
Gaswinning Friesland langer door, maximaal 

productievolume niet omhoog 
Vermilion krijgt toestemming om langer gas te produceren uit twee velden in Friesland. Dat 

blijkt uit vrijdag gepubliceerde instemmingsbesluiten van minister Eric Wiebes (Economische 

Zaken en Klimaat, VVD). De verwachtte eindproductie valt binnen de eerder gemaakte 

afspraken. 

Het Ried-gasveld is sinds 1988 in productie en bevindt zich bijna aan het einde van zijn 

levensfase. In augustus 2013 heeft het ministerie van Economische ingestemd met een 

maximale winning van 235 miljoen kubieke meter aardgas tot 2018. Op verzoek van 

Vermilion heeft Wiebes nu besloten dat het bedrijf er langer over mag doen om het 

afgesproken productievolume te bereiken, namelijk tot 2022. Het nieuwe instemmingsbesluit 

staat een hoger winningsniveau niet toe. 

Uit de adviezen van onder meer Staatstoezicht op de Mijnen en de Technische Commissie 

Bodembeweging (TCCB) blijkt dat de negatieve effecten op de omgeving beperkt zijn en 

door de langere productieduur niet toenemen. Zo zou er weinig risico zijn op bodemdaling en 

bodemtrillingen, waardoor aanvullende maatregelen niet nodig zijn. De kans op bovengrondse 

schade is beperkt en ook natuur en milieu hebben weinig te lijden als gevolg de langere 

winningsperiode.  

Eenzelfde verhaal geldt voor gasveld De Hoeve, dat net als Ried in de provincie Friesland 

ligt. De Hoeve is sinds 2012 in productie. Bij deze put wordt uit twee ondergrondse formaties 

gas gewonnen. De zogenoemde Rotliegend-formatie is uitgeproduceerd, maar het Zechtstein 

nog niet. Aan de vooravond van de ingebruikname van het veld rekende Vermilion nog op 

een totale productie van maximaal 165 miljoen kubieke meter uit laatstgenoemde formatie. 

Maar in werkelijkheid is er tot nu toe slechts 42 miljoen kuub gas uit naar boven gehaald.  

Het bedrijf krijgt daarom nu toestemming om de winning tot 2027 voort te zetten. Vermilion 

rekent er op dat in die periode nog 41,5 miljoen kuub uit het Zechstein geproduceerd kan 

worden. Evenals in het geval van het Ried-veld blijkt uit de adviezen dat de verlenging van de 

winningsperiode geen extra risico’s of schade voor de omgeving met zich meebrengt.  

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken bezwaar maken tegen de besluiten. 

 


