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Velden op basis van een winningsplan, 

Geachte heer Kamminga, 

Bij brief van 18 april 2017, nr. 2017-18.615/16/A.7, hebben wij uw op 27 maart jl. gestelde vragen over het 
winnen van gas door NAM vanuit zogenaamde Kleine Velden op basis van een winningsplan, met een 
voorbehoud beantwoord (bijlage 1). Bij onderhavige brief zenden wij u aanvullende (detail)informatie, waarmee 
wij tot afronding van onze beantwoording komen. 

Op 19 april jl. hebben wij bijgevoegde brieven ontvangen, waarin de minister van Economische Zaken (EZ) op 
vragen, onder andere door ons gesteld, heeft geantwoord en waarin hij een nadere uitleg geeft. Hij verwijst 
hierbij tevens naar de Kamerbrieven van 2 april en 21 april 2015. In die brieven heeft hij toen aangegeven hoe 
hij zou gaan handelen met betrekking tot in procedure zijnde of op termijn komende winningsplannen in 
anticipatie op de per 1 januari 2017 gewijzigde Mijnbouwwet. De toen geschetste lijn is nu niet gewijzigd. Wij 
verwijzen u graag naar die brieven voor een verdere uitleg. 

Op uw derde vraag van 27 maart jl. willen wij u meedelen dat ook het in procedure zijnde winningsplan voor het 
Annerveense veld onze provincie raakt. Dit plan was niet in uw brief genoemd. 

Zowel uit overleg d.d. 19 april jl. met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) als uit informatie van het 
ministerie van EZ van dezelfde datum is echter komen vast te staan, dat NAM de (te wijzigen) winningsplannen 
voor de locaties Annerveen, Bedum en Kiel-Windeweer per 12 april jl. heeft ingetrokken. De reden hiertoe is dat 
de verwachte winning toch binnen de bandbreedte van de vigerende winningsplannen zal blijven. 

Resteren de plannen voor de locaties Faan, Oude Pekela, Zuidwending-Oost en Warffum. De wijzigingen van 
deze vier plannen zijn door het ministerie van EZ ontvangen op: 24 december 2014 (Faan), 23 december 2014 
(Oude Pekela), 23 december 2014 (Zuidwending Oost) en 22 september 2014 (Warffum). De inhoud van de 
wijziging van deze plannen kennen wij nog niet. Wij wachten het verzoek om advies af. 

Uit informatie van NAM blijkt dat de reden voor de actualisatie van de plannen voor zowel de locaties Oude 
Pekela als Zuidwending-Oost een andere einddatum van de winning betreft. De verwachting is dat de 
gaswinning hier langer gaat duren, waarbij het totale productievolume niet afwijkt van de vigerende 
winningsplannen. 
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Voor de locaties Faan en Warffum daarentegen geldt dat het totaalvolume uiteindelijk hoger zal uitvallen dan in 
de vigerende winningsplannen is aangevraagd. Daarom heeft NAM een actualisatie van de winningsplannen 
aangevraagd. 

In de brief van de minister wordt gesteld dat deze plannen nog dit jaar in procedure worden gebracht, waarbij de 
eerste stap zal zijn de invulling van het adviesrecht door de decentrale overheden. Hiervan zullen wij gebruik 
maken. 

De winning op deze vier locaties vindt o.a. plaats conform de vigerende winningsplannen; opgesomd; 

• Faan: winningsplan d.d. 25 maart 2008; instemmingsbesluit d.d. 5 december 2008; 
• Oude Pekela: winningsplan d.d. 19 december 2003 en een wijziging d.d. 1 juni 2005; 

instemmingsbesluiten d.d. 15 juni 2004 en 14 november 2005; 
• Zuidwending-Oost: winningsplan d.d. 25 mei 2005 en wijzigingen d.d. 24 november 2006 en 

22 december 2011; instemmingsbesluiten d.d. 23 mei 2007 en 25 juni 2012; 
• Warffum: winningsplan d.d. 19 december 2003 en een wijziging d.d. 26 januari 2005; 

instemmingsbesluiten d.d. 11 juni 2004 en 4 juli 2005. 

Overigens beschikken ook de locaties Annerveen, Bedum en Kiel-Windeweer over vigerende winningsplannen; 
instemmingsbesluiten op respectievelijk 24 augustus 2012 (ANV), 20 augustus 2013 (BD) en 24 augustus 2012 
(KW). 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 


