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advies op addendum Winningsplan Vinkega
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Op 27 september 2019 ontvingen wij uw verzoek om advies op het aangepast addendum op
het winningsplan voor het gasveld Vinkega en het concept-instemmingsbesluit daarop. Het
mijnbouwbedrijf Vermilion Energy heeft de aanvulling op het winningsplan via een addendum
op 30 november 2018 ingediend bij uw ministerie.
Dit addendum geeft een gewijzigde prognose in de bodemdaling en een wijziging in de be
oordeling van de effecten. Volgens de nieuwe prognose loopt de bodemdalingscontour ver
der naar het zuidoosten dan in het winningsplan van 2016 is aangegeven. De maximale winningsduur en de maximale hoeveelheid te winnen gas blijft ongewijzigd.
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In afwachting van de besluitvorming op de aanpassing van het winningsplan ligt de winning
uit het gasveld Vinkega nu stil.
De behandeling van uw verzoek hebben wij afgestemd met provincie Drenthe, provincie
Overijssel, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Wetterskip Fryslân, gemeente Westerveld
en gemeente Steenwijkerland.
Zoals u bekend zijn wij tegen nieuwe gaswinningen in Fryslân, maar wij volgen de ontwikke
lingen bij bestaande gaswinningen ook kritisch. Wij blijven daarbij opkomen en aandacht vra
gen voor de zorgen over de effecten van gaswinning op onze inwoners. Ons standpunt hier
over hebben wij verwoord in de motie van PS van 21 januari 2015. (nr. 1039) en het Manifest
Friese overheden over Gas- en Zoutwinning.
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Addendum
De nieuwe dalingskom die volgens de prognose gaat ontstaan geeft een maximale bodem
daling aan van 5 cm. De daling is aanzienlijk meer dan in het oorspronkelijke winningsplan is
aangegeven. De mogelijke daling van 5 cm gaat dan richting de kritische grens waarop het
invloed krijgt op het watersysteem.
Het instemmingsbesluit op het winningsplan Vinkega van 2016 is genomen op 11 juli 2018.
Vermilion heeft daarmee aangegeven dat ruim voor de instemming op het winningsplan de
gegevens ten aanzien van de onjuiste bodemdalingsprognose al beschikbaar waren. Een
belangrijke vraag die bij ons leeft is: Hoe kan het dat wij des tijds de onjuiste gegevens terte
advisering hebben ontvangen terwijl de nieuwe gegevens al beschikbaar waren? Op het mo
ment van besluitvorming hadden wij die gegevens al kunnen hebben.
Voor het betreffende gasveld is in die tijd een beroepsprocedure doorlopen bij de gemeente
Weststellingwerf. Gedurende die beroepsprocedure is ook de procedure voor het addendum
gestart. Zoals wij u ook al hebben laten weten in het winningsplan Weststellingwerf vinden
wij deze werkwijze onbegrijpelijk ten aanzien van de maatschappelijke zorgen en het wan
trouwen dat bestaat tegen de mogelijke effecten van gaswinning op inwoners.
Uit het addendum kunnen wij onvoldoende opmaken wat de oorzaak is dat de bodemda
lingsprognose nu bijgesteld is. Omdat bij het winningsplan al een addendum zat dat gericht
was op de onzekerheid van de bodemdaling zou het aannemelijk zijn om hiervoor een ver
klaring te geven. Wij verzoeken u daarom om inzage te geven in de omstandigheden van het
bijstellen van de bodemdalingscontour. Zeker omdat in de omgeving van het Vinkega voor
komen nog meerdere voorkomens liggen waar momenteel procedures voor lopen zoals De
Blesse en Blesdijke.
De bodemdaling wordt geschat op maximaal 5 cm over een periode tot 2035 in een gecumu
leerde daling. Het SodM geeft in haar advies aan dat de gecumuleerde daling groter kan zijn
dan 5 cm. Bij het vorige winningsplan ontstond al onzekerheid over de bodemdaling. In een
aanvullend addendum wordt wederom een bijstelling gedaan over de bodemdaling en de
verwachting van SodM is dat de bodemdaling nog meer kan zijn. Er blijft dus onduidelijkheid
bestaan en dit raakt ook het vertrouwen in de stabiliteit en lange termijn effecten op de om
geving van dit gasveld Vinkega.
Advies
Belangrijke thema’s die spelen bij omwonenden van gaswinningsgebieden zijn zorgen over
bodembeweging en de mogelijke gevolgen daarvan voor eigen woningen. Ook leven er zor
gen over veiligheid en er heerst wantrouwen. Het op een zorgvuldige wijze betrekken van de
omgeving, informatie delen en daarover in gesprek gaan dragen bij aan het herstel van ver
trouwen en het vergroten van het veiligheidsgevoel. Het monitoren van bodembeweging, nul
metingen en het betrekken en informeren van inwoners daarover spelen daarbij een belang
rijke rol. Dit geldt voor alle fasen van de gaswinning; van opsporen en winning tot beëindi
ging van de gaswinning.
Wij adviseren u, gelet op ons standpunt over gaswinningen, om niet mee te werken aan ge
vraagde instemming op het addendum van het winningsplan. Dit met name omdat wij con
stateren dat er verandering op verandering plaatsvindt en het oorspronkelijke winningsplan
nog niet onherroepelijk is. Door op deze wijze een procedure te doorlopen draagt het proces
niet bij aan het verbeteren van het vertrouwen van inwoners.
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K' Mocht u ondanks ons advies toch overgaan tot het verlenen van instemming, dan verzoeken
' i wij met nadruk dat uw instemming met dit addendum gepaard gaat met de voorwaarde dat
goede communicatie met inwoners plaatsvindt. Dit sluit aan bij de uitspraak van de Raad van
State van 19 april 2017 over project gaswinning Oppenhuizen. Wij verzoeken u bij uw be
sluitvorming over het winningsplan rekening te houden met deze uitspraak van de Raad
State.
Daarnaast staan omwonenden staan veelal afwijzend en wantrouwend tegenover plannen
voor gaswinningen. Zij vinden dat lokaal de lasten worden gedragen voor het belang van Ne
derland als geheel. Mijnbouwactiviteiten brengen met zich mee dat er in zekere mate regio
nale of lokale belasting is. Schade wordt vergoed, maar inwoners ervaren extra ongemak en
zorgen waar ze niet om hebben gevraagd en waar niets tegenover staat. Het belang van
mijnbouwactiviteiten voor de Nederlandse samenleving is evident. Wij adviseren u zorg te
dragen voor een goede verdeling van lusten, lasten en zeggenschap bij mijnbouwactiviteiten.
Verder adviseren wij u om en het uitvoeren van 0-metingen uit te voeren, waarbij er ook ba
ten en investeringen terugvloeien naar het gaswinningsgebied.
Wij zijn van mening dat wij u hierbij een zorgvuldig advies doen toekomen en verwachten dat
u dit advies meeneemt in uw besluitvorming.

Gedeputeerde Staten van Fryslân,

MBA MCM, secretaris
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