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Ons kenmerk: \ft/FNi9i287o Cluster Plannen
Uw kenmerk: DGKE-WO /19145718
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Onderwerp:
Reactie op adviesverzoek wijziging winningsplan Vinkega (Vermilion),

Geachte heer 

Naar aanleiding van uw verzoek van 27 september 2019 om advies uit te brengen op het 
addendum van 30 november 2018 bij het gaswinningsplan Vinkega, berichten wij u het volgende.

Wij constateren dat de aangevraagde wijzigingen ten opzichte van de vorige versie van het 
winningsplan, geen of althans verwaarloosbare gevolgen voor ons beheergebied met zich 
meebrengt. De wijzigingen doen zich feitelijk voor buiten ons beheergebied in de provincies 
Overijssel en Drenthe. Het addendum geeft ons daarom geen aanleiding tot aanvulling van ons op 
4 juli 2017 afgegeven advies met kenmerk WFN1709413. Wij zijn echter wel verrast dat relatief kort 
na actualisatie van het winningsplan (2015) er een addendum wordt gepresenteerd met andere 
bodemdalingsprognoses dan enkele jaren daarvoor werden voorzien. Hoewel de gevolgen 
daarvan in dit geval beperkt zijn en zich niet manifesteren in het beheergebied van Wetterskip 
Frysiân, benadrukken wij toch het belang van houdbare bodemdalingsprognoses; alleen dan is het 
redelijkerwijs mogelijk om goed te anticiperen op en te adviseren over de gevolgen van 
bodemdaling.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

het dage^ks Bestuur van Wetterskip Frysiân,

Dijkgraf Secretaris-directeur
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EN WAT DOEN WE MORGEN MET WATER?




