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Behandeld door
Onderwerp: adviesverzoek inzake verzoek tot instemming met gewijzigd winningsplan Oldelamer

Geachte heer/mevrouw,
Met uw brief van 25 april 2018 heeft u ons college verzocht om advies inzake het winningsplan
“Oldelamer (gaswinlocatie Oude Maden 7 te Oldelamer).
Advies is gevraagd aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Weststellingwerf, de gemeente de Fryske Marren, het Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân.
Verder heeft u al een advies ontvangen van uw eigen adviseurs te weten: Technische commissie
bodembeweging (Tcbb), het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO.
Er zijn op de locatie Oldelamer een tweetal boorputten te weten: OLRO1 uit 1985 en OLRO2 uit 1993.
Sinds 2014 ligt de productie echter stil. U geeft als reden aan dat de druk in het gasvoorkomen te laag
is ten opzichte van de druk in de pijpleiding.
Het winningsplan is gericht op het herstarten van de productie door middel van het boren van een
aftakking vanuit één van de bestaande putten. Het winningsplan loopt tot uiterlijk 2040.
Ons advies richt zich op het volgende:
Negatief gemeentelijk standpunt nieuwe gaswinning.
De gemeenteraad van Weststellingwerf heeft in een motie van 4 maart 2019 een negatief standpunt
aangenomen inzake nieuwe boringen naar aardgas.
Op 23 april heeft ons college zich op het standpunt gesteld geen medewerking te willen verlenen aan
ontwikkelingen op het gebied van gaswinning omdat dit niet past:
•
bij ons streven naar verduurzaming:
•
binnen de energietransitie;
•
in ons beeld van het afbouwen van gaswinning in Nederland.
Wij adviseren u derhalve om niet in te stemmen met het gewijzigde winningsplan “Oldelamer”.
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Bestaand of nieuw gasveld?
Het winningsplan lijkt te laten zien dat er sprake van een nieuw gasveld. Zie o.a. de kaartjes op de
pagina’s 12 en 13. U geeft het gasvoorkomen ook een eigen naam: “Oldelamer-West”.
Tijden de bijeenkomst van afgelopen 7 mei gaven uw medewerkers en Vermilion een toelichting op
het winningsplan. Aangegeven werd dat er geen sprake is van een volledig nieuw veld, maar dat er
een verbinding is met het bestaande voorkomen.
Ons is niet helder hoe het nu zit. Ik verzoek u om duidelijkheid over de status van het veld.
Is verder de status van het gasveld relevant voor de opzet van het winningsplan?
Op de website NLOG.nI is momenteel in ieder geval enkel een gasveld zichtbaar dat bijna volledig
onder grondgebied van Weststellingwerf is gesitueerd. Het gasveld Weststellingwerf-West is niet
zichtbaar Dit pleit ons inziens voor het standpunt dat er sprake is van een nieuw gasveld.
Met het nieuwe winningsplan boort u naar gas onder de grond van de gemeente De Fryske Marren.
Waarom voert u de boring niet uit vanuit de Fryske Marren?
Omgevingsvergunning
Voor zover ons bekend moet de omgevingsvergunning voor Oldelamer nog worden ingediend.
Enkel de gemeente waarde gaswinlocatie is gesitueerd wordt door u (tot op heden) om advisering op
de omgevingsvergunning gevraagd en wordt, waar nodig, gevraagd een verklaring van geen
bedenkingen af te geven.
Wij vragen aandacht voor deze werkwijze. Het zou in onze ogen logisch zijn als de gemeente de
Fryske Marren ook wordt betrokken bij de aanvraag omgevingsvergunning.
Wij denk aan adviesrecht en besluitvorming voor de onderdelen van de omgevingsvergunning die
effect hebben op het grondgebied van de Fryske Marren.
Conclusie
Het college adviseert niet in te stemmen met het winningsplan.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend
en Wethouders

