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Behandeld door: 

Onderwerp; verzoek advies gewijzigd winningsplan De Blesse- 
Blesdijke

Geachte heer/mevrouw,

Met uw brief van 3 oktober 2018 heeft u ons college verzocht om advies inzake het winningsplan de 
Blesse - Blesdijke. Advies is gevraagd aan het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Weststellingwerf, het Wetterskip, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de provincie 
Frysiân, de provincie Overijssel en de gemeente Steenwijkerland. Verder heeft u al een advies 
ontvangen van de Technische commissie bodembeweging (Tcbb), het Staatstoezicht op de Mijnen 
(SodM) en TNO.

In het gebied van het winningsplan De Blesse/ Blesdijke zijn 2 gaswinlocaties gesitueerd in 
Weststellingwerf met 3 bestaande boorputten. De gasvelden liggen gedeeltelijk onder de gemeente 
Steenwijkerland en gedeeltelijk onder de gemeente Weststellingwerf.
Het winningsplan gaat enerzijds over de verlenging van de productieduur van de bestaande 
gaswinning tot een verwachte einddatum van 2036 (de huidige winningsplannen hebben als 
einddatum 31-12-2016).
Anderzijds is Vermilion van plan een nieuw veld aan te boren, genaamd Blesdijke East als aftakking 
van de bestaande boorput Blesdijke. Dit nieuwe voorkomen ligt tussen de winningsplannen de Blesse 
en Blesdijke in, waardoor de winningsplannen worden samengevoegd.

Ons advies richt zich op het volgende:

Bodemtrilling.
In het winningsplan staat dat de kans op bevingen en trillingen klein is en er geen of zeer beperkte 
schade aan gebouwen, infrastructuur en geen schade aan natuur wordt verwacht. Er worden geen 
maatregelen genomen schade te beperken vanwege de kleine kans. Het winningsplan valt onder 
risicocategorie 1.
Categorie 1 is de laagste categorie, waarbij er geen extra maatregelen genomen behoeven te worden, 
bovenop monitoring met het bestaande KNMI netwerk.
De theoretische maximale bevingswaarde blijft volgens het winningsplan en uw eigen adviseurs van 
onder de 2.5 (Nmax).



Echter, voor 4 van de 5 voorkomens wordt de kans op trilling als verwaarloosbaar geschat, maar voor 
1 voorkomen (Blesdijke east/ zechstein) schat Vermilion de kans op beven op 19%. We moeten naar 
de bijlage van het winningsplan om dit te lezen.

Ook komt dit terug in de beoordeling van uw adviseurs. In de beoordeling van TNO staat zelfs dat voor 
dit voorkomen de kans op beven 42% is. Daarbij bleek bij de mondelinge bespreking van het 
winningsplan afgelopen 16 oktober, dat Vermilion het oneens is met de beoordeling van TNO.
Omdat de grenswaarde van 2.5 niet wordt overschreden leidt de discussie omtrent de kans op 
bevingen overigens niet tot een andere conclusie en blijft er sprake van risicocategorie 1.

Wat die kans op beven van 19% of 42% in de praktijk betekent staat niet helder beschreven.
Wat is een “kleine kans op trilling die tot schade leidt”? Hoe groot is dan die schade? Voorbeelden 
ontbreken.
Uw ministerie hanteert categorieën waardoor na “verwaarloosbaar”, de eerstvolgende categorie “19%” 
is en de volgende stap “42%”. Dit is te zien in de bijlage bij het winningsplan. Uw ministerie heeft op 
eerder genoemde bijeenkomst mondeling een toelichting gegeven op de interpretatie van 19 en 42 %, 
waarbij uitgelegd werd dat de effecten bij dergelijke percentages (nog steeds) zeer beperkt zijn. Alleen 
het winningsplan geeft geen hiertoe heldere uitleg. Hoewel wij begrijpen dat een maximale magnitude 
van 2.5 zeer licht is (nauwelijks door mensen waarneembaar) is niet helder hoe die kans moet worden 
geïnterpreteerd en wat de effecten zijn.

Wij adviseren u, gezien het bovenstaande, op het onderdeel bodemtrilling het winningsplan af te 
wijzen.

Algemeen
De adviestermijn die u hanteert ervaren wij als te krap. U hanteert een termijn van 8 weken. Eerdere 
heeft u ook 12 weken aangehouden.
Daarnaast vraagt u ook nog advies op verschillende winningsplannen en omgevingsvergunningen 
tegelijk. Kortom teveel adviezen in te korte tijd.
Wij adviseren u voor een betere afstemming en ruimere termijnen te zorgen.

Het lijkt erop, mede gezien de vele adviezen die uw ministerie vraagt, dat er in onze gemeente een 
flinke toename aan gaswinactiviteiten is. Volgens het kleine velden beleid leidt de vermindering van 
de productie in Groningen niet tot een toename bij de kleine velden. Wij vragen u hier beleidsmatig 
duidelijkheid over te verschaffen.

Communicatie
Wij zien dat het ministerie zich meer laat zien en toegankelijker/ bereikbaarder wordt.
Hier zijn nog wel stappen in te zetten. Ook Vermilion kan zich nog beter zichtbaar en toegankelijker 
maken voor de betrokkenen/ omwonenden.

U communiceert in dit stadium van het winningsplan niet met de omgeving. U laat de communicatie op 
dit moment aan de gemeenten. Daar zijn wij het niet mee eens. Openheid aan de voorzijde van een 
op te starten project is belangrijk. De omgeving meenemen in de ingediende stukken bij de start van 
een traject, draagt bij aan het begrip/ openheid/ transparantie etc.
Inspraak en participatie aan de voorzijde van een ontwikkeling zijn juist de codewoorden van het 
nieuwe rijksbeleid, maar worden hier niet toegepast.

Wij adviseren u daarom op korte termijn, in aanvulling op de huidige adviesronde, een algemene 
informatieavond te organiseren. Daarin zou u verschillende winningsplannen die nu voor advies 
uitstaan bij de gemeente mee kunnen nemen.
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Conclusie
Het college adviseert niet in te stemmen met het winningsplan vanwege diverse aspecten op het 
gebied van bodemtrilling: de hoge percentages qua kans op bodemtrilling, de verschillende (door 
experts) gehanteerde percentages qua kans op bodemtrilling en de onduidelijkheid over de wijze van 
interpretatie. Op een zo belangrijk aspect van de gaswinning kunnen en willen wij geen enkel risico 
lopen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Burgemeester en Wethouders van Weststellingwerf,

de burgemeester
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