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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Burgum, 23 mei 2019
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telefoonnummer 
uw brief van 
uw kenmerk 
onderwerp

S2019-13465 
Z2019-05179 

(0511)
25 april 2019 
DGKE-WO/19106688
verzoek om advies op verzoek tot wijziging instemmingsbesluiten Warga en 
Wartena (Vermilion)

Geachte heer of mevrouw ,

Namens de minister heeft u ons op 25 april 2019 gevraagd advies te geven over het 
door Vermilion ingediende verzoek tot wijziging van de instemmingsbesluiten Warga en 
Wartena. Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft op 21 december 2018 een advies 
gegeven. TNO-AGE heeft op 13 december 2018 geadviseerd. Het advies van de 
Technische commissie bodembeweging is op 4 april 2019 door u ontvangen. Wij 
hebben tot 3 juni 2019 de tijd gekregen om ons advies over de voorgestelde wijziging 
van het instemmingsbesluit te geven.

De wijziging van het instemmingsbesluit is nodig voor een langere productieperiode (tot 
en met 31 december 2024) en een hoger productievolume. De wijziging of actualisatie 
is overeenkomstig artikel 34 lid 4b van de Mijnbouwwet beschouwd als een actualisatie 
van ondergeschikte aard omdat deze naar het oordeel van de Minister niet leidt tot een 
andere beoordeling van:

1. de effecten van de wijze van winning alsmede de daarmee verband houdende 
activiteiten;

2. de effecten van de bodembeweging ten gevolge van de winning en de 
maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging;

3. de risico’s voor omwonenden, gebouwen of infrastructurele werken of de 
functionaliteit daarvan.

De door Sodm, TNO-AGE en de Technische commissie bodembeweging afgegeven 
adviezen liggen mede ten grondslag aan dit oordeel.
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Bodemdaling
De in de oorspronkelijke winningsplannen gegeven prognose van de bodemdaling is 
nog steeds te gebruiken. Sodm schrijft dat dit begrijpelijk is vanuit de aard van de 
winning (het betreft de eindproductie). De extra te produceren hoeveelheden zijn van 
geringe aard en leiden niet tot een andere bodemdalingsvoorspelling maar vallen 
binnen de gegeven onzekerheidsmarges. Tot eind 2024 wordt voor het Warga gasveld 
door deze winning nog een bodemdaling van 13 mm en voor Wartena een 
bodemdaling van 15 mm verwacht. De totale samengestelde bodemdaling door 
overlap met andere bodemdalingskommen van naburige gasvelden zal maximaal op 4 
cm uitkomen. Waterpassingen bevestigen deze prognose.

Zowel het Sodm, TNO-AGE als de Technische commissie bodembeweging hebben 
advies over het winningsplan afgegeven. Zij kunnen instemmen met de prognoses en 
omdat de daling gering, gelijkmatig en geleidelijk is wordt geen schade verwacht van 
bodemdaling door gaswinning.

Bodemtrilling en risico’s op schade
De risico's op bodemtrilling zijn geanalyseerd. Vermilion heeft daarbij de methodiek 
van de geactualiseerde leidraad van 2016 toegepast en een geactualiseerde 
Seismische Risico Analyse (SRA) uitgevoerd voor beide gasvoorkomens. De kans op 
beven is verwaarloosbaar en het risico op schade is beperkt.

Onze reactie op het verzoek tot wijziging van de instemmingsbesluiten
Onze gemeenteraad heeft ons college opgedragen beleid te ontwikkelen ter 
stimulering van de overstap van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame 
energiebronnen (energietransitie). Hiermee heeft onze raad een signaal willen afgeven. 
De nadelen die aan de winning en het gebruik van gas kleven noodzaken tot een 
versnelling van de energietransitie en de landelijke en lokale overheid is hier mede 
verantwoordelijk voor. Wij vinden dat alle inspanning gericht moet zijn op het behalen 
van de klimaatdoelen en de energietransitie en hier willen wij graag met uw ministerie 
en met Vermilion een verdere uitvoering aan geven. Omdat onze gemeente negatief 
tegenover de verdere winning van aardgas staat, adviseren wij negatief op het verzoek 
en vinden wij dat de Minister moet weigeren het instemmingsbesluit te wijzigen.

Ons negatief advies zal waarschijnlijk niet betekenen dat u uw besluitvorming over het 
winningsplan zal wijzigen maar wij willen toch signaleren dat de energietransitie niet 
gestimuleerd wordt met een toename en verlenging van de productie van fossiele 
brandstoffen maar met een investering in duurzame en hernieuwbare energie.

Wij hebben in deze brief de belangrijkste conclusies m.b.t. het verzoek tot wijziging van 
het instemmingsbesluit samengevat. Wanneer u toch besluit het verzoek in te willigen, 
dan beschouwen wij dit als uw bevestiging dat geen sprake is van nadelige 
bodemdaling, dat het risico op bodemtrilling verwaarloosbaar is, dat dit gemonitord zal 
worden en dat bij afwijkende metingen of gewijzigde inzichten ingegrepen zal worden.

Wij gaan ervan uit dat u en de indiener van het winningsplan op een transparante en 
actieve wijze met de omgeving zullen communiceren, dat de omgeving van voldoende 
informatie wordt voorzien en dat eventuele vragen uit de omgeving op een adequate 
wijze worden beantwoord.
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Vragen
Wanneer u over deze brief nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met  

, Team Ontwikkeling en Advies Ruimte, tel. 0511  of via de e-mail @t- 
diel.nl.

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, 
teamleider Ontwikkeling en Advies Ruimte Achtkarspelen en T^sjerksteradiel
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