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Geachte heer , 

 

Op 29 april 2019 hebben wij uw verzoek ontvangen om advies uit te brengen over de actualisatie 

van het gaswinningsplan Oldelamer van Vermilion Oil & Gas Netherlands. Naar aanleiding 

daarvan brengen wij het volgende onder uw aandacht. 

 

Het bestuur van Wetterskip Fryslân is principieel tegen nieuwe gaswinningen en ondersteunt van 

harte de doelstellingen ten aanzien van de energietransitie waarbij er een afbouw plaatsvindt van 

het gebruik van fossiele brandstoffen. Het zijn immers ook bij uitstek de waterschappen die de 

gevolgen ervaren van klimaatverandering (zoals zeespiegelstijging) als gevolg van de uitstoot van 

broeikasgassen en de bodemdaling als gevolg van gaswinning, bijvoorbeeld ten aanzien van 

schade aan waterkeringen en vermindering van drooglegging. Een verdere ontwikkeling van 

aardgaswinningen leidt naar onze mening ook niet tot een versnelling van de transitie naar 

duurzaamheid. In dat kader vragen wij u dan ook kritisch te zijn ten aanzien van nieuwe en 

bestaande gaswinningen en ook goed oog te hebben voor de communicatie met bewoners van 

gaswingebieden, zeker wanneer ook sprake is van risico op bodemtrilling. 

 

Het waterschap beoordeelt delfstoffenwinningen echter vooral op de mogelijk negatieve effecten 

voor het watersysteem. Wat de winning Oldelamer betreft, constateren wij dat de winning in 1993 

is aangevangen met een uitbreiding in 1999. De winning is in 2014 gestopt. Vermilion is 

WFN1905199 

 uitgaand 

 

 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

T.a.v  

Postbus 20401  

2500EK DEN HAAG 
 

Onderwerp:  

Reactie op winningsplan Oldelamer (Vermilion). 

 

Leeuwarden, 28 mei 2019 Ons kenmerk: WFN1905201 Cluster Plannen 

Bijlage(n):  Tel:  Uw kenmerk: DGKE / 19108053 



 

Pagina 2 / 2 

voornemens om de bestaande winning weer te hervatten en een aftakking te boren naar het 

gasvoorkomen Oldelamer West. De gasproductie kan tot 2039 worden voortgezet. De kans op 

aardbeving door de gewijzigde winning valt in de laagste seismische risicocategorie. Uit metingen 

is gebleken dat de historische bodemdaling maximaal 2 cm bedraagt. De nog te verwachten 

bodemdaling zal maximaal 1 cm bedragen. TNO en het Staatstoezicht op de Mijnen achten dit 

aannemelijk en zien geen aanleiding om aanvullende voorwaarden te adviseren. 

Uit onze analyse van het watersysteem ter plaatse in relatie tot de voorgenomen actualisatie van 

de gaswinning op zich, komen geen bijzondere aandachtspunten naar voren die in dit geval een 

negatief advies vanuit een oogpunt van waterbeheer zouden rechtvaardigen. Het voorgaande laat 

overigens onverlet dat de opgetreden en nog op te treden bodemdaling een nadelige invloed 

heeft op de termijn en mate van ophoging van bijvoorbeeld boezem- en/of lokale kaden en het 

functioneren van kunstwerken. Deze schade zullen wij daarom in voorkomende gevallen op de 

reguliere wijze verhalen op de delfstoffenwinner. Alles overziend hebben wij op dit moment en in 

deze situatie evenwel geen overwegende bezwaren tegen het voorliggende winningsplan 

Oldelamer.  

 

Wij vertrouwen erop dat uw ministerie bij negatieve afwijkingen van de bodemdalingsprognoses 

adequate maatregelen treft en ons daarover informeert. 

 

Hoogachtend,  

  

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,  

 

 

 

 

      

Dijkgraaf      Secretaris-directeur 

 

 

 




