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adviesverzoek ministerie van EZK over instemmingsbesluiten Ried, De 
Hoeve en UMOG
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Met deze brief brengen wij ons advies uit over de instemmingsbesluiten voor de gasvelden 
Ried, De Hoeve en UMOG. In uw mails met de verzoeken over de drie instemmingsbesluiten 
geeft u aan dat u uiterlijk 14 december 2018 het advies van de decentrale overheden wilt 
ontvangen.

Allereerst maken wij graag gebruik van de gelegenheid om ons standpunt over gaswinning 
nogmaals bij u onder de aandacht te brengen. Zoals u bekend zijn wij tegen nieuwe gaswin
ningen in Fryslân, maar wij volgen de ontwikkelingen bij bestaande gaswinningen ook kri
tisch. Wij blijven daarbij opkomen en aandacht vragen voor de zorgen over de effecten van 
gaswinning op onze inwoners. Ons standpunt hierover hebben wij verwoord in het Coalitie
akkoord en het Manifest Friese overheden over Gas- en Zoutwinning.

Ried
Op 3 november 2018 heeft u ons gevraagd advies uit te brengen over de wijziging van het 
instemmingsbesluit Ried van Vermilion Energy Netherlands B.V.

Het winningsplan Ried omvat het gasveld Ried. Sinds 1988 wordt gas gewonnen uit het gas- 
veld Ried onder de winningsvergunning Leeuwarden. Voor de wijze waarop het gas gewon
nen wordt heeft Vermilion destijds een winningsplan opgesteld. Het winningsplan gaat onder 
andere in op de wijze en de duur van de winning, de verwachte of gewonnen hoeveelheden 
en de verwachtingen ten aanzien van bodembeweging.
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Vermilion Energy Netherlands B.V. heeft op 27 oktober 2017 een verzoek tot wijziging van 
het instemmingsbesluit Ried bij uw ministerie ingediend voor het winnen van gas van de 
reeds bestaande locatie. In het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit geeft Vermi
lion aan dat de aanvraag alleen een wijziging van de verwachte productieperiode betreft. De 
gevraagde aanpassing geeft meer tijd om het totale volume te kunnen produceren waarmee 
uw ministerie reeds heeft ingestemd in het instemmingsbesluit van 29 augustus 2013. De 
verlenging van de duur van de productie uit het gasveld Ried wordt door Vermilion voorge
steld op 2022.

Het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit is ter advisering voorgelegd aan het 
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische commissie bodembeweging (Tcbb). 
SodM categoriseert het gasveld nu tot de laagste risicocategorie van de Seismische Risico 
Analyse' (SRA Cat.1). Wij verzoeken u er op toe te zien dat de verlenging in tijd geen extra 
risico op bodemdaling of bodemtrilling geeft dan waarmee rekening is gehouden in het reeds 
vastgestelde winningsplan. Mocht extra bodemdaling te verwachten zijn dan verzoeken wij u 
om slechts in te stemmen met de afspraken omtrent bodemdaling zoals opgenomen in het 
winningsplan Ried.

De Hoeve
Op 5 november 2018 heeft u ons gevraagd advies uit te brengen over de wijziging van het 
instemmingsbesluit De Hoeve van Vermilion Energy Netherlands B.V.

Sinds 2012 wordt er gas gewonnen uit het gasveld De Hoeve. Het gasveld De Hoeve ligt 
binnen de winningsvergunning Gorredijk. Het verzoek omvat slechts de aanpassing van de 
in het winningsplan genoemde tijdsperiode van de winningstermijn voor het gasveld De Hoe
ve. Het geldende winningsplan blijft volgens u voor het overige onverkort van kracht. De re
den voor het verlengen in tijd is dat een deel van het gasveld De Hoeve niet goed communi
ceert met de put. Daarom duurt het langer om het verwachte gasvolume te produceren. Ook 
is de productie lager wegens de hoge druk in de pijplijn naar Garijp. Door de installatie van 
een compressor in Mildam kan de productiesnelheid nu weer omhoog. Wij begrijpen dat 
daardoor de winningstijd verlengd moet worden om het reeds vergunde volume aan gas te 
kunnen winnen.

U stelt dat het aannemelijk is, dat de bodemdaling conform de prognose volgens het win
ningsplan uit 2011 verloopt en de toegestane bodemdaling niet zal overschrijden.
De Tcbb geeft aan zich te kunnen vinden in de beoordeling door SodM van de te 
verwachten bodemdaling als gevolg van de gaswinning uit het gasveld De Hoeve. SodM 
geeft aan dat de door Vermilion aangeleverde seismisch risico-analyse voor het gasveld De 
Hoeve gecontroleerd is door TNO en uitkomt in de laagste risicocategorie I.

In het winningsplan staat dat er een verwaarloosbare kans is op bevingen, een kans die niet 
gewijzigd wordt door de aanpassing van de verwachte tijdsperiode. De beving die in 2009 
plaatsvond nabij het gasveld De Hoeve, heeft volgens het advies van SodM geen relatie met 
de gaswinning uit het gasveld De Hoeve omdat dat gasveld op dat moment nog niet was 
aangeboord. SodM geeft aan dat kan worden ingestemd met de verzochte aanpassing van 
de verwachte productieduur van het gasveld De Hoeve. SodM heeft TNO gevraagd het ver
zoek van Vermilion te beoordelen. Het advies van TNO ondersteunt volgens uw brief de 
conclusies van SodM.
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Toch heeft in 2009 in de ondergrond nabij De Hoeve een aardbeving plaatsgehad. Wij ver
zoeken u om nog eens kritisch te kijken naar de situatie bij gasveld De Hoeve en het net in 
procedure gebrachte winningsplan Westellingwerf omdat risico’s op aardbevingen voor onze 
inwoners onaanvaardbaar zijn.

UMOG
Op 12 november 2018 heeft u ons gevraagd advies uit te brengen over de wijziging van het 
instemmingsbesluit UMOG van de NAM.

Het geldende winningsplan UMOG omvat de gasvelden Marum, Opende Oost, Surhuister- 
veen, Harkema en Ureterp. De aanvraag tot wijziging van het instemmingsbesluit UMOG 
heeft alleen betrekking op het gasveld Harkema dat gas produceert. Sinds 2010 wordt door 
de NAM gas gewonnen uit het Harkema gasveld. Het gasveld Harkema ligt binnen de win- 
ningsvergunningen Tietjerksteradeel.

De aanvraag tot wijziging van het instemmingsbesluit UMOG omvat volgens uw verzoek 
slechts een aanpassing van de einddatum voor de gasproductie van het gasveld Harkema. 
Het vigerende winningsplan UMOG waarmee met besluit van 9 augustus 2013 instemming is 
verleend blijft van kracht op alle andere gegevens, waaronder de totale productie uit de gas
velden, de bodemdalingsprognoses en de seismische risicoanalyse. De NAM verwacht dat 
de gaswinning uit het gasveld Harkema op basis van de aanvraag tot wijziging van het in
stemmingsbesluit winningsplan UMOG in 2024 beëindigd zal worden.

Tot slot
Belangrijke thema’s die spelen bij omwonenden van gaswinningsgebieden zijn zorgen over 
bodembeweging en de mogelijke gevolgen daarvan voor eigen woningen. Ook leven er zor
gen over veiligheid en er heerst wantrouwen. Het op een zorgvuldige wijze betrekken van de 
omgeving, informatie delen en daarover in gesprek gaan dragen bij aan het herstel van ver
trouwen en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Het monitoren van bodembeweging, 
nulmetingen en het betrekken en informeren van inwoners daarover spelen daarbij een be
langrijke rol. Dit geldt voor alle fasen van de gaswinning; van opsporen en winning tot beëin
diging van de gaswinning.

Ons advies is dat de verlenging in tijd van de instemmingsbesluiten niet mag leiden tot extra 
bodemdaling, bodemtrilling en het winnen van extra gas dan is vastgesteld in de huidige 
winningsplannen van Ried, De Hoeve en UMOG.

Omwonenden staan veelal afwijzend en wantrouwend tegenover plannen voor gaswin
ningen. Zij vinden dat lokaal de lasten worden gedragen voor het belang van Nederland als 
geheel. Mijnbouwactiviteiten brengen met zich mee dat er in zekere mate regionale of lokale 
belasting is. Schade wordt vergoed, maar inwoners ervaren extra ongemak en zorgen waar 
ze niet om hebben gevraagd en waar niets tegenover staat. Het belang van mijnbouwactivi
teiten voor de Nederlandse samenleving is evident. Wij adviseren u zorg te dragen voor een 
goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, het uitvoeren van 0-metingen, 
waarbij er ook baten en investeringen terugvloeien naar het gaswinningsgebied. Verder ver
wachten wij dat uw ministerie snel invulling geeft aan de inhoud van de brieven over het klei
ne veldenbeleid en schadeafhandeling, beide van 30 mei 2018. De vooruitzichten daarom
trent lijken goed.
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Wij zijn van mening dat wij u hierbij een zorgvuldig advies doen toekomen en verwachten dat 
u dit advies meeneemt in uw besluitvorming.

Gedeputeer aten van Fryslân,

;e, de loco-voorzitter

secretaris
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