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Mijnraad

Aan
De Minister van Economische Zaken en Kiimaat 
t.a.v. de Directeur Warmte en Ondergrond 
Postbus 20401 
2500 EK Den Haag

Datum Uw kenmerk 
DGEK/19139200

Ons kenmerk 
MIJR/19184019

Bijlage(n)

19 JUL 2019

Betreft : Mijnraadadvies instemming winningsplan Oideiamer
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Bij brief van 5 juni 2019 heeft u de Mijnraad advies gevraagd over de aanvraag 
ms emming gewijzigd winningspian Oideiamer van Vermilion Energy Netherlands 
B.v. (hierna: Vermilion) van 19 januari 2019.

van:
De Mijnraad heeft kennisgenomen van de hierover uitgebrachte adviezen

. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), met daarin opgenomen het advies van TNO 
Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE) (18 maart 2019) 
de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) (17 mei 2019) 
het wetterskip Frysiân (28 mei 2019) 
de gemeente Fryske Marren (29 mei 2019) 
de gemeente Weststellingwerf (3 juni 2019) 
de provincie Fryslan (4 juni 2019)

innf^ gekeken naar de volledigheid en de kwaliteit van het
mgediende 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 Oideiamer. De 
Mijnraad heeft daarbij de volgende opmerkingen.

Rapportage voortgang winning

het jaar 2039 aangevraagd. De Mijnraad merkt 
op dat de huidige toegestane hoeveelheid gewonnen aardgas niet zal worden 
overschreden door de verlenging van winningsplan met 20 jaar.
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De Mijnraad acht het periodiek rapporteren over de voortgang van de winning uit het 
Oldelamer-voorkomen van belang in het kader van de doelmatige winning. De 
Mijnraad adviseert derhalve om in het instemmingsbesluit op te nemen in het 
instemmingsbesluit dat tijdens de winningsduur periodiek (om de vijfjaar) 
gerapporteerd wordt over de voortgang en prognose van de winning uit het 
Oldelamer-voorkomen.

Wel of geen nieuw gasveld
De gemeente De Fryske Marren merkt in haar advies^ op dat het deelvoorkomen - dat 
Vermilion door middel van een aftakking vanuit een bestaande put wil gaan aanboren - 
mogelijk een nieuw gasvoorkomen kan betreffen. In het Regeerakkoord 2017-20212 
staat dat in de huidige kabinetsperiode geen opsporingsvergunningen worden 
afgegeven voor nieuwe gasvelden op land. De Mijnraad wijst erop dat zelfs als zou 
blijken dat dit een nieuw voorkomen betreft, er hiervoor géén nieuwe opsporinqs- of 
winningsvergunning nodig is, omdat het veld binnen de geografische grenzen van de 
afgegeven opsporings- en winningsvergunningen van Vermilion vallen De Mijnraad 
adviseert dit juridische gegeven en de relatie met het Regeerakkoord helder aan de 
omgeving te communiceren. Verder raadt de Mijnraad Vermilion aan om, wanneer de 
informatie beschikbaar is, publiekelijk te maken of het een nieuw voorkomen betreft 
dan wel een aangrenzend breukcompartiment van het reeds bekende voorkomen

drs.
plaatsvervangend voorzitter Mijnraad

2 Advies gemeente De fryske Marren, datum 29 mei 2019, kenmerk 1940167883, pagina 4 
SSa™ Regeerakkoord 2017-2012, VVD, CDA, D66 en Christenunie, '
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