mbw. Daarbij
horen niet de projecten Sense of Place en Holwerd aan Zee Uitsluitend die
zienswijzen die relevant zijn voor de beoordeling van een winningsplan aan de
hand van de in de Mbw opgenomen gronden, kunnen door de minister bij het
instemmingsbesluit worden betrokken en kunnen eventueel leiden tot
voorschriften aan het instemmingsbesluit. Zienswijzen die zien op andere zaken
dan waar de toetsingsgronden op zien, kunnen formeel juridisch geen rol spelen in
het instemmingsbesluit van de minister en leiden dus niet tot het opnemen van
een voorschrift in het instemmingsbesluit.
U stelt dat de gaswinning in een krimpregio plaatsvindt.
De minister is zich ervan bewust dat de gaswinning Blija in een krimpregio
plaatsvindt en onderschrijft het belang van regionale belangen. De minister vindt
het belangrijk om in gesprek te blijven met de omgeving over het positief
ontwikkelen van deze regio. Het instemmingsbesluit Blija is hiervoor niet het
geschikte middel.
Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
rl
Met v i d,lijke groet,

'Mrl_.Rosch
MT-liddirectie Warmte en Ondergrond
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