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Onderwerp:
Advisering concept-instemmingsbesluiten
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Op 6 november 2018 hebben wij uw verzoeken ontvangen om voor 14 december 2018 advies uit te
brengen over uw concept-wijzigingen van de instemmingsbesluiten voor de gaswinning uit de
velden Grijpskerk-Zuid (NAM), Ried (Vermilion) en De Hoeve (Vermilion). Op 21 en 23 november
2018 hebben wij hetzelfde verzoek ontvangen voor de gasvelden UMOG (NAM) respectievelijk
Blesdijke (Vermilion).
In uw adviesverzoeken licht u toe dat de gevraagde wijzigingen van de instemmingsbesluiten van
ondergeschikte aard zijn omdat zij enkel betrekking hebben op wijzigingen van de verwachte
einddatum en derhalve de productieduur van de volgende gaswinningen:
• GriJpskerk-Zuid, einde productieperiode wordt 2023 in plaats van 2017;
• Ried, einde productieperiode wordt 2022 in plaats van 2019;
• De Hoeve, einde productieperiode wordt 2027 in plaats van = niet vermeld;
• UMOG, einde productieperiode wordt 2028 in plaats van 2018;
• Blesdijke, einde productieperiode wordt 2024 in plaats van = niet vermeld.
Er vinden verder geen activiteiten plaats die inhoudelijke aanpassingen van de winningsplannen
vergen.
In uw concept-besluiten stelt u vast dat door verlenging van de productieduur de reeds eerder
toegestane productiehoeveelheden en bodemdaling niet worden overschreden en niet leiden tot
een andere beoordeling van de effecten van de bodemdaling. Daarom wordt de wijziging van de
instemmingsbesluiten voorbereid met toepassing van de "korte procedure" van hoofdstuk 4 van
de Awb. Naaraanleiding daarvan het volgende.
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Hoewel de wijzigingen van de instemmingsbesluiten enkel betrekking hebben op verandering van
de einddatum van de reeds toegestane productie en verder geen wijzigingen met zich
meebrengen, willen wij ook in dit verband laten weten dat wij de doelstellingen voor de
energietransitie ondersteunen, mét bijbehorende afbouw van het gebruik van fossiele
brandstoffen. Het zijn immers 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.
Zoals gezegd is met de onderhavige gaswinningen en bijbehorende bodemdaling al eerder
ingestemd. Gelet daarop volstaan wij nu met het kennisnemen van de voorliggende concept
besluiten en het aangeven van onze voorkeur voor het beperken of afbouwen van gaswinningen.
Wij vertrouwen erop u hiermee van dienst te zijn en gaan er vanuit dat uw ministerie bij negatieve
afwijkingen van de bodemdalingsprognoses adequate maatregelen treft en ons daarover
informeert.
Hoogachten^
het dagelijks b^tuur van Wetterskip Frysiân,
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