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Onderwerp:
Verzoek t o t advies decentrale overheden inzake winningsplan Langezwaag (Vermilion).

Geachte

,

Met uw brief van 15 februari 2017 vraagt u o m advies over de uitbreiding van het winningsplan van
Vermilion Oil 8Í Gas Netherlands voor het gasveld Langezwaag. Wij maken graag van deze
gelegenheid gebruik en brengen het volgende onder uw aandacht.
Het bestuur van Wetterskip Fryslân ondersteunt van harte de doelstellingen ten aanzien van de
energietransitie waarbij ereen afbouw plaatsvindt van het gebruik van fossiele brandstoffen. Het zijn
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. Een verdere ontwikkeling van kleine aardgaswinningen, conform het kleine
veldenbeleid, leidt niet t o t een versnelling van de transitie naar duurzaamheid. In dat kader vragen
wij u dan ook kritisch te zijn ten aanzien van nieuwe gaswinningen en vooral ook oog te hebben voor
de communicatie met bewoners van gaswingebieden.
Het waterschap beoordeelt nieuwe delfstoffenwinningen echter vooral op de mogelijk negatieve
effecten op het watersysteem. Het voorliggende winningsplan van Vermilion voor de uitbreiding van
het winningsplan voor het gasveld Langezwaag heeft betrekking op een winning t o t hoogstens 2030.
Zowel TNO als het Staatstoezicht op de Mijnen kunnen zich vinden in het winningsplan. Er wordt in
het addendum bij het winningsplan een bodemdaling van maximaal 1,3 cm verwacht op het diepste
punt van de bodemdalingskom. De meest waarschijnlijke daling is echter 0,6 cm. In het
gaswinningsgebied doen zich met de verwachte geringe bodemdaling als gevolg van de gaswinning
geen problemen voor ten aanzien van de waterhuishouding; er zijn vooralsnog geen merkbare
nadelige gevolgen. Wij hebben daarom, vanuit het oogpunt van waterbeheer, geen overwegende
bezwaren tegen de voorgenomen uitbreiding van de gaswinning. Wel betreuren wij het dat de gang
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van zaken rond de uitbreiding van de gaswinning Langezwaag de nodige maatschappelijke commotie
heeft veroorzaakt. Die had wellicht vermeden kunnen worden, althans gezien de feitelijk geringe
impact van de winning op de fysieke omgeving.
Uiteraard vertrouwen wij erop dat u bij negatieve afwijking van de
maatregelen neemt en ons over een en ander informeert.

bodemdalingsprognoses
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