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Onderwerp:
Advisering concept-instemmingsbesluit Warga-Wartena

Geachte heer ,

Op 26 april 2019 hebben wij uw verzoek ontvangen om voor 3 juni 2019 te reageren op uw concept- 
instemmingsbesluit voor de gaswinning uit de velden Warga en Wartena door Vermilion. Naar 
aanleiding daarvan het volgende.

Ook in dit verband willen wij u in zijn algemeenheid laten weten voorstander te zijn van de 
energietransitie en bijbehorende afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het zijn immers 
ook bij uitstek de waterschappen die de gevolgen ervaren van klimaatverandering (zoals 
zeespiegelstijging) als gevolg van de uitstoot van broeikasgassen en de bodemdaling als gevolg van 
gaswinning. Bovendien leidt een verdere ontwikkeling van aardgaswinning naar onze mening niet 
tot een versnelling van de transitie naar duurzaamheid.

Wat betreft specifiek het voorliggende adviesverzoek, geeft u aan dat Vermilion wijziging vraagt 
van het bestaande winningsplan Warga-Wartena. U volgt voor behandeling van dit verzoek de korte 
procedure omdat de gevraagde wijzigingen van ondergeschikte aard zijn; die hebben enkel 
betrekking op de verwachte einddatum (tot en met 2024) en een kleine verhoging van de totale 
productie uit de genoemde gasvelden (van 509 tot 546 miljoen Nm^). Deze wijzigingen leiden niet 
tot een andere cumulatieve bodemdaling, van minder dan 4 cm, of seismisch risico dan waar eerder 
al mee is ingestemd. Er vinden verder geen activiteiten plaats die inhoudelijke aanpassingen van 
het winningsplan vergen.
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Omdat met de onderhavige gaswinning en relatief beperkte bodemdaling al eerder is ingestemd, 
volstaan wij nu met het kennisnemen van het voorliggende concept-instemmingsbesluit en het 
aangeven van onze voorkeur voor het beperken of afbouwen van gaswinningen.

Wij vertrouwen erop dat uw ministerie bij negatieve afwijkingen van de bodemdalingsprognoses 
adequate maatregelen treft en ons daarover informeert.

Hoogachtend,

hetjoagel jks bestuur van Wetterskip Frysiân,

fs-directeur
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EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?
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