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Drachten Smallingerland

AANTEKENEN
Aan Ministerie van Economische Zaken, 

Directie Energie en Omgeving 
 

Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Drachten,
26 februari 2018

Ons kenmerk 
Z1918442/

VERZONDEN 2 G FEB,

Uw kenmerk 
DGETM-EO / 
17138472

Behandeld door 
 

Onderwerp
Advies betreffende winningsplan Leeuwarden-101 (Vermilion)

Geachte ,

Wij hebben van uw ministerie een adviesverzoek ontvangen voor het winningsplan voor het 
gasveld Leeuwarden -101.

Wij maken gebruik van de mogelijkheid om advies te geven. Dit advies sluit aan bij een 
advies over winningsplannen voor andere velden in onze gemeente dat wij u bij brief van 5 
september jl, kenmerk Z1918442/Dl998187 hebben toegezonden. Deze brief is als bijlage 
bijgevoegd.

Algemeen:
Het is bij u bekend dat onze gemeente kritisch is over de winning van aardgas. In een 
voorgaande zienswijze hebben wij al aangegeven dat wij van mening zijn dat moet worden 
ingezet op een versnelde transitie naar duurzame vormen van energie. Wij willen 
benadrukken dat wij niet mee willen werken aan onderzoek naar en de exploitatie van 
(nieuwe) kleine aardgasvelden. Wij hebben dat ook kenbaar gemaakt bij uw ministerie in 
onze zienswijze op de Structuurvisie ondergrond. Wij zien dat Vermilion de activiteiten met 
betrekking tot de opsporing en winning van gas in onze provincie/gemeente opvoert. Wij 
merken dat dit onrust veroorzaakt bij onze inwoners.

In onze gemeente zijn meerdere gasvelden aanwezig. Deze grenzen aan elkaar en/of liggen 
in de diepte over elkaar heen. De winning van gas uit deze verschillende velden heeft 
invloed op elkaar. Wij willen adviseren voor het geheel van de winningen in onze gemeente 
één beoordeling voor bodemdaling/risico's op te stellen. Dat geeft voor ons een totaal 
overzicht van de gevolgen en effecten. Bij deze individuele beoordelingen is dat niet 
mogelijk. Ook is er dan duidelijkheid over de (toekomst)plannen van Vermilion.

Correspondentie-adres: 
Postbus 10.000 
9200 HA Drachten

Gauke Boelensstraat 2 
9203 RM Drachten 
Telefoon (0512) 58 12 34

E-mail gemeente@smallingerland.nl 
Internet www.smaliingerland.nl
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GEMEENTE SMALLINGERLAND

0ns kenmerk Z1918442/D2127362 Datum 26 februari 2018 Bladnr. 2

Beoordeling winningsplan Leeuwarden-101:
Wij vragen EZ om dit winningsplan te toetsen aan de afspraken die over de gaswinning zijn 
opgenomen in het nieuwe regeerakkoord. In het regeerakkoord is opgenomen:
" Er zullen deze kabinetsperiode geen opsporingsvergunningen worden afgegeven voor 
nieuwe gasvelden op land. Bestaande vergunningen blijven van kracht binnen de bestaande 
wet- en regelgeving. "
De winning in dit veld is beëindigd in 2003. Wij zijn van mening dat het opnieuw opstarten, 
na een periode van 15 jaar, moet worden beoordeeld als een nieuwe winning. Op basis van 
het regeerakkoord kan daar niet aan worden mee gewerkt. Wij adviseren het ministerie 
daarom negatief op dit winningsplan te beschikken.

Ten aanzien van de aanvraag valt op dat het bedrijf Vermillion deze heeft aangepast aan de 
nieuwe procedure in de Mijnwet. De aanvraag is beter toegankelijk, ook is meer aandacht 
besteed aan de kwaliteit van de figuren/tekeningen. De benaming en de ligging van de 
velden is niet altijd logisch en/of duidelijk. Om die reden adviseren wij:

• Zorg voor een overzichtskaart met een begrenzing van alle winningen in de 
gemeente Smallingerland en buurgemeenten, met een duidelijke benaming van de 
velden.

• Neem de topografie van de bovengrond op deze kaarten op. De benaming van de 
velden sluit namelijk niet aan bij de topografie van de bovengrond.

• Bij vervolgverzoeken om advies is het wenselijk dat de bevindingen van Sodm, TNO 
en de TCBB worden toegevoegd. Deze adviezen begrijpelijk samenvatten.

Organisatie inspraakavond:
Draagvlak uit de omgeving is belangrijk. Wij adviseren om zorg te besteden aan een 
zorgvuldige communicatie met de omgeving, een goede en duidelijke uitnodiging voor de 
inspraakavond voor de omwonenden. Daarvoor zijn het al eerder genoemde kaartmateriaal 
en duidelijke teksten belangrijk.

Met vriéndelijke groet,

burgemeester en wethouders.

l.secretari;
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Drachten Smallingerland

AANTEKENEN

Aan Ministerie van Economische Zaken, 
Directie Energie en Omgeving 

 
Postbus 20401 
2500 EK DEN HAAG

Drachten,
5 september 2017

Ons kenmerk 
Z1918442/
Dl 998187

Uw kenmerk 
DGETM-EO / 
17100133 en 
17108282

Behandeld door 
 

Onderwerp
Advies betreffende meerdere winningsplannen in de gemeente Smallingerland

Geachte ,

Wij hebben van uw ministerie een adviesverzoek ontvangen voor de instemmingsbesluiten 
van een drietal winningsplannen voor gasvelden in onze gemeente. Dat zijn:

• Opeinde Zuid & Middelburen;
• Opeinde
• Tietjerk.

Wij maken gebruik van de mogelijkheid om advies te geven.

Algemeen:
Onze gemeente is kritisch over de winning van aardgas. Wij zijn van mening dat moet 
worden ingezet op versnelde transitie naar duurzame vormen van energie. Wij willen 
benadrukken dat wij niet willen meewerken aan onderzoek naar en de exploitatie van 
(nieuwe) kleine aardgasvelden. Wij hebben dat eerder kenbaar gemaakt bij uw ministerie in 
onze zienswijze op de Structuurvisie Ondergrond. Deze is ter informatie bijgevoegd.

Procedure:
Door het ministerie zijn in elk geval de winningsplannen voor de beide velden van Vermilion 
aangehouden in afwachting van de wijziging van de Mijnbouwwet. Doelstelling van deze wet 
is om de omgeving en lokale overheden meer bij Besluitvorming te betrekken. Het tijdstip 
waarop de verzoeken vervolgens door het ministerie in behandeling worden genomen is niet 
gelukkig. Deze zijn in de vakantieperiode in procedure genomen. Zorgvuldige Besluitvorming 
is in deze periode lastig. Wij willen daar uw aandacht voor vragen. Wij zijn positief over de 
inspanning waarmee het ministerie invulling geeft aan de nieuwe Mijnwet.

Correspondentie-adres: 
Postbus 10.000 
9200 HA Drachten

Gauke Boelensstraat 2 
9203 RM Drachten 
Telefoon (0512) 58 12 34

E-mail gemeente@smallingerland.nl 
Internet www.smallingerland.nl
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Ten aanzien van de aanvragen om instemming willen wij het volgende adviseren:

Kaartmateriaal:
De aan de aanvragen toegevoegde kaarten zijn van slechte kwaliteit en hebben een te kleine 
schaal. Ons advies is:

• Voeg goed en duidelijk leesbaar kaartmateriaal toe.
• Zorg voor een overzichtskaart met een begrenzing van alle winningen in de 

gemeente Smallingerland en buurgemeenten, met een duidelijke benaming van de 
velden.

• Neem de topografie van de bovengrond op deze kaarten op. De benaming van de 
velden sluit namelijk niet aan bij de topografie van de bovengrond.
Zo ligt het gasveld Opeinde Zuid voor een groter deel onder Drachten dan onder 
Opeinde. Voor de organisatie van de inspraak voor omwonenden is dit een 
belangrijk aandachtspunt.

Bodemdaling, risico inschatting:
• Nu is per veld/winningsplan de bodemdaling inzichtelijk gemaakt en is aandacht 

besteed aan de risico's. Door TNO zijn deze samengevat in een overzicht. Dit 
overzicht is later in de procedure toegevoegd. Het ministerie kan op basis daarvan 
een afweging maken van de risico's en gevolgen van de winningen. Dat is ook voor 
peilbeheer, onderhoud dijken, goede risico-inschatting, etc. relevant.

Teksten:
• Zorg, in combinatie met goed kaartmateriaal, voor begrijpelijke en goed toegankelijke 

teksten. Is nu te technisch. Informatie moet van verschillende plekken worden 
gehaald.

• Bij vervolg verzoeken om advies is het wenselijk dat de bevindingen van Sodm, TNO 
en de TCBB worden toegevoegd. Deze adviezen begrijpelijk samenvatten.

Specifiek:
Voor het veld Middelburen is het winningsplan aangegeven dat het risico op een aardbeving 
reëel is. Sodm concludeert vervolgens dat het risico op bevingen en aanverwante schade 
beperkt is en ziet geen aanleiding nader te adviseren of voorwaarden op te nemen. Dit soort 
teksten geeft onrust in de omgeving. Wij willen het ministerie vragen dit punt goed en 
begrijpelijk te motiveren.

Het is voor ons niet duidelijk of er ook voor het winningsplan Tietjerk een inspraakavond 
wordt georganiseerd. Ons advies is om die te combineren met de beide andere plannen.
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GEMEENTE SMALLINGERLAND

Ons kenmerk// Datum 5 september 2017 Bladnr. 3

Organisatie inspraakavond:
Zorg voor een goede en duidelijke uitnodiging voor de inspraakavond voor de omwonenden. 
Daarvoor zijn het al eerder genoemde kaartmateriaal en duidelijke teksten cruciaal. Gebruik 
goed kaartmateriaal in de uitnodiging.

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders,

secreitaris wr ijrgemeester




