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Advies winningsplan Langezwaag (Vermilion)

ö
<rö

C/ÜJ

MH

ö• rH

k
O
f-i

a

Geachte heer/mevrouw,

Op 15 februari 2017 heeft u ons gevraagd advies uit te brengen over het door Vermilion 
Energy Netherlands B.V. ingediende winningsplan Langezwaag. Met deze brief brengen wij 
ons advies uit.

Uw adviesverzoek heeft betrekking op het winningsplan Langezwaag, gedateerd 24 novem
ber 2016. Op 28 maart 2017 hebben wij van u een addendum (versie 23 februari 2017) op 
het winningsplan ontvangen. Ter ondersteuning van de decentrale overheden in hun rol als 
adviseur heeft u 13 april 2017 een specifieke informatiesessie gehouden, waar vragen over 
het winningsplan aan het ministerie van Economische Zaken en Vermilion Energy Nether
lands 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 over de effecten van 
gaswinning bij onze inwoners. Ons standpunt hierover hebben wij verwoord in het Coalitie
akkoord.

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 nog niet mogen ontvangen, zoals wel gebruikelijk bij eer
dere adviesverzoeken.
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Het advies van SodM geeft aan dat de gecontroleerde risicobeoordelingen correct zijn on- 
derbouwd, de voorgestelde beheersmaatregelen passend zijn en SodM geen aanleiding ziet 
om aanvullende voorwaarden te adviseren.

Er is veel te doen rondom gaswinning Langezwaag. Alle betrokken partijen en vooral ook 
burgers hebben behoefte aan duidelijkheid. In de huidige situatie is er vooral veel onduidelijk 
over wat wel en wat niet is vergund. Gelet op de maatschappelijke zorgen over gaswinning 
mag er geen onduidelijkheid bestaan over wat er door het mijnbouwbedrijf wordt aange
vraagd en waarmee uiteindelijk wordt ingestemd door de minister. De ontstane situatie rond
om de winningsplannen in Nederland draagt daar niet aan bij. Het zou de duidelijkheid ten 
goede komen om een nieuwe start te maken en niet voort te borduren op soms al langere tijd 
geleden ingediende plannen en daarop ingediende addenda. Het voorliggende winningsplan, 
inclusief addendum, en de procedurestukken zijn niet overal consistent en niet voor iedereen 
is begrijpelijk wat wordt aangevraagd. Dit geldt in ieder geval voor de reden van actualisatie, 
voorziene uitbreidingen, gasproductie en einddatum van de gaswinning.
Op pagina 4 van het winningsplan staat dat het winningsplan geldt voor de reeds bestaande 
gaswinningen inclusief de voorziene uitbreiding. Voor ons is niet duidelijk wat de bestaande 
gaswinning is en wat met voorziene uitbreiding wordt bedoeld. In het winningsplan staat dat 
later mogelijk LZG-04 zal worden geboord, maar deze mogelijk toekomstige boring is niet 
concreet uitgewerkt in het winningsplan.
In het winningsplan worden verschillende hoeveelheden voor het aanwezige aardgas gehan
teerd, afhankelijk van de gekozen waarschijnlijkheid. Dit leidt tot verschillende bodemda- 
lingsprognoses en einddata voor de gasproductie uit het voorkomen Langezwaag.

Belangrijke thema’s die spelen bij omwonenden van gaswinningsgebieden zijn zorgen over 
bodembeweging en de mogelijke gevolgen daarvan voor eigenwoningen. 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. Dit sluit aan bij de uitspraak van de Raad van State van 19 april 
2017 over project gaswinning Oppenhuizen.
In Fryslân hebben partijen afgesproken dat bij nieuwe gaswinningen nulmetingen aan ge
bouwen worden gedaan door de mijnbouwbedrijven. Nu niet duidelijk is wat tot de vergunde 
situatie behoort en dus ook niet wat nieuwe gaswinningen zijn, zal via het instemmingsbesluit 
geborgd moeten worden dat nulmetingen aan gebouwen worden uitgevoerd voor gaswinning 
Langezwaag in zijn geheel. Dit mede omdat de bodemdaling van de verschillende gasvoor
komens elkaar overlappen.

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. Het belang van mijnbouwactivi
teiten voor de Nederlandse samenleving is evident. Een goede verdeling van lusten en las
ten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten terugvloeien naar het gaswinningsgebied, 
kan bijdragen aan het verbeteren van het draagvlak.
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Wij adviseren u, gelet op ons standpunt over gaswinningen, om niet mee te werken aan ge
vraagde instemming op het winningsplan voor zover dit de uitbreiding van de vergunde gas
productie betreft. Mocht u ondanks ons advies toch overgaan tot het verlenen van instem
ming, dan verzoeken wij met nadruk dat uw instemming met dit winningsplan gepaard gaat 
met;

- besluitvorming die duidelijkheid schept over de ingestemde situatie (einddatum gas
productie, gasproductie, maximale bodemdaling etc.) met motivering in de overwe
gingen;

- uitsluiting van boring put LZG-04;
- voorwaarden voor een goede communicatie met inwoners;
- voorwaarden voor nulmetingen aan gebouwen voor gaswinning Langezwaag in zijn 

geheel;
- het zorgdragen voor een goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactivitei

ten, 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.

Gedeputeerde Staten van Frysiân,

:1'S7nBrok, voorzitter

A.J. vai
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