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: Toezegging winningsplannen gaswinning

Geachte Statenleden,

In uw vergadering van 27 september 2017 hebben wij uw Staten toegezegd onze mondelin-
ge beantwoording van de vragen over gaswinning Opeinde schriftelijk aan u te zullen beves-
tigen. Bovendien ontvangt u bijgevoegd een overzicht van in procedure zijn winningsplannen
in Fryslan en informeren wij u in deze brief over de vordering van het onderzoek naar gas-
winning Opeinde van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De toezending van de antwoor-
den op de mondelinge vragen heeft helaas langer geduurd dan gebruikelijk. Daarvoor onze
excuses.

De mondelinge vragen zijn in de vergadering door portefeuillehouder Schrier in de eerste
termijn als volgt beantwoord.

Het is de taak van GS om de minister te adviseren over mijnbouwactiviteiten. Dat
hebben we gedaan met ons advies over winningsplan Opeinde. In dat advies heeft
GS erop gewezen dat het voor ons onduidelijk is hoe het precies zit met de rechtma-
tigheid. Het is de verantwoordelijkheid van GS om daarop op te wijzen, zonder daarbij
op de stoel van de toezichthouder te gaan zitten. De vraag of er sprake is van een il-
legale situa tie zal de toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) moeten be-
antwoorden. Met het aan de kaakstellen van de geconstateerde onduidelijkheden
over de rechtmatigheid heeft GS op zorgvuldige wijze en passend bij de rol van GS
gehandeld. Het is nu aan de toezichthouder om te beoordelen of er al dan niet sprake
is van een illegale situatie. En daar dan ook vervolgens naar te handelen. Wij hebben
contact met EZ en SodM gehad over de status van het onderzoek. Lopende het on-
derzoek van SodM doen beide organisaties geen mededelingen over de inhoud. Zo-
dra er een uitkomst van het onderzoek is, zal GS dat met PS delen.
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Net voor de zomervakantie heeft minister van EZ een lijst opgesteld met aanvragen
voor wijziging van winningsplannen die bij EZ in behandeling zijn. Daarin staat bij elke
plan wat de reden is van actualisatie en wat de status is in de procedure. Wat niet bij
elke aanvraag concreet vermeldt staat is de looptijd van de vigerende instemmings-
besluiten. Daar schort het op dit moment aan, zoals (waarschijnlijk) bleek uit ons ei-
gen onderzoek naar de onderliggende instemmingsbesluiten. Goed om te vermelden
is dat provincies pas per 1 januari 2017 deze wettelijke adviesrol hebben. Sinds wij
die adviesrol hebben geven wij die adviezen ook. Via de website NLOG (Nederlands
olie- en gasplatform) kun je wel kijken hoe de winningsplannen in het verleden zijn
verleend, maar we weten niet of deze informatie correct en accuraat is. Wij hebben
het ministerie daarop aangesproken en gevergd dat ze de actualisatie snel ter hand
gaan nemen. Mochten wij zo'n nieuwe lijst krijgen, dan zuflen wij die uiteraard met u
delen.

BU Opeinde is geen sprake van een nieuwe winning. Er wordt al sinds 1976 gas ge-
wonnen. Wij handelen in overeenstemming met het Coalitieakkoord. Daarin staat dat
de provincie tegen nieuwe gaswinningen is, maar ook bij bestaande winningen zijn wij
kritisch en geven wij onze kritiek aan het ministerie als zaken aan ons worden voor-
gelegd.

lk vind het ontzettend belangrijk hoe de burger wordt betrokken. In het winningsplan
moet voor de mensen die in het gebied won en de burger duidelijk zijn wat er precies
gaat gebeuren en welke gevolgen dat voor hen zal hebben. Die voorwaarden moet
EZ duidelijk stellen aan de mijnbouwbedrijven. Dat mensen duidelijk hebben wat er in
hun omgeving gebeurd.

lk weet dat het thema ontzettend maatschappelijk en politiek gevoelig ligt, maar ad-
viezen geven is een uitvoerend taak van GS. Die taak voeren wij uit conform het Coa-
litieakkoord, maar daamaast zijn wij ook kritisch bij de bestaande gaswinningen. Wat
we wel moeten vaststellen dat de bevoegdheid uiteindelijk bij EZ ligt en het toezicht
bij SodM. Als wij dingen signaleren, leggen wij dat daar neer en vervolgens moet de
toezichthouder daarmee aan de slag gaan. Zodra wij antwoord hebben van SodM,
brengen wij u daarvan op de hoogte.

lk wil toch de lijn vasthouden die we nu hebben, het is een bevoegdheid van GS,
maar natuurlijk zullen we in situaties waar de mijnbouwbedruven zich niet houden aan
de regelgeving wij de staten zullen informeren.

Aanvullende vragen in de tweede termijn zijn door portefeuillehouder Schrier als volgt be-
antwoord.

Het kritisch blijven volgen doen wij door adviezen te geven. Met de adviezen leggen
wij de dingen die wij signaleren neer bij het ministerie van EZ en de toezichthouder
SodM.

Zoals de situatie nu voorligt, is dat er nog 1% nog van oorspronkelijke hoeveelheid
gas in het veld zit. De nieuwe winningsaanvraag is erop de gebaseerd om die hoe-
veelheid gas nog uit het veld te ha/en.
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lk wil wel toezeggen dat als GS advies geeft aan het ministerie, wij deze in kopie aan
u verzenden.

Vorig jaar hebben we samen met de gemeenten een manifest gemaakt over gaswin-
ning in Frysla n. We trekken goed op met de gemeenten op dit onderwerp. Wij hebben
allemaal hetzelfde belang, dat is het belang van onze Friese inwoners. Daar zetten
wij ons hard voor in.

Van gedogen kan nooit sprake zijn want ook mijnbouwbedrijven moeten zich aan de
wet houden. Als wij dingen signaleren geven wij dat door in onze adviezen. SodM
moet dan handhaven als er illegaal gewonnen wordt en dan moeten ze de winning
stopzetten.

De ant woorden op de vragen worden u schriftelijk toe gestuurd.

Onlangs hebben wij weer contact gehad met SodM over de vorderingen in het onderzoek
naar de rechtmatigheid van gaswinning Opeinde. SodM heeft de situatie onderzocht en komt
daarbij op het volgende. Voor SodM is er op dit moment geen aanleiding tot het doen van
verder onderzoek naar de vermeende overschrijding van de duur van de winning bij Opein-
de. SodM heeft vanwege de zorg voor de veiligheid en gezondheid voor mens en milieu ge-
keken naar de productie uit Opeinde. Hieruit is gebleken dat de huidige productie nog binnen
de toegestane productie blijft. Verder heeft SodM laten meewegen dat Vermilion in juni 2016
een winningsplan heeft ingediend dat in procedure is en binnen afzienbare tijd tot besluit-
vorming zal leiden.

Wij vertrouwen er op u op deze wijze voldoende te hebben geInformeerd.

Gedeputeerde Staten van Fryslan,

R.E. Bouius - Riemersma MBA MCM, secretaris
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Winningsplannen provincie Friesland
Status 4 december 2017

1) In behandeling
Winninqsplan Westerveld
Gaswinning uit het Westerveld systeem vindt al ruim dertig jaar plaats en bevindt zich in de eindfase.
Het winningsplan Westerveld betreft een actualisering van het vigerende winningsplan voor de
bestaande gaswinning. De redenen voor de actualisatie zijn: een (vernieuwde) seismische
risicoanalyse, de stopzetting van de gasproductie uit de gasvelden Appelscha, Roden en Norg-Zuid,
een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen, en voorziene activiteiten om de
productie in stand te houden tot 2023 met een uitloop tot 2028. Op het winningsplan is de brief van
29 juni 2016 van toepassing. In die brief heeft de minister van EZ aan de mijnbouwonderneming laten
weten dat zij, in afwachting van de formele behandeling van het gewijzigde winningsplan op basis van
de gewijzigde wet, de productie mochten voortzetten. Dit is nadat uit analyses van TNO was gebleken
dat de veiligheid niet in het geding was. Voor de behandeling van het winningsplan Westerveld wordt
de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Het winningsplan Westerveld is in
behandeling genomen en alle adviezen zijn ingewonnen en het ontwerp-instemmingsbesluit heeft ter
inzage gelegen. Momenteel worden de nota van antwoord opgesteld en zal vervolgens beschikking
worden opgesteld.

Winninqsplan Vinkeqa
Uit het Vinkega gasveld wordt sinds 2011 gas gewonnen vanaf de locatie Vinkega 1 in de gemeente
Weststellingwerf. De verwachte productieduur is tot en met 2032. Het winningsplan Vinkega betreft
een actualisering van het vigerende winningsplan voor de bestaande gaswinning. De redenen voor de
actualisatie zijn: de winningsperiode verlengen van 2028 naar 2032, een (vernieuwde) seismische
risicoanalyse en een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen. Op het winningsplan
is de brief van 29 juni 2016 van toepassing. In die brief heeft de minister van EZ aan de
mijnbouwonderneming laten weten dat zij, in afwachting van de formele behandeling van het
gewijzigde winningsplan op basis van de gewijzigde wet, de productie mochten voortzetten. Dit is
nadat uit analyses van TNO was gebleken dat de veiligheid niet in het geding was. Voor de
behandeling van het winningsplan Vinkega wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
gevolgd. Het winningsplan Vinkega is in behandeling genomen en de adviseurs hebben hun adviezen
uitgebracht. Het ontwerp instemmingsbesluit op het winningsplan ligt ter inzage bij de betrokken
gemeentes tot en met 15 december 2017. 23 november 2017 en 6 december 2017 zijn er
informatieavonden voor dit winningsplan georganiseerd.

Winninqsplan Lanqezwaaq
Uit het Langezwaag gasveld wordt sinds 2013 gas gewonnen vanaf de locatie Langezwaag-1 in de
gemeente Opsterland. Het winningsplan Langezwaag is een actualisatie van een bestaand
winningsplan. De reden van actualisatie is de voortzetting van de productie met een bijgestelde
productieverwachting ten opzichte van de afgegeven verwachting uit 2012, een (vernieuwde)
seismische risicoanalyse en de bodemdalingsprofielen zijn geactualiseerd. Op het winningsplan
Langezwaag is de brief van 29 juni 2016 van toepassing. In die brief heeft de minister van EZ aan de
mijnbouwonderneming laten weten dat zij, in afwachting van de formele behandeling van het
gewijzigde winningsplan op basis van de gewijzigde wet, de productie mochten voortzetten. Dit is
nadat uit analyses van TNO was gebleken dat de veiligheid niet in het geding was. Het winningsplan is
in behandeling genomen en alle adviseurs hebben advies uitgebracht. Het ontwerp
instemmingsbesluit ligt ter inzage bij de betrokken gemeentes tot en met 14 december 2017. Op 29
november 2017 is de informatieavond georganiseerd.

Winninqsplan Zuidwal
Uit het gasveld Zuidwal wordt sinds 1988 gas geproduceerd. De gaswinning bevindt zich in de
eindfase. Het gas wordt gewonnen vanaf het Zuidwal platform in de westelijke Waddenzee 15 km ten
zuidoosten van Vlieland en 17 km ten westen van Harlingen. Het winningsplan Zuidwal is een
actualisatie van een bestaand winningsplan. De redenen voor de wijziging zijn: de winningsperiode
verlengen, een (vernieuwde) seismische risicoanalyse en een actualisatie van productie- en
bodemdalingsvoorspellingen. Op het winningsplan Zuidwal is de brief van 29 juni 2016 van



toepassing. In die brief heeft de minister van EZ aan de mijnbouwonderneming laten weten dat zij, in
afwachting van de formele behandeling van het gewijzigde winningsplan op basis van de gewijzigde
wet, de productie mochten voortzetten. Dit is nadat uit analyses van TNO was gebleken dat de
veiligheid niet in het geding was. Het winningsplan is in behandeling genomen en de adviseurs
hebben hun advies uitgebracht. De ter inzage legging voor het ontwerp instemmingsbesluit voor dit
winningsplan is voorbij en momenteel wordt aan de nota van antwoord en het definitieve besluit
gewerkt..

Winninqsplan Tietjerk
Sinds 1974 wordt er gas geproduceerd vanaf de gaswinlocaties Tietjerksteradeel en Suawoude. Het
winningsplan Tietjerk is een actualisatie van een bestaand winningsplan. Actualisering is nodig omdat
het vigerende instemmingsbesluit 'uit de tijd loopt'. Op het winningsplan Tietjerk is de brief van 29
juni 2016 van toepassing. In die brief heeft de minister van EZ aan de mijnbouwonderneming laten
weten dat zij, in afwachting van de formele behandeling van het gewijzigde winningsplan op basis van
de gewijzigde wet, de productie mochten voortzetten. Dit is nadat uit analyses van TNO was gebleken
dat de veiligheid niet in het geding was. Het winningsplan is in behandeling genomen en de adviseurs
hebben advies uitgebracht. Momenteel wordt er gewerkt aan een besluit.

Winninqsplan Opeinde-Zuid & Middelburen
Sinds 1980 wordt er gas gewonnen door gaswinputten vanaf locatie gelegen nabij industriegebied `De
Haven'. Het winningsplan Opeinde Zuid -Middelburen is een actualisatie van een bestaand
winningsplan. De reden van actualisatie is de voortzetting van de productie met een bijgestelde
productieverwachting ten opzichte van de afgegeven verwachting uit 2008 en de
bodemdalingsprofielen zijn geactualiseerd. Tevens is dit verzoek aangevuld met een Seismische Risico
Analyse (SRA) naar aanleiding van de wijzigingen in de Mijnbouwwet. Voor de behandeling van het
winningsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Het winningsplan is in
behandeling genomen en alle adviseurs hebben onlangs advies uitgebracht. Momenteel wordt er
gewerkt aan een ontwerp instemmingsbesluit.

Winninqsplan Opeinde
Sinds 1976 wordt er gas gewonnen door 4 bestaande gaswinputten gelegen in Opeinde, Rottevalle en
De Tike. Het winningsplan Opeinde is een actualisering van een bestaand winningsplan. Het
geactualiseerde winningsplan beschrijft de winningsprofielen tot en met 2028. Ook zijn de
bodemdalingsprofielen geactualiseerd. Voor de behandeling van het winningsplan Opeinde wordt de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Het winningsplan is in behandeling genomen
en alle adviseurs hebben onlangs advies uitgebracht. Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerp
instemmingsbesluit.

Winninqsplan UMOG
Sinds 2010 wordt er gas gewonnen uit het gasvoorkomen Harkema, dat onderdeel is van het
winningsplan UMOG. Het UMOG-systeem omvat de ondergrondse voorkomens Marum, Opende-
Oost, Surhuisterveen, Harkema en Ureterp. Er is een verzoek ingediend tot wijziging van het
instemmingsbesluit. Het verzoek is ingediend om de verwachte winningsperiode te verlengen van de
huidige productie van 2016 naar 2024. De reden hiervoor is dat het voorkomen Harkema langzamer is
geproduceerd dan in het vigerende winningsplan werd voorspeld, waardoor er nog gas in het
voorkomen zit. Voor de behandeling zal een korte procedure gevolgd worden, waarin u 4 weken de
tijd krijgt om tot een advies te komen. Het winningsplan is in behandeling genomen en de adviseurs
hebben onlangs advies uitgebracht. Er wordt momenteel gewerkt aan een besluit.

Winninqsplan Pieterzijl-Oost
Pieterzijl-Oost is een nieuw gasveld dat in 2015 is aangeboord vanaf de Warfstermolen locatie met de
"Warfstermolen-3" put. Het winningsplan Pieterzijl-Oost betreft een winningsplan voor nieuwe
winning. Voor de behandeling van het winningsplan Pieterzijl-Oost wordt de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure gevolgd. Het winningsplan is in behandeling genomen en de adviseurs
hebben onlangs advies uitgebracht. Er wordt momenteel aan gewerkt aan een ontwerp-
instemmingsbesluit.



Winninqsplan Sonneqa-Weststellinqwerf
Het gasveld Sonnega-Weststellingwerf zal worden gewonnen vanaf de locatie Blesdijke. Deze locatie
is van 2009 tot 2013 ook in gebruik geweest voor de productie van gas uit het gasveld Blesdijke. Op
het winningsplan is de brief van 29 juni 2016 van toepassing. In die brief heeft de minister van EZ aan
de mijnbouwonderneming laten weten dat zij, in afwachting van de formele behandeling van het
gewijzigde winningsplan op basis van de gewijzigde wet, de productie mochten voortzetten. Dit is
nadat uit analyses van TNO was gebleken dat de veiligheid niet in het geding was. Het winningsplan
Sonnega-Weststellingwerf betreft een winningsplan voor nieuwe winning. Voor de behandeling van
het winningsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevolgd. Het winningsplan is
in behandeling genomen en alle adviseurs hebben hun advies uitgebracht. Momenteel ligt het
ontwerp instemmingsbesluit ter inzage bij de betrokken gemeentes tot en met 7 december 2017. Op
8 november 2017 is de informatieavond georganiseerd.

Winninqsplan Nieuwehorne
Het gasveld Nieuwehorne zal worden gewonnen vanaf de locatie Nieuwehorne 1 in de gemeente
Heerenveen en Weststellingwerf. Het winningsplan Nieuwehorne betreft een winningsplan voor
nieuwe winning. Voor de behandeling van het winningsplan wordt de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure gevolgd. Het winningsplan is in behandeling genomen en de adviezen van
alle adviseurs zijn intussen ontvangen. Momenteel wordt er gewerkt aan een ontwerp
instemmingsbesluit.

Winninqsplan Rottum
Het winningsplan Rottum betreft de gasvoorkomens Rottum-Main, Rottum-East en Nije, die nog niet
zijn aangeboord. Het plan is om het gas te produceren vanaf de productielocatie Rottum in de
gemeente Weststellingwerf. Het winningsplan Rottum betreft een winningsplan voor nieuwe winning.
Voor de behandeling van het winningsplan wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
gevolgd. Het winningsplan is in behandeling en het SodM-advies is al ontvangen. Het winningsplan ligt
momenteel ter advisering bij de decentrale overheden en de Tcbb. De procedure is voor onbepaalde
tijd opgeschort vanwege de gecoordineerde procedure met de omgevingsvergunning.

Winninqsplan Blija
Het Blija systeem omvat de gasvoorkomens Blija Ferwerderadeel, Blija Zuid en Blija Zuidoost, die via
de productielocatie Blija-Ferwerderadeel-I (BLF1) worden geproduceerd. De productielocatie BLF1 ligt
in de gemeente Ferwerderadiel in de provincie Friesland en produceert sinds 1985. Het winningsplan
Blija betreft een actualisering van het vigerende instemmingsbesluit voor de bestaande gaswinning.
De redenen voor de actualisatie zijn: de productieprognose voor het voorkomen Blija Zuid wordt nu
anders ingeschat dan in het vigerende winningsplan staat aangegeven, de winningsperiode verlengen
(t/m 2041 voor Blija Ferwerderadeel, t/m 2046 voor Blija Zuidoost en t/m 2047 voor Blija Zuid), een
(vernieuwde) seismische risicoanalyse, een actualisatie van bodemdalingsvoorspellingen en de
winningsplannen Blija (voor de voorkomens Blija Ferwerderadeel en Blija Zuidoost) en Blija Zuid
worden nu samengevoegd in een winningsplan. Het verzoek tot wijziging van het instemmingsbesluit
is ontvangen en in behandeling genomen. Er ligt een adviesverzoek bij SodM en binnenkort zal de
adviesaanvraag worden uitgezet naar de overige adviseurs.

2) Behandeling nog in beraad
Behandeling van de volgende winningsplannen is nog in beraad en nog niet concreet gepland. De
behandeling start met een adviesvraag aan al onze adviseurs waaronder uw bestuur. Voor de
behandeling van het winningsplan wordt in principe de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
gevolgd. U krijgt in die procedure 10 weken de tijd om tot een advies te komen. lndien het een
wijziging betreft van ondergeschikte aard waarbij er geen gevolgen zijn voor de bodemdaling, het
seismisch risico in de laagste categorie zit en er tevens geen andere vergunningen nodig zijn, wordt
een verkorte procedure gevolgd, waarin u 4 weken de tijd krijgt om tot uw advies te komen. Zodra
besloten is over de behandeling ontvangt u bericht.

Winninqsplan Kollum
Gaswinning uit het Kollum systeem vindt plaats sinds 2001 vanaf de gaswinlocaties Engwierum en
Kollumerpomp. Het winningsplan Kollum is een actualisatie van een bestaand winningsplan. De reden



van actualisatie is dat de daadwerkelijke productie buiten de onzekerheidsband loopt zoals vermeld in
het vigerende winningsplan. Op het winningsplan is de brief van 29 juni 2016 van toepassing. In die
brief heeft de minister van EZ aan de mijnbouwonderneming laten weten dat zij, in afwachting van de
formele behandeling van het gewijzigde winningsplan op basis van de gewijzigde wet, de productie
mochten voortzetten. Dit is nadat uit analyses van TNO was gebleken dat de veiligheid niet in het
geding was. Het winningsplan kan in behandeling worden genomen, nadat de SRA is ontvangen.

Winninqsplan Wierinqa
Gaswinning uit het Wieringa gasvoorkomen is in 2012 begonnen vanaf de gaswinlocatie Krabbeburen.
Het winningsplan Wieringa is een actualisatie van een bestaand winningsplan. De reden van
actualisatie is dat de productie prognose na het hydraulisch stimuleren van de productieput anders is
dan in het vigerende winningsplan is opgenomen. Op het winningsplan is de brief van 29 juni 2016
van toepassing. In die brief heeft de minister van EZ aan de mijnbouwonderneming laten weten dat
zij, in afwachting van de formele behandeling van het gewijzigde winningsplan op basis van de
gewijzigde wet, de productie mochten voortzetten. Dit is nadat uit analyses van TNO was gebleken
dat de veiligheid niet in het geding was. Het winningsplan kan in behandeling worden genomen,
nadat de SRA is ontvangen.

Winninqsplan NSN/M09
Het eventueel aanboren van de Nes-Noord en M09 -FA voorkomens vanaf het AME-2 satelliet
platform, dat op 2 km afstand van de kust van Ameland ligt is de reden van de indiening van dit
winningsplan. Beide voorkomens grenzen aan de westzijdes van de Ameland-Oost en Ameland-
Westgat voorkomens, die sinds 1986 in productie zijn. Op het winningsplan is de brief van 29 juni
2016 van toepassing. In die brief heeft de minister van EZ aan de mijnbouwonderneming laten weten
dat zij, in afwachting van de formele behandeling van het gewijzigde winningsplan op basis van de
gewijzigde wet, de productie mochten voortzetten. Dit is nadat uit analyses van TNO was gebleken
dat de veiligheid niet in het geding was. Het winningsplan NSN/M09 betreft een winningsplan voor
nieuwe winning. Het winningsplan kan in behandeling worden genomen, nadat de SRA is ontvangen.

3) Ingetrokken
Winninqsplan Burum-Oost
Het voorkomen Burum-Oost is in 2013 aangeboord vanaf de locatie Warfstermolen (put
Warfstermolen-2). Het winningsplan hiervoor was in 2014 ingediend, er is echter geen besluit
betreffende instemming op genomen. Vanuit het voorkomen Burum-Oost heeft geen commerciele
winning plaatsgevonden, aangezien de geboorde put onvoldoende productiecapaciteit vertoonde.
Het winningsplan is derhalve niet meer noodzakelijk. Vigerend instemmingsbesluit tot: n.v.t.


