Notulen Jaarvergadering 5-4-2018

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet alle belangstellenden van harte welkom.
Bestuurslid Ruud Hommes is met kennisgeving afwezig

Terugblik 2017
Ø Containers op de Gemeentewerf:
Waar worden deze geplaatst? Dit ivm aanstaande bouwwerkzaamheden.
glascontainers nog niet bekend, overige containers worden geplaatst bij Laundry
Service.
Ø AED’s in samenwerking met de Binder:
Er zijn al 2 AED’s in de Binder maar daar kunnen we niet altijd bij, vandaar aanschaf
van 1 AED gezamenlijk met het zwembad en de Binder.
Ø Herstel/vervanging straatverlichting centrum:
17 januari 2019 is er een bijeenkomst geweest om de nieuwe verlichting te
presenteren voor Gramsbergen en buitengebied.
Ø Zendmast KPN:
Verplaatsen kost 200.000,- tot 300.000,Ø NAM Boringen:
Zie onderstaande reacties van gem Hardenberg en NAM
Ø Herplaatsen geldautomaat Rabobank:
Gewezen wordt of de automaat niet te dicht op de kruising staat.
Alle betrokken partijen geven aan dat dit de juiste optie is.
Bij de pinautomaat zit aan de kant waar je pint onderaan een scherpe rand. Blijkbaar
was die rand iets te breed en hebben ze het afgezaagd of afgeslepen. Dit is nu
verholpen.

Rondvraag:
Ø

Ø

Ø

Ina van Hateren: Bord firma Duinkerken hindert het uitzicht op de kruising en vraagt
of deze kan worden verwijderd.
Er is gekeken en het bord staat voldoende uit zicht van de kruising.
Henk Steenbergen: ‘Hello Sailer’ is schoongemaakt door het waterschap. De recorder
heeft slechts kort weer gewerkt maar is nu al weer stuk. Deze moet door de
gemeente worden gemaakt. Ook het verzoek om meer tegels te leggen.
WAT IS HIER HET VERVOLG VAN???
Henk Steenbergen: Ivm wijzigingen in de gemeenteraad nieuwe gemeenteraad zsm
uitnodigen.
Gebiedswethouder Martijn Breukelman heeft inmiddels een bestuursvergadering van
SB bijgewoond.

Financieel Overzicht:
De cijfers worden goedgekeurd door de kascommissie (Hans Scholten en Ina van Hateren), met dank
aan de Penningmeester.
We bedanken Hans Scholten, hij heeft 2 jaar in de kascommissie gezeten en deze taak wordt
overgenomen door Mariska Hamberg.

Gasboringen NAM
Reactie gemeente Hardenberg
B&W Hardenberg: adviezen op winningsplan Hardenberg onvoldoende verwerkt
Gaswinning in de gemeente Hardenberg kan alleen plaatsvinden als de minister het vertrouwen
kan geven dat de gaswinning veilig en betrouwbaar is. Dat schrijft het college van B&W in de
zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister van Economische Zaken en
Klimaat voor de gaswinning in Hardenberg. Wethouder Falco Bruinsma: “Onze adviezen zijn
onvoldoende verwerkt in het ontwerp-instemmingsbesluit van de Minister. Daarom vragen wij
hiervoor nogmaals aandacht.”
De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft al vele tientallen jaren een vergunning van het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om gas te winnen in de gemeente Hardenberg.
Om een vergunning te krijgen, is een winningsplan nodig. Hierin staat onder meer hoeveel gas het
bedrijf wil winnen, op welke manier, wat de invloed van de gaswinning is op bijvoorbeeld de bodem
en of de gaswinning kan leiden tot bevingen of bodemdaling. De Minister van EZK moet instemmen
met het winningsplan. Om een nieuwe vergunning te krijgen, heeft de NAM de Minister in oktober
2017 gevraagd om in te stemmen met het ‘geactualiseerd winningsplan Hardenberg’. Dit
winningsplan richt zich op het verlengen van gaswinning uit vier velden in de gemeente Hardenberg
Advies
Voordat de Minister van EZK een instemmingsbesluit neemt over het winningsplan, heeft hij diverse
instanties gevraagd hierover een advies uit te brengen. Ook het college van B&W van de gemeente
Hardenberg heeft begin maart een advies naar de Minister gestuurd. Het advies van de gemeente
Hardenberg luidt “Nee, tenzij”, waarbij het college aan de verlenging van de gaswinning specifieke
voorwaarden koppelt.
Ontwerp-instemmingsbesluit
Begin juli heeft de Minister van EZK een ontwerp-instemmingsbesluit over het winningsplan
Hardenberg genomen. Na bestudering constateren burgemeester en wethouders dat de adviezen
van de gemeente Hardenberg onvoldoende zijn verwerkt in het ontwerp-instemmingsbesluit.
Daarom dienen zij bij de Minister een zienswijze in.
“Adviezen onvoldoende verwerkt”
Wethouder Falco Bruinsma: “De belangen van onze inwoners staan voorop. Daarom vinden wij dat
gaswinning in onze gemeente alleen plaats kan vinden als de Minister het vertrouwen kan geven dat
de gaswinning veilig en betrouwbaar is. Wij hebben in ons advies verwoord hoe de Minister daarvoor
kan zorgen. Wij constateren dat onze adviezen onvoldoende zijn verwerkt. In onze zienswijze
vragen we nogmaals aandacht voor de door ons aangedragen punten. Wij zien onze zienswijze
graag opgenomen in het definitieve besluit van de Minister.”
Zienswijze
In de zienswijze vraagt het college de Minister nogmaals om gaswinning in eerste instantie toe te
staan tot 2025 en op dat moment te evalueren of gaswinning in het kader van de energietransitie
nog nodig of wenselijk is. Als het aan het college van B&W ligt, voert de NAM nog dit jaar een
actuele hoogtemeting uit en wordt van alle gebouwen in het gebied een bouwkundige opname
gemaakt. Het kunnen traceren van een eventuele beving is volgens het college van cruciaal belang.
Daarom vraagt het college de Minister om de NAM te verplichten binnen het gebied drie extra

meetpunten te realiseren en aan te sluiten op het KNMI-meetnet. Het college dringt er bij de
Minister nogmaals op aan ervoor te zorgen dat voor het eind van het jaar er een onafhankelijk
schadeprotocol is. Tenslotte wijst het college nogmaals op het belang van goede en transparante
communicatie.
Falco Bruinsma: “Mocht er als gevolg van een beving of bodemdaling schade ontstaan, dan kan deze
schade worden vergeleken met de bouwkundige opname. Dankzij de extra meetpunten kan er een
link gelegd worden met de beving omdat deze door de extra meetpunten gelokaliseerd is. Het
schadeprotocol zorgt ervoor dat de schade inderdaad vergoed wordt. Dat geeft onze inwoners rust
en vertrouwen in de overheid en in de NAM.”
In 2017 heeft NAM een update aangevraagd van het bestaande winningsplan ‘Hardenberg’. Het
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat is daarin de vergunningverlener. Wij hebben het
bericht van hen gekregen dat EZK deze week instemt met het winningsplan. Gezien de politieke,
sociale en media-aandacht die begin dit jaar in Hardenberg besteed werd aan datzelfde
winningsplan, wil ik graag laten weten dat wij klaarstaan wanneer jullie meer informatie, meer
communicatie, of meer actie in Gramsbergen nodig hebben van NAM om de landing van dit
instemmingsbesluit zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Reactie NAM
Wij voorzien een aantal vragen. Door de ervaring in in de afgelopen twee jaren, hebben we de feiten
en de antwoorden daarop gelukkig voorhanden. Ik deel die graag met jullie.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het gaat om vier kleine producerende gasvelden in de gemeente Hardenberg. In heel
Nederland zijn 220 kleine gasvelden zoals deze.
Deze gaswinning is GEEN compensatie voor de gaswinning in Groningen.
De verhouding van deze vier velden ten opzichte van de gasproductie in Groningen is
namelijk: 0,25 miljoen m3 gas per dag versus 55 miljoen m3 gas per dag.
Het verbruik in Nederland is trouwens 110 miljoen m3 per dag.
Het aardbevingsrisico is laag voor deze velden.
NAM heeft een schadeprotocol mochten er schademeldingen komen:
www.nam.nl/schademelden
Er wordt ondertussen door EZK gewerkt aan een NAM-onafhankelijk schadeprotocol.
Er wordt al vanaf 1975 gas gewonnen vanuit deze gasvelden. Er is 10 miljard m3 gas
gewonnen in die 43 jaar.
Er zit maximaal nog iets minder dan 3 miljard m3 gas in waar de NAM ongeveer 15 jaar over
zou doen.
Bij het boren van nieuwe putten (mogelijk 2) zou er ook sprake kunnen zijn van hydraulische
stimulatie.
Hydraulische stimulatie lijkt op schaliegasfracken, maar is absoluut niet hetzelfde. Het wordt
vaak met elkaar verward.

Mochten jullie vragen hebben aan NAM of mochten jullie signaleren dat in Gramsbergen behoefte is
aan informatie van NAM, dan hoor ik dat graag. Wij zetten dan de nodige communicatiemiddelen in
om naar de inwoners te luisteren en om hen te informeren.

