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Betreft : Mijnraadadvies instemming winningsplan Nieuwehorne

Bij brief van 8 november 2017 heeft u de Mijnraad advies gevraagd over de
aanvraag instemming winningsplan Nieuwehorne van Vermilion Energy Netherlands
B.V. van 16 mei 2017.

De Mijnraad heeft kennisgenomen van de hierover uitgebrachte adviezen van:
• Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), met daarin opgenomen het advies van TNO

Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE) (7 juli 2017 respectievelijk 3 juli
2017)

• de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) (9 oktober 2017)
• Wetterskip Fryslân ‘(19 oktober 2017)
• de gemeente Heerenveen (31 oktober 2017)
• de provincie Fryslân (6 november 2017)

Bij dit advies heeft de Mijnraad gekeken naar de volledigheid en de kwaliteit van het
ingediende winningsplan, en naar de onderlinge samenhang en balans tussen
winningsplan en uitgebrachte adviezen. De Mijnraad geeft in zijn advies geen
uitputtende behandeling van het winningsplan en de adviezen, maar gaat met name in
op die aspecten die de Mijnraad van belang acht voor het geven van aanvullende
overwegingen, dan wel voor het onderstrepen, nuanceren of verbinden van
opmerkingen of aanbevelingen in de adviezen.

Advies

Winningsplan voor nog niet aangetoond voorkomen
Het ingediende winningsplan betreft de winning uit de deelvoorkomens Nieuwehorne
01 en Nieuwehorne 02, met een maximale productie van respectievelijk 135 en 665
miljoen m3. Het deelvoorkomen Nieuwehorne 02 (BO% van het productievolume in het
winningsplan) is nog niet aangetoond, omdat de daarvoor benodigde put nog geboord
moet worden. Van belang is hierbij op te merken het hier ook een reservoir in de
Rotliegend-formatie betreft, waarin in de Nieuwehorne 01-put geen gas is
aangetroffen.
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In de adviezen van SodM en Tcbb komen twee verschillende manieren naar voren over
de wijze waarop omgegaan kan worden met de onzekerheden die hieraan verbonden
zijn:
- SodM adviseert dat Vermilion binnen een jaar na aanvang van de winning aan

SodM een aanvulling op het winningsplan rapporteert, waarin Vermilion bericht
over de aangetroffen gasreserves bij boring van NWH-02. Vermilion moet
duidelijk maken of dit implicaties heeft voor de verwachte productie en
bodembeweging. De maximaal toegestane bodemdaling kan dan eventueel
omlaag worden bijgesteld.

- De Tcbb adviseert dat op basis van de uitkomsten van boorgatmetingen en
eventuele productietesten uit de put NWH-02 zo spoedig mogelijk een herzien
bodemdalingsprognose opgesteld wordt voor het gehele Nieuwehorne-voorkomen.
Mocht het deelvoorkomen Nieuwehorne 2 geheel of gedeeltelijk gasvoerend zijn,
dan dient Vermilion een nieuwe SRA uit te voeren voor zowel het deelvoorkomen
Nieuwehorne 2, als het gehele Nieuwehorne-voorkomen alvorens ingestemd wordt
met het voorliggende winningsplan.

De Mijnraad constateert dat in beide voorstellen er sprake is van een ‘democratisch
gat’: gemeenten, provincie en waterschap hebben zich logischerwijs niet kunnen
buigen over de informatie die nu nog niet beschikbaar 151. De Mijnraad brengt daarom
een derde mogelijkheid naar voren, namelijk het boren van een zogenaamde
appraisal-put op de locatie NWH-02 en het daarna indienen van een nieuw
winningsplan op basis van de verkregen gegevens. Dit heeft als voordeel dat het
winningsplan de nieuwe inzichten bevat die de boring oplevert over bodemdaling en
bodemtrilling, evenals de consequenties daarvan voor het instemmingsbesluit. Dit
alles kan dan vervolgens op reguliere wijze worden gedeeld met gemeenten, provincie
en waterschap.

voorzitter Mijnraad

1 Het college van de gemeente Weststellingwerf heeft besloten geen gebruik te maken van zijn
adviesrecht en daarbij aangegeven zich het recht voorbehouden alsnog advies af te geven
wanneer de gegevens van de proefboring naar het gasvoorkomen NWHO2 zijn verwerkt in het
winningsplan (e-mail van de gemeente aan de Minister van EZK van 7 november 2017).
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