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Underwerp
Winningsplan Tietjerk

Wy stelle jo foar kennis te nimmen fan:
De zienswijze van het college tegen het winningsplan Tietjerk

Koarte gearfetting
Door Vermilion is een gewijzigd gaswinningsplan Tietjerk aan de minister ter goedkeuring 
voorgelegd. De minister heeft het college van B&W op grond van de Mijnbouwwet gevraagd 
advies te geven. Uw raad wordt geïnformeerd over het afgegeven advies.

Ynlieding
Het gewijzigd winningsplan Tietjerk betekent een (samengevoegd) en gewijzigd winningsplan 
voor:

- Gasveld Tietjerksteradeel-Rotliegend (vanaf 1974 in gebruik);
- Gasveld Tietjerksteradeel-Vlieland (vanaf 1977 in gebruik);
- Gasveld Suawoude (vanaf 1984 in gebruik).

Het winningsplan betekent dat:
- nog tot 2050 gas kan worden gewonnen;
- daarbij nieuwe deelvoorkomens en prospects worden aangeboord die ook deels onder de 

gemeente Achtkarspelen liggen;
- ten opzichte van de huidige productie nog bijna 30% meer gas wordt gewonnen;
- de samengestelde bodemdaling nu op het diepste punt (in Tytsjerksteradiel) circa 18 

centimeter is (met na-ijl daling komt daar –ook zonder extra winning- nog 5 centimeter 
bij) en dat  bij winning van de nieuwe hoeveelheden de bodemdaling wordt berekend op 
32 centimeter;

- de dalingskom zich daarbij ook meer richting westen (tot voorbij Kootstertille, Drogeham 
en Harkema) uitbreidt, waardoor de verwachte bodemdaling in die omgeving weliswaar 
geringer is maar wel zal toenemen; 

- de seismische risico-categorie 1 blijft maar dat de kans op zwaardere bevingen wel 
toeneemt;

- het winningsplan fracken (hydraulische putstimulatie) mogelijk maakt;
- er mogelijk nieuwe putten of putaftakkingen moeten worden gemaakt of nieuwe 

boorlocaties moeten komen.



Side : 2

Histoarje
Het eerdere winningsplan dat direct na overname van deze Nam-velden door Vermilion is 
ingediend en via een vereenvoudigde procedure door de minister is afgehandeld betrof een 
geringe verlenging van de productietermijn en nog een zeer geringe productie uit de aangeboorde 
voorkomens. Het effect van dit plan op het grondgebied van de gemeente Achtkarspelen was heel 
beperkt. Het winningsplan dat nu voorligt is van een geheel andere orde.    

Kearnboadskip
Voordat de minister een ontwerpbesluit op het winningsplan neemt, raadpleegt de minister de 
adviseurs waaronder de gemeenten onder wiens grondgebied de gasvoorkomens liggen, de 
Provincie, It Wetterskip, Sodm, TNO, Tccb. 

De adviezen moeten betrekking hebben op het in de Mijnbouwwet genoemde toetsingskader. Kort 
samengevat gaat het dan om veiligheid voor de omwonenden, voorkomen van schade aan 
gebouwen en infrastructuur, planmatig gebruik van de ondergrond, geen nadelige gevolgen voor 
het milieu en de natuur.

Het college heeft de minister geadviseerd om het winningsplan te weigeren. Het advies is als 
bijlage 1 bij dit voorstel gevoegd.

Konsekwinsjes
Kort samengevat vindt het college dat in onze gemeente geen extra gas meer kan worden 
gewonnen omdat:

- een verdere bodemdaling niet acceptabel is;
- de risico’s op aardbevingen toenemen: onze inwoners en bedrijven hebben het recht op 

een veilige woon- en bedrijfsomgeving en mogen ook niet het gevoel krijgen dat dit in 
gevaar kan worden gebracht;

- er mogelijk bodemvreemde hulpstoffen worden toegepast waardoor de bodem 
verontreinigd kan worden;

- de winning van drinkwater niet in gevaar mag worden gebracht;  
- het proces van energietransitie niet gebaat is bij de toename van de winning van fossiele 

brandstoffen;
- het gebied de lasten ondervindt en niet van de baten profiteert.

Kommunikaasje
De minister gaat op basis van de adviezen een besluit voorbereiden. Voor dit besluit geldt de 
openbare voorbereidingsprocedure Afdeling 3.4 van de Awb. Dat betekent dat een ontwerpbesluit 
wordt gepubliceerd en dat hiertegen zienswijzen kunnen worden ingediend. De communicatie en 
informatie hierover wordt door het Ministerie verzorgd.

Ferfolchtrajekt
Zodra de minister een ontwerpbesluit heeft voorbereid zal uw raad van de inhoud van dit besluit 
op de hoogte worden gesteld en kan –afhankelijk van de inhoud van dit besluit- worden 
overwogen of een zienswijze moet worden ingediend.
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