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Ons kenmerk: WFN1712125
Tel: 

Cluster Plannen
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Onderwerp:
Advies gaswinnirtgsplannen Opeinde en Opeinde Zuid & Middelburen (Vermilion)

Geachte ,

Op 4 juli 2017 hebben wij uw verzoeken ontvangen om advies uit te brengen over de twee 
gewijzigde gaswinningsplannen Opeinde en Opeinde Zuid & Middelburen van Vermilion Oil & Gas 
Netherlands. Wij maken graag van deze gelegenheid gebruik en brengen het volgende onder uw 
aandacht.

Het bestuur van Wetterskip Frysiân ondersteunt van harte de doelstellingen ten aanzien van de 
energietransitie waarbij er een 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 aardgaswinningen leidt naar onze mening 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 vooral ook oog te hebben voor de communicatie 
met bewoners van gaswingebieden, zeker wanneer ook sprake is van risico van bodemtrilling.

Het waterschap beoordeelt delfstoffenwinningen echter vooral op de mogelijk negatieve effecten 
voor het watersysteem. Daarvoor beschouwen wij achtereenvolgens het winningsplan Opeinde en 
het winningsplan Opeinde Zuid & Middelburen.

De aanvraag voor het winningsplan Opeinde betreft een aanpassing van een bestaande gaswinning 
(gestart in 1975) waarvan de productie voor meer dan 90% heeft plaatsgevonden. De winning van 
gas uit het Opeinde gasveld heeft sinds de start van de productie gezorgd voor een bodemdaling 
van 4 cm. Gecombineerd met de winning uit omliggende gasvelden is de totale bodemdaling 7 cm. 
Vermilion wil de winning voortzetten tot in de periode 2021- 2028. Deze gaswinner gaat er vanuit
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dat de nog te verwachten productie uit het gasveld Opeinde minder dan 1,5% van het totaal is en 
de nog te verwachten bodemdaling daarom minder dan 1 cm (inclusief onzekerheidsmarge van 
50%). Het Staatstoezicht op de Mijnen acht dit een reële voorspelling. Ten aanzien van de 
bodemdaling is via de mail aangevuld dater mogelijk overlap is met gaswinning door de NAM. Deze 
informatie is echter niet op inzichtelijke wijze, bijvoorbeeld grafisch, weergegeven. Wij adviseren u 
dan ook om in het vervolg voor dergelijke situaties bij uw adviesverzoek een gecombineerde 
regionale overzichtskaart met de cumulatieve bodemdaling op te nemen, zodat een 
(waterhuishoudkundige) beoordeling op grond daarvan kan plaatsvinden.

De aanvraag voor het winningsplan Opeinde Zuid & Middelburen betreft een wijziging van het 
bestaande winningsplan; Vermilion wil verder produceren uit het Middelburen gasveld tot 2020, uit 
het Opeinde Zuid gasveld wordt gewonnen tot 2036. In het winningsplan doet Vermilion een 
voorspelling voor de nog te verwachten bodemdaling door gaswinning uit zov/el het veld Opeinde- 
Zuid als het veld Middelburen: maximaal 2 cm bodemdaling (inclusief 50% onzekerheidsmarge). 
Het Staatstoezicht op de Mijnen acht dit een reële voorspelling. Daarmee komt de totale 
bodemdaling als gevolg van gaswinning uit op maximaal 6 cm boven het Opeinde-Zuid veld. Boven 
het Middelburen veld is de uiteindelijke totale bodemdaling maximaal 8 cm, echter vrijwel volledig 
als gevolg van winning uit andere velden dan die in het winningsplan worden beschreven.

Op basis van de gegevens uit de winningsplannen voor de gasvelden Opeinde en Opeinde Zuid, en 
een globale inventarisatie van het watersysteem ter plaatse, schatten wij in det de gevolgen van de 
geringe toename van de reeds opgetreden bodemdaling met hoogstens 1 cm (inclusief 50% 
onzekerheidsmarge) voor de winning Opeinde en de toename van hoogstens 2 cm (inclusief 50% 
onzekerheidsmarge), in dit gebied de risico's van nadelige gevolgen voor de waterhuishouding niet 
significant zullen doen toenemen. Daarbij overwegen wij dat in het betreffende gebieden plaatselijk 
sprake is van autonome bodemdaling, zodat de waterhuishouding ook vanuit dat oogpunt aandacht 
en wellicht aanpassing behoeft en dat er voor delen van het winningsgebied reeds overleg 
plaatsvindt dan wel is afgerond over schadevergoeding voor maatregelen om de negatieve 
gevolgen van een deel van de opgetreden bodemdaling te compenseren.

Het voorgaande laat onverlet dat de opgetreden en nog op te treden bodemdaling een nadelige 
invloed heeft op de termijn en mate van ophoging van bijvoorbeeld boezemkaden en het 
functioneren van kunstwerken. Gelet daarop vinden wij het in zijn algemeenheid zorgelijk dat 
wijziging van een bestaand gaswinningsplan een toename van de bodemdaling met zich mee 
brengt ten opzichte van eerder vastgestelde winningsplannen en daarop gebaseerde 
herstelmaatregelen.

Ten aanzien van de winning uit het gasveld Middelburen concluderen wij dat deze op zich geen 
bodemdaling tot gevolg heeft maar dat de aldaar optredende bodemdaling wordt veroorzaakt door 
gaswinning uit andere velden. Welke velden en welke operator het betreft wordt evenwel niet 
verduidelijkt. Naar onze mening wordt hiermee nogmaals het belang benadrukt van een goede 
gecombineerde bodemdalingskaart als bijlage bij een adviesaanvraag. Ter plaatse is immers wel 
sprake van een toename van bodemdaling tot 8 cm, die in de nabije toekomst nadere beschouwing 
en onderzoek vereist, terwijl die bodemdaling niet wordt veroorzaakt door ce gaswinning uit het 
onderliggende gasveld Middelburen.
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Samenvattend zijn wij van mening dat bodemdaling als gevolg van cumulatie van verschillende 
gaswinningen, én verschillende operators, op een goede manier inzichtelijk moet zijn bij een 
aanvraag om advies. Op basis van de aangeleverde gegevens van de winning uit de gasvelden 
Opeinde en Opeinde Zuid concluderen wij dat de toename van de bodemdaling beperkt is en de 
risico's voor de waterhuishouding in dit gebied niet significant doen toenemen. Desondanks vinden 
wij het in zijn algemeenheid en in verband met het plannen van herstelmaatregelen, zorgelijk dat 
de aanpassing van gaswinningsplannen een toename van de bodemdaling met zich mee brengt ten 
opzichte van eerder vastgestelde winningsplannen.

Ten aanzien van de termijn van lo weken voor het geven van advies, ervaren wij dat deze termijn in 
de praktijk te krap is. Wij verzoeken u daarom voortaan weer een termijn van 14 weken te hanteren 
zoals dat bij eerdere verzoeken om advies ook gebruikelijk was.

Wij adviseren u daarom:
1. terughoudend te zijn met instemmingen voor wijzigingen van bestaande gaswinningen die

een toename van bodemdaling tot gevolg hebben;
2. in voorkomende gevallen een actuele en gecombineerde bodemdalingskaart toe te voegen

zodat cumulatie, ook van verschillende operators, goed kan worden waargenomen;
3. voortaan weer een adviestermijn van 14 weken te hanteren.

Wij vertrouwen erop dat uw ministerie bij negatieve afwijkingen van de bodemdalingsprognoses
adequate maatregelen treft en ons daarover informeert.

HoodachtÉ

het dagelijks bestuur van V/etterskip Frysiân,

jr. P.A.E. 
pijkgraaj 'directeur
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EN WAT DOEN WE MORGEN MET WAfÉR?

<B
r-4


