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Onderwerp : Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Bergen II 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Op 4 juli 2018 heeft u het ontwerp-instemmingsbesluit Winningsplan Bergen II ter inzage 
gelegd. Het is eenieder toegestaan tot 15 augustus 2018 zijn of haar zienswijze in te 
brengen. 
 
Advies van het college 
Eind 2017 heeft u van ons een advies ontvangen over uw voornemen om in te stemmen met 
het Winningsplan Bergen II. In dit advies hebben wij geadviseerd over onder andere 
bodemdaling, seismisch risico/bodembewegingen, laagfrequent geluid en 
compensatieregeling.  
 
Bij de behandeling van onze zienswijze zien wij ook graag deze en andere punten, genoemd 
in onze brief, betrokken. Volledigheidshalve hebben wij onze brief als bijlage gevoegd.    
 
(Aanvullende) zienswijze 
De velden waaruit gas wordt gewonnen betreffen, in relatieve zin, kleine gasvelden. Op 30 
mei 2018 heeft uw minister aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
een brief gestuurd, waarin hij nogmaals bevestigt dat hij de gaswinning in Groningen op 
verantwoorde wijze terug wil brengen naar nul. Hij geeft ook aan dat gaswinning, hoe klein 
dan ook, risico’s met zich meebrengt. Daarom wil hij een gestage afbouw hiervan. Gas kan 
en mag, volgens hem, worden gewonnen zolang dat nodig en noodzakelijk is en veilig 
gewonnen kan worden. 
 
Uit de stukken die bij het Winningsplan Bergen II zijn gevoegd, blijkt dat gaswinning niet 
geheel zonder risico’s is. Dit knelt des temeer nu bevingen tot Magnitude 4 toelaatbaar zijn 
en worden geacht. Wij vragen ons af hoe dit te rijmen valt met de brief van uw minister 
waarin wordt aangegeven dat de maatschappelijk randvoorwaarden zijn aangescherpt en er 
nadrukkelijk gekeken wordt naar de lessen die uit de Groningse praktijk worden getrokken.  
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Graag zien wij dan ook een nadere onderbouwing waarom gaswinning nodig dan wel 
noodzakelijk is en het maatschappelijke belang daaraan ondergeschikt is. Wij zijn van 
mening dat het maatschappelijk belang moet prevaleren boven gaswinning zoals dat ook in 
Groningen het geval is (geweest). 
 
Voor zover u van mening bent dat ingestemd moet worden met het winningsplan, willen wij 
dat de afhandeling van de met de gaswinning gepaard gaande schade volledig en snel wordt 
vergoed. Dit moet ook eenvoudiger en beter zijn en/of worden geregeld. Wij zien graag een 
geheel onafhankelijke instantie die alle gevallen afhandelt. Uitgangspunt daarbij is: “de 
concessiehouder/exploitant is verantwoordelijk tenzij anders is aangetoond”. De schade 
moet binnen afzienbare tijd tot een, gedeeltelijke dan wel gehele, uitkering leiden, zodat 
onzekerheid wordt weggenomen. Wij zien dan ook dit punt verwerkt in het 
instemmingsbesluit. 
 
Ten slotte merkt het college op dat zij de periode van ter inzage legging zeer ongelukkig 
vindt. Beter was geweest als dit na de zomervakantie had plaatsgevonden of ruim van 
tevoren. 
 
Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Zefran Hussain, beleidsmedewerker Milieu 
van het team Beleid en Vastgoed via telefoonnummer 06 41 71 92 61. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 18uit02874 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

 
 mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
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