Bijlage 2 van bijlage 6 bij agendapunt 7: Ingekomen stukken
Algemeen bestuursvergadering Waterschap Drents Overijsselse Delta d.d. 19 december 2017
Zienswijze Waterschap Drents Overijsselse Delta
Bijlage 2: Zienswijze n.a.v. concept instemmingsbesluit Winningsplan
De Wijk, fase 2

Inleiding
Door de voorgenomen winning uit het voorkomen De Wijk, treedt naar verwachting een
bodemdaling op van 11 tot maximaal 16 cm in het 2060. De voorgenomen winning heeft zodoende
een aanzienlijk effect op de waterhuishouding. Aanpassingen aan de waterhuishoudkundige werken
zijn dan ook noodzakelijk.
Uitgangspunt van provincies Drenthe en Overijssel, het waterschap Drents Overijsselse Delta en de
gemeenten Staphorst, Hardenberg, Meppel en De Wolden, is dat de verschillende functies voor het
gebruik van de gronden in het gebied, zoals agrarisch, natuur of wonen, gehandhaafd blijven. Wat
betreft de waterhuishouding betekent dit dat het gebied niet natter of droger wordt dan de huidige
situatie.
Leeswijzer
In deze zienswijze leest u eerst de probleemschets. Hierin verwoorden wij de verwachte problemen
als het ontwerp instemmingsbesluit in de huidige vorm wordt vastgesteld. Vervolgens leggen wij u
onze zienswijze voor en verzoeken wij u het instemmingbesluit daarop aan te passen.
Probleemschets
In de probleemschets lichten wij toe welke twee zorgen wij hebben als het ontwerp
instemmingsbesluit ongewijzigd wordt vastgesteld.
Het betreft de volgende twee zorgpunten :
a. Het waterhuishoudkundig onderzoek, waarop het ontwerp instemmingsbesluit is gebaseerd,
geeft bij bodemdaling de gevolgen op de waterhuishouding weer. Echter, dit onderzoek
benoemt niet de gevolgen van deze bodemdaling op de gebruiksfuncties in het gebied en de
maatregelen die nodig zijn om deze functies te behouden. De kosten voor het nemen van de
maatregelen, zijn mogelijk zeer significant.
b. Het ontwerp instemmingsbesluit verwijst naar wet- en regelgeving om geleden schade
vergoed te krijgen. Het ontwerp instemmingsbesluit voorziet echter niet in het op voorhand
vergoed krijgen van kosten om voorzienbare schade te voorkomen (en daarmee de functies
in het gebied te handhaven).
Toelichting op a.
Het waterhuishoudkundig onderzoek uit 20151, waarnaar in het voorliggende ontwerp
instemmingsbesluit wordt gerefereerd, geeft slechts de gevolgen op de waterhuishouding weer bij
de verwachte bodemdaling. Echter, dit onderzoek benoemt niet de gevolgen van deze bodemdaling
op de gebruiksfuncties in het gebied en de maatregelen die nodig zijn om deze functies te
behouden2. Daarnaast is het onderzoek uit 2015 gebaseerd op de toenmalige verwachte
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Hierbij zij opgemerkt dat onder gebruiksfuncties in het gebied ook vallen de werking van de infrastructuur en
waterhuishoudkundige werken. Anders dan de minister stelt op pagina 25 van het ontwerp
instemmingsbesluit, onder het kopje ‘Schade door bodembeweging’, voorziet het waterschap wel degelijk
schade aan infrastructuur als gevolg van bodembeweging door gaswinning. Wij verwijzen daarbij naar de
opsomming in ons advies van d.d. 26 januari 2017.
2

Pagina

2 van 2

bodemdaling van maximaal 14 cm in het jaar 2060, daar waar in het ontwerp instemmingsbesluit
uitgegaan wordt van maximaal 16 cm in het jaar 2060.
Om de bovenstaande redenen hebben de genoemde decentrale overheden inmiddels opdracht
gegeven tot het uitvoeren van een aanvullend onderzoek.
In het aanvullende onderzoek wordt uitgegaan van een bodemdaling van maximaal 16 cm in 2060.
Het zal aantonen welke gevolgen de bodemdaling heeft voor de gebruiksfuncties in het gebied en
levert een maatregelenpakket, uitvoeringsplanning en een overzicht van de daarbij behorende
kosten. Deze kosten kunnen mogelijk zeer significant zijn (bijvoorbeeld dijkverhoging, aanpassen
sluizencomplex, gemalen en andere inliggende waterhuishoudkundige kunstwerken).
Wanneer de resultaten uit dit onderzoek bekend zijn (juni 2018) hebben alle betrokken decentrale
overheden een completer beeld van de gevolgen van de bodemdaling als gevolg van de gaswinning.
Terzijde, de decentrale overheden en de NAM hebben de bodemdalingscommissie Fryslân gevraagd
om als onafhankelijk toezichthouder toe te zien op de kwaliteit van dit onderzoek.
Gelet op :
1. De genoemde beperking van het waterhuishoudkundig onderzoek uit 2015;
2. Het op dit moment ontbreken van een maatregelenpakket en overzicht van de daarbij
behorende kosten (die mogelijk zeer significant zijn);
3. De relatief korte periode waarin de informatie uit het aanvullend onderzoek wel bekend is
(juni 2018);
verzoeken wij u de informatie uit het aanvullende onderzoek (zijnde het maatregelenpakket en het
overzicht van de daarbij bijbehorende kosten) te betrekken in uw definitieve instemmingsbesluit.
Zodat dit als de basis dient voor het aangaan van een overeenkomst tussen de decentrale overheden
en de NAM.
Toelichting op b.
Het ontwerp instemmingsbesluit verwijst naar wet- en regelgeving om geleden schade vergoed te
krijgen. Het valt ons daarbij op dat in het ontwerp instemmingsbesluit enkel gesproken wordt over
vergoeding van geleden schade. Het ontwerp instemmingsbesluit voorziet niet in het op voorhand
vergoed krijgen van te maken kosten om voorzienbare schade te voorkomen (en daarmee de
functies in het gebied te behouden).
Wij zien dan ook graag dat u in uw instemmingsbesluit een waarborg biedt voor vergoeding van het
totale schade aspect (waaronder dan uitdrukkelijk begrepen het maken van kosten ten behoeve van
het voorkomen van schade).
Een bevestiging en borging van punt C5 uit het winningsplan van de NAM “Eventuele kosten die
voortvloeien uit het nemen van mitigerende maatregelen als gevolg van veranderingen in de
grondwaterspiegel door de bodemdaling zullen worden vergoed door de NAM.” biedt hiervoor een
ingang. Wij zien daarbij graag een verwijzing naar de resultaten van het aanvullende onderzoek, zoals
staat benoemd onder punt a.
Samenvattend
Met deze zienswijze hebben wij onze punten van zorg geuit en u verzocht daaromtrent aanpassingen
te doen in uw instemmingsbesluit.
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