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Betreft Wijziging instemmingsbesluit Warga-Wartena 

Instemmingsbesluit 
1. Aanvraag 

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion), heeft op 9 januari 2018, 
een verzoek tot wijziging van de instemmingsbesluiten voor de (gewijzigde) 
winningsplannen Warga (29 augustus 2013) en Wartena (27 augustus 2013) 
ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de 
minister). 

De wijziging betreft het aanpassen van de verwachte duur van de gasproductie. 
Hiervoor is een geactualiseerd winningsplan ingediend, waarbij er sprake is van 
een zeer kleine verhoging van de verwachte cumulatieve totale productie uit de 
gasvelden Warga en Wartena. Met de verhoging van de verwachte cumulatieve 
totale productie wordt binnen het maximum volume gebleven waarmee is 
ingestemd in de instemmingsbesluiten van 29 augustus 2013 en 27 augustus 
2013 door de toenmalige minister van Economische Zaken (respectievelijk 
kenmerk: DGETM-EM/13135279 en DGETM-EM/13135164). De actualisatie en 
verlenging van de productieduur zullen daarom niet leiden tot een andere 
bodemdalingsprognose of seismisch risico. De minister is op grond van artikel 34, 
derde lid Mijnbouwwet (hierna: Mbw) bevoegd te beslissen op deze aanvraag. 

2. Beleid gaswinning in Nederland 

In de brief van de minister aan de Tweede Kamer van 30 mei 2018 
(Kamerstukken II 2017-18, 33529, nr. 469) over gaswinning uit de kleine velden 
en de energietransitie, legt het kabinet de prioriteit bij een zo snel mogelijke 
overgang naar duurzame energie. Zolang het nodig is wil het kabinet aardgas uit 
de kleine velden winnen, waar en voor zover dit veilig kan. Hoewel in de 
gebouwde omgeving stevig ingezet wordt op het geleidelijk afbouwen van het 
gebruik van aardgas, speelt aardgas de komende decennia nog een essentiële rol 
in de Nederlandse energievoorziening. Op dit moment is de Nederlandse 
energievoorziening nog voor meer dan 90% afhankelijk van fossiele brandstoffen 
(olie, gas, steenkool) en aardgas voorziet in ruwweg 40% van onze primaire 
energiebehoefte. Aardgas is de fossiele brandstof met de minste CO2-uitstoot en 
dus het minst belastend voor het klimaat. In de overgang naar duurzame energie, 
blijft aardgas de komende decennia nog steeds nodig voor de industrie, voor het 
verwarmen van een groot deel van de huizen en voor het in stand houden van een 
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betrouwbare elektriciteitsvoorziening. Wanneer aardgas veilig kan worden 
gewonnen is het wenselijk dit uit de Nederlandse bodem te winnen. Nederland is 
dan minder afhankelijk van gasimport en de schonere winning in Nederland 
beperkt ook de met de winning samenhangende mondiale uitstoot van CO2. 

3. Juridisch kader 

3.1 Mijnbouwregelgeving 

De wijziging dient te worden getoetst aan de Mbw en de daarop gebaseerde 
regelgeving. De artikelen 34 en 36 van de Mbw vormen het juridisch kader 
waaraan een verzoek tot wijziging van de instemmingsbesluiten of een verzoek tot 
instemming met een gewijzigd winningsplan wordt getoetst. Uit artikel 34, vierde 
lid, onderdeel b van de Mbw volgt dat afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht (hierna: Awb) niet van toepassing is indien sprake is van een 
wijziging van ondergeschikte aard, die niet leidt tot een andere beoordeling van: 
- de effecten van de wijze van winning alsmede daarmee verband houdende 

activiteiten, 
- de effecten van bodembeweging als gevolg van de winning en de maatregelen 

ter voorkoming van schade door bodembeweging en 
- de risico's voor omwonenden, gebouwen en infrastructurele werken of de 

functionaliteit daarvan. 

Ter beoordeling of de minister het instemmingsbesluit kan wijzigen, toetst hij de 
wijzigingen aan artikel 36, tweede lid van de Mbw. De minister kan zijn 
instemming geheel of gedeeltelijk weigeren of daaraan voorschriften of 
beperkingen verbinden, indien dat gerechtvaardigd wordt door één van de 
volgende belangen: 
- indien het in het winningsplan aangeduide gebied niet geschikt wordt geacht 

voor de in het winningsplan vermelde activiteit om reden van het belang van 
de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen 
of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, 

- in het belang van het planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, 
aardwarmte, andere natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met het 
oog op de winning van drinkwater, of mogelijkheden tot het opslaan van 
stoffen, 

- indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, 
- indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt. 

3.2. Voorbereidingsprocedure wijziging instemmingsbesluiten Warga en 
Wartena 

Op 29 augustus 2013 en 27 augustus 2013 heeft de toenmalige minister 
instemming verleend aan respectievelijk de (gewijzigde) winningsplannen Warga 
en Wartena, welke betrekking hebben op de gasvoorkomens Warga en Wartena. 

Het verzoek van Vermilion van 9 januari 2018 betreft: 
- een aanpassing van de verwachte duur van de gasproductie uit de gasvelden 

Warga en Wartena tot en met 31 december 2024; 
- een aanpassing van de verwachte cumulatieve totale productie naar 546 

miljoen Nm3. Bij de beoordeling van dit verzoek is dit als volgt uitgesplitst: 
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o Warga: Cumulatief totaal van maximaal 222 miljoen Nm3  op 31 

december 2024, waarvan na 1 januari 2018 nog maximaal 8 miljoen 
Nm3  gewonnen zal worden. 

o Wartena: Cumulatief totaal van maximaal 324 miljoen Nm3  op 31 
december 2024, waarvan na 1 januari 2018 nog maximaal 18 miljoen 
Nm3  gewonnen zal worden. 

Er vinden geen activiteiten plaats die verdere inhoudelijke aanpassing van de 
winningsplannen Warga en Wartena vergen. Dit verzoek om wijziging is nodig om 
de duur van de winning te kunnen verlengen dan waarmee reeds op 29 augustus 
2013 en 27 augustus 2013 is ingestemd (was tot en met 31 december 2020). 

De minister is van oordeel dat de verzochte verlenging van de productieperiode en 
de actualisatie van het totale verwachte cumulatieve volume, wat met een kleine 
hoeveelheid toeneemt, wijzigingen van ondergeschikte aard zijn. De verlenging en 
het iets grotere verwachte totale volume leiden niet tot een andere beoordeling 
van de effecten en risico's, die hierboven zijn genoemd. De minister motiveert dit 
verder onder punt 5 van dit besluit. Gelet op artikel 34, vierde lid onderdeel b, 
van de Mbw, is afdeling 3.4 van de Awb buiten toepassing gelaten. 
De minister heeft advies gevraagd aan SodM (artikel 127 Mbw) en de Tcbb (artikel 
35, tweede lid, en artikel 114, tweede lid, onderdeel a, Mbw). De minister heeft 
tevens de betrokken decentrale overheden in de gelegenheid gesteld om advies 
uit te brengen over het voorgenomen gewijzigde instemmingsbesluit (artikel 34, 
vijfde lid, Mbw). 

Belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit kunnen daartegen bezwaar 
maken. Meer informatie over het indienen van bezwaar staat onderaan dit besluit. 

4. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag 

Over het verzoek tot wijzing van het instemmingsbesluit hebben op verzoek van 
de minister de volgende adviseurs advies uitgebracht: 
- SodM heeft op 21 december 2018 advies uitgebracht (kenmerk: 18318368). 

Voor de beoordeling van het winningsplan heeft SodM advies gevraagd aan 
TNO-AGE (hierna: TNO). TNO heeft op 9 augustus 2018 advies uitgebracht 
aan SodM (kenmerk: AGE 18-10.098) met betrekking tot de verificatie van de 
berekeningen op de onderdelen bodemdaling en de SRA; 

- de Tcbb heeft op 4 april 2019 advies uitgebracht (kenmerk: TCBB / 
19091138). 

- het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden 
heeft op 27 mei 2019 advies uitgebracht (kenmerk: Z209466-2019); 
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Tytsjerksteradiel heeft op 23 mei 2019 advies uitgebracht (kenmerk: S2019-
13465); 

- het college van gedeputeerde staten van de provincie Fryslán heeft op 4 juni 
2019 advies uitgebracht (kenmerk: 01668716); 

- het bestuur van Wetterskip Fryslán heeft op 21 mei 2019 aangegeven 
(kenmerk: WFN1906132) dat omdat met de onderhavige gaswinning en 
relatief beperkte bodemdaling al eerder is ingestemd, er wordt volstaan met 
het kennisnemen van het concept-instemmingsbesluit en het aangeven van de 
voorkeur voor het beperken of afbouwen van gaswinningen. 
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De decentrale overheden hebben, in aanvulling op de adviesvraag op de 
conceptwijziging van het instemmingsbesluit van de minister, het 
wijzigingsverzoek van Vermilion en de adviezen van het SodM, TNO en de Tcbb 
ontvangen. 

5. Beoordeling van de effecten 

Hieronder wordt per onderwerp op hoofdlijnen beschreven wat Vermilion hierover 
in de aanvraag heeft opgenomen. Daarna volgt (indien van toepassing) het advies 
van de adviseurs en de beoordeling, waarbij op basis van een integrale afweging 
beargumenteerd wordt of het advies of de aanbeveling wordt overgenomen. 

5.1 De effecten van de wijze van winning 

Verzoek tot wijziging instemmingsbesluiten  
In de (gewijzigde) instemmingsbesluiten van 29 augustus 2013 en 27 augustus 
2013 is ingestemd met respectievelijk de winningsplannen Warga en Wartena. De 
productie uit de gasvelden Warga en Wartena daalt minder snel dan verwacht. De 
huidige verwachting is dat, zonder wijzigingen in de wijze van winning, 546 
miljoen Nm3  in totaal geproduceerd kan worden. De winning zal naar verwachting 
tot en met 31 december 2024 doorlopen. 

Advies SodM 
SodM geeft aan dat de actualisatie van de te produceren hoeveelheden gas niet 
van dien aard zijn dat een andere bodemdalingsvoorspelling dan die uit 2012 
noodzakelijk is, omdat de verwachte bodemdaling niet verandert. De 
onzekerheidsmarge van 1 centimeter die nu aan de prognose wordt toegevoegd is 
niet groot en in lijn met de onzekerheid die ook onder de huidige winningsplannen 
is toegestaan. 

Beoordeling van de wijze van winning  
De minister heeft beoordeeld of de effecten van de wijze van winning en de 
daarmee verband houdende activiteiten door de gevraagde wijziging van de 
productieperiode en de bijstelling van de verwachte maximaal te winnen hoeveel 
gas anders worden dan in de winningsplannen uit 2012 zijn omschreven en 
waarmee hij in 2013 heeft ingestemd. De minister concludeert dat de wijze van 
winning niet verandert en dat er geen andere beoordeling van de effecten van de 
wijze van winning is. 

Tevens heeft de minister gekeken of de winning thans wordt aangemerkt als 
planmatig. Bij planmatig gebruik en beheer van de ondergrond moet er sprake 
zijn van een efficiënte winning van de delfstof, waarbij de wijze waarop het gas 
wordt gewonnen, het tempo waarmee en de hoeveelheid te winnen gas van 
belang is. In het kader van het planmatig beheer vindt de minister het van belang 
dat van het technisch winbare gas in een gasveld, mits veilig, een zo hoog 
mogelijk percentage ook daadwerkelijk wordt gewonnen. De productie van gas 
kan langzamer gaan dan oorspronkelijk aangenomen en verwacht. De verlenging 
van de productieperiode voorkomt dat winbaar gas achterblijft. 

De gasvelden Warga en Wartena betreffen bestaande winningsgebieden. Volgens 
de productievoorspelling in het onderhavige verzoek tot wijziging van de 
instemmingsbesluiten verwacht Vermilion nog 26 miljoen Nm3  gas te kunnen 
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produceren: 8 miljoen Nm3  uit het Warga gasveld en 18 miljoen Nm3  uit het 
Wartena gasveld, beide tot en met 31 december 2024. Hierdoor zou er in totaal 
546 miljoen Nm3  gas worden gewonnen. Ten opzichte van de reeds gewonnen 
hoeveelheid van 529 miljoen Nm3  (op 19 maart 2019: zie www.nlog.nl), is dit 
slechts een geringe toename. Met de verhoging van de verwachte cumulatieve 
totale productie wordt binnen het maximum volume gebleven waarmee is 
ingestemd in de instemmingsbesluiten van 29 augustus 2013 en 27 augustus 
2013 door de toenmalige minister van Economische Zaken (respectievelijk 
kenmerk: DGETM-EM/13135279 en DGETM-EM/13135164). Dit betreft een 
cumulatieve totale productie van 507 miljoen Nm3, met een onzekerheidsmarge 
van 20% (maximaal 610 miljoen Nm3). 

De voorgestelde wijziging van de instemmingsbesluiten betreft een wijziging in de 
planning van de activiteiten en een actualisatie van de verwachte maximaal te 
winnen hoeveelheid gas, maar niet een wijziging van de activiteiten zelf. Er zijn 
geen andere gebruiksvormen van de ondergrond voorzien, zodat de langere 
productieduur een andere gebruiksvorm van de ondergrond niet ongewenst 
onmogelijk maakt. 

Conclusie effecten van, en wijze van winning 
De minister stelt vast dat de gevraagde wijziging van de productieperiode en de 
actualisatie van hoeveelheid nog te winnen gas voor de gasvelden Warga en 
Wartena, de wijze van winning niet wijzigt en ook een andere vorm van gebruik 
van de ondergrond niet onmogelijk maakt. De verlengde periode van gaswinning 
en de geringe toename van de verwachte maximaal te winnen hoeveelheid gas, is 
in overeenstemming met het planmatig gebruik en beheer van de ondergrond. De 
minister concludeert dat de wijziging van de productieperiode en de toename van 
de verwachte maximaal te winnen hoeveelheid gas, niet leidt tot een andere 
beoordeling van de effecten van de wijze van winning, dan bij het vigerende 
winningsplan. 

5.2 De effecten van bodembeweging als gevolg van de winning en de 
maatregelen ter voorkoming van schade 

Bodemdaling 
Verzoek tot wijziging instemmingsbesluit 
Vermilion geeft aan dat de productie uit de gasvelden Warga en Wartena 
plaatsvindt sinds 1982. Productie uit het naastliggende Leeuwarden gasveld is in 
1970 begonnen. De bodemdalingskommen van deze gasvelden overlappen en 
resulteren in een maximale cumulatieve bodemdaling aan het einde van de 
winning van 4 cm (inclusief 1 cm marge) boven de zuidrand van het Wartena 
gasveld. 

Advies SodM 
SodM geeft in haar advies aan dat de laatst gerapporteerde gemeten bodemdaling 
in het gebied is op basis van metingen uit 2013. Deze metingen waren in lijn met 
de prognose uit het vigerend winningsplan. Vermilion heeft een 
onzekerheidsmarge van 1 cm toegevoegd aan de prognose van 2,5 cm aan 
bodemdaling. 
Dezelfde prognose van 2,5 cm is aangehouden bij de onderhavige 
wijzigingsaanvraag. SodM geeft aan dat dat logisch is omdat het de eindproductie 
van beide velden betreft en de extra te produceren hoeveelheden niet van dien 
aard zijn dat de verwachte bodemdaling toe zal nemen en er daarom geen nieuwe 

Pagina 5 van 15 



Directoraat-generaal Klimaat 
& Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

DGKE-WO / 19079897 
bodemdalingsvoorspelling noodzakelijk is. De onzekerheidsmarge van 1 cm die nu 
is toegevoegd, is in lijn met de onzekerheid die ook onder het huidige 
winningsplan zou zijn toegestaan. 

Advies Tcbb  
Ten aanzien van bodemdaling kan de Tcbb zich vinden in de beoordeling van 
Vermilion, SodM en TNO-AGE. Bij een nog te verwachten marginale bodemdaling 
door de resterende gasproductie, is naar het oordeel van de Tcbb redelijkerwijs 
geen schade in of nabij het winningsgebied te verwachten. 
Gelet op de aard en omvang van de beoogde winning is daarbij volgens het Tcbb 
in het meetplan voorzien in een adequate monitoring van bodembeweging. De 
Tcbb ziet daarom geen aanleiding om aanvullende maatregelen te adviseren. 

Advies gemeente Tytsierksteradiel 
De gemeente heeft in haar advies de belangrijkste conclusies met betrekking tot 
het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit samengevat. Wanneer wordt 
besloten om het verzoek van Vermilion in te willigen, dan beschouwt de gemeente 
dit als een 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. 

Advies provincie Frvslán  
De provincie verzoekt er op toe te zien dat de verlenging in tijd en een iets groter 
volume aan winning 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 wordt verzocht om slechts in te 
stemmen met de afspraken omtrent bodemdaling zoals opgenomen in het 
winningsplan Warga-Wartena. 

Beoordeling bodemdaling  
In het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit is door Vermilion een 
prognose voor de bodemdaling opgenomen, welke vervolgens is getoetst door 
SodM en de Tcbb. Daarbij is nadrukkelijk rekening gehouden met de 
onzekerheidsmarge die inherent is aan dit soort analyses en de overlap van de 
bodemdalingskom met het Leeuwarden gasveld. 
Voorts constateert TNO-AGE dat de absolute bijstelling van de 
productieverwachting met in totaal 26 miljoen Nm3  klein is en geen wezenlijke 
invloed heeft op de prognose omtrent de bodemdaling. 

De minister constateert dat uit de adviezen van SodM, TNO-AGE en de Tcbb volgt 
dat de cumulatieve bodemdaling boven de Warga en Wartena velden klein is. De 
bodemdalingsprognose in het onderhavige verzoek tot wijziging blijft binnen de 
bodemdalingsprognose van het vigerende winningsplan uit 2012, waarmee de 
minister in 2013 heeft ingestemd. 

Berekening bodemdaling 
Bodemdaling door gas- of oliewinning wordt bij de start van de winning berekend 
en in het winningsplan opgenomen. Gedurende de looptijd van de 
mijnbouwactiviteiten mag de bodemdaling door de gaswinning niet groter worden 
dan is berekend in het winningsplan en waarmee de minister heeft ingestemd. De 
gaswinning moet immers op grond van de Mijnbouwwet geschieden conform het 
winningsplan (artikel 34, eerste lid, Mbw). 
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Gemeten bodemdaling 
Gedurende de productie worden metingen uitgevoerd om te bepalen of de 
bodemdaling overeenkomstig de verwachting tot stand komt. Deze metingen 
verlopen conform het meetplan dat door SodM wordt goedgekeurd en is in te zien 
via www.nloq.nl. Ook de meetregisters zijn daar in te zien. 

Afwijking bodemdaling 
Mocht de periodiek gemeten bodemdaling door de gaswinning groter zijn of sneller 
tot stand komen dan de huidige voorspelling dan zal Vermilion een actualisatie 
van het winningsplan moeten opstellen. Indien dit het geval blijkt te zijn in de 
toekomst, zullen alle betrokken decentrale overheden en inwoners tijdig 
betrokken worden, zoals geregeld met het adviesrecht in artikel 34, vijfde lid, 
Mbw. 

Conclusie bodemdaling 
De minister acht het niet aannemelijk dat het verlengen van de winningsperiode 
en de nog te winnen hoeveelheid gas, zal leiden tot een grotere bodemdaling dan 
waarmee in 2013 is ingestemd. Hij baseert zich daarbij mede op het advies van 
SodM en TNO-AGE. Daarmee zijn redelijkerwijs geen andere effecten te 
verwachten als gevolg van bodemdaling, dan bij de instemmingen op de 
winningsplannen uit 2013 zijn beoordeeld. 

Op grond van het vorenstaande ziet de minister in de verwachte bodemdaling 
geen aanleiding om instemming te weigeren of om beperkingen of voorschriften 
ten aanzien van de bodemdaling aan zijn instemming te verbinden. 

5.3 Bodemtrilling 
Verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit 
Vermilion geeft aan dat zij de Seismische Risico Analyse (SRA) heeft uitgevoerd 
volgens het protocol, dat is vastgelegd in de SRA-richtlijnl. Een sleutelstap in die 
beslisboom is de bepaling van de ratio van de elasticiteit van het gesteente van de 
seal en het reservoir, de zgn. E-factor. Als deze ratio onder de drempel van 1.01 
ligt, is de kans op een door gaswinning geïnduceerde beving verwaarloosbaar. 
Voor de gasvelden Warga en Wartena is een schatting van de ratio gemaakt, 
gebaseerd op metingen in de putten ZDW-A-07 en HPS-01. De waarde (0,776) 
ligt onder de drempelwaarde van 1.01, en daarmee is de kans op seismiciteit 
verwaarloosbaar. De lage waarde voor de E-factor is in overeenstemming met de 
bevindingen van TNO. De beide gasvelden zitten in de seismische risicocategorie 
I. Hierdoor zijn volgens Vermilion geen aanvullende maatregelen nodig. 

Advies SodM 
SodM geeft aan dat TNO-AGE de seismische risicoanalyse van Vermilion heeft 
gecontroleerd en nagerekend. Zowel Vermilion als TNO-AGE komen uit op een 
verwaarloosbare kans op beven. TNO-AGE constateert dat de absolute bijstelling 
van de productieverwachting met in totaal 26 miljoen Nm3  klein is en geen 
wezenlijke invloed heeft op de prognose omtrent bodemtrilling en seismisch risico 
van de vigerende winningsplannen. Daarmee is de beoordeling van het seismisch 
risico gelijk gebleven ten opzichte van de instemmingsbesluiten uit 2013. 

1  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft hiervoor de leidraad 'Methodiek voor risicoanalyse omtrent 
geïnduceerde bevingen door gaswinning" opgesteld. Deze leidraad is te vinden op www.rijksoverheid.nl  
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Advies Tcbb  
De Tcbb kan zich op basis van de haar ter beschikking staande gegevens vinden in 
de beoordeling van het seismisch risico door Vermilion, TNO-AGE en SodM. De 
plaatsing in risicocategorie I houdt in dat de kans op bevingen en aanverwante 
schade beperkt is. De Tcbb ziet geen reden om uit het oogpunt van de mogelijke 
gevolgen van bodemtrilling te adviseren om instemming te onthouden aan het 
voorliggende verzoek tot instemming met de gewijzigde winningsplannen Warga 
en Wartena. 

Beoordeling bodemtrilling 
Uit de adviezen van SodM, TNO-AGE en de Tcbb blijkt dat de gasvelden Warga en 
Wartena een verwaarloosbare kans op beven hebben en het seismisch risico tot 
de laagste risicocategorie, categorie I, behoort. SodM, TNO en de Tcbb 
onderschrijven de berekeningen van Vermilion. 

De minister stelt vast dat de gasvelden Warga en Wartena tot de laagste 
risicocategorie (categorie I) behoren en dat de kans op een geïnduceerde beving, 
en schade daardoor, verwaarloosbaar is. Het seismisch risico, door de wijziging 
van de verwachte productie en wijziging van de productieperiode wordt niet 
anders dan in de winningsplannen Warga en Wartena uit 2012 is omschreven en 
waarmee hij in 2013 heeft ingestemd. 

Conclusie bodemtrilling 
Gelet op het voorgaande stelt de minister vast dat redelijkerwijs geen andere 
effecten zijn te verwachten als gevolg van bodemtrilling, dan bij de 
instennmingsbesluiten uit 2013 zijn beoordeeld. De minister ziet hierin geen 
aanleiding om instemming te weigeren of om beperkingen of voorschriften ten 
aanzien van de bodemtrilling aan zijn instemming te verbinden. 

5.4 Natuur en Milieu 
Verzoek tot wijziging instemmingsbesluit 
Doordat de kans op trillingen ten gevolge van de voortgaande winning uit de 
gasvelden Warga en Wartena verwaarloosbaar is, heeft de voortgaande productie 
volgens Vermilion geen waarneembare bovengrondse gevolgen. Er worden 
derhalve door Vermilion geen effecten verwacht op natuur en milieu. 

In de omgeving van de gasvelden Warga en Wartena ligt het gasveld Leeuwarden. 
Daarom heeft Vermilion de cumulatieve bodemdaling van deze gasvelden 
berekend. De bodemdaling door de gaswinning in Warga en Wartena, 
samengesteld met die uit het Leeuwarden voorkomen, is maximaal 4 cm. De 
totale te verwachten bodemdaling van het voorkomen Warga is 13 mm tot het 
einde van de productie en van het voorkomen Wartena 15 mm tot het einde van 
de productie. De samengestelde daling is, door de overlap met de daling door het 
Leeuwarden voorkomen, groter en bedraagt maximaal 4 cm boven de zuidrand 
van het Wartena voorkomen. 

Van de onderdelen die in het winningsplan beoordeeld worden kan het onderdeel 
bodembeweging mogelijk gevolgen hebben voor natuur en milieu. 
Bodembeweging is de verzamelnaam voor bodemdaling en bodemtrillingen. Voor 
wat betreft mogelijke effecten van bodemtrillingen op natuur en milieu kan in 
algemene zin gesteld worden dat alleen uitzonderlijk zware trillingen gevolgen 
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zouden kunnen hebben voor natuur en milieu. Dat is bij gaswinning uit de Warga-
Wartena velden niet aan de orde. 
Het Natura2000-gebied De Alde Feanen ligt vlakbij de Warga-Wartena velden. De 
cumulatieve bodemdaling in het onderhavige winningsplan zal volgens Vermilion 
en het SodM op het diepste punt van het gasveld minder dan 4 cm bedragen, 
waarvan maximaal 1,5 cm door gaswinning uit Warga-Wartena. Een dergelijke 
daling is dermate klein dat dit geen invloed heeft op natuur en milieu. 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de opbouw van de dalingskom jaren 
duurt, zodat er geen plotselinge veranderingen plaatsvinden. 
De bodemdaling heeft daarom geen directe effecten op mens, natuur en milieu. 

De minister stelt in algemene zin dat een effect van bodemdaling zou kunnen zijn 
dat het grondwaterpeil in relatieve zin wordt beïnvloed, dat wil zeggen dat het 
water hoger kan komen te staan ten opzichte van het maaiveld. Dit kan leiden tot 
vernatting en daarmee tot nadelige (of voordelige) gevolgen voor natuur en 
milieu. Het waterschap kan deze gevolgen tegengaan door het waterpeil aan te 
passen. 

Conclusie natuur en milieu 
De minister stelt vast dat de door Vermilion verzochte aanpassing van de 
verwachte productieduur en het verwachte maximaal productievolume voor de 
gasvelden Warga en Wartena, niet leidt tot een andere beoordeling van de 
bodemdaling en bodemtrilling dan onder het vigerende instemmingsbesluit. Zoals 
in de voorgaande paragrafen van dit besluit is aangegeven, is de kans op een 
beving verwaarloosbaar. Gelet hierop zijn geen effecten op natuur en milieu door 
bodemdaling of -trilling te verwachten. De minister constateert dat er geen andere 
beoordeling van de risico's van bodembeweging op natuur en milieu is. 

5.5 Risico's voor de veiligheid en schade 
Verzoek tot wijziging instemmingsbesluit 
Het verzoek van Vermilion tot aanpassing van het instemmingsbesluit bevat een 
aangepaste prognose van de duur van de productie, een aanpassing van het 
productievolume en een prognose waaruit blijkt dat de gasvelden Warga en 
Wartena in de laagste risicocategorie vallen (SRA categorie I). Om die reden is 
Vermilion van mening dat er geen additionele maatregelen nodig zijn. 

Advies SodM 
SodM heeft de risico's geverifieerd die door Vermilion voor de gasvelden Warga en 
Wartena zijn benoemd. TNO heeft op verzoek van SodM de SRA gecontroleerd en 
stemt in met de resultaten. SodM is daarmee van oordeel dat de SRA correct is 
uitgevoerd. SodM stelt vast dat de gasvelden Warga en Wartena een 
verwaarloosbare kans op trillen hebben en in de laagste risicocategorie vallen. 

Advies Tcbb  
De Tcbb geeft in haar advies aan dat de plaatsing in risicocategorie I inhoudt dat 
de kans op bevingen en aanverwante schade beperkt is. Mocht er toch een 
geïnduceerde aardbeving optreden, dan is de schade voor het merendeel van 
kosmetische aard met een kleine kans op lichte constructieve schade. 

Beoordeling/conclusie risico's voor de veiligheid en schade 
De beoordeling van de gevolgen van aardbevingen is met de SRA methodiek niet 
langer beperkt tot de "seismische hazard' (seismische dreiging), maar is 
uitgebreid naar het daadwerkelijke seismische risico (effecten voor omwonenden). 
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De eerste stap van de seismische risicoanalyse (SRA) is een statistische 
vergelijking op geologische, productietechnische en mechanische kenmerken met 
de karakteristieken van andere kleine gasvelden die in het verleden tot lichte 
bevingen (M<2.0) hebben geleid. Op basis van die vergelijking wordt de kans op 
beven van het desbetreffende veld ingeschat. 

Aan de hand van eigenschappen van een gasveld worden dus uitspraken gedaan 
over de kans op beven van dat gasveld. Gasvelden die geen gelijkenis vertonen 
met de velden die al gebeefd hebben, zoals bij de gasvelden Warga en Wartena, 
krijgen een verwaarloosbare kans op een bodemtrilling toegekend. 

De minister constateert op basis van de adviezen van SodM en TNO dat de kans 
op bevingen als gevolg van gaswinning uit het gasvelden Warga en Wartena 
verwaarloosbaar is. Op basis hiervan constateert de minister dat de veiligheid van 
omwonenden niet in het geding is. Voorts stelt de minister vast dat de gevraagde 
aanpassingen van de verwachte productie en productieduur niet leiden tot een 
andere beoordeling van de risico's voor omwonenden, gebouwen en 
infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, dan in 2013 en de winning 
veilig en verantwoord kan plaatsvinden. 

5.6 Overige adviezen decentrale overheden 

Advies gemeente Leeuwarden  
In het advies wordt aangegeven dat de gemeente tegen gaswinning in de 
gemeente Leeuwarden is. De gemeente erkent dat de gevraagde verruiming 
beperkt is, echter ook voor relatief kleine hoeveelheden geldt dat zij tegen 
uitbreiding is. Er wordt daarom geadviseerd om de gaswinning zo snel mogelijk af 
te bouwen en niet in te stemmen met de voorgestelde verruiming van gaswinning. 
Op basis van de noodzaak tot energietransitie vraagt de gemeente een 
inhoudelijke onderbouwing op te stellen hoe deze uitbreiding van gaswinning past 
bij deze transitie. Daarbij heeft de gemeente de volgende vragen: 

- Hoeveel gas is er tijdens de energietransitie nog nodig, en wat is hierbij 
de inschatting van de hoeveelheid benodigd gas per jaar en einddatum van 
gaswinning? 
- Hoe draagt het winnen van gas uit de gasvoorkomens van Warga en 
Wartena hier op een goede manier aan bij? 

Voorts adviseert de gemeente om in de instemming op te nemen dat dit de laatste 
mogelijkheid voor verruiming is geweest en de gaswinning te begrenzen op de in 
de aanvraag van Vermilion genoemde gegevens; zijnde, voor de beide plannen 
samen, een maximale hoeveelheid van 546 miljoen Nm3  met de definitieve 
beëindiging van deze winningen uiterlijk 31 december 2024. 
Tevens wordt geadviseerd om in het besluit op te nemen: dat Vermilion de 
gedragscode moet volgen, hoe verplichtingen over informeren van 
belanghebbenden wordt vastgelegd en hoe er wordt toegezien op het nakomen 
van deze verplichtingen. Er wordt verwacht dat communicatieverplichtingen 
tijdens de gaswinning ook onderdeel worden van de instemming (als voorwaarde). 

Advies gemeente Tytsjerksteradiel 
De gemeente Tytsjerksteradiel staat negatief tegenover de verdere winning van 
aardgas en adviseert daarom negatief op het verzoek van Vermilion. De gemeente 
realiseert zich dat het negatieve advies waarschijnlijk niet zal betekenen dat de 
besluitvorming over het winningsplan zal wijzigen, maar wil toch signaleren dat de 
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energietransitie niet gestimuleerd wordt met een toename en verlenging van de 
productie van fossiele brandstoffen. 
De gemeente gaat er vanuit dat Vermilion en de minister 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. 

Advies provincie Fryslán  
De provincie adviseert om zorg te dragen voor een goede verdeling van de lusten 
en lasten en zeggenschap bij mijnbouwactiviteiten, het uitvoeren van 0-metingen, 
waarbij er ook baten terugvloeien naar het gaswinningsgebied. 
Voorts verzoekt de provincie dat bij instemming met dit winningsplan er de 
voorwaarde aan wordt gekoppeld 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. 

Beoordeling overige adviezen  
De minister is zich bewust van de omgeving waarin mijnbouwactiviteiten 
plaatsvinden en onderschrijft het belang van de in paragraaf 5.6 opgenomen 
adviespunten. Bij de beoordeling van de overige adviezen is van belang te weten 
dat de af te wegen belangen en relevante feiten in het licht staan van het volgens 
de wet te nemen besluit. De aanvraag inclusief de adviezen worden getoetst en 
gewogen in het licht van de in de Mbw opgenomen toetsingsgronden. Uitsluitend 
die onderdelen van een advies die relevant zijn voor de beoordeling van een 
aanvraag aan de hand van de in de Mbw opgenomen gronden, kunnen door de 
minister bij zijn besluit worden betrokken en kunnen eventueel leiden tot 
voorschriften aan het besluit. 

Afgenomen maatschappelijk draagvlak voor qaswinning; transitie naar duurzaam  
Het beleid voor gaswinning in Nederland, binnen het kader van de 
energietransitie, is uiteengezet in hoofdstuk 2. De strekking daarvan is dat 
aardgas, in de overgang naar duurzame energie, voor het verwarmen van een 
groot deel van de huizen en het realiseren van een betrouwbare 
elektriciteitsvoorziening, de komende decennia nodig blijft. Voor het kabinet heeft 
gaswinning uit kleine velden, waar dit veilig en verantwoord kan, de voorkeur 
boven gasimport, omdat dit klimaatvoordelen heeft en beter is voor de economie 
en de energieleveringszekerheid. Gezien de tijdspanne van enkele decennia 
voordat we "volledig van het aardgas af zijn", is niet te voorspellen hoeveel 
aardgas er nog precies nodig zal zijn. 

Bezorgdheid bevolking 
De verbetering van het maatschappelijk draagvlak voor gaswinning is voor het 
kabinet een belangrijk aandachtspunt. Naast alle acties ten aanzien van de 
gaswinning in het Groningen veld, zijn de doorvertaling van de aanbevelingen uit 
het OVV-rapport in de per 1 januari 2017 gewijzigde Mbw, en het beter betrekken 
van de omgeving daarbij, essentieel. 

Communicatie 
De minister wijst erop dat er op 7 september 2017 vanuit de koepelorganisatie 
van Nederlandse gasproducenten (NOGEPA), waar ook Vermilion bij is 
aangesloten, een 'Gedragscode gaswinning kleine velden' is uitgebracht. 
Hoofdstuk 5 bevat afspraken over goede, open en transparante communicatie en 
contact met de belanghebbenden en de omgeving. In de gedragscode is onder 
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andere opgenomen dat de initiatiefnemer zorg draagt voor het beschikbaar 
stellen van informatie en het contact met belanghebbenden onderhoudt in alle 
fasen van de activiteiten, waarbij belanghebbenden bij relevante 
projectwijzigingen of inzichten actief worden geïnformeerd. Als lid van de NOGEPA 
zal Vermilion aan de gedragscode moeten voldoen. De gedragscode bevat ook een 
klachtenregeling voor als blijkt dat niet aan de code wordt voldaan. De 
gedragscode is echter geen beoordelingscriterium voor het al d'an niet verlenen 
van instemming met een winningsplan, waardoor de gedragscode niet als 
voorwaarde in een instemmingsbesluit kan worden opgenomen. 
De minister onderschrijft dat over het winningsplan Warga-Wartena de 
communicatie vanuit Vermilion en de minister naar burgers zorgvuldig en 
publieksvriendelijk moet zijn, zodat burgers gedegen, consistent en transparant 
worden geïnformeerd over de (gevolgen van de) gaswinning. 

Lokaal maatschappelijk profijt 
In zijn brieven aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2015/16, 31 239, nrs. 
211 en 254) heeft de minister de toezegging gedaan om samen met de 
energiesector, overheden en maatschappelijke organisaties de lusten- en 
lastenverdeling voor mijnbouw, hernieuwbare energie en het hoogspannings- en 
gastransportnet te verkennen. Op 7 september 2017 heeft de koepelorganisatie 
van Nederlandse gasproducenten (NOGEPA), waarbij ook Vermilion is 
aangesloten, de 'Gedragscode gaswinning kleine velden' uitgebracht. De 
doelstelling is een positieve bijdrage te leveren aan de omgeving in de gebieden 
waar nieuwe projecten plaatsvinden. Er wordt onder andere aangegeven hoe 
operators, zoals Vermilion, bijdragen aan een evenwichtiger verdeling van lusten 
en lasten in de omgeving van een mijnbouwlocatie. 

Verruiming/begrenzen aardgaswinning  
Het staat een operator, in dit geval Vermilion, in beginsel vrij om een instemming 
aan te vragen, waarbij er kan worden gevraagd om langer te mogen winnen dan 
waarmee eerder is ingestemd. De Mbw stelt daar geen beperkingen aan. Vermilion 
mag in de toekomst vragen om een verdere verruiming, waarbij de aanvraag 
wederom beoordeeld zal worden op de effecten en risico's voor de omgeving en 
wederom om advies zal worden gevraagd aan de vaste adviseurs en de betrokken 
decentrale overheden. Hierbij wordt opgemerkt dat als de in het winningsplan 
genoemde hoeveelheden gas zijn gewonnen, de velden nauwelijks nog aardgas 
zullen bevatten die economisch rendabel te winnen zijn. Een verdere verruiming is 
daarom niet waarschijnlijk. 
Instemming wordt verleend op een winningsplan, wat betekent dat er alleen op 
basis van het winningsplan gewonnen mag worden. Om misverstanden te 
voorkomen zullen in dit besluit expliciet de maximaal te winnen hoeveelheden 
aardgas en de einddatum voor deze winning worden opgenomen. 

6. Eindbeoordeling 

Gelet op artikel 36, derde lid en artikel 34, vierde lid, onder b van de Mijnbouwwet 
komt de minister samenvattend tot de volgende beoordeling van het verzoek tot 
wijziging van de instemmingsbesluiten. 

Pagina 12 van 15 



Directoraat-generaal Klimaat 
& Energie 
Directie Warmte en Ondergrond 

DGKE-WO / 19079897 
Planmatig beheer 
De minister stelt vast dat SodM, mede op basis van een hiertoe door TNO 
uitgebracht advies, concludeert dat het winningsplan Warga-Wartena voldoet aan 
de wettelijke eisen en overeenstemt met de principes van planmatig beheer. De 
gaswinning betreft een voortzetting op een eerdere gaswinning. Tevens zijn geen 
andere gebruiksvormen van de ondergrond voorzien. Voortzetting van gaswinning 
uit de Warga-Wartena velden past dan ook in het planmatig gebruik van de 
ondergrond. Gelet hierop is de minister van oordeel dat de wijziging van het 
winningsplan Warga-Wartena overeenstemt met de principes van planmatig 
beheer. 

Bodemdaling 
Met betrekking tot de bodemdaling stelt de minister vast dat SodM de berekening 
van Vermilion door TNO heeft laten verifiëren en zich kan vinden in de 
berekeningen en de daaruit voortvloeiende resultaten. De minister stelt vast dat 
SodM en TNO concluderen dat de te verwachten maximale cumulatieve 
bodemdaling aan het eind van de productie maximaal 4 cm bedraagt, mede 
veroorzaakt door gaswinning uit andere gasvelden in de nabijheid van de velden 
Warga-Wartena. De minister ziet naar aanleiding van de adviezen geen aanleiding 
om aanvullende voorschriften ten aanzien van bodemdaling te verbinden aan de 
instemming. 

Bodemtrillinq  
De minister stelt vast dat de gasvelden Warga en Wartena tot de laagste 
risicocategorie (categorie I) behoren en dat de kans op een geïnduceerde beving, 
en schade daardoor, verwaarloosbaar is. Het seismisch risico, door de gevraagde 
wijziging van de maximaal toegestane productie en wijziging van de 
productieperiode wordt niet anders dan in de winningsplannen Warga en Wartena 
uit 2012 is omschreven en waarmee hij in 2013 heeft ingestemd. Daarom zijn 
redelijkerwijs geen andere effecten te verwachten als gevolg van bodemtrilling, 
dan bij de instemmingsbesluiten uit 2013 zijn beoordeeld. 

Natuur en milieu 
De minister constateert dat er geen nadelige gevolgen voor natuur en milieu 
verwacht worden. De minister ziet geen aanleiding om aanvullende voorwaarden 
ten aanzien van natuur en milieu op te nemen. 

De minister komt tot de conclusie dat het verzoek tot wijziging de 
instemmingsbesluiten van 29 augustus 2013 en 27 augustus 2013 Zaken 
(respectievelijk kenmerk: DGETM-EM/13135279 en DGETM-EM/13135164) met 
een aanpassing van de duur van de winning tot en met 31 december 2024 met 
een maximaal te winnen volume van 26 miljoen Nm3  voor de gasvelden Warga 
(met een cumulatief maximum van 222 miljoen Nm3) en Wartena (met een 
cumulatief maximum van 324 miljoen Nm3) niet leidt tot een andere beoordeling 
van: 

- de effecten van de wijze van gaswinning; 
- de effecten van bodembeweging als gevolg van de gaswinning; 
- de maatregelen ter voorkoming van schade door bodembeweging en; 
- de risico's voor omwonenden, gebouwen en infrastructurele werken of de 

functionaliteit daarvan. 
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7. Besluit 

Gelet op de inhoud van het door Vermilion ingediende verzoek tot wijziging van de 
instemmingsbesluiten voor de winningsplannen Warga en Wartena op grond van 
de ingediende wijzigingen van de winningsplannen op de onderdelen maximaal 
productievolume en de productieduur en de hierover ingewonnen adviezen; 

en 

gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, derde lid van de Mbw; 

Besluit: 

Artikel I 
De minister van Economische Zaken en Klimaat stemt in met het verzoek van 9 
januari 2018 van Vermilion Energy Netherlands B.V. tot wijziging van zijn 
instemmingsbesluit van 29 augustus 2013 (kenmerk: DGETM-EM / 13135279) 
met het winningsplan Warga en bijbehorende bijlagen. Ten gevolge van deze 
instemming maken de onderwerpen van deze wijziging thans deel uit van het -
aldus gewijzigde - winningsplan Warga van 19 december 2012. 

Artikel II 
De voorschriften verbonden aan het instemmingsbesluit van de Minister van 
Economische Zaken van 29 augustus 2013 (kenmerk: DGETM-EM / 13135279) 
blijven onveranderd van kracht en gelden voor zover van toepassing eveneens 
voor deze wijziging, met dien verstande dat aan het instemmingsbesluit het 
volgende artikel wordt toegevoegd: 

"Artikel 3 
Vermilion Energy Netherlands B.V. verkrijgt een termijn tot en met 31 
december 2024 om het maximale productievolume van 222 miljoen Nm3  
voor het gasveld Warga te realiseren." 

Artikel III 
De minister van Economische Zaken en Klimaat stemt in met het verzoek van 9 
januari 2018 van Vermilion Energy Netherlands B.V. tot wijziging van zijn 
instemmingsbesluit van 27 augustus 2013 (kenmerk: DGETM-EM / 13135164) 
met het winningsplan Wartena en bijbehorende bijlagen. Ten gevolge van deze 
instemming maken de onderwerpen van deze wijziging thans deel uit van het -
aldus gewijzigde - winningsplan Wartena van 19 december 2012. 

Artikel IV 
De voorschriften verbonden aan het instemmingsbesluit van de Minister van 
Economische Zaken van 27 augustus 2013 (kenmerk: DGETM-EM / 13135164) 
blijven onveranderd van kracht en gelden voor zover van toepassing eveneens 
voor deze wijziging, met dien verstande dat aan het instemmingsbesluit het 
volgende artikel wordt toegevoegd: 
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"Artikel 3 
Vermilion Energy Netherlands B.V. verkrijgt een termijn tot en met 31 
december 2024 om het maximale productievolume van 324 miljoen Nm3  
voor het gasveld Wartena te realiseren." 

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, 
namens deze, 

 
MT-lid Directie Warmte en Ondergrond 

Bezwaar maken? 
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 
bezwaarschrift worden ingediend, door degene wiens belang rechtstreeks bij dit 
besluit is betrokken. 

Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij de minister van Economische Zaken 
en Klimaat, directie Wetgeving en Juridische Zaken, Postbus 20401, 2500 EK Den 
Haag en bevat ten minste: 

• de naam en het adres van de indiener; 
• de datum van ondertekening; 
• het kenmerk of een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht; 
• de gronden van het bezwaar. 
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