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Bij brief van 31 januari 2019 heeft u de Mijnraad advies gevraagd over de aanvraag 
instemming gewijzigd winningsplan De Blesse-Blesdijke van Vermiiion Energy 
Netherlands B.V. (hierna: Vermiiion) van 13 juli 2018.

De Mijnraad heeft kennisgenomen van de hierover uitgebrachte adviezen van:
• Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), met daarin opgenomen het advies van TNO 

Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE) (30 augustus 2018) 
de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) (9 oktober 2018) 
de provincie Overijssel (20 november 2018) 
het waterschap Drents Overijsselse Delta (21 november 2018) 
de provincie Frysiân (27 november 2018) 
het wetterskip Frysiân (27 november 2018) 
de gemeente Steenwijkerland (29 november 2018) 
de gemeente Weststellingwerf (21 december 2018)

Bij dit advies heeft de Mijnraad gekeken naar de voiledigheid en de kwaliteit van het 
ingediende winningsplan, en naar de onderlinge samenhang en balans tussen 
winningsplan en uitgebrachte adviezen. De Mijnraad geeft in zijn advies geen 
uitputtende behandeling van het winningsplan en de adviezen, maar gaat met name in 
op die aspecten die de Mijnraad van belang acht voor het geven van aanvullende 
overwegingen, dan wel voor het onderstrepen, nuanceren of verbinden van 
opmerkingen of aanbevelingen in de adviezen.

Advies

De Mijnraad adviseert om in te stemmen met het winningspian De Blesse-Blesdijke.
De Mijnraad heeft daarbij de volgende opmerkingen.
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Communicatie
De gemeente Weststellingwerf erkent dat het ministerie zich meer laat zien en 
toegankelijker/bereikbaarder wordt, maar geeft ook aan dat hier nog stappen te 
zetten zijn. De gemeente schrijft dat de communicatie op dit moment aan de 
gemeente gelaten wordt. De Mijnraad adviseert de suggesties van de gemeente ter 
harte te nemen over het meenemen van de omgeving in de ingediende stukken bij 
de start van een project. De suggestie een algemene informatieavond te 
organiseren waarin de verschillende winningsplannen die nu spelen in de gemeente 
Weststellingwerftoegelicht worden, kan een bijdrage leveren aan kennis en begrip 
van de omgeving op het gebied van de gaswinning. Ook de gemeente 
Steenwijkerland en de provincie Overijssel vragen om meer bekendheid aan het 
winningsplan te geven, voordat het ter inzage wordt gelegd. Verder wordt 
opgemerkt dat een publieksvriendelijke samenvatting van het winningsplan kan 
bijdragen aan een goede dialoog tussen omwonenden, betrokkenen en Vermilion.

Werelderfgoed
De gemeente Steenwijkerland vraagt aandacht voor de ligging van het gasveld De 
Blesse nabij het gebied van de Koloniën van Weldadigheid, dat is genomineerd als 
UNESCO Werelderfgoed.
De Mijnraad adviseert bij de keuze voor gebouwen voor een bouwkundige vooropname of 
monitoring zorg te dragen voor een representatieve vertegenwoordiging van de Koloniën 
van Weldadigheid.

Advies Overijssel
Het advies van de provincie Overijssel verdient een compliment. Naast een heldere 
toetsing van het winningsplan aan de eigen beleidskaders worden ook goede 
suggesties voor de vervolgprocedure gedaan.
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