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Verzoek tot uitbrengen van advies betreffende het winningsplan Leeu- 
warden-101 (Vermilion)

Geachte heer/mevrouw.

Op 7 september 2017 heeft u ons gevraagd advies uit te brengen over het door Vermilion 
Energy Netherlands B.V. ingediende winningsplan Leeuwarden-101, nabij het dorp Garyp. 
Met deze brief brengen wij ons advies uit.

Uw adviesverzoek heeft betrekking op het winningsplan Leeuwarden-101, gedateerd 16 au
gustus 2017. De procedure voor het winningsplan is sinds 30 oktober 2017 opgeschort in 
verband met een herziening van het winningsplan op 8 december 2017. In uw mail van 26 
januari 2018 geeft u aan dat de procedure weer is opgestart en dat u uiterlijk 22 maart 2018 
het advies van de decentrale overheden wilt ontvangen.

Ter ondersteuning van de decentrale overheden in hun rol als adviseur heeft u op 21 februari 
2018 een specifieke informatiesessie gehouden, waar vragen over het winningsplan aan het 
ministerie van Economische Zaken en Vermilion Energy Netherlands B.V. konden worden 
gesteld.

Allereerst maken wij graag gebruik van de gelegenheid om ons standpunt over gaswinning 
nogmaals bij u onder de aandacht te brengen. Zoals u bekend zijn wij tegen nieuwe gaswin
ningen in Fryslân, maar wij volgen de ontwikkelingen bij bestaande gaswinningen ook kri
tisch. Wij blijven daarbij opkomen en aandacht vragen voor de zorgen bij onze inwoners over 
de effecten van gaswinning. Ons standpunt hierover hebben wij verwoord in ons Coalitieak
koord.
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Wij hebben het advies van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ten aanzien van het win- 
ningsplan van uw ministerie ontvangen per e-mail. Het advies van de Technische commissie 
bodembeweging (Tcbb) hebben wij niet mogen ontvangen, zoals wel gebruikelijk bij eerdere 
adviesverzoeken.

Het advies van SodM geeft aan dat de gecontroleerde risicobeoordelingen correct zijn on- 
derbouwd en dat de voorgestelde beheersmaatregelen passend zijn. SodM ziet daarom 
geen aanleiding om aanvullende voorwaarden te adviseren.

Uit het gasveld Leeuwarden-101 is al eerder gas gewonnen in de periode 1978-1991 uit de 
Slochteren en Weissliegend reservoirs. Het voornemen is om vanuit Leeuwarden-102-s2 de 
winning te herstarten vanuit het bovengelegen Ten Boer reservoir. Met een succesvolle her
start wordt via maximaal twee afgetakte of twee nieuwe putten het veld in productie geno
men. De hoogste productiescenario’s van de winning tot 2031 van 472 miljoen kubiek meter, 
zonder hydraulische stimulatie (fracking), laten slechts een winningspercentage tussen de 
21% en 54% zien.

De prognoses geven een maximale bodemdaling aan van 7 mm door de gelaagde samen
stelling van het gasveld, een afwisseling van 5 lagen zandsteen en kleisteen. De totale bo
demdaling in het gebied door de eerdere winning en de omliggende winningen komt daar
mee op 14 cm door overlappende- en naburige gasvelden. Het seismisch risico wordt door 
Vermilion ingeschat tot de laagste categorie. Vermilion geeft aan dat de kans op een beving 
verwaarloosbaar is, TNO bevestigt dit beeld.

Belangrijke thema’s die spelen bij omwonenden van gaswinningsgebieden zijn zorgen over 
bodembeweging en de mogelijke gevolgen daarvan voor eigen woningen. 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. Wij adviseren u, gelet op ons standpunt over gaswinningen, om 
niet mee te werken aan de gevraagde instemming op het winningsplan voor zover dit de uit
breiding van de vergunde gasproductie betreft.

De voorgenomen gaswinning vanuit het Leeuwarden-101 voorkomen betreft een nieuwe 
winning vanaf de bestaande gaswinningslocatie Leeuwarden-102-s2. Wij adviseren u, gelet 
op ons standpunt over gaswinningen, om niet mee te werken aan de gevraagde instemming 
op het winningsplan. Mocht u ondanks ons advies toch overgaan tot het verlenen van in
stemming, dan verzoeken wij u bij de besluitvorming rekening te houden met bovengenoem
de punten.

Mocht u ondanks ons advies toch overgaan tot het verlenen van instemming, dan verzoeken 
wij met nadruk dat uw instemming met dit winningsplan gepaard gaat met de voorwaarde dat 
goede communicatie met inwoners plaats vindt. Dit sluit aan bij de uitspraak van de Raad 
van State van 19 april 2017 over het project gaswinning Oppenhuizen. Wij verzoeken u bij 
uw besluitvorming over het winningsplan rekening te houden met deze uitspraak van de 
Raad van State.
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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. Wij adviseren u zorg te dragen 
voor een goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten 
terugvloeien naar het gaswinningsgebied.

Wij zijn van mening dat wij u hierbij een zorgvuldig advies doen toekomen en verwachten dat 
u dit advies meeneemt in uw besluitvorming.

de Staten van Fryslân,Gedeputee

 secretaris

Ö
<rö

1/1

ö
>

o

-3/3- Ons kenmerk: 01502914




