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Onderwerp

Advies winningsplan Opeinde Zuid en Middelburen (Vermilion)

Geachte heer/mevrouw.
Op 4 juli 2017 hebben wij uw verzoek voor het uitbrengen van advies over het door Vermilion
Energy Netherlands B.V. (Vermilion) ingediende winningsplan Opeinde Zuid en Middelburen
ontvangen. Met deze brief brengen wij ons advies uit.
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Uw adviesverzoek heeft betrekking op het winningsplan Opeinde Zuid en Middelburen, geda
teerd 23 augustus 2016. Het advies d.d. 22 juni 2017 van Staatstoezicht op de Mijnen
(SodM) ten aanzien van het winning hebben wij van u ontvangen. Het advies van de Techni
sche commissie bodembeweging (Tcbb) hebben wij nog niet mogen ontvangen, zoals wel
gebruikelijk bij eerdere adviesverzoeken. Ter ondersteuning van de decentrale overheden in
hun rol als adviseur heeft u 10 juli 2017 een specifieke informatiesessie gehouden, waar
vragen over het winningsplan aan het ministerie van Economische Zaken en Vermilion kon
den 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 ven/voord in het Coalitie
akkoord.
Vanuit de gasvelden Opeinde Zuid en Middelburen wordt aardgas gewonnen sinds 1980. De
verwachte einddatum van de winning vanuit Opeinde Zuid is 2036 en voor de winning vanuit
Middelburen is de ven/vachte einddatum 2020. De nog te verwachten bodemdaling wordt
ingeschat op minder dan 2 cm voor beide gasvelden. Samen met de al opgetreden bodem
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daling zal de bodemdaling in de eindsituatie naar verwachting ongeveer 6 cm bedragen voor
Opeinde Zuid en ongeveer 8 cm voor Middelburen. Deze verwachte diepste punten in de
bodemdalingskommen worden mede bepaald door winningen of al reeds beëindigde win
ningen vanuit in de nabijheid gelegen gasvelden. Op dit moment beschikken wij niet over
toegankelijke informatie en kaarten die inzicht geven in al opgetreden bodemdaling en van
de cumulatieve prognoses voor de eindsituatie, voor situaties waar sprake is van beïnvloe
ding door verschillende gaswinningen. In de informatiesessie van 10 juli werd dit gebrek door
het ministerie van EZ onderkend en werd toegezegd dat deze informatie beschikbaar zal
worden gemaakt. Dit komt de beoordeling van de effecten van de bodemdaling ten goede.
Nu er veel winningsplannen in procedure zijn bij uw ministerie, is het belangrijk dat deze in
formatie op korte termijn beschikbaar komt.
Er is nog steeds veel te doen over winningsplannen in Nederland, denk onder andere aan de
gaswinningen Maasdijk, Hardenberg en Monster. Over gaswinning Opeinde Zuid en Middel
buren heerst bij ons onduidelijkheid over wat het vigerende instemmingsbesluit is en daar
mee ook de onduidelijkheid over de randvoorden waaronder mag worden gewonnen. Er is bij
alle betrokken partijen behoefte aan duidelijkheid. Bij decentrale overheden en burgers is er
behoefte aan duidelijkheid over wat wordt aangevraagd en waarmee uiteindelijk wordt inge
stemd door de minister. Goed gemotiveerde besluitvorming voorzien van duidelijke overwe
gingen en toelichting dragen positief bij aan die behoefte. Wij verzoeken u in het (ontwerpjbesluit duidelijk te omschrijven waarmee wordt ingestemd met bijbehorende toelichting
en motivering in de overwegingen.
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.
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 zijn van mening dat wij u hierbij een zorgvuldig advies doen toekomen en verwachten dat
u bovengenoemde meeneemt in uw besluitvorming. Mocht u overgaan tot het verlenen van
de gevraagde instemming, dan verzoeken wij dat uw instemming met dit winningsplan ge
paard gaat met:
- besluitvorming die duidelijkheid schept over de ingestemde situatie (einddatum gaspro
ductie, gasproductie, maximale bodemdaling etc.) met motivering in de overwegingen;
- voorwaarden voor een goede communicatie met inwoners;
- het zorgdragen voor een goede verdeling van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten,
waarbij er ook baten terugvloeien naar het gaswinningsgebied.
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Gedeputeerde Staten van Fryslân,

o

drs. Æ

dr. W.J. van Elsacker, secretar/s\_^x^
voor deze drs. A.L. Plet, Ioc07®ecretari8^
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