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Ontwerp-instemmingsbesluit
1.

Aanvraag

Op 4 juli 2016 heeft de Minister van Economische Zaken, thans de Minister van
Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) een aanvraag ontvangen van
Vermilion Energy Netheriands B.V. (hierna: Vermilion) tot instemming met het
winningsplan Opeinde.
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Het winningsplan Opeinde betreft het gasveld Opeinde gelegen binnen het gebied
van de winningsvergunning Leeuwarden zoals verleend op basis van de
Mijnbouwwet. Geografisch bezien ligt het gasveld in de provincie Friesland, in de
gemeenten Smallingerland en Tietjerksteradeel en in het verzorgingsgebied van
het wetterskip Fryslân.
Winning van het Opeinde aardgasvoorkomen is gestart in 1975. De reden voor het
winningsplan is een bijgewerkte productieverwachting voor de gaswinning uit het
Opeinde gasveid.
Vermilion Energy Netherlands B.V. geeft in het winningsplan voor het gasveld
Opeinde een verwachtte einddatum van productie in 2028 aan.

2.

Beleid gaswinning in Nederland

Oa

(9>â

In het Energierapport 2015 en de Energieagenda van december 2016 is de 'lange
termijn'-visie ten aanzien van de Nederlandse brandstofmix, inclusief de transitie
naar een duurzame energievoorziening, uiteengezet. Het in productie brengen van
hernieuwbare energiebronnen maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Hoewei
in de gebouwde omgeving stevig ingezet wordt op het geleidelijk uitfaseren van
het gebruik van aardgas, speelt aardgas (als efficiënte energiedrager) komende
decennia nog een essentiële rol in de Nederlandse energievoorziening. Op dit
moment is de Nederlandse energievoorziening nog voor meer dan 90%
afhankelijk van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool), waarbij aardgas
voorziet in ruwweg 40% van onze primaire energiebehoefte. Van de fossiele
brandstoffen is aardgas de brandstof met de minste C02-uitstoot en dus het minst
belastend voor het klimaat. In de transitie naar duurzaam is aardgas - voor de
industrie, voor het verwarmen van een groot deel van de huizen en voor het in
stand houden van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening - de komende
decennia nog steeds nodig. Wanneer aardgas veilig kan worden gewonnen is het
wenselijk dit uit de Nederlandse bodem te winnen. Nederland is dan minder
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mSf
gasimport en de schonere winning in Nederland beperkt ook de
met de winning samenhangende mondiale uitstoot van CO2.

3.

Juridisch kader

3.1,
Mijnbouwregelgeving
dfdarrnlTS'r
getoetst aan de Mijnbouwwet (hierna: Mbw) en
Siïpf.n
regelgeving. De artikelen 34, 35 en 36 van de Mbw en dr
artikelen 24 30 en 31 van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) vormen het
juridisch kader waaraan het winningsplan wordt getoetst.
9^^”^ tot winning is, op grond van
artikel 34 derde lid, van de Mbw, de instemming vereist van de minister met een
winningsplan. Het winningsplan geeft concreet inzicht in de wijze waaroo de
winning wordt uitgevoerd en de effecten daarvan en dient teTldoen Sn de eisen
genoemd in artikel 35 van de Mbw. Artikel 24 Mbb bevat een aantal nadSe efsS
die aan een winningsplan worden gesteld. Het winningsplan dient onder meer een
hSSe]h'’^^.'^^'(^tten van de verwachte hoeveelheid aanwezige delfstSïn de
hoeveelheden jaarlijks te winnen delfstoffen, de bodembeweging ten qevoloe van
de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade do^or bodembeJ^ing.
Ter beoordeling of met een winningsplan kan worden ingestemd wordt het
winningsplan getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mbw De miniSer kan
beperL®ge"t°rbMeT:'‘""* '"='="'"’'"9

“f''varaan voorschriften of

nÏJrhWinningsplan aangeduide gebied door de minister niet
ïdS
'm
vermelde activiteit om
reden van het belang van de veiligheid voor omwonenden of het
ZttnXrSaa^ïn! ""
infrastructurele „erken of de

c.
d.

Indien nÏd
beheer van voorkomens van delfstoffen
Indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, of
av-vw.acM vuui nei. (Timeu ontstaan, of
indien nadelige gevolgen
voor de natuur worden veroorzaakt.

van''s°chad°''^'’

f^'^^^^van d^vemg^liJd voofomwSSdS oShtt vorkomen''"'

van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan
leveringszëker°he
“»»f
belang van
3.2.

Voorbereidingsprocedure

SïptSHES.“HS;E~"“
• w^rSnoi- i
vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de betreffende wijziging van de Mbw, vanaf april 2015 de
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beleidslijn gevolgd om winningsplannen zoveel mogelijk in de geest van de
wijziging van de Mbw te behandelen. Dit betekent dat het winLgsplan voor
Opeinde is uitgebreid met een SRA waardoor er expliciet aandacht uitgaat in het
Tevp'n^^'^ T
°'^"°'^eriden, gebouwen en infrastructuur.
I27 van
Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) (artikel
ïrtikÏM
'i H
commissie bodembeweging (hierna: Tcbb)

4.

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag

iTstïr!
■

'

f/nn^ïh^
uitgebracht (kenmerk: 17083806)
Voor de beoordeling van het winningsplan Opeinde heeft SodM advies
TNO-adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE, hierna: TNO)
voor de verificatie van de berekeningen op de onderdelen doelmatige
winning, bodemdaling en de SRA;
^
TCB^B/17^\?948)‘^'’‘^^
^
uitgebracht (kenmerk:

-

het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente

-

9®^eente Smallingerland) heeft bij brief van 6
september 2017 advies uitgebracht (kenmerk: Z1918442/D1998187V
het Col ege van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
gemeente Tytsjerksteradiel) heeft bij brief van 7
september 2017 advies uitgebracht (kenmerk: S2017-25106)01444125)

provincie Fryslan (hierna: de provincie Frysiân)
uitgebracht (kenmerk:
^

het bestuur van Wetterskip Frysiân (hierna: Wetterskip Frysiân) heeft bij brief
september 2017 advies uitgebracht (kenmerk: WFN1712125)MOR/mses^^T
^
uitgebracht (kenmerk:

är::'™?, ook?„wa„ter'"

™"
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beargumenteerd wordt of het advies of de aanbeveling wordt overgenomen.
5.1,

Planmatig beheer

Winningsplan
h^t winningsplan geactualiseerd omdat zij verwacht nog ca. 13
^
produceren. Vermilion verwacht

Adviezen
Advies SociM
SodM geeft aan dat er met het voorliggende winningsplan Opeinde wordt
uitgegaan van een productie tot en met 2021 in het meest waarschijnlijke
Sebruikeliikr'''7h
T
winningsplan Opeinde Volgens de
gebruikelijke methode getoetst op planmatig beheer en concluderen dat het
winningsplan realistisch en doelmatig is en in voldoende mate voorziet in de
principes van doelmatige winning.
Beoordeling planmatig beheer
Sn^deTJf5o?^wïïirh®V^^^®''
efficiënte winning
van de delfstof waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee en de hoeveelheid
beoordeling draait vooral om de vraag of de
door de mijnbouwonderneming in het winningsplan aangegeven
d^fnderoTonrfd
worde^n ^ ^ ^

technische parameters en geologische
Q^sveld. Daarnaast dient een andere gebruikLorm van
gaswinning met ongewenst onmogelijk gemaakt te

Vermilion verwacht minder dan 1.5% van de totale
hoeveelheid gas te produceren uit het Opeinde voorkomen Het
TeaSsch e"

winningsplan voldoet aan de wettelijke eisen. De minister
neernt de conclusie over van SodM en TNO dat de winning in overeenstemming
met de principes van planmatig beheer plaatsvindt.
^
Het gasveld Opeinde betreft gaswinning binnen een bestaande
winningsvergunning. De totale maximale productie van het Opeinde
gasvoorkomen wordt op ca 13 miljoen Nm^ verwacht. In het gunstigste geval is
h ''^1?
tot bijna 32 miljoen Nm^ mogelijk. iLens ?ijn geen
gasveTd oas^^dîn
h^" "^i® °odO'9'Ood voorzien. Gaswinning van het Opeinde
gasveld past dan ook in het planmatig gebruik van de ondergrond.
^
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Winningsplan

s?;Tooir:,ïA„^ï:r-,etr^E7.t‘v

bodemdaling. Bij die metingen is een
bodenndaling van hoogstens 7 cm waargenomen. De winning van gas uit het
bodTmd
productie gezorgd voor een
Gecombineerd met de winning uit omliggende gasvelden
IS de totale bodemdaling 7 cm. In het winningsplan doet Vermilion een^
OoeindP n'll''verwachten bodemdaling door gaswinning uit het
ontstaan! hpr d^
-binder dan 1 cm aan bodemdaling nog zal
ontstaan in het diepste punt van de bodemdalingskom. Met een

s"re^:;a^Ss;rrceïi ™.r;:
Vermillon heeft herhalingsmetingen uitgevoerd in 2013 waaruit is gebleken dat dP

Adviezen
Advies SodM
TNO kan zich vinden in de berekeningen en de daaruit voortvloeiende resultaten
voor de bodemdaling. SodM vindt het aannemelijk dat de bodemdaling geleidelijk
en gelijkmatig zal plaatsvinden en maximaal 1 cm zal zijn. Op basis v! de
^
verificatie door TNO onderschrijft SodM de bodemdalingsanalyses in het
St'qndïf h'
bodemdalingsprognose en herhalingsmetingen
Ziïrifn
passend dat Vermilion geen extra maatregelen voorstelt. SodM
advisere!^
aanleiding om aanvullende voorwaarden op dit punt te

Advies Tchh
Tcbb kan zich vinden in de door Vermilion verwachte bodemdaling, veroorzaakt
door de gaswinning uit het Opeinde-voorkomen. De bodemdaling zal door de
gaswinning uit het voorkomen Opeinde minder dan 4 cm bedragen in het dienste
punt van de boderndalingskom. Omdat in dit gebied de bodemdalingskommen van
h!fpm!
^
'eidt dit tot een gezamenlijke totale
bodemdaling tot ca.7 cm. Omdat de omliggende velden vergevorderd in hun
dSfornnro!!" ^ iH
worden dat de bijdrage in bodemdaling van
deze omliggende velden met groot meer zal zijn. De verwachting is dat de
mrndeTd Jl cmTaf'fn''
aardgaswinning „i, het Opeinde
Tcbb Vindt het aannemelijk dat de bodemdaling geleidelijk en gelijkmatig zal

Advies Gemeente Smaliinae.rland
Gemeente Smallingerland stelt dat in het winningsplan de bodemdaling inzichteliik
IS gemaakt. Door TNO zijn deze samengevat in een overzicht. Droverzi^ht is lat!
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Advies Wetterskio Frvsiân
Het Wetterskip Fryslan is van mening dat bodemdaling als gevolg van cumulatie
van verschillende gaswinningen, en verschillende operators, op een goede manier
inzichtelijk moet zijn bij een aanvraag om advies. Op basis van de aangeleverde
gegevens van de winning uit o.a. het gasveld Opeinde concludeert het Wetterskio
Fryslan dat de toename van de bodemdaling beperkt is en de risico's voor de
rf^
aebied niet significant doen toenemen. Desondanks vind
het Wetterskip Fryslan het in verband met het plannen van herstelmaatregelen
zoijelijk dat de aanpassing van gaswinningsplannen een toename van de
bodemdaling met zich mee brengt ten opzichte van eerder vastqestelde
winningsplannen.
^
Beoordeling bodemdaling
De minister stelt, mede op basis van de adviezen van SodM en TNO vast dat de
te verwachte bodemdaling in het diepste punt van de bodemdalingskom maximaal
1 centimrter bedraagt en geen aanleiding geeft tot het opnemen van aanvullende
voorschriften. Vermilion geeft aan dat wordt aangenomen dat de bodemdaling
door de gaswinning uit Opeinde minder zal zijn dan 1 cm, terwijl de totale
odemd^ing gecombineerd met de winning uit omliggende gasvelden totaal 7 cm
zal zijn. Het Wetterskip vindt de toename beperkt en dat de risico's voor het de
waterhuishouding niet significant toenemen.
Op grond van het vorenstaande ziet de minister in de verwachte bodemdaling
pen aanleiding om instemming te weigeren of om beperkingen of voorschriften
ten aanzien hiervan aan zijn instemming te verbinden.

5.3.

Bodemtrilling

Winningsplan
Voor het bepalen van de kans op geïnduceerde bevingen als gevolg van het
winnen van gas uit het Opeinde gasveld, heeft Vermilion een risicoanalyse
uitgevoerd conform de tijdelijke leidraad "Methodiek voor risicoanalyse omtrent
pinduceerde bevingen doorgaswinning (bijlage bij Kamerstukken II 2015/2016
33 529, nr. 275) . Vermilion heeft het potentiële vermogen om geïnduceerde
seismiciteit te kunnen genereren (Deterministische hazard analyse voor
pinduceerde seismiciteit, hierna: DHAIS) gescreend. Uit deze analyse blijkt dat
het potentiele vermogen van het gasveld Opeinde om bodemtrillingen te
genereren verwaarloosbaar is. Door de uitkomst van deze analyse is een verdere
seismische risicoanalyse met vereist volgens de SRA richtlijn. Daarmee valt het
gasveld Opeinde m de seismische risico categorie I (laagste risico).
Adviezen
Advies SodM
systematiek en de input parameters van de
DHps analyse gecontroleerd. Het resultaat van deze controle is dat TNO zich kan
vinden in de uitgevoerde seismische analyse.
Op basis van deze informatie vindt SodM het aannemelijk dat het risico op
bevingen en aanverwante schade beperkt is. De door Vermilion voorgestelde
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Advies Tcbb
De Tcbb kan zich vinden in het advies van SodM.
Beoordeling bodemtrilling
Gasvelden kunnen in het kader van de seismische risicoanalyse (SRA)
geclassificeerd worden in drie risicocategorieën: categorie I, categorie II en
categorie III. Hierbij is het risico op schade door een beving in risicocategorie I
kleiner dan in risicocategorie II en in risicocategorie II weer kleiner dan in
risicocategorie III. De risicocategorie wordt bepaald door de combinatie van
scores op zowel ondergrondse (kans op optreden) en bovengrondse factoren
(mogehjk effect van een beving) die de hoogte van het risico (kans x effect)
kunnen beïnvloeden. Om die reden is er geen algemene duiding per
risicocategorie te geven. Een veld kan hierdoor bijvoorbeeld in categorie II
uitkomen doordat of de kans op sterkere grondbeweging groter is, of omdat er
veel kwetsbare gebouwen of industrie in de omgeving is, of door een combinatie
van gemiddelde ondergrondse en bovengrondse factoren.
Bij de analyse van het seismisch risico is uitgegaan van het High Case
productiescenario. De kans op een trilling is verwaarloosbaar. En het
aardbevingsrisico voor het gasveld Opeinde valt in risicocategorie I. SodM vindt de
conclusie van Vermilion dat het risico op aardbevingen en aanverwante schade
beperkt is aannemelijk. De Tcbb onderschrijft het advies van SodM. De minister
stelt op basis van de adviezen van SodM en Tcbb vast dat het afdoende is dat
door middel van het huidige meetnet van het KNMI de seismische activiteit
rondom het Opeinde gasveld wordt gemeten en dat er geen aanleiding is om
aanvullende voorwaarden te stellen.
5.4.

Schade door bodembeweging

Winningsplan
In het winningsplan is opgenomen dat de nog te verwachten bodemdaling minder
dan 1 cm is als gevolg van de gaswinning in het gasveld Opeinde. Bodemdaling
veroorzaakt meestal geen schade omdat de daling geleidelijk en gelijkmatig
plaatsvindt en in dit geval ook nog eens gering is.
Gezien de indeling van het Opeinde gasvoorkomen in risicocategorie I volgens de
seismische risicoanalyse, acht Vermilion het ontstaan van schade aan gebouwen
en infrastructuur ten gevolge van de productie uit het gasvoorkomen zeer klein.
Vermilion verwacht geen schade aan gebouwen en openbare infrastructuur ten
gevolge van de productie uit het Opeinde gasvoorkomen. Vermilion geeft tevens
aan dat mocht er schade optreden, dat zij dan de verplichting heeft die schade te
vergoeden.
Adviezen
Advies SodM
TNO kan zich vinden in de berekeningen en de daaruit voortvloeiende resultaten
van Vermilion voor de bodemdaling en de seismische risicoschatting. SodM vindt
het aannemelijk dat het risico op bevingen en daardoor veroorzaakte schade
beperkt is en adviseert geen aanvullende voorwaarden.
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Advies Tchh
Tcbbliefo''''' roT'^^'T

o'f“-trXg^ïrwLXos'baar is. De

TNO geen^feSr om intTZeï merhïiinnTnrsSran

""

Advies Gemeente Smallinaerlend
SÏico^rOoor'TNoïi^r?''
'"''^ningsplan aandacht is besteed aan de
risico s. Door TNO zijn deze samengevat in een overzicht. Dit overzicht is later in
^aten'^van ri
Het ministerie kan op basis daarvan een afweging
maken van de risico s en gevolgen van de winningen.
^ ^
Advies Wetterskin Frv^lÂn
Het Wetterskip Frysiân geeft aan dat, gezien de verwachte geringe effecten door
doSToeTemém'
'^^^erhuishouding in dit gebied niet significant

Beoordeling schade door bodembeweging
dat SodM en TNO zich kunnen vinden in de resultaten van
bepaling dat de kans dat zich een beving
Verrnmfn
onderschrijven zij de conclusie van

SL'ÏSÏ^S'KnHT't''
,9®ven aan dat, gezien de verwachte geringe
1.
bodembeweging, de kans op schade aan bouwwerken en openbare
tnt h
^'^f^oudelijk gezien is er dan ook geen Lnleidinq
tot het voorschrijven van een representatieve opname van de bouwkundige staat^
De minister kan zich echter voorstellen dat om eventuele toekomstige schade aan
aaZnen^Tp?°°H'^\®^^'"''''''''^
Opeinde gasveld beter te kunnen
aantonen, het nodig kan zijn om een opname van de bouwkundige staat
voorhanden te hebben. Om die reden schrijft de minister een opLme voor van
de bouwkundige staat van een, na overleg met de gemeente, vLt te stellen
opvopifn^pï'^'^® selectie van voor bodembeweging (bodemdaling en bodemtrilling)
o^Sinn^
bodembeweging als gevolg van ^
SpTp
zich kan voordoen, uitgevoerd door een onafhankelijke partij Bij de
selectie kan onder andere de leeftijd, de bouwkundige constructie van een ^
fndieiTriPmTk^^
status van gemeentelijk of Rijksmonument een rol spelen
opname acÂTe'btvïn
"

^ch^dp'^nn'r^l!
uitgebrachte adviezen volgt dat de kans op
schade door bodernbeweging verwaarloosbaar is en dat daarom geen maatreoelen
nodig zijn om schade te voorkomen. Omdat de schade door bode^mbeweginq ^
voÏTen^<;

f

Sasvoorkomen Opeinde is ingedeeld in risicocategorie I

d. ?ei,lgheir;o:;“l™„Sn'S i" dltgeJS^ir"
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Winningsplan
Schadelijke effecten op natuur en milieu door bodemdaling of -trilling worden oo
niet^verwaclU^^^'^^^ bodemdaling en de verwaarloosbare kans op een beving.
Bij de productie uit het Opeinde reservoir wordt een maximale bodemdaling van
minder dan 1 centimeter verwacht. Bodemdaling is een heel geleidelijk proces. De
opbouw van de dalingskom aan het oppervlak duurt jaren, zodat geen plotselinge
veranderingen plaatsvinden. De bodemdaling heeft daarom geen directe effecten
op mens, natuur en milieu.
Nu de verwachte maximale bodemdaling minder dan 1 cm is, verwacht Vermilion
geen effecten op de waterhuishouding als gevolg van de bodemdaling door
gaswinning uit het Opeinde aardgasvoorkomen.
Het voorkomen is niet gelegen onder (of nabij) Natura-2000 gebieden of
grondwaterbeschermingsgebieden. Er is dus geen invloed van de winning uit
Opeinde op deze natuur.
Adviezen
Advies SodM
SodM stelt op basis van deze informatie vindt dat het risico op nadelige gevolgen
voor het milieu beperkt is. SodM ziet daarom geen aanleiding aanvullende
voorwaarden op dit punt te adviseren.
Advies Wetterskio Fryslan
Het Wetterskip Fryslan is van mening dat in het gaswinningsgebied met de
verwachte geringe bodemdaling zich geen problemen voordoen ten aanzien van
de waterhuishouding en heeft daarom vanuit een oogpunt van waterbeheer geen
overwegende bezwaren tegen de voorgenomen nieuwe gaswinning.
Beoordeling natuur en milieu
beoordeeld op mogelijke gevolgen voor natuur en milieu.
Van de onderdelen die in het winningsplan beoordeeld worden kan het onderdeel
bodembeweging mogelijk gevolgen hebben voor natuur en milieu
Bodembeweging is de verzamelnaam voor bodemdaling en bodemtrillingen.
Eventuele bodemdaling kan de waterhuishouding namelijk beïnvloeden. Door
bodeni^daling wordt de hoogte van het waterpeil in absolute zin niet beïnvloed
maar bodemdaling kan wel gevolgen hebben voor het waterpeil in relatieve zin
dat wil zeggen dat het water hoger komt te staan ten opzichte van het maaiveld
Dit kan leiden tot vernatting en daarmee tot nadelige (en voordelige) gevolgen
voor natuur en milieu. Het waterschap kan deze gevolgen tegengaan door het
waterpeil aan te passen. Alleen bij uitzonderlijk zware trillingen zou een
bodemtriiling gevoigen kunnen hebben voor natuur en milieu Dat is bii
gaswinning uit het gasveld Opeinde niet aan de orde.
Vermilion geeft aan dat schadelijke effecten op natuur en milieu door bodemdaling
of-trMImg, op grond van de geringe bodemdaling en de verwaarloosbare kans op
een beving, met worden verwacht. De minister constateert dat het Wetterskio
Fryslan geen problemen verwacht voor de waterhuishouding.
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gevolgen verwacht worden voor natuur en milieu.
Vermilion heeft ook een omgevingsvergunning voor de inrichting, waarbinnen het
mijnbouwwerk de daadwerkelijke gaswinning en daarmee verband houdende
werkzaamheden plaatsvinden (de zogenaamde installatie). In het kader van de
omgevingsvergunning zijn de bovengrondse gevolgen van de daadwerkeliike
voor
Het gasveld Opeinde is niet gelegen onder Natura 2000 gebieden of door de
provincie aangewezen grondwaterbeschermingsgebieden
datbeoordeelt, mede op basis van het advies van het Wetterskip Frysiân,
worden "emacht!'®"

5.6.

Overig

Adviezen
Advies Miinraad
De Mijnraad adviseert om in te stemmen met het winningsplan Vermiiion De
Tn's^^m
terinzagelegging van%et ontwerp
instemrningsbesluit en onderliggende stukken, zoals de adviezen van de
overheden, een beschrijving van het procesverloop ter inzage te leggen.
Advies IVettersAr/p Frvsiän
Het Wetterskip Fryslan vraagt om, in het kader van de energietransitie
terughoudend te zijn met instemmingen voor wijzigingen van bestaande
^raaTS^r
T ^o^name van bodemdaling tot gevolg hebben. Tevens
vraagt het Wetterskip Fryslan om in voorkomende gevallen een actuele en
bodemdalingskaart toe te voegen zodat cumulatie, ook van
verschillende operators, goed kan worden waargenomen en voortaan weer een
adviesterm,jr van 14 weken te hanteren. Wetterskip Fryslan geeft aan dat per
wTs lée?gTgeven.”"
"'»'0 Sän9evtild, maar dat die niet grafisch

Advies provincie FrvaiAn
De provincie Fryslan is van mening dat er in de provincie Fryslan geen nieuwe
gaswinningen moeten komen. Mocht de minister ondanks dit advies toch ov^rqaan
instemming, dan verzoekt de provincie dat de instemming
met dit winningsplan gepaard gaat met besluitvorming die duidelijkheid scheot
over de mgestemde situatie met motivering In de ove™eglpge„! voorwaarSeS
voor een goede communicatie met inwoners en het zorgdragen voor een goede
ve delmg van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er oorba?en
ntr h
gaswinningsgebied. De provincie Frysiân geeft aan dat zij
InpÏ
hT' '°"9^'^kelijke informatie en kaarten die inzicht geve^in al
is^vai Sr? bodemdaling en de cumulatieve prognoses voor situaties waar sprake
van beïnvloeding door verschillende gaswinningen. De provincie schrijft ve^-der
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dat in een informatiesessie op 10 juli dit gebrek door het ministerie werd
gemYakt"^
toegezegd dat deze informatie beschikbaar zou worden

Advies gemeente Tvtsierk<;tmrlif^l
uitbïelriinn'^vtrÏTV^'^H'^ vastgesteld over winningsplannen. Nieuwe plannen of
uitbreiding van bestaande plannen is niet wenselijk. Het voorliqqende
S'riP nïm" betreft enkel de verlenging van de duur van bestaande winning. Dit
acht de gemeente Tytsjerksteradiel passend binnen het bestaande beleid. De
gemeente en de raad merken op dat de gekozen periode van de adviestermijn vrij
ongelukkig is. De nieuwe Mijnwet was juist bedoeld om te zorgen voor meer^
^
transparantie en meer betrokkenheid bij besluiten rondom winningsplannen De
alnTirnnP^h H
°P ^eze manier volgens de gemeente niet
aan kunnen bijdragen. De gemeente stelt dat het winningsplan niet altijd even
ïveraml-''
het kaartmateriaal kan duidelijker, bijvoorbeeld doo? de schaal
te vergroten en meer topografie op te nemen.
Advies gemeente Smallinnerlenrl
De genneente Smallingerland merkt in haar advies op dat informatie over
bodemdaling later in de procedure is toegevoegd. De gemeente adviseert zorq te
dragen voor een goede en duidelijke uitnodiging voor de inspraakavond voor
rpTkTrïm ;
^^^"^"^^teriaal en duidelijke teksten cruciaal. Gebruik
goed kaartmateriaal in de uitnodiging. De toegevoegde kaarten zijn volgens de
gemeente van slechte kwaliteit en hebben een te kleine schaal. De gemeente
adviseert goed en duidelijk leesbaar kaartmateriaal toe te voegen en te zorgen
v^r een overzichtskaart met een begrenzing van alle winningen in de gemeente
Smallingerland en buurgemeenten, met een duidelijke benaming van de velden
De gemeente adviseert te zorgen, in combinatie met goed kaartmateriaal, voor’
begrijpelijke en goed toegankelijke teksten. De teksten zijn volgens de gemeente
van verschillende plekken worden gehaald. De
TNO Pn ? Th? ^
vervolgverzoeken om advies de bevindingen van SodM,
vatteT
worden toegevoegd of deze adviezen begrijpelijk samen te

Beoordeling overig
De rninister is zich bewust van de omgeving waarin mijnbouwactiviteiten
plaatsvinden en onderschrift het belang van de in paragraaf 5.6 opgenomen
adviespunten. Bij de beoordeling van deze adviespunten is van belang te weten
TTfrf
belangen en relevante feiten in het licht staan van het volgens
de wet te nemen besluit. De aanvraag inclusief de adviezen worden getoetst en
TpTT^ h
'
opgenomen toetsingsgronden. Uitsluitend
die onderdelen van een advies die relevant zijn voor de beoordeling van een
rpTp^TT^”^
opgenomen gronden, kunnen eventueel
leiden tot voorschriften aan het besluit. Onderdelen van een advies die zien op
andere zaken dan waar de toetsingsgronden op zien, worden gemotiveerd ion de
™oSftT:het"besL?,

Afname maatschappelijk draagvlak voor gaswinning
Het Wetterskip Fryslan vraagt, in het kader van de energietransitie naar
duurzaam, om kritisch te zijn ten aanzien van nieuwe gaswinningen.

Pagina 11 van 16

i

!

O?

Directoraat-generaal
Energie, Telecom &
Mededinging
Directie Energie en Omgeving

Het beleid voor gaswinning in Nederland, binnen het kader van de
energietransitie, is uiteengezet in hoofdstuk 2. De strekking daarvan is dat
aardgas in de transitie naar duurzaam - voor het verwarmen van een groot deel
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Bezorgdheid bevolking
De provincie Frysiân vraagt om rekening te houden met de zorgen die er onder de
bevolking leven over de veiligheid en het wantrouwen dat heerst. De minister is
zich bewust van de zorgen die er zijn en hecht mede om die reden aan een open
en transparante communicatie. De minister iicht dit toe in de subparagraaf
communicatie.
Wat betreft de betrokkenheid van burgers en informatie voor burgers bij alle fasen
van de gaswinning wijst de minister op het volgende.
Op basis van aanbevelingen van het OVV-rapport, zoals overgenomen door het
Kabinet (Kamerstukken II 2014/2015, 33 529, nr. 143), wordt het
burgerperspectief herkenbaar worden meegenomen in de besluitvorming. Om
gevoig te geven aan de aanbevelingen van de OVV is een herziening van de
Mijnbouwregelgeving uitgevoerd. Deze herziening betreft een samenhangend
pakket aan wijzingen die recht moeten doen aan de maatschappelijke
vraagstukken rond mijnbouwactiviteiten.
Concreet gaat het voor de instemmingsprocedure met het winningsplan om het
adviesrecht van gemeenten en provincies. Daarnaast zijn in de huidige procedure
de huidige wettelijke adviseurs SodM en de Tcbb, alsook de provincie, gemeenten
waterschap en de Mijnraad om advies gevraagd. Voorts is er op 16 mei 2018 een '
informatiebijeenkomst georganiseerd voor decentrale overheden, en wordt er een
informatiebijeenkomst georganiseerd voor bewoners. Op deze wijze wordt
getracht het burgerperspectief nadrukkelijk mee te nemen in de besluitvorming.
Communicatie
Het Wetterskip Frysiân en de provincie Frysiân vragen om vooral ook oog te
hebben voor de communicatie met bewoners van gaswingebieden.
De minister onderschrijft dat betreffende het winningsplan Opeinde de
communicatie vanuit zowel Vermilion als de minister naar burgers zorgvuldig en
publieksvriendelijk moet, zodat burgers gedegen, consistent en transparant
worden geïnformeerd over de (gevolgen van de) gaswinning. De inzet van de
minister is erop gericht om te communiceren in samenwerking met Vermilion en
de betrokken decentrale overheden, waarbij de betrokken partijen hierover
nadere afspraken dienen te maken. De advisering van de decentrale overheden
over het winningsplan en de reactie van de minister daarop, kunnen mogelijk ook
behulpzaam zijn in de communicatie met de burger.
In de periode waarin het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage ligt, wordt tevens
een informatiebijeenkomst in de regio georganiseerd. Tijdens deze
informatiebijeenkomst zal het ook mogelijk zijn om mondeling zienswijzen in te
dienen. Deze werkwijze is erop gericht de andere overheden en het
burgerperspectief nadrukkelijker mee te nemen in het door de minister te nemen
besluit op een verzoek om in te stemmen met een winningsplan.
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koepelorganisatie van Nederlandse gasproducenten (NOGEPA), waar ook
Vermillon bij is aangesloten, een 'Gedragscode gaswinning kleine velden' is
uitgebracht waarin hoofdstuk 5 afspraken bevat over goede, open en transparante
communicatie en contact met de omgeving.
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Het ontbreken van toegankelijke informatie en kaarten bij het winningsplan die
inzicht geven in al opgetreden bodemdaling en de cumulatieve prognoses voor
situaties waar sprake is van beïnvloeding door verschillende gaswinningen is door
de minister onderkend en deze informatie is beschikbaar gemaakt in de vorm van
een kaart met de cumulatieve bodemdaling door gaswinning Opeinde en
omringende velden samen, inclusief een toelichting.
Informatisa vond
Een uitnodiging voor de informatieavond van het winningsplan Opeinde is als
kennisgeving gepubliceerd in lokale huis-aan-huis bladen. In de kennisgeving is
een kaart opgenomen met daarin de ligging van het gasveld Opeinde inclusief
bovengrondse topografische referentiekaders, zodat voor een ieder duidelijk is of
de gaswinning in zijn of haar interessegebied is gelegen en het zinvol wordt
geacht naar de informatieavond te komen. De informatieavond voor het
winninpplan Opeinde is gecombineerd met het winningsplan Opeinde-Zuid en
Middelburen.
Lusten en lasten
De provincie Frysiân adviseert om zorg te dragen voor een goede verdeling van
lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten terugvloeien naar
het gebied. De minister wijst erop dat hoofdstuk 7 van de 'Gedragscode
gaswinning kleine velden' afspraken bevat over de maatregelen (lusten) in de
omgeving van een mijnbouwlocatie. Enerzijds kunnen lokale of regionale
ondernemers betrokken worden in de uitvoering van een project en anderzijds
stelt de initiatiefnemer kennis en middelen beschikbaar om samenspraak met de
omgeving uitgewerkt in een Project-afstemmingsprogramma.

6. Zienswijzen
Dit besluit zal met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb worden voorbereid:
op 25 april 2018 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp
gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in
enkele huis-aan-huisbladen en langs elektronische weg;
op 25 april 2018 is door de minister een ontwerp van hét besiuit aan
Vermihon gezonden;
'

^
2018 ter inzage
liggen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in het
gemeentehuis van Smailingerland en Tytsjerksteradiel.
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Opeinde
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

8. Eindbeoordeling
Gelet op het winningsplan en de adviezen komt de minister samenvattend tot de
volgende voorlopige beoordeling van het winningsplan.
Planmatig beheer
''3'" een efficiënte winning
van de delfstof zonder dat een andere gebruiksvorm van de ondergrond
ongewenst onmogelijk wordt gemaakt. De minister stelt vast dat SodM, mede oo
basis van een hiertoe door TNO uitgebracht advies, concludeert dat het
winningsplan Opeinde voldoet aan de wettelijke eisen en overeenstemt met de
principes van planmatig beheer. Het gasveld Opeinde betreft een bestaande
winning binnen een bestaande vergunning. Tevens zijn geen andere
voorzien. Continuering van gaswinning van
het Opemde gasveld past dan ook in het planmatig gebruik en beheer van de
ondergrond Gelet hierop ziet de minister geen aanleiding om in het belang van
het planmatig gebruik of beheer van delfstoffen de instemming met het ^
winningsplan geheel of gedeeltelijk te weigeren of om hieraan voorschriften of
beperkingen te verbinden.
Bodemdaling

berekeningen en de daaruit voortvloeiende resultaten. Voor het Opeinde
rnr!uo°hnHmaximale bodemdaling van 1 cm verwacht met een
hi
inclusief onzekerheidsmarge die minderden 7 cm is. Vermilion
heeft in het winningsplan opgenomen om ook de bodemdalingsmetingen uit 2013
m de monitoring van de bodemdaling te betrekken; hiermee wordt tegemoet
gekomen aan het advies van de Mijnraad. De minister stelt, mede op basis van de
af nlefdTnoT
verwachten bodemdaling gLn
aanleiding geeft tot het opnemen van aanvullende voorschriften.
Bodemtrillina
Met betrekking tot de bodemtrillingen stelt de minister vast dat Vermilion voor het
winningsplan Opeinde de SRA conform de leidraad heeft uitgevoerd. SodM en TNO
kunnen zich vinden in het resultaat. De kans dat zich een bLing voordoet fis
gevolg van gaswinning uit het gasvoorkomen Opeinde is verwaarloosbaar en de
minister acht de voorgestelde monitoring via het KNMI netwerk voldoende.
Schade door bodemheweaina
De minister stelt vast dat TNO zich kan vinden in de toedeling tot de laagste
risicogroep (categorie 1). De indeling in categorie 1 betekent dat de kans op
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b°demtrillingen of bodemdaling klein is. Indien er schade

CmSfon aa“„?p°akSur""'"''
De minister concludeert dat uit de uitgebrachte adviezen volgt dat de kans oo
schade aan gebouwen en openbare infrastructuur door bodembeweqino
vooTkomen^^^^*"
daarom geen maatregelen nodig zijn om schade te
De niinister schrijft een opname voor, van de bouwkundige staat van een na
overleg met de gemeente vast te stellen, representatieve selectie van voor
bodembeweging gevoelige bouwwerken binnen het gebied waar bodembeweginq
in d?t bSuit "
voordoen en heeft dit als artikel 2 opgenomen

Natuur en milieu
pnn^n
maximale totale bodemdaling van 7 cm en de afwezigheid van
hn^H I
grondwaterbeschermingsgebieden binnen de invioedsfœr van
natuuT e„
Met betrekking tot bodemtrillingen valt het aardbevingsrisico voor het
gasvoorkomen Opeinde in categorie I. Gezien de kans op aardbevingen met
té^vérwTchtln
gevolgen voor natuur en milieu

O veria
Uit de overige adviezen is gebleken dat een goede communicatie tussen Vermilion
en de bewoners essentieel is om de bezorgdheid van de bewoners te begriioen en
^ïblrTkTenP^r minister faciliteert hierin dooreen informatiebijeenkomïvoor
aMe betrokkenen te organiseren. De inzet van de minister is erop gericht om tot
Vermillon
Conclusie
9^®" aanleiding om in het belang van de
veiligheid voor omwonenden of het voorkómen van schade aan gebouwen of
infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, in het belang van planmatig
nahiiï^H^ beheer van delfstoffen, of in het belang van de gevolgen voor milieu of
natuur, de instemming met het winningsplan geheel of gedeeltdijk te weigeren.
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vanuit het gasvoorkomen Opeinde conform artikel 34, eerste lid, van de
winnmgsplan,
Gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, tweede iid, van de Mbw;
Besluit:
Artikel 1
nflT
Netheriands B.V. ingediende winningsplan voor
Opeinde gedateerd 4 juli 2017, met een looptijd tot in 2028 en een maximaal te
bSoeld
instemming als
bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet.
Artikel 2
Ten^nde eventuele toekomstige schade aan bouwwerken door de gaswinning uit
het Opeinde gasveld beter te kunnen aantonen, zorgt Vermilion Energy
Netherlands B.V ervoor dat binnen 12 maanden na de dag dat dit besluit in
werking is getreden een opname is uitgevoerd naar de bouwkundige staat van
een, na overleg met de gemeente vast te stellen, representatieve selectie van
voor bodembewegmg gevoelige bouwwerken gelegen binnen het gebied waar
bodembeweging als gevolg van de gaswinning zich kan voordoen. Voorafgaand
aan de opname overlegt Vermilion een plan van aanpak voor de opname Ln de
Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het plan van aanpak die^g
Sïde minfsS

'^stemmingsbesluit in werking is getreden overgelegd te zijn

in 5tBr van Economische Zaken en Klimaat,
“
ezfe:

rgie en Omgeving
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