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Adviesverzoek gewijzigd winningsplan De Blesse - Blesdijke en instem- 
mingsbesluit Blesdijke
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Geachte Excelentie,

Op 3 oktober 2018 heeft u ons gevraagd advies uit te brengen over het gewijzigde winnings
plan De Blesse-Blesdijk en verlenging van het instemmingsbesluit Blesdijke van Vermilion 
Energy Netherlands B.V. Met deze brief brengen wij ons advies uit. In uw mail van 24 sep
tember 2018 geeft u aan dat u uiterlijk 30 november 2018 het advies van de decentrale over
heden wilt ontvangen.

Ter ondersteuning van de decentrale overheden in hun rol als adviseur heeft u op 16 oktober 
2018 een specifieke informatiesessie gehouden, waar vragen over het winningsplan aan het 
ministerie van Economische Zaken en Vermilion Energy Netherlands B.V. konden worden 
gesteld.

Wij hebben het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ten aanzien van het win
ningsplan van uw ministerie ontvangen per e-mail. Het advies van de Technische commissie 
bodembeweging (Tcbb) hebben ook per mail mogen 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 Frysiân, 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.
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Uit de rapportages:
Het advies van SodM geeft aan dat de gecontroleerde risicobeoordelingen correct zijn onder- 
bouwd en de voorgestelde beheersmaatregelen passend zijn.

In het verleden is er al gas gewonnen uit de gasvelden De Blesse en Blesdijke. Sinds 1999 
wordt er gas gewonnen uit De Blesse met de putten BLS-01 en -02. Sinds 2009 wordt er gas 
gewonnen uit het Blesdijke gasveld met de put BLD-01. De productie uit beide velden ligt 
vanaf 2013 stil vanwege te lage drukken.

Vermilion wil de winning uit het veld Blesdijke te hervatten. Er is sinds 2013 niet meer gepro
duceerd, doordat de druk in het veld te laag was geworden om nog te produceren. Met com
pressie in de buurt is de druk in de leiding dusdanig verlaagd, dat er weer uit het veld gepro
duceerd kan worden. Vermilion verzoekt slechts om verlenging van de productieduur, omdat 
de winning nog binnen het winningsplan uit 2008 zou passen. SodM ziet geen bezwaar om 
het verzoek van Vermilion te honoreren.

Het plan van Vermilion is om in 2018 de productie uit de beschreven gasvelden te herstarten 
via de bestaande putten BLS-01, BLS-02 en BLD-01. Verder is Vermilion van plan om een 
nieuwe put of aftakking te boren in een deelvoorkomen waaruit nog niet eerder is geprodu
ceerd: Blesdijke-East. Voorheen waren hiervoor twee winningsplannen van toepassing. Om
dat er nu een nieuwe put gepland is in een blok tussen de gebieden van de winningsplannen 
Blesdijke en De Blesse, zijn deze twee winningsplannen samengevoegd.

De putten zijn in een eerder stadium volgelopen met water. Het aardgascondensaat dat nu 
uit de putten naar boven komt wordt via een leiding afgevoerd naar het behandelingsstation 
in Garijp, waarna het elders weer in de diepe ondergrond wordt teruggebracht.

Vermilion verwacht in het hoge productie scenario nog 277, 24 en 480 miljoen Nm^ voor res
pectievelijk De Blesse, Blesdijke en Blesdijke-East te produceren tussen 2019 en 2041. De 
verwachte winningspercentages zijn meer dan 80%. TNO-AGE concludeert dat de voorge
stelde productiescenario's in overeenstemming zijn met de principes van planmatig beheer.

De bodemdaling als gevolg van winning uit de gasvelden beschreven in het winningsplan zal 
volgens de prognose van Vermilion een uiteindelijke bodemdaling hebben van maximaal 5 
cm. Uit metingen is gebleken dat de historische bodemdaling ongeveer 3,8 cm bedraagt. De 
verwachte toekomstige bodemdaling zal maximaal 1,2 cm zijn. Het gasveld valt in de laagste 
seismische risico; categorie 1. SodM ziet daarom geen aanleiding aanvullende voorwaarden 
te adviseren. De SodM en Tcbb zijn beide van mening dat de voorgestelde winning naar de 
huidige kennis en technieken, planmatig en efficiënt kan worden uitgevoerd.

Advies
Provinciale Staten heeft een motie (motie 1663) aangenomen waarin zij het combineren van 
geothermie en gaswinning afwijst. Ook voor het toepassen van alle vormen van fracking van 
de ondergrond heeft P.S. een motie aangenomen (motie 1914). Iedere vorm van stimulatie 
van de ondergrond wijst P.S. af in verband met risico’s van gebiedsvreemde stoffen in de on
dergrond en risico’s voor bodemtrillingen door het stimuleren van breuken, met name in de 
buurt van bestaande breuklijnen. Vermilion heeft aangegeven tot op heden nog geen frac
king te hebben toegepast.

Belangrijke thema’s die spelen bij omwonenden van gaswinningsgebieden zijn zorgen over 
bodembeweging en de mogelijke gevolgen daarvan voor eigenwoningen. Ook leven er
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zorgen 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 
vertrouwen 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.

Wij adviseren u, gelet op ons standpunt over gaswinningen, om niet mee te werken aan ge
vraagde instemming op het winningsplan en verlenging van het instemmingsbesluit. Mocht u 
ondanks ons advies toch overgaan tot het verlenen van instemming, dan verzoeken wij met 
nadruk dat uw instemming met dit winningsplan gepaard gaat met de voonwaarde dat goede 
communicatie met inwoners plaats vindt. Dit sluit aan bij de uitspraak van de Raad van State 
van 19 april 2017 over project gaswinning Oppenhuizen. Wij verzoeken u bij uw besluitvor
ming over het winningsplan rekening te houden met deze uitspraak van de Raad State.

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 brieven over het kleine veldenbeleid 
en schadeafhandeling, beide van 30 mei 2018.

Wij zijn van mening dat wij u hierbij een zorgvuldig advies doen toekomen en verwachten dat 
u dit advies meeneemt in uw besluitvorming.

Gedepi teerde Staten van Fryslân,

 voorzitter

 secretaris
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