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Betreft : Mijnraadadvies instemming winningsplan Leeuwarden-101

Bij brief van 4 mei 2018 heeft u de Mijnraad advies gevraagd over de 
geactualiseerde aanvraag instemming winningsplan Leeuwarden-101 van Vermilion 
Energy Netherlands B.V. van 8 december 2017.

De Mijnraad heeft kennisgenomen van de hierover uitgebrachte adviezen van:
• het Wetterskip Frysiân (12 november 2017)
• Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), met daarin opgenomen het advies van TNO 

Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE) (13 februari 2018 en 8 maart 
2018)

• de gemeente Smallingerland (26 februari 2018)
• de gemeente Tietjerksteradeel (13 maart 2018)
• de provincie Frysiân (20 maart 2018)
• de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) (1 mei 2018 en 17 mei 2018 

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

De Mijnraad adviseert om in te stemmen met het winningsplan Leeuwarden-101. De 
Mijnraad heeft daarbij de volgende opmerkingen.

Risicobeheer
Het Wetterskip Frysiân is verantwoordelijk voor het regionale waterbeheer in het 
gebied van het winningsplan en heeft het inzicht en de expertise als het gaat om het 
effect van externe invloeden op dat waterbeheer. De Mijnraad vindt het raadzaam om 
deze specifieke kennis van het Wetterskip Frysiân te combineren met de bij Vermilion
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aanwezige kennis over de bodembeweging om te komen tot een preventief 
risicobeheersplan. Daarbij is het goed om kennis te nemen van het recente onderzoek 
van Deltares in Groningen over de impact van aardbevingen op onder andere 
waterkeringen.

Cumulatieve risicoanalyse
De gemeente Smallingerland adviseert om voor alle winningen die plaatsvinden in de 
gemeente een geïntegreerde kaart met betrekking tot de seismisch risico analyse 
(SRA) te laten opstellen (p.1). De Mijnraad kan zich hierin vinden, maar gezien de 
minimale bodemdaling en de verwachte verwaarloosbare kans op bodemtrillingen, zal 
dit veld geen significante bijdrage leveren aan deze cumulatieve SRA-kaart.

Tenslotte merkt de Mijnraad op dat er in een laat stadium nog aanvullende 
bodemdalingsberekeningen zijn aangeleverd door de Vermilion, waarna Tcbb en SodM 
een herzien advies hebben uitgebracht. Echter, door deze onfortuinlijke volgtijdigheid 
hebben de regionale overheden hier niet meer op kunnen reageren. Dergelijke 
situaties dienen in de toekomst vermeden te worden.

 
voorzitter Mijnraad
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