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(Vermilion) 

Geachte, 

Wij hebben van uw ministerie een adviesverzoek ontvangen voor het 
instemmingsbesluit van het winningsplan Opeinde. Hierbij maken wij gebruik van deze 
mogelijkheid. 

Zienswijze winningsplan 

Wij hebben als gemeente de winningsplannen en bijgaande rapporten van het Sodm 
en TNO bekeken en deze ter kennisgeving aangenomen. Het gehele advies zoals 
beschreven aan de raad is opgenomen in de bijlage. 

De gemeenteraad heeft in het verleden aangegeven graag betrokken te worden bij 
besluitvorming rond winningsplannen. Hierop is een memo verstuurd aan de raad met 
de inhoudelijke tekst van het voorgestelde advies. Daarbij is de raad de mogelijkheid 
gegeven om hier hun reactie op te geven. 

Bijgevoegd kaartmateriaal winningsplannen 

Wij willen graag aanvullend opmerken dat de winningsplannen zoals bijgevoegd bij de 
brieven niet altijd even duidelijk zijn. Met name het kaartmateriaal kan duidelijker, 
bijvoorbeeld door de schaal te vergroten en meer topografie op te nemen. 

Procedure 

Zowel door ons als de raad is opgemerkt dat de gekozen periode van de adviestermijn 
vrij ongelukkig is. De nieuwe Mijnwet was juist bedoelt om te zorgen voor meer 
transparantie en meer betrokkenheid bij besluiten rondom winningsplannen. De 
planning van de procedure heeft hier op deze manier niet geheel aan kunnen 
bijdragen. 
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Resumerend 

Het advies dat de gemeente Tytsjerksteradiel uitbrengt is opgenomen in de 
bijgevoegde memo. 

Met vriendelijke groet, 

'<.!__IC--� gemeester en wethouders van Tytsjerksteradiel, 
Beleid, 

: Memo advies winningsplan Opeinde 



memo 

aan: De gemeenteraad 
van: 

datum: 7 september 2017 
onderwerp: Advies winningsplan Opeinde 

stuknummer: S2017-23398 
dossiernummer: Z2017-06301 

e.c.:
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Op 4 juli 2016 heeft Vermilion een verzoek tot wijziging van het winningsplan Opeinde 
ingediend. Per 1 januari is de Mijnbouwwet gewijzigd. Gemeenten hebben sinds dit jaar 
adviesrecht in procedures van winningsplannen. De basis voor deze wijziging is het rapport 
Aardbevingsrisico's in Groningen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). De wijziging 
heeft als doel de veiligheid van burgers beter te waarborgen en hen meer te betrekken bij de 
besluitvorming rond vergunning voor de mijnbouw. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop 
een besluit over een winningsplan wordt voorbereid. Eén van de belangrijke nieuwe punten is de 
uitbreiding van de wettelijke adviseurs. Naast het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de 
Technische commissie bodembeweging (Tcbb) en de Mijnraad, hebben nu ook de provincies, 
gemeenten en waterschappen adviesrecht. 

Het college van B&W heeft nu de mogelijkheid om een advies te geven op het voorliggende plan. 
Het college heeft eerder gelet op vragen uit de raad over ontwikkelingen rond winningsplannen 
elders in de provincie, de raad toegezegd om hen te betrekken bij winningsplannen in 
Tytsjerksteradiel. Aangezien de adviestermijn van 10 weken loopt tot 12 september is een 
behandeling in de raadsvergadering van 21 september niet mogelijk. Voorgesteld wordt om het 
adviesverzoek via een memo voor te leggen aan de raad en daarbij gelegenheid te bieden om de 
reageren. 

Beschrijving winning 

Uit het veld Opeinde is sinds 1975 3 miljard kubieke meter gas gewonnen. Het huidige plan loopt 
tot 2015. De wijziging van het plan is nodig om de laatste gasreserves te kunnen winnen. De 
actualisatie heeft vooral betrekking op de duur van de winning. De toename van de winning ten 
opzichte van het huidige plan is marginaal. De winning zal naar verwachting tot 2021 duren, met 
een mogelijke uitloop naar 2028 bij het halen van het hoge productiescenario. Vermilion 
verwacht nog een productie van 13 miljoen kubieke meter gas te kunnen winnen uit het veld. Bij 
het hoge productiescenario zal dit bijna 32 miljoen kubieke meter zijn. Dit is minder dan 1% van 
de totale productie aan gas uit het veld. 

Het gaswingebied is gelegen rond het dorp Opeinde en strekt zich in noordelijke richting uit tot 
net in het grondgebied van Tytsjerksteradiel. Het gasvoorkomen Opeinde wordt vanuit drie 
locaties aangeboord waarvan de gaslocatie aan de Tikewei (Opeinde 4 genaamd) in onze 
gemeente ligt. 

Beleid winningsplannen 

De gemeente heeft beleid vastgesteld omtrent winningsplannen. Nieuwe plannen of uitbreiding 
van bestaande plannen is niet wenselijk. Het voorliggende wijzigingsplan betreft enkel de 
verlenging van de duur van bestaande winning. Dit achten wij passend binnen het bestaande 
beleid. 
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Advies Staatstoezicht op de Mijnen 

Het Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm) heeft TNO-AGE ingehuurd om advies uit te brengen over 

gewijzigde plan. Hieronder een opsomming van de hieruit voorkomende conclusies. De 

gemeente heeft zelf geen expertise om winningsplannen te controleren. Wij gaan er hierbij 

vanuit dat de aangeleverde analyse van het Sodm juist is. 
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Het lichtblauw gearceerde gedeelte is de aardgasproductieput 'Opeinde 4' aan de Tikewei 3 in Sumar. Hier 

wordt via een ondergrondse leiding gas gewonnen uit het gasveld Opeinde. De rode lijn is de gemeentegrens 

met de gemeente Smallingerland. 

Voorstel college 

Het college stelt voor om met in acht neming van de advisering van SodM over de gevolgen van 

dit winningsplan het ministerie van EZ mee te delen dat zij geen inhoudelijke opmerkingen over 

dit winningsplan heeft. 

Gelet op de toezegging van ons college om de raad te betrekken bij winningsplannen hebben wij 

dit memo opgesteld en willen u de gelegenheid bieden alvorens de adviestermijn verstrijkt uw 

mening hierover kenbaar te maken. Dit kunt u doen door voor 20 augustus a.s. uw reactie te 

sturen naar                            . 

Tijdens de collegevergadering van 29 augustus bekrachtigt het college een definitief standpunt. 




