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Betreft : Mijnraadadvies instemming winningsplan Opeinde

Bijlage(n} 

Bij brief van 5 september 2017 heeft u de Mijnraad advies gevraagd over de 
aanvraag instemming winningsplan Opeinde van Vermilion Energy Netherlands B.V. 
(gedateerd 30 juni 2016} de aanvulling daarop (16 augustus 2017}. 

De Mijnraad heeft kennisgenomen van de hierover uitgebrachte adviezen van: 
• Staatstoezicht op de Mijnen (met daarin opgenomen het advies van TNO

Adviesgroep Economische Zaken} (6 juni 2017 respectievelijk 18 mei 2017}
• de Technische commissie bodembeweging (Tcbb} (3 augustus 2017}
.• de provincie Fryslan (verzonden 5 september 2017}
• de gemeente Smallingerland (5 september 2017}
• de gemeente Tytsjerkeradiel (7 september 2017)
• Wetterskip Fryslan (12 september 2017)

Bij dit advies heeft de Mijnraad gekeken naar de volledigheid en de kwaliteit van het 
ingediende winningsplan, en naar de onderlinge samenhang en balans tussen 
winningsplan en uitgebrachte adviezen. De Mijnraad geeft in zijn advies geen 
uitputtende behandeling van het winningsplan en de adviezen, maar gaat met name in 
op die aspecten die de Mijnraad van belang acht voor het geven van aanvullende 
overwegingen, dan wel voor het onderstrepen, nuanceren of verbinden van 
opmerkingen of aanbevelingen in de adviezen. 

Opmerking vooraf 
Op 8 september 2017 heeft de Mijnraad advies over zes winningsplannen 
uitgebracht. Daarbij werden enkele opmerkingen die betrekking hadden op 
meerdere winningsplannen en meer een algemene strekking hadden, vermeld in 
een voor alle zes adviezen gelijke bijlage.1 Voor het winningsplan Opeinde maken 
overheden enkele vergelijkbare opmerkingen, zoals bijvoorbeeld de gemeenten 
Smallingerland en Tytsjerksteradiel over het kaartmateriaal en leesbaarheid van de 
winningsplannen, en Wetterskip Fryslan over gegevens over cumulatieve 
bodemdaling. 

1 
Deze opmerkingen betroffen de communicatieve waarde van winningsplannen, verwarring rond 

het begrip 'nulmeting', het weergeven van cumulatieve bodemdaling en de afweging van kosten 

en baten van winningsplannen. 
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De Mijnraad gaat ervan uit dat deze opmerkingen door de eerdere adviezen 
voldoende bij u bekend zijn en begrijpt ook dat in de lopende procedures het 
doorvoeren van aanpassingen niet altijd mogelijk is. De Mijnraad zal zijn 
opmerkingen daarom niet herhalen. 

Advies 

De Mijnraad adviseert om in te stemmen met het winningsplan Opeinde. De 
Mijnraad heeft daarbij de volgende opmerking. 

Beschrijving procesverloop 
De provincie Fryslan geeft aan dat zij niet beschikt over toegankelijke informatie en 
kaarten die inzicht geven in al opgetreden bodemdaling en de cumulatieve prognoses 
voor situaties waar sprake is van beïnvloeding door verschillende gaswinningen. De 
provincie schrijft verder dat in een informatiesessie op 10 juli dit gebrek door het 
ministerie van EZ werd onderkend en dat werd toegezegd dat deze informatie 
beschikbaar zou worden gemaakt. 

De Mijnraad constateert dat dit ook inderdaad gebeurd is: de Mijnraad ontving bij uw 
adviesverzoek als bijlage een kaart met de cumulatieve bodemdaling door gaswinning 
Opeinde en omringende velden samen, inclusief een toelichting. Kennelijk was deze 
informatie niet tijdig genoeg beschikbaar voor de provincie Fryslan om verwerkt te 
kunnen worden in haar advies. De gemeente Smallingerland merkt in haar advies op 
dat informatie over bodemdaling later in de procedure is toegevoegd. Wetterskip 
Fryslan geeft aan dat per email informatie over bodemdaling werd aangevuld, maar 
dat die niet grafisch was weergegeven. 

De Mijnraad beveelt aan bij de terinzagelegging van het ontwerp-instemmingsbesluit 
en onderliggende stukken zoals de adviezen van de overheden ook een beschrijving 
van het procesverloop ter inzage te leggen. Een dergelijke beschrijving geeft weer 
welke informatie op welke moment beschikbaar is gemaakt voor welke adviseurs, en 
vergroot daarmee voor potentiële lnsprekers het inzicht in de adviezen. 

voorzitter Mijnraad 
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