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Geachte leden van de raad,
Inleiding en procedurebeschrijving
Veld Saaksum – Oost is onderdeel van winningsplan Grijpskerk-Noord Systeem en het veld
ligt deels in gemeente Het Hogeland (zie onderstaande kaart). De productielocatie ligt in
Zuidhorn. Daarmee heeft gemeente Het Hogeland adviesrecht zodra er wijzigingen van
instemmingsbesluiten worden ingediend door NAM bij EZK. EZK heeft ons een
vooraankondiging gestuurd dat er een advies wordt gevraagd. Op het moment dat het
officiële adviesverzoek hebben ontvangen hebben we een adviestermijn van 4 weken. Dit
officiële verzoek hebben we op donderdag 3 december ontvangen. Dit betekent dat ons
advies uiterlijk donderdag 31 december moet zijn ingediend bij EZK. Op 22 december 2020
heeft het college ingestemd met het bijgevoegde advies (bijlage) en .
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NAM heeft op 2 december 2019 een wijziging van het winningsplan Saaksum-Oost
ingediend. Het Saaksum-Oost gasveld was onderdeel van het winningsplan Grijpskerk
Noord. Het onderhavige verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit omvat alleen het
Saaksum-Oost gasveld. Sinds het jaar 2000 wordt er gas gewonnen uit het gasveld
Saaksum-Oost onder de winningsconcessie Groningen (genomen bij Koninklijk Besluit op
30 mei 1963). In het winningsplan Grijpskerk Noord is opgenomen dat de productie uit het
Saaksum-Oost gasveld tot einde 2019 zou duren. Door optimalisatie van de
productiefaciliteiten en meer productie uit enkele putten dan verwacht, kan de
productieperiode worden verlengd naar 2031. NAM verwacht in totaal maximaal 2.873
miljoen Nm³ te kunnen winnen, waarvan 431 miljoen Nm³ vanaf 1 januari 2019. Er zijn geen
nieuwe boringen voorzien.
Wat betekent de wijziging
Het betreft een verlenging in tijd van de productieperiode naar 2031 (waar eerst werd
uitgegaan van einde ultimo 2019) en vaststellen van een lagere productie dan vermeld in
het initiële winningsplan. In eerste instantie werd uitgegaan van een winningspercentage
van 52% met een productie van 2.579 miljoen NM3. Op basis van verdere ontwikkeling
wordt er volgens het winningsplan gestreefd naar een winningspercentage van 75% en een
productie van 3.721 miljoen. Deze wijziging beschrijft een winningsproductie van 2.873
miljoen Nm3 en dat komt overeen met een winningspercentage van 58%.
Winning uit het veld Saaksum-Oost staat volledig los van winning uit het Groningen gasveld.
Daar het in het Saaksumveld gaat om hoogcalorisch gas. Sluiting van Groningenveld heeft
geen effect op Saaksumveld en vice versa. Veld Saaksum-Oost wordt door SodM ingedeeld
in de laagste risicocategorie (SRA categorie 1) wanneer het gaat om bodemtrillingen
(aardbevingen) en bodemdaling. De impact van de wijziging in welke vorm dan ook is
gering.
Advies van TNO, TCBB en SodM
De minister van EZK vraagt niet alleen advies aan gemeente Het Hogeland, gemeente
Westerkwartier en provincie Groningen en de waterschappen. Ze benaderen ook TNOAGE, SodM en TCBB voor specialistisch advies. De conclusies van deze adviezen worden
kort weergegeven.
TNO-SAGE acht het voorgestelde productiescenario voor het Saaksum-Oost veld efficiënt
en realistisch. Daarnaast concludeert TNO-AGE dat de nog te verwachten bodemdaling
minder dan 2 cm zal zijn. Eveneens concluderen ze dat het seismisch risico niet veranderd
is ten opzichte van het vigerende winningsplan uit 2021.
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert dat het totale maximale winningsvolume
voor Saaksum-Oost binnen het vergunde maximum van het huidige geldende winningsplan
valt. De voorspelde bodemdaling in de aanvraag veroorzaakt door alle gaswinning in het
gebied is minder dan vergund in het vigerende winningsplan. Ook kunnen ze zich vinden in
de manier waarop NAM het seismisch risico monitort. Tevens acht SodM de risico’s voor
het milieu beperkt. De technische commissie bodembeweging (TCBB) kan zich vinden in de
beoordeling van de te verwachten bodemdaling door NAM, TNO-AGE en SodM. Tevens
oordeelt TCBB dat NAM de bodemdaling adequaat monitort. Ze geven daarbij aan dat bij
een te verwachten bodemdaling van minder dan 10 cm redelijkerwijs geen schade aan
gebouwen of het winningsgebied valt te verwachten.
Advies van college van B&W van Het Hogeland
Hoewel de impact van de wijziging gering kan worden genoemd en er aan het winningsplan
niets wordt veranderd kan gemeente het Hogeland het adviesrecht aangrijpen om een
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principieel statement over gaswinning en schadeafhandeling kleine velden te maken. Zelfs
als, zoals in dit geval, de winningslocatie niet in onze gemeente ligt en alleen een deel van
het gasveld binnen onze gemeentegrenzen valt.
Ter info: Contact met andere adviesbevoegde overheden
Bij totstandkoming van het advies en dit memo is er overleg geweest met gemeente
Westerkwartier, provincie Groningen en waterschap Noorderzijlvest.

Hoogachtend,
Het college van B&W,

H.J. Bolding
burgemeester

P.P.M. van Vilsteren
secretaris
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