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Nieuwsbrief Gaswinning
Aardgas is een belangrijke energiebron voor Nederland. Bijna alle huishoudens,
bedrijven, ziekenhuizen, scholen en winkels gebruiken aardgas. Nederland en
ook gemeente Heerenveen streven naar een CO2 arme energievoorziening. Het
gebruik van aardgas zal daarom sterk afnemen. Tot die tijd wordt er in
Nederland nog gas gewonnen.
Tijdens de verkenningsfase doet een mijnbouwmaatschappij seismisch onderzoek om te
kijken of er gas gewonnen kan worden. Deze fase duurt gemiddeld zes maanden tot een
jaar. Daarna volgt de opsporingsfase waarin een proefboring wordt gedaan. Hiervoor
wordt een boorinstallatie en een boorput aangelegd. De duur van deze fase is
afhankelijk van de diepte van de proefboring en de nodige administratieve processen.
Wanneer het economisch haalbaar is om gas te winnen, moet een winningsvergunning
aangevraagd worden. Een gasveld gaat zo’n 5 tot 30 jaar mee en moet daarna weer
opgeruimd worden.

In en nabij de gemeente Heerenveen liggen meerdere kleine aardgasvelden. Dit zijn
zogenoemde kleine velden. In deze nieuwsbrief informeren we u over de plannen en
activiteiten rondom aardgas en de diepe ondergrond.

Rol van de gemeente
De gemeente Heerenveen
is als grondeigenaar,
bevoegd gezag, adviseur
en belanghebbende
betrokken bij de
gaswinning.
Als grondeigenaar moet de
gemeente de
werkzaamheden en
bouwwerken op haar
grondgebied gedogen. De
vergunninghouder moet
rekening houden met de
wensen van de gemeente
ten aanzien van het
grondgebruik. De
gemeente houdt
zeggenschap over het
bestemmingsplan.
De minister van
Economische Zaken en
Klimaat vraagt de
gemeente om advies over
bouwaanvragen.
Normaal gesproken is de
gemeente het bevoegd
gezag bij een
omgevingsvergunning.
Voor mijnbouwactiviteiten
is dat de minister van
EZK.
De gemeente heeft geen
rechtstreeks adviesrecht
bij een
winningsvergunning, maar
de provincie Fryslân
vraagt de gemeente om
advies. Het college krijgt
bij een
omgevingsvergunning
voor de aanleg van een
winningslocatie een
algemeen adviesrecht.

De gemeente is
belanghebbende en kan
bezwaar indienen tegen
het verlenen van de
vergunning en een
zienswijze indienen bij de
Commissie m.e.r. om de
richtlijnen voor een MER
op te stellen. De
Commissie m.e.r.
adviseert over de inhoud
van milieueffectrapporten.
De gemeente wil haar
inwoners en bedrijven
voorzien van betrouwbare
informatie over
gaswinning in de
gemeente. Deze
informatie omvat:
- standpunten en advies
gemeente
- procesinformatie van
de minister van EZK
procesinformatie van
Vermilion Energy en
Tulip Oil
- informatie van andere
relevante partijen

Stand van zaken
maart 2018
Locatie Langezwaag
 Ontwerpwinningsplan
heeft tot 20-12-17
ter inzage gelegen.
De gemeente heeft
een zienswijze
ingediend.
 Staatstoezicht op de
Mijnen (SodM) heeft

de 'last onder
dwangsom' van 10-417 ingetrokken.
Hiertegen heeft de
gemeente een

bezwaarschrift
ingediend.
 SodM heeft het
verzoek om te
handhaven
afgewezen.
 De gemeente heeft
hiertegen een
bezwaarschrift
ingediend. Het SodM
heeft daar nog geen
besluit opgenomen.
Locatie Nieuwehorne
 De gemeente heeft
15-11-17 besloten
geen medewerking te
verlenen aan het
omzetten van het
bestemmingsplan
naar gasproductie.
Dit per brief
meegedeeld aan
Vermilion.
 Vermilion heeft tegen
dit besluit bezwaar
aangetekend en
gevraagd de
bezwaarfase over te
slaan.
 In afwachting van de
commissie bezwaar
heeft de gemeente
nog geen instemming
verleend voor het
overslaan van de
bezwaarfase.
 De gemeente
verwacht de volgende
acties van Vermilion:
- Bestuurlijk spoor:
aanvraag bij
Minister van EZK
- Financieel spoor:
claim

Locatie Rottum
 Het winningsplan is in
de zomer van 2017
ter advisering aan de
gemeente verzonden,
op 11-10-17 was er
een informatiesessie.
 Vanaf 25-10-17 ligt
de adviesprocedure
stil vanwege de wens
voor een
gecoördineerde
behandeling volgens
de Mijnbouwwet.
Nu moet er een
aanvraag omgevingsvergunning worden
ingediend. Daar gaat
een MERbeoordelingsbesluit
aan vooraf.
Onduidelijk of hier
een rol voor de
gemeente in is.
 30-1-18 is de
adviesprocedure
hervat.
 13-3-18 heeft de
gemeente advies
uitgebracht aan de
Minister.
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