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Warffum 23 oktober 2019 

 
Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag 
 
 
Geachte minister, 
 

Hierbij verzoeken ondergetekenden, mede namens een grote groep inwoners uit Warffum 
en directe omgeving, u formeel om de winningsvergunning van 30 mei 1963 van de NAM 
voor het winnen van aardgas in Groningen, voor zover de vergunning betrekking heeft op 
het Warffumveld, in te trekken op grond van Artikel 21 lid 1 i van de Mijnbouwwet, dan 
wel uw besluiten van 11 juni 2004 en 4 juli 2005 waarmee u hebt ingestemd met het 
winningsplan van de NAM voor de locatie Warffum, in te trekken op grond van artikel 36 
lid 3 van de Mijnbouwwet.  
 

De rechtbank Noord Nederland heeft ons op 10 september 2019 in de uitspraak in de 
beroepszaak die wij hadden aangespannen tegen uw besluit om de NAM een nieuwe 
omgevingsvergunning te verlenen voor de installatie in Warffum (zaaknummer rechtbank: 
LEE18/1680 WABOM VISS) in het gelijk gesteld. Ons argument dat ten onrechte geen MER is 
opgesteld voorafgaand aan deze vergunning is gehonoreerd. De nieuwe 
omgevingsvergunning is daarmee komen te vervallen, maar ons doel, het zo snel mogelijk 
beëindigen van de gaswinning uit het Warffumveld, is daarmee niet gerealiseerd. 
 

De rechtbank heeft het argument, dat de winningsvergunning volledig achterhaald en 
daarmee niet adequaat is niet gehonoreerd, omdat de verlening van de 
omgevingsvergunning en de winningsvergunning in de ogen van de rechtbank gescheiden 
sporen zijn. 
Daarom verzoeken wij u gebruik te maken van uw bevoegdheid op grond van artikel 21 lid 1 
van de Mijnbouwwet om de winningsvergunning voor het Warffumveld in te trekken, dan 
wel op grond van artikel 36 lid 3 van de Mijnbouwwet de instemming met het vigerende 
winningsplan in te trekken. 
 

Hieronder lichten wij ons verzoek nader toe. 
 

Het winningsplan Warffumveld is van vóór Huizinge en daarmee volstrekt achterhaald. 
De instemmingsbesluiten op het vigerende winningsplan voor gaswinning uit het 
Warffumveld dateren van 11 juni 2004 en 4 juli 2005. Dat plan is opgesteld, ver vóór 2012, 
toen naar aanleiding van de aardbeving bij Huizinge duidelijk werd dat er veel ernstiger 
bevingen optreden waardoor veel ernstiger schades aan gebouwen ontstaan als gevolg van 
de aardgaswinning. Er wordt nu in Warffum gas gewonnen op basis van een achterhaald 
winningsplan. In dit winningsplan wordt nog uitgegaan van een maximale sterkte van 
mogelijke aardbevingen van 3.9 op de schaal van Richter, terwijl inmiddels wordt uitgegaan 
van maximale aardbevingssterktes van 5.0 en hoger op de schaal van Richter. De 
omstandigheden en inzichten inzake veiligheid voor omwonenden en het voorkomen van 
schade aan gebouwen als gevolg van gaswinning zijn sinds 2005 drastisch gewijzigd. Een 
door NAM op 22 september 2014 ingediende herziening op het winningsplan, omdat “de 
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daadwerkelijke productie buiten de onzekerheidsband valt zoals vermeld in het vigerende 
winningsplan”,  heeft niet geleid tot een nieuw instemmingsbesluit. Tijdens de zitting bij de 
rechtbank over de omgevingsvergunning deelde de vertegenwoordiger van NAM mee dat 
het plan van 2014 in een latere fase was ingetrokken in verband met hoge werkdruk op het 
ministerie. Een in onze ogen nogal merkwaardige gang van zaken. 
 
Artikel 21 lid 1i van de Mijnbouwwet geeft u de mogelijkheid om op grond van veranderde 
omstandigheden of gewijzigde inzichten inzake de veiligheid voor omwonenden of het 
voorkomen van schade aan gebouwen de winningsvergunning in te trekken. Artikel 36 lid 3 
geeft u de bevoegdheid om uw instemming met het winningsplan in te trekken. De 
omstandigheden in Warffum vormen in onze ogen een schoolvoorbeeld van een situatie, 
waarin u van deze bevoegdheden gebruik dient te maken. 
 
Warffum leidt grote schade door gaswinning uit het Groningenveld én het Warffumveld  
Het Groningenveld komt tot aan de rand van het dorp Warffum. Door de ligging van het 
Warffumveld ten opzichte van het Groningenveld ondervinden de bewoners van Warffum 
de schadelijke invloeden van het Warffumveld bovenop de ook door u ontoelaatbaar 
geachte invloeden van het Groningenveld. Zeer veel woningen en andere gebouwen in 
Warffum hebben mijnbouwschade opgelopen, zowel door bevingen als door verzakkingen 
ten gevolge van gaswinning.  
Tussen 1994 en 2019 deden zich 16 bevingen voor binnen een afstand van 5 kilometer van 
Warffum. Een aantal van die bevingen zijn met zekerheid gekoppeld aan het Warffumveld.  
In een rapport van TNO uit 2016 over de seismiciteit van onshore gasvelden in Nederland1, 
wordt de locatie Warffum als risicovol gezien, gelet op het relatief grote aantal 
invloedsfactoren in zowel boven- als ondergrond.  
Warffum en directe omgeving worden blootgesteld aan de ontoelaatbare schadelijke 
invloeden van het Groningenveld met daarbovenop de invloeden van het Warffumveld. Dat 
is niet acceptabel. Wanneer er al ontoelaatbare schadelijke invloeden als gevolg van het 
Groningenveld zijn voor Warffum en omgeving mag daarbovenop geen enkel extra risico op 
schade worden toegelaten. 
Om de veiligheid van de inwoners te garanderen en verdere schade aan gebouwen zo veel 
als mogelijk te voorkomen is het van belang om de winning uit het Warffumveld zo snel 
mogelijk te beëindigen. 
 
Warffumveld en Groningenveld grenzen aan elkaar 
Op de kaart uit het NAM-rapport “Seismisch risico voor “kleine velden”” versie 1.4 van 
september 2019 (NAM Rapport: EP201712203519) is te zien dat het Warffumveld in het 
zuidoosten over een lengte van ongeveer één kilometer direct grenst aan het 
Groningenveld. Ook op de kaart behorende bij het door NAM op 22 september 2014 bij uw 
ministerie ingediende winningsplan is te zien dat het Warffumveld direct grenst aan het 
Groningenveld. Op kaarten bij eerdere winningsplannen waren beide velden nog ruim 
gescheiden van elkaar. Kennelijk is er op dit punt tussen 2005 en 2014 belangrijke nieuwe 
informatie boven water gekomen. Niet uitgesloten is dat er verbindingen zijn tussen beide 
velden. Het Warffumveld bevindt zich blijkens dieptecontourkaart op ongeveer 3000 meter 
beneden NAP. Dit is ook de diepte van het Groningenveld dat varieert tussen de 2600 en 
3200 meter beneden NAP.  
                                                      
1 TNO-rapport R10164 Seismiciteit onshore gasvelden Nederland; 21 juni 2016. 



3 

 

 
 
Warffumveld sluiten in lijn met het beleid inzake kleine velden 
In uw brief van 30 mei 2018 over gaswinning uit de kleine velden in de energietransitie 
(DGETM-EO / 18031167), geeft u aan de gaswinning uit kleine velden af te bouwen en kleine 
velden te sluiten wanneer de gaswinning daar niet veilig kan plaatsvinden. Zoals hierboven 
beschreven is de winning uit het Warffumveld niet veilig.  
Ook schrijft u in die brief dat het kabinet nieuwe opsporingsvergunningen voor gaswinning 
op land heeft uitgesloten. Tevens laat u in die brief weten dat de omgeving veel beter wordt 
betrokken bij winningsvergunningen. In dat licht bezien is het geheel in lijn met uw beleid 
inzake kleine velden om de winning uit het Warffumveld zo snel mogelijk te beëindigen door 
het intrekken van de winningsvergunning. 
 
Warffumveld sluiten in lijn met het beëindigen gaswinning in Groningen 
Op 10 september 2019 heeft u de Tweede Kamer geïnformeerd over het gaswinningsniveau 
Groningen 2019-2020 (DGKE-PGG / 19207029). In die brief liet u de Tweede Kamer weten 
dat de gaswinning in het Groningenveld wellicht al in 2022 naar nul kan gaan. In uw brief en 
in alle publiciteit hierover wordt gesproken over (het stoppen van) de Groningenwinning en 
het Groningengas. Ook het gas uit het Warffumveld is laagcalorisch (LC)“Groningengas”. 
Door de ligging van beide velden, tegen elkaar aan en de onzekerheid over de grenzen van 
en scheiding tussen de velden wordt deze samenhang nog versterkt. Ook daarom ligt het 
voor de hand om het Warffumveld op zeer korte termijn te sluiten.  
 

Gevoelens van onveiligheid, onzekerheid en angst bij inwoners van Warffum en omgeving 
wegnemen 

De inwoners van het winningsgebied ervaren toenemend onveiligheid, angst en onzekerheid 
als gevolg van de gaswinning. Dit is onder andere aangetoond in het onderzoek van prof. dr. 
T.T. (Tom) Postmes2.  Deze gevoelens zullen in Warffum en directe omgeving niet worden 
weggenomen wanneer het Warffumveld na sluiting van het Groningenveld open blijft. Ook 
om die reden is sluiting van het Warffumveld op korte termijn dringend gewenst. 
 
Wij verzoeken u om de ontvangst van deze brief schriftelijk te bevestigen. 
We vertrouwen op een spoedige afhandeling.  
Graag ontvangen we uw inhoudelijke reactie binnen acht weken. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Wim Munters 
Oosterstraat 20  
9989AD Warffum 
 
Erik de Graaf 
Katershorn 13 
9989EW Warffum 
 
 

                                                      
2 Prof. Dr. T.T. Postmes e.a.; De maatschappelijke impact van de beving van Zeerijp; Groningen 2018. 
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Kees van Wees  
Onderdendamsterweg 1  
9989TG Warffum 
 
Jan van der Holst  
Westervalge 66  
9989ED Warffum 
 
Kaarlo Schepel  
Helpman 36  
9989ET Warffum 
  
Henny Paré  
Groot Hofstraat 5  
9989 BC Warffum  
 
Erik van Raalte  
Groot Hofstraat 5  
9989 BC Warffum  
 
Gerben Veenstra,   
Bekemalaan 79,   
9989 CM Warffum. 
 
Stijn van Genuchten,  
Openluchtmuseum Het Hoogeland  
Schoolstraat 4  
9989 AG  Warffum  
 
Correspondentieadres:  Wim Munters, Oosterstraat 20, 9989 AD Warffum 

 

 

 

 

 

 

c.c.: 
Tweede Kamer, t.a.v. de leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken en Klimaat 
Gemeenteraad gemeente Het Hogeland 
Provinciale Staten provincie Groningen  

Bestuur Groninger Bodem Beweging 
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