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Advies aanvraag winningsplan Nieuwehorne '(Vermilion)
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Geachte heer/mevrouw.

Op 18 augustus 2017 heeft u ons gevraagd advies uit te brengen over het door Vermilion 
Energy Netherlands B.V. ingediende winningsplan Nieuwehorne. Met deze brief brengen wij 
ons advies uit.

Uw adviesverzoek heeft betrekking op het winningsplan Nieuwehorne, gedateerd 16 mei 
2017. Het advies d.d. 7 juli 2017 van Staatstoezicht op de Mijner (SodM) ten aanzien van 
het winningsplan hebben wij van u ontvangen. Het advies van de Technische commissie 
bodembeweging (Tcbb) hebben wij nog niet mogen ontvangen, zoals wel gebruikelijk bij eer
dere adviesverzoeken. Ter ondersteuning van de decentrale overheden in hun rol als advi
seur heeft u 18 september 2017 een specifieke informatiesessie gehouden, waar vragen 
over het winningsplan aan het ministerie van Economische Zaken en Vermilion Energy Ne
therlands B.V. konden worden gesteld.

Allereerst maken wij graag gebruik van de gelegenheid om ons standpunt over gaswinning 
bij u onder de aandacht te brengen. Zoals u bekend is zijn wij tegen nieuwe gaswinningen in 
Fryslân. Wij blijven daarbij opkomen en aandacht vragen voor de zorgen over de effecten 
van gaswinning bij onze inwoners. Ons standpunt hierover hebben wij verwoord in het Coali
tieakkoord.

Het advies van SodM geeft aan dat het aannemelijk is dat de bodemdaling maximaal 5 cm 
zal zijn en dat het aannemelijk is dat het risico van aardbevingen en de daaruit voortvloeien
de schade verwaarloosbaar is.
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Hierbij moet echter wel in acht worden genomen dat van vier var de vijf aanwezige 
(deel)aardgasvelden het aanwezig zijn van aardgas nog niet is aangetoond. SodM schrijft 
hierover dat het opnemen van niet aangetoonde gasvelden in winningsplannen niet onge
bruikelijk is, maar dat brengt wel grotere onzekerheden met zich mee. SodM adviseert om 
aanvullende voorwaarden aan de instemming te verbinden, gericht op het binnen redelijke 
termijn terugbrengen van de onzekerheden.

Belangrijke thema’s die spelen bij omwonenden van gaswinningsgebieden zijn zorgen over 
bodembeweging en de mogelijke gevolgen daarvan voor eigenwoningen. 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. Dit sluit aan bij de uitspraak van de Raad van State van 19 april 
2017 over project gaswinning Oppenhuizen.

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. Een goede verdeling van lusten en las
ten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten terugvloeien naar het gaswinningsgebied, 
kan bijdragen aan het verbeteren van het draagvlak.

De voorgenomen gaswinning vanuit het Nieuwehorne voorkomens betreft een nieuwe gas
winning. Wij adviseren u, gelet op ons standpunt over gaswinningen, om niet mee te werken 
aan gevraagde instemming op het winningsplan. Mocht u ondanks ons afwijzende advies 
toch besluiten over te gaan tot het verlenen van instemming, dan verzoeken wij u bij de be
sluitvorming rekening te houden met de volgende punten:

het advies van SodM; dit overnemen en verwerken in het instemmingsbesluit. Zorg
dragen voor een transparante procedure voor de beoordeling en besluitvorming over 
de aanvulling op het winningsplan en de implicaties daarvan.

- besluitvorming die duidelijkheid schept over de ingestemde situatie (einddatum gas
productie, gasproductie, maximale bodemdaling etc.) me: motivering in de overwe
gingen;

- voorwaarden voor goede communicatie met inwoners en uitvoeren van nulmetingen 
van gebouwen verbinden aan het instemmingsbesluit;
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'-.I het zorgdragen voor een goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactivitei
ten, waarbij er ook baten terugvloeien naar het gaswinningsgebied.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

 secretaris
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