
NAM en Vermilion willen langer produceren 

uit Friese gasvelden 
De NAM en Vermilion willen langer gas produceren uit een aantal velden in Friesland. Drie 

aanvragen hiertoe liggen nog ter goedkeuring bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

De provincie benadrukt dat verlenging van de termijn geen nieuwe risico’s met zich mee mag brengen. 
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De aanvraag van de NAM betreft de velden Ureterp, Opende-Oost en Surhuisterveen, die samen deel 

uit maken van het winningsplan Umog. Het bedrijf wil de winningstermijn met tien jaar verlengen tot 

2028. De productievolumes zouden binnen de afgesproken grenzen blijven. Eerder stemde minister 

Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) in met een verlenging van de winning uit het veld 

Harkema, dat ook onderdeel is van Umog.  

‘Het belang van mijnbouwactiviteiten voor de samenleving is evident’ 

• Provincie Friesland 

Friesland heeft geen onoverkomelijke bezwaren tegen de voornemens van de NAM. “Het belang van 

mijnbouwactiviteiten voor de Nederlandse samenleving is evident”, schrijft het provinciebestuur zelfs 

in een advies aan Wiebes. Wel wordt benadrukt dat de verlenging niet mag leiden tot extra 

bodemdaling en -trillingen, en het winnen van meer gas dan volgens het huidige winningsplan is 

toegestaan. Bovendien moet er sprake zijn van “een goede verdeling van lusten en lasten”. 

Daarnaast heeft Wiebes ook aanvragen over Friese gasvelden van Vermilion op zijn bureau. Hierbij 

gaat om verlenging van de winningsplannen Ried en De Hoeve. Net als bij het voorstel van de NAM 

is er in deze gevallen geen sprake van inhoudelijke wijzigingen. In 2009 had er een aardbeving plaats 

nabij De Hoeve, maar volgens het Staatstoezicht op de Mijnen is er geen verband met de gaswinning 

in deze regio. Toch wil de provincie dat Wiebes “nog eens kritisch” laat kijken naar de ondergrond, 

omdat “risico’s op aardbevingen voor onze inwoners onaanvaardbaar zijn”.  

https://energeia.nl/energeia-artikel/40065841/nam-mag-langer-produceren-uit-harkema-veld
https://energeia.nl/energeia-artikel/40065841/nam-mag-langer-produceren-uit-harkema-veld

