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Woord vooraf 
 
Van vrijdag 29 maart 2019 tot en met donderdag 9 mei 2019 lag het ontwerpinstemmingsbesluit 
voor het ‘GASWINNINGSPLAN WESTSTELLINGWERF’ ter inzage. Een ieder kon naar aanleiding van het 
ontwerpinstemmingsbesluit een zienswijze inbrengen. Overheden konden een zienswijze in de vorm 
van een reactie geven. 
 
Wat staat er in het winningsplan Weststellingwerf? 
Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) heeft een verzoek tot instemming met het 
winningsplan Weststellingwerf ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het 
winningsplan betreft het gasveld Weststellingwerf, gelegen binnen het gebied van de winningsver-
gunning Gorredijk. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincie Fryslân, in de gemeenten 
Weststellingwerf en Ooststellingwerf en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân. 
 
Sinds 1998 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Weststellingwerf. Het winningsplan Weststelling-
werf betreft een wijziging van het vigerende winningsplan voor gaswinning. De wijzigingen zijn een 
verlenging van de periode voor het winnen van het gasveld Weststellingwerf en een actualisatie van 
productie- en bodemdalings-voorspellingen. Hiervoor is Vermilion van plan om een boring uit te 
voeren vanaf de bestaande mijnbouwlocatie. Vermilion geeft in het winningsplan een verwachtte 
einddatum van productie in 2038 aan. 
 
Ontwerpinstemmingsbesluit en onderliggende stukken 
Het winningsplan Weststellingwerf is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking 
getreden gewijzigde Mijnbouwwet, ook voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale 
overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembe-
weging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in 
het ontwerpinstemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen. 
 
Zienswijzen en reacties 
Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 42 zienswijzen 
binnengekomen (waarvan 24 uniek) en 3 reacties van overheden. De zienswijzen en reacties zijn 
integraal opgenomen in deze bundel. U kunt deze inspraak- en reactiebundel downloaden van 
http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. 
 
Registratie en verwerking  
De ontvangen zienswijzen en reacties zijn geregistreerd. Aan de indieners is een 
ontvangstbevestiging gezonden met daarin een registratienummer. Met de opzoektabel op pagina 6 
kan bij het ontvangen registratienummer het bijbehorende reactie- of zienswijzenummer worden 
opgezocht.  
 
Verdere procedure  
Bij het instemmingsbesluit in de antwoordnota op de zienswijzen en reacties wordt aangegeven of en 
hoe met de zienswijzen en reacties rekening is gehouden. Het moment waarop de ter visie legging 
plaatsvindt wordt te zijner tijd aangekondigd in onder andere de Staatcourant, in lokale huis-aan-huis 
bladen en op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage. Een belanghebbende 
die op het ontwerp van een instemmingsbesluit een zienswijze heeft ingebracht, kan later tegen dat 
besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
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Kennisgeving ontwerpinstemmingsbesluit gaswinningsplan 

Weststellingwerf, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Van 29 maart 2019 tot en met 9 mei 2019 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor het gaswinnings-

plan Weststellingwerf ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een 

zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat.

Wat staat er in het winningsplan Weststellingwerf? 

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) heeft een verzoek tot instemming met het 
winningsplan Weststellingwerf ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het 
winningsplan betreft het gasveld Weststellingwerf, gelegen binnen het gebied van de winningsver-
gunning Gorredijk. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincie Fryslân, in de gemeenten 
Weststellingwerf en Ooststellingwerf en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân.

Sinds 1998 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Weststellingwerf. Het winningsplan Weststelling-
werf betreft een wijziging van het vigerende winningsplan voor gaswinning. De wijzigingen zijn een 
verlenging van de periode voor het winnen van het gasveld Weststellingwerf en een actualisatie van 
productie- en bodemdalings-voorspellingen. Hiervoor is Vermilion van plan om een boring uit te 
voeren vanaf de bestaande mijnbouwlocatie. Vermilion geeft in het winningsplan een verwachtte 
einddatum van productie in 2038 aan.

STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.
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Ontwerpinstemmingsbesluit en onderliggende stukken 

Het winningsplan Weststellingwerf is, zoals voorgeschreven in de per 1 januari 2017 in werking 
getreden gewijzigde Mijnbouwwet, ook voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale 
overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembe-
weging (Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in 
het ontwerpinstemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van 29 maart 2019 tot en met 9 mei 2019 het ontwerpinstemmingsbesluit en de onderliggende 
stukken inzien op http://www.nlog.nl/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere 
openingstijden op de volgende locaties:
• Gemeentehuis Weststellingwerf, Griffioenpark 1 te Wolvega
• Gemeentehuis Ooststellingwerf, ’t Oost 11 te Oosterwolde
• Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag

Reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit? 

U kunt van 29 maart 2019 tot en met 9 mei 2019 reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met het 
winningsplan en de onderliggende stukken. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het 
ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken 
aan:
• Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit?
• Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
• Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbe-
sluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten.

Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerpinstemmingsbesluit
een zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende in de zin van de wet zijn, later tegen het 
instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.

Hoe kunt u reageren? 

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Weststellingwerf
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en 
adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden in deze 
procedure niet geaccepteerd.

Wat zijn de vervolgstappen? 

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een Nota van 
Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve 
instemmingsbesluit zijn verwerkt. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in 
onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. Tevens krijgen alle indieners van een 
geldige zienswijze persoonlijk een brief van het ministerie ter kennisgeving van de publicatie van het 
definitieve besluit.

Wilt u meer weten? 

Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op werkdagen van 9.00u tot 12.00u contact 
opnemen met de heer Martijn Claasen (tel.: 070 379 8371).
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Opzoektabel mondelinge en schriftelijke reacties en zienswijzen 

In onderstaande tabel kunt u met het registratienummer het nummer van de reactie of zienswijze 
opzoeken. De reacties zijn vanaf pagina 8 opgenomen. De zienswijzen vindt u vanaf pagina 20. 

Zienswijzen en reacties op ontwerpinstemmingsbesluit ‘GASWINNINGSPLAN WESTSTELLINGWERF’ 

Registratienummer Zienswijzenummer Reactienummer 
GW68-OIB-0001 0001  
GW68-OIB-0002 0002  
GW68-OIB-0003 0003  
GW68-OIB-0004 0004  
GW68-OIB-0005 0005  
GW68-OIB-0006 0006  
GW68-OIB-0007 0007  
GW68-OIB-0008 0008  
GW68-OIB-0009 0009 (+ 18 identiek)  
GW68-OIB-0010 0010  
GW68-OIB-0011 0011  
GW68-OIB-0012 0012  
GW68-OIB-0013 0013  
GW68-OIB-0014 0014  
GW68-OIB-0015 0015  
GW68-OIB-0016 0016  
GW68-OIB-0017 0017  
GW68-OIB-0018 0018  
GW68-OIB-0019 0019  
GW68-OIB-0020 0020  
GW68-OIB-0021 0021  
GW68-OIB-0022 0022  
GW68-OIB-0023 0023  
GW68-OIB-0024 0024  
GW68-OIB-0025  R025 
GW68-OIB-0026  R026 
GW68-OIB-0027  R027 
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Alfabetisch overzicht organisaties en reacties / zienswijzen 

Zienswijzen en reacties op ontwerpinstemmingsbesluit ‘GASWINNINGSPLAN WESTSTELLINGWERF’ 

Zienswijze- / reactienummer Organisatie 
0022 Annex3 Consulting, ZANDHUIZEN 
0021 ARAG SE Nederland, LEUSDEN, namens Autobedrijf ERMA 
R027 Gemeente Ooststellingwerf, College van Burgemeester en Wethouders, 

OOSTERWOLDE FR 
R025 Gemeente Weststellingwerf, College van Burgemeester en Wethouders, 

WOLVEGA 
R026 Provinsje Fryslân, Gedeputeerde Staten, LEEUWARDEN 
0023 Stichting GAS DrOvF, STEENWIJK 
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Reactie R025, R026, R027 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplannen 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Wolvega, 6 mei 2019 

Referentienummer: 2018-065852/u 

Behandeld door:  

1 0 MEI 2019 

Onderwerp: Zienswijze winningsplan Weststellingwerf 

Geachte heer/mevrouw. 

gemeente 

Weststellingwerf 

Gemeentehuis 

Griffioenpark 1, Wolvega 

Post1dres 

Postbus 60, 8470 AB Wolvega 

Te1e toon 

140561 

Fax 

(0561)613606 

lnterne1 

www, weststellingwerf. nl 

E"'fnlfl 

info@weststellingwerf.nl 

Uw "ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf' gericht op instemming met het door 
Vermilion opgestelde winningsplan van 18 april 2018, ligt terinzage van 29 maart tot en met 9 mei 
2019 

Er zijn op de locatie Weststellingwerf een tweetal boorputten te weten WSF01 en NWD01. 
Het winningsplan gaat enerzijds over het hervatten van de productie uit het bestaande voorkomen 
Weststellingwerf via put WSF01, door middel van een nieuwe perforatie in een gesteentelaag. 
Anderzijds wordt een nieuw deelvoorkomen aangeboord genaamd "Weststellingwerf-West" door 
middel van een aftakking van de bestaande put WSF01. 
Boorput NWD01 betreft een ander gasvoorkomen en een ander winningsplan. 

Middels deze brief maken wij onze zienswijze ten aanzien van uw ontwerp instemmingsbesluit 
kenbaar. 

Bodemtrilling 

Het enkele feit dat in 2009 een beving in dit gebied is geweest, moet leiden tot het niet opnieuw 
toestaan van ingrepen in de diepe ondergrond. Deze beving is de enige geregistreerde beving in 
Friesland geweest. Wij willen geen enkel risico op herhaling van een dergelijke aardbeving. Om deze 
reden wijzen wij het winningsplan af. 

In het winningsplan staat benoemd dat er geen relatie gelegd kan worden tussen de aardbeving in 
2009 en de gasproductie destijds en/of eventuele nieuwe productie. 
In de periode 2008-2010 werd water geïnjecteerd in de put WSF01. Vermilion en het KNMI 
concluderen dat de oorzaak meest waarschijnlijk is gelegen in de waterinjectie-activiteiten. Het Sodm 
bevestigt dat het aannemelijk is dat de beving destijds door waterinjectie is ontstaan. Hiermee blijft 
echter een echter harde uitspraak ten aanzien van het ontstaan van de beving uit. Vanwaar deze 
onduidelijkheid over dit belangrijke onderwerp, waarom kunt u geen harde uitspraak doen? 
Of een onderzoek is uitgevoerd naar de beving blijft ook onduidelijk. U stelt: 
"In het verleden heeft SodM reeds bevestigd dat het aannemelijk is dat de beving destijds door de 
waterinjectie is ontstaan. In haar brief van 15 april 2013 (kenmerk 13066418) stelt SodM over 
aardbevingsrisico's dat een beving in eerste instantie onderzocht wordt door het mijnbouwbedrijf, 
waarna het onderzoek aan SodM moet worden overlegd. Als niet om nader onderzoek gevraagd 
wordt vindt SodM de gegeven verklaring aannemelijk. Uit een mail dd. 15 mei 2003 van Sodm (. . .)blijkt 
dat SodM ervan uit gaat dat de beving door waterinjectie kwam" 

R025 
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ls __ er nu wel of geen onderzoek uitgevoerd? Indien wel een onderzoek is uitgevoerd, dan ontvangen 
WIJ graag de resultaten. Indien geen onderzoek is uitgevoerd, graag een uitleg waarom dit niet is 
gebeurd. 

Gasvelden die dezelfde karakteristiek hebben als gasvelden die reeds gebeefd hebben, worden 
ingedeeld in een relatief hogere risicocategorie van 42%. Dit is ook voor het gasveld Weststellingwerf
west aan de orde. De risicocategorie van 42% is feitelijk de 3e trap: trapsgewijs zijn de voorafgaande 
risico niveaus "verwaarloosbaar'' en "19%". Daarna volgt 42%. 
Verder berekent u de maximale magnitude op 2.6. Deze 2.6 ligt boven de grens van 2.5. Die 2.5 is 
een door u gestelde grens, boven die grens is er niet "standaard" sprake van de laagste risico 
categorie 1. 
De maximale magnitude van boven de 2.5 en het verhoogde risico van 42% leiden weliswaar tot een 
nadere analyse van uw zijde (niveau 2 analyse), welke toch resulteert in risicocategorie 1. 
Dit houdt verband met de bovengrondse factoren: de bebouwingsdichtheid is klein en daarnaast zijn 
er weinig kwetsbare gebouwen. De veiligheid is daarom volgens u niet in het geding, al is er wel een 
kans op geringe schade aan gebouwen. 
Een optelsom van de maximale magnitude boven de grens van 2.5, een hogere kans op bevingen èn 
de eerdere beving in het gebied moet wat ons betreft echter leiden tot afwijzing van het winningsplan. 

In de bijlage bij het winningsplan gaat de risicomatrix uit van "geen seismische activiteit in het 
verleden". Het veld heeft toch seismische activiteit vertoond? Er is niet "hard" gesteld dat die 
seismische activiteit niet gekoppeld is aan gaswinning. U moet dus uitgaan van het negatieve, dus wel 
seismische activiteit. En ook al is vastgesteld dat het niet met gaswinning te maken heeft dan nog 
vertoont het gebied wel seismische activiteit. 
U benoemt in het ontwerp-instemmingsbesluit dat TNO aangeeft dat, ook al nemen ze de beving wel 
mee in de berekeningen, er alsnog sprake is van risicocategorie 1. U (of TNO) geeft niet aan waarom 

de eerdere beving geen impact heeft op de uitkomst van de risicoanalyse. Graag hiertoe een nadere 
uitleg. 

Ontbreken proefboring 
U bent voornemens in te stemmen met de gaswinning zonder dat er een proefboring is uitgevoerd. 
Hierdoor zitten er grote onzekerheden in het winningsplan. Zo wordt de bodemdaling geschat op 
minimaal 1 cm en maximaal 4 cm en ligt de verwachte productie tussen de 51 en 563 miljoen nm3. 

Het standpunt van de Mijnraad inzake het ontbreken van een proefboring is helder. De Mijnraad ziet 
liever dat de minister instemt met een versie van het winningsplan waarin de resultaten van de 
proefboring zijn verwerkt. 
U geeft in het ontwerp-instemmingsbesluit aan dat de Mijnbouwwet zich er niet tegen verzet in te 
stemmen met een winningsplan zonder dat een proefboring is uitgevoerd. U stelt ook dat u "wel 
begrijpt" dat Vermilion ervoor kiest om vooruitlopend op de investering en een boring, duidelijkheid te 
verkrijgen over instemming op het winningsplan. 
Wij vinden dat de investering niet leidend moet zijn maar dat duidelijkheid en veiligheid voor de 
omgeving voorop moeten staan. 
Nu er grote onzekerheden in het winningsplan zitten en er sprake is een hoger risico op trilling en een 
hogere maximale magnitude dan standaard, zien wij redenen genoeg om eerst een proefboring te 
laten uitvoeren. 
Als u nu al instemt met de winning zal deze ook lastiger terug te draaien zijn. Wij vinden dat voordat 
gestart wordt, alle onzekerheden zo goed als mogelijk helder in kaart moeten zijn gebracht. 
Wij wijzen het winningsplan vanwege het ontbreken van een proefboring af. 

Middels extra voorwaarden aan het instemmingsbesluit (artikel 2) dekt u in dat er nog geen 
proefboring is uitgevoerd. De resultaten van de proefboring moeten binnen maximaal 6 maanden na 
afloop van de proefboring worden verwerkt en aan u worden doorgegeven. Vermilion moet daarin 
beschrijven of de resultaten van de proefboring gevolgen hebben voor de bodemdaling en de SRA. 
Met name artikel 2 lid 4 is vervolgens van belang: 

,R025 
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gemeente 

Weststellingwerf 

"Indien naar het oordeel van de minister uit de resultaten van de boring, bedoeld in het eerste lid, volgt 
dat de maximaal te verwachten bodemdaling hoger is dan opgenomen in het winningsplan van 18 
april 2018, of het seismisch risico groter is waardoor de winning moet worden ingedeeld in 
een hogere risicocategorie dan categorie 1, of de te verwachten productie toeneemt, dan dient 
Vermilion Energy Netherlands 8. V. een aanvraag met een gewijzigd winningsplan in. Totdat de 
minister heeft besloten over dit gewijzigde winningsplan kan Vermilion Energy Netherlands 8. V. de 
winning voortzetten op grond van het winningsplan van 18 april 2018 waarmee in dit besluit is 
ingestemd, voor zover de in het winningsplan beschreven effecten niet worden overschreden''. 

U geeft dus aan dat Vermilion de winning, hangende het nieuwe winningsplan nog wel mag 
voortzetten, voorzover de effecten als beschreven in het winningsplan niet worden overschreden. 
Wat bedoelt u daarmee? Mocht bijvoorbeeld de bodemdaling hoger uitvallen. maar de grens van 4 cm 
is nog niet overschrnden. mag dan de winning worden voortgezet? En mocht de voorspelde 
bodemtrilling in een hogere categorie worden ingeschat. maar er is nog geen trilling geconstateerd, 
mag de winning dan worden voorgezet? Wij kunnen ons hier niet in vinden. 

Wij vinden dat als uit de proefboring blijkt dat de waarden in het winningsplan onjuist zijn, de winning 
moet worden stopgezet. Pas als dat nieuwe winningsplan in werking treedt mag de winning worden 
voortgezet. Dat wirrningsp lan moet dan wel een procedure door lopen waar wij bij worden betrokken 
middels advies en vervolgens met een mogelijkheid tot een zienswijze/ beroep. 
Wij verzoeken u het instemmingsbesluit op dit onderdeel aan te passen. 

U legt een verband tussen een hoger seismisch risico en een indeling in een hogere categorie. Wij 
vinden dat deze verbinding er niet moet zijn. Indien blijkt dat er sprake is van een hoger risico dan 
moet er een nieuw winningsplan worden opgesteld. 
Daarnaast moet in de voorwaarden worden opgenomen dat, indien de maximaal verwachte 
magnitude hoger blijkt te zijn, er een nieuw winningsplan moet worden opgesteld. 

U geeft niet aan binnen welke termijn er eventueel een nieuw winningsplan moet worden aangeleverd. 
Wij verzoeken u de voorwaarden hiertoe te verduidelijken. 
Daarnaast willen wij inzage in de resultaten van de proefboring, ook als blijkt dat er niets aan de hand 
is. Ook hiertoe verzoeken wij u de voorwaarden aan te vullen. 

Verbetering meetnetwerk. 
U stelt in uw ontwerp-instemmingsbesluit dat, nu er een kans is op beving en niet uitgesloten kan 
worden dat er lichte schade ontstaat, het ministerie het wenselijk acht om versnellingsmeters 
voorhanden te hebben. 
U schrijft verder dat Vermilion moet zorgen voor een adequaat netwerk van versnellingsmeters. 
U heeft hiertoe als v oorwaarde in het ontwerp instemmingsbesluit opgenomen dat Vermilion wordt 
verplicht een plan van aanpak in te dienen binnen 3 maanden na inwerkingtreding van het 
instemmingsbeslu it. 
Wij v inden dat aan deze vooiwaarde moet worden aangepast zodat. voor de start van de gaswinning 
conform het winningsplan, een dergelijk plan van aanpak moet zijn ingediend en beoordeeld. 
Wij verzo eken u daarnaast in de vooiwaarden op te nemen dat u ons informeert over dit plan van 
aanpak. 

U stelt als norm een meetnetwerk welke een magnitude van 1.5 of hoger kan waarnemen. U geeft aan 
dat het huidige netwerk trillingen vanaf een magnitude van 1.5 kan registreren en u geeft aan dat het 
netwerk al wordt uitgebreid; Vermilion heeft namelijk nabij Oldetrijne een meetstation geplaa tst, welke 
binnenkort wordt aangesloten op het netwerk van het KNMI. 
Vervolgens stelt u dat Vermilion een plan van aanpak moet opstellen waaruit blijkt of er een noodzaak 
is voor meer uitbreiding van het meetnetwerk middels versnellingsmeters. 
Waar is dat plan van aanpak voor nodig als al helder is dat het huidige meetnetwerk voldoet aan de 
norm? Vermilion plaatst onder De Hoeve ook een meetstation, is dat bij u bekend? 

R025 
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Of ziet u in het plaatsen van versnellingsmeters geen uitbreiding van het meetnetwerk, maar een 
aanvulling, om bij een trilling beter de eventuele schades te kunnen toewijzen? 
Wij verzoeken u, ook al blijkt het netwerk afdoende te zijn, in het instemmingsbesluit als voorwaarde 
op te nemen dat op de locatie zelf een versnellingsmeter wordt geplaatst. 
Daarmee kan deels tegemoetgekomen worden aan het sentiment van onzekerheid wat is ontstaan na 
de eerdere beving in 2009. 

Onafhankelijke schadebeoordelingscommissie bij de kleine velden. 
Er is (nog) geen uniforme schaderegeling voor de kleine velden. Het ministerie heeft in een brief van 9 

oktober 2018 aangegeven voornemens te zijn om te komen tot een uniforme schadeafhandeling 
middels een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. 
U geeft in uw instemmingsbesluit aan dat het nog te vroeg is om dit nog op te stellen schadeprotocol 
mee te nemen in de beoordeling van het winningsplan Weststellingwerf. 
Als de regeling inwerking treedt zal deze met terugwerkende kracht van toepassing worden verklaard 
op alle gaswinning in de kleine velden, dus ook op het winningsplan Weststellingwerf, zo geeft u aan. 
Wij vinden dat de winning niet mag worden gestart totdat het nieuwe schadeprotocol er daadwerkelijk 
is en de inhoud helder is. Wij verzoeken u dit als voorwaarde aan het winningsplan te koppelen. 
In de hogere magnitude en hogere risico op trilling dan standaard, zien we hiertoe extra aanleiding. 

Kleine velden beleid 
Het lijkt erop dat er in onze gemeente een flinke toename aan gaswinactiviteiten is. De toename van 
nieuwe of gewijzigde winningsplannen in de afgelopen 2 jaar in onze gemeente is aanzienlijk. 
Volgens het kleine velden beleid leidt de vermindering van de productie in Groningen niet tot een 
toename bij de kleine velden. 
U geeft hiertoe in het ontwerp instemmingsbesluit aan dat meerdere adviezen niet betekent dat de 
gaswinning uit de kleine velden toeneemt. Wij vinden dat u dit erg gemakkelijk stelt. 
Wij ontvangen van u graag een cijfermatige onderbouwing waaruit blijkt er geen sprake is van een 
toename aan gaswinning in onze gemeente op dit moment en in de toekomst. 

Baten terugvloeien naar winningsgebied. 
Gaswinning kan gepaard gaan met nadelige gevolgen voor inwoners door hinder, overlast en schade 
aan eigendommen. U dient zorg te dragen voor een goede verdeling van lusten en lasten bij 
mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten terugvloeien naar het winningsgebied. 
U geeft hiertoe in uw ontwerp instemmingsbesluit het volgende aan: 
"In zijn brieven aan de Tweede Kamer(. . .) heeft de minister de toezegging gedaan om samen met de 
energiesector, overheden en maatschappelijke organisaties de lusten- en lastenverdeling voor 
mijnbouw, hernieuwbare energie en het hoogspannings- en gastransportnet te verkennen" 

U verwijst in uw ontwerp instemmingsbesluit verder naar de gedragscode gaswinning kleine velden 
van NOGEPA, waarin onder andere wordt aangegeven hoe operators, zoals Vermilion, bijdragen aan 
een evenwichtiger verdeling van lusten en lasten in de omgeving van een mijnbouwlocatie. 
In deze code staat onder 7.2 dat de initiatiefnemer kennis en middelen beschikbaar stelt om een 
positieve bijdrage aan de omgeving te leveren. Dit moet leiden tot een goede balans van lusten en 
lasten voor de omgeving en moet ingevolge de gedragscode worden uitgewerkt in een 
projectafstemmingsprogramma, Met de omgeving wordt de wijze van invulling van dit 
afstemmingsprogramma afgestemd. 

Wij hebben inzake de ontwikkelingen op gaswinlocatie Noordwolde geen gesprekken gevoerd met 
Vermilion over een projectafstemmingsprogramma en/of afspraken gemaakt over de wijze van 
invulling van de bijdrage van Vermilion aan de omgeving. 
Wij verzoeken u hiertoe als voorwaarde in het instemmingsbesluit op te nemen dat de winning pas kan 
worden gestart nadat een projectafstemmingsprogramma is opgesteld conform de gedragscode. 

De teksten van de minister en de gedragscode zijn richtinggevend maar weinig concreet. 
Komt de minister nu nog met een nadere uitwerking? 
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Conclusie. 

Primair wijzen wij het instemmingsbesluit af vanwege de trilling in 2009 in hetzelfde gebied. Daarbij 
leidt het verhoogde risico op trilling en de maximale magnitude boven de nsicogrens van 2 5 

eveneens tot afwijzing van het instemmingsbesluit. Ook het ontbreken van een proefbonng leidt tot 
afwijzing 
Indien u besluit tot handhaving van het instemmingsbesluit dan verzoeken wij u verschillende 
aanvullende voorwaarden op te nemen zoals bovenstaande door ons benoemd c.q. antwoord te 
geven op de door ons gestelde vragen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ge'fnformeerd. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 
Postbus 248 
2250 AE VOORSCHOTEN 

Leeuwarden, 7 mei 2019 
Verzonden, - 7 MEI zo1c; 

: 01659121 
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provinsj e fryslän 
provincie fryslan • 

postbus 20 l 20 

8900 hm Leeuwarden 

twecbaksmarkt 5 2 

(058) 292 59 25 

www.fryslan frl 

pmvil1c1e@fryslan.fr! 

WY.'V>·.cv.itter.com/provfryslan 

Ons kenmerk 
Afd./Opgave 
Behandeld door 
Uw kenmerk 
Bijlage(n) 

 

Onderwerp : Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit gaswinning Weststellingwerf 

Excellentie, 

Op dinsdag 2 april 2019 ontvingen wij bericht dat u het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage 
heeft gelegd voor het winningsplan Weststellingwerf dat is ingediend door Vermilion Energy. 

Het ontwerpbesluit heeft u opgesteld mede op grond van de adviezen die u heeft ingewonnen 
bij het Wetterskip Fryslän, de gemeente Weststellingwerf en de provincie Fryslän. 

In de brief van 28 november 2018 (kenmerk 01594459) hebben wij ons advies aan u verwoord. 
Daarin hebben wij onze verwondering uitgesproken over de werkwijze in de procedure om te 
komen tot een winningsplan en een instemmingsbesluit voor het gasveld Weststellingwerf. 

Zoals u bekend zijn wij tegen nieuwe gaswinningen in Fryslan, en wij volgen de ontwikkelingen 
bij bestaande gaswinningen ook kritisch. Wij blijven daarbij opkomen en aandacht vragen voor 
de zorgen over de effecten van gaswinning op onze inwoners. Ons standpunt hierover hebben 
wij verwoord in het Coalitieakkoord en het Manifest Friese overheden over Gas- en Zoutwin
ning 2016-2019. 

Vermilion is van plan om met de bestaande put Weststellingwerf-01 (WSF-01) de productie uit 
het voorkomen te hervatten. Later is Vermilion van plan om een nieuw gedeelte van het voor
komen (Weststellingwerf-West) aan te boren door middel van een putaftakking WSF-01-S1 
vanuit de bestaande put WSF-01, om hieruit gas te winnen. 

Wij constateren dat u van plan bent een instemmingsbesluit te nemen voor een gasvoorkomen 
en een winningsplan waar nog grote onzekerheden over bestaan, omdat nog onvoldoende 
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bekend is over het gasveld Weststellingwerf-West. Voor het veld Weststellingwerf-West is 
geen exploratieboring uitgevoerd. 

U lijkt nu een besluit t e  nemen over het winningsplan en slaat daarmee de exploratiefase en 
daarmee ook een belangrijke onderzoeksfase over. Dit wekt geen vertrouwen en helpt ook 
niet het vertrouwen in u te herstellen naar onze inwoners die worden geconfronteerd met mo
gelijk negatieve gevolgen van gaswinning en zoutwinning. 

In het advies van SodM merkt de toezichthouder op dat, omdat het Weststellingwerf-West 
voorkomen nog niet is aangeboord en de gasvoerendheid nog niet is aangetoond, de prognose 
een forse onzekerheid bevat. Ondanks een mate van onzekerheid kan SodM toch instemmen 
met het winningsplan. 

TNO heeft voor het gasvoorkomen nog geen advies afgegeven, omdat zij daar nog geen aan
leiding toe ziet omdat er onvoldoende informatie bekend is. Het advies van TNO hebben wij 
dan ook niet ontvangen, wat wel gebruikelijk is bij de procedure van advies bij winningsplan
nen. TNO kan zelfs nog geen advies geven over het doelmatigheid en efficiëntie van de win
ning omdat de gegevens niet bekend zijn. 

Uiteindelijk zijn alle adviezen voorgelegd aan de Mijnraad en afgewogen tot een ontwerpbe
sluit. De Mijnraad constateert dat een winningsplan is opgesteld voor een nog niet aangetoond 
gasvoorkomen. Dit bevreemdt de raad. De Mijnraad geeft aan geen juridische gronden te heb
ben om niet in te stemmen met het winningsplan. Het lijkt de Mijnraad wel verstandig om eerst 
een proefboring te doen. Ook de raad zou liever zien dat u pas zou instemmen met een versie 
van het winningsplan waarin de resultaten van een proefboring zijn verwerkt. 

Alles resumerend verwonderen wij ons over de door u gekozen werkwijze. U vraagt ons om 
advies op een winningsplan waarvan de onderbouwing incompleet is. 

Door de situatie met het Groningenveld heerst er veel onrust onder onze inwoners. Niet alleen 
in Weststellingwerf maar ook bij de gasvelden zoals Blije, Surhuisterveen, Earnewald, Hee
renveen, Drachten, Rottum, Franeker en Wijnaldum heerst onrust en wantrouwen tegenover 
gevolgen van bodemdaling en het risico op seismiek door (nieuwe) gaswinning en daarmee 
ook wantrouwen tegen uw ministerie. 

Het op een zorgvuldige wijze betrekken van de omgeving, informatie delen en daarover in 
gesprek gaan dragen bij aan het herstel van vertrouwen en het vergroten van het veiligheids
gevoel. Het monitoren van bodembeweging, nulmetingen en het betrekken en informeren van 
inwoners daarover spelen daarbij een belangrijke rol. Dit geldt voor alle fasen van de gaswin
ning; van opsporen en winning tot beëindiging van de gaswinning. Deze fasen worden nu 
overgeslagen. 

Wij constateren uit de adviezen van SodM en de Mijnraad dat het wettelijke gezien mogelijk is 
om de exploratiefase over te slaan en direct instemming te geven op een winningsplan waar
van nog onduidelijk is wat de gevolgen zijn. Wij begrijpen niet wat uw overweging is om die 
stap ook daadwerkelijk over te slaan gezien de situatie in Groningen en onrust die mede daar
door is ontstaan onder onze inwoners bij gaswinning en zoutwinning. 

De stap die u nu overweegt helpt zeker niet bij het herstel van vertrouwen en het wegnemen 
van onrust. Als provinciebestuur kunnen wij uw overweging niet uitleggen aan onze inwoners, 
zeker niet in het licht van het omgevingsproces Ternaard. Het omgevingsproces is door u 
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bedoeld als initiatief om een andere en betere aanpak te vinden bij nieuwe voorgenomen gas
winningen. Met uw aanpak in Weststellingwerf gaat u op de oude voet door en gaat u voorbij 
aan de maatschappelijke impact van het Groningenveld in de rest van Nederland waar gas 
wordt gewonnen. 

Als provincie zetten wij in op alternatieve vormen van energie zoals geothermie. In het gebied 
Weststellingwerf is sprake van een bestaande vergunning voor geothermie (Friesland-Zuid 
van Transmark Renewable Products B.V.). Ondanks dat het geothermie aquifer in een andere 
bodemlaag zit dan waar bij het Weststellingwerf voorkomen gas wordt gewonnen hechten wij 
veel waarde aan energietransitie en zijn wij tegen nieuwe gaswinning. Zeker met de werkwijze 
die u nu kiest. 

Gezien ons standpunt tegen gaswinning verzoeken wij u om de winningsvergunning te weige
ren en oprecht te werken aan het herstel van vertrouwen. Wij verzoeken u om eerst goed 
onderzoek te verrichten alvorens u een winningsvergunning afgeeft. In dit licht is het op zijn 
minst uw morele plicht om gedegen vooronderzoek te (laten) verrichten en de procedure te 
doorlopen zoals deze is omschreven in de Mijnbouwwet. Uw huidige werkwijze is niet uit te 
leggen aan onze inwoners van onze provincie. Wij verzoeken u dringend onze zienswijze over 
te nemen. 

Gedeputee e Staten van Fryslän, 
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Contactpersoon 
Telefoonnummer 
Ons kenmerk 

   
14 0516 

Onderwerp: Zienswijze winningsplan Weststellingwerf 

Oosterwolde, 
0 8 MEI 2019 

Geachte minister, 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplannen 

Postbus 248 

2250AE VOORSCHOTEN 

1 0 MEI 2019 

Uw "ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf' gericht op instemming met het door 
Vermilion opgestelde winningsplan van 18 april 2018, ligt terinzage van 29 maart tot en met 9 mei 2019. 

Wij hebben u advies gegeven over het winningsplan met onze brief van 27 november 2018. Hierin hebben 
we u verzocht om onze lokale belangen in uw besluit mee te nemen. Wij hebben moeten constateren dat u 
desondanks een ontwerpbesluit aan ons voorlegt waarin niet tegemoet wordt gekomen aan ons advies. Met 
deze brief maken wij onze zienswijze op uw ontwerp instemmingsbesluit kenbaar. 

Ooststellingwerf C02 neutraal in 2030 
Zoals we in ons advies hebben aangegeven is het de ambitie van de gemeente Ooststellingwerf om in 2030 
C02 neutraal te zijn. In onze gemeente komen veel initiatieven van de grond voor zonnepaneelvelden. Wij 
zetten in op duurzame energie om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Wij zijn dan ook van 
mening dat gaswinning niet past binnen het verhaal dat de gemeente wil uitdragen. 

De minister doet in het ontwerpbesluit voorkomen alsof gas een duurzame optie is. Dit kunnen we niet 
volgen. Dat Nederland nog voor 90% afhankelijk is van fossiele brandstoffen, zoals de minister stelt, is vooral 
het gevolg van het uitblijven van maatregelen op nationaal niveau. Gemeenten die zich wél inspannen om te 
komen tot een C02 neutrale samenleving zouden niet geconfronteerd moeten worden met de gevolgen van 
rijksoverheidsbeleid dat op dit punt tekort schiet. 

Ontbreken proefboring 
Wij hebben in uw ontwerpbesluit geen argumenten gelezen waarom u het advies van de Mijnraad, om 
resultaten van een proefboring te betrekken bij de besluitvorming, naast zich neerlegt. U schrijft: 

"De minister begrijpt dat gezien de huidige ontwikkelingen rond gaswinning uit kleine velden, Vermilion 
ervoor kiest om vooruitlopend op de investering in een boring, duidelijkheid te verkrijgen over de instemming 
op het winningsplan." 

Er wordt niet uitgelegd op welke ontwikkelingen wordt gedoeld. De argumentatie en informatie waarop de 
minister zich beroept ontbreken. Het ontwerpbesluit is op dit punt onvoldoende gemotiveerd. We zouden dat 
graag aangevuld zien worden met een deugdelijke motivering. 

Verder schrijft de minister: "'.. 
"Indien naar het oordeel van de minister uit de resultaten van de borir'Jg, bedoeld in het eerste lid, volgt dat de 
maximaal te verwachten bodemdaling hoger is dan opgenomen in het winningsplan van 18 april 2018, of het 
seismisch risico groter is waardoor de winning moet worden ingedeeld in een hogere risicocategorie dan 
categorie /, of de te verwachten productie toeneemt, dan dient Vermilion Energy Netherlands B.V. een 
aanvraag met een gewijzigd winningsplan in. Totdat de minister heeft besloten over dit gewijzigde 
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winningsplan kan Vermilion Energy Netherlands B.V. de winning voortzetten op grond van het winningsplan 
van 18 april 2018 waarmee in dit besluit is ingestemd, voor zover de in het winningsplan beschreven effecten 
niet worden overschreden". 

Het seismisch risico kunnen wij niet anders beoordelen dan een effect in de bodem. Als het seismisch risico 
hoger wordt ingeschat is dat een gevolg van de effecten van de winning op de aardlagen. Het gevolg daarvan 
kan iedere dag optreden in de vorm van een aardbeving. Dit is wezenlijk ande�s dan de productie en 
bodemdaling die nauwkeurig kunnen worden bijgehouden. Wij zijn van mening dat wanneer er wordt 
gewonnen onder omstandigheden waarmee het seismisch risico groter is dan opgenomen in het 
winningsplan eenieder er vanuit moet kunnen gaan dat dit niet past binnen het winningsplan en de winning 
dus niet wordt voortgezet. De minister zal daarvoor eerst op een nieuwe aanvraag een besluit moeten 
nemen. Wij verzoeken om dit in het besluit aan te passen. 

Planmatig beheer 
Nu er geen proefboring is uitgevoerd, is het planmatig beheer tevens niet aan te tonen. De minister moet 
uitgaan van een verwachte productie tussen de 51 Nm3 en 563 Nm3. De minister stelt echter dat zelfs 
wanneer er nog minder dan de ondergrens wordt gewonnen dit nog steeds valt onder het instemmingsbesluit. 
Er is dus geen grens gesteld aan de inefficiëntie van de winning. Nu de proefboring niet is uitgevoerd leidt dat 
ertoe dat van planmatig beheer geen sprake meer lijkt te hoeven zijn. Er wordt namelijk geen ondergrens 
gesteld. 

Schade door bodembeweging 
Er is (nog) geen uniforme schaderegeling voor de kleine velden. Het ministerie heeft in een brief van 9 
oktober 2018 aangegeven voornemens te zijn om te komen tot een uniforme schadeafhandeling middels een 
onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. Recent onderzoek van professor lhsan Bal (Hanzehogeschool 
Groningen) toont echter aan dat schade die is ontstaan door bevingen vrijwel onmogelijk toe te wijzen zijn 
aan bevingen. Wij zien voor dit gebied dan ook meer in de omgekeerde bewijslast zoals die in Groningen 
geldt en dit tot snelle en kostendekkende afhandeling van schade leidt. 

Verder stelt u: "Vermilion geeft tevens aan dat mocht er schade optreden, dat zij dan de verplichting heeft die 
schade te vergoeden." 

Vermilion is als private onderneming geen onderdeel van de bestuursrechtelijke besluit dat de minister 
voornemens is te nemen. Geconstateerd wordt dat de minister geen verplichting tot schadevergoeding 
oplegt. Helaas is de ervaring die ons bereikt vanuit andere regio's die te maken hebben met gaswinning, dat 
de schadeafhandeling zeer stroef verloopt. Dat de minister desondanks geen afdwingbare regels oplegt voor 
de schadeafhandeling is onbegrijpelijk. 

U geeft in uw instemmingsbesluit aan dat het nog te vroeg is om dit nog op te stellen schadeprotocol mee te 
nemen in de beoordeling van het winningsplan Weststellingwerf. Als de regeling inwerking treedt dan zal 
deze met terugwerkende kracht van toepassing worden verklaard op alle gaswinning in de kleine velden, dus 
ook op het winningsplan Weststellingwerf, zo geeft u aan. 

Wij vinden dat de winning niet mag worden gestart totdat het nieuwe schadeprotocol er daadwerkelijk is, de 
inhoud helder is en de naleving afdwingbaar. Zolang een schadeprotocol ontbreekt achten wij dat de minister 
niet zou moeten instemmen met het winningsplan. Wij zien hiertoe extra aanleiding vanwege de hogere 
magnitude en hogere risico op trilling. 

Lokaal maatschappelijk profijt 
In ons advies hebben we al aangedrongen op een concrete invulling van maatschappelijk baten in het 
winningsgebied. De maatschappelijke zorg tegenover gaswinning in het gebied moet niet worden onderschat. 
Gezien de minister toezeggingen heeft gedaan om de lusten- en lastenverdeling voor mijnbouw te 
verkennen, deelt de minister het uitgangspunt dat een goede verdeling van lusten en lasten belangrijk is. 

U verwijst in uw ontwerp instemmingsbesluit verder naar de gedragscode gaswinning kleine velden van 
NOGEPA. In deze code staat onder 7.2 dat de initiatiefnemer kennis en middelen beschikbaar stelt om een 
positieve bijdrage aan de omgeving te leveren. Dit moet leiden tot een goede balans van lusten en lasten 
voor de omgeving en moet ingevolge de gedragscode worden uitgewerkt in een Project
afstemmingsprogramma. 
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Wij zijn niet op de hoogte van een Project-afstemmingsprogramma. In het ontwerpbesluit wordt niet verwezen 
naar een Project-afstemmingsprogramma waardoor we er van uitgaan dat er geen programma is opgesteld. 
Wij kunnen, net als de minister, geen afweging maken of er sprake is van een rechtvaardige verdeling van 
lusten en lasten. Nadat de minister het instemmingsbesluit heeft genomen kan de minister uitvoering van de 
gedragscode niet afdwingen. Wij verzoeken dan ook om een Project-afstemmingsprogramma op te stellen 
voordat het instemmingsbesluit wordt genomen. 

Conclusie · 

f.l 
De algemene indruk is dat het ontwerpbesluit berust op een grote mate van onzekerheid. Er is geen 
proefboring uitgevoerd waardoor er weinig duidelijkheid is over de doelmatigheid van de winning, de 
mogelijke bodemdaling, de kans op trillingen en de magnitude van een trilling. Dat Vermilion door mag gaan 
met de winning zelfs wanneer blijkt dat de winning in een hogere risicocategorie moet worden ingedeeld is 
voor ons niet aanvaardbaar. Er ontbreekt een schaderegeling. Wanneer er wel een schaderegeling wordt 
ingesteld is het volgens de laatste wetenschappelijke inzichten niet mogelijk om bevingsschade te herleiden 
tot bevingen. En er is geen Project-afstemmingsprogramma waarin het lokaal maatschappelijk profijt moet 
worden geregeld. Gezien deze tekortkomingen in de onderbouwing achten wij dat de minister niet kan 
instemmen met het winningsplan Weststellingwerf. 

,. 
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Informatiemarkt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Weststellingwerf 

't Buurthuus, Noordwolde 

Aanhef : 

Voorletters : 

Tussenvoegsel 

Achternaam : 

Spreekt in als 

: 

:

:

: 

:

9 april 2019 

Straat 

Huisnummer 

Toevoeging 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon 

E-mail : 

Indiener dient deze zienswijze mede in namens de fractievoorzitter van Sociaal Duurzaam 

Weststellingwerf, de heer  

Zienswijze: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit? 

Bij de opstelling van het ontwerpbesluit is gewerkt met oud kaartmateriaal. Op de tekening staat het 

gasveld als een geheel, terwijl het drie velden zijn. Het risico wordt daardoor kleiner. 

Deze onzorgvuldigheid zegt iets over de nauwkeurigheid waarmee de plannen zijn opgesteld. Bij 

voorbeeld: in de plannen staat dat hier in de buurt een ziekenhuis staat, terwijl er in de wijde 

omgeving geen ziekenhuis is. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Een gedeelte van mijn huis is niet onderheid. Ik wil zondermeer dat een nulmeting wordt uitgevoerd 

bij alle woningen die niet of gedeeltelijk onderheid zijn. 
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Informatiemarkt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Weststellingwerf 

't Buurthuus, Noordwolde 

Aanhef 

Voorletters 

:

:

Tussenvoegsel :

Achternaam :

Spreekt in als 

:

:

9 april 2019 

Straat 

Huisnummer 

Toevoeging 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon 

E-mail :

Zienswijze: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Na alle schade die in Groningen als gevolg van de gaswinning is ontstaan, wil ik niet dat hier nog 

langer en uit meer velden gas wordt gewonnen. Ik verwacht waardedaling van mijn woning en 

verwacht schade aan mijn woning als gevolg van bodemdaling door de gaswinning. 

Daarnaast ga ik ervan uit dat door de gaswinning schade aan het milieu ontstaat. In het bijzonder 

omdat bij de winning chemicaliën in de grond worden gepompt. Het gebied van de gaswinning, in het 

bijzonder de veenkoloniën, is aangemerkt als UNESCO-erfgoed. Het gebied loopt gevaar op schade 

door de gaswinning. 

Ik vind gaswinning overbodig omdat we naar uiteindelijk naar waterstof toe moeten. 
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Informatiemarkt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Weststellingwerf 

't Buurthuus, Noordwolde 

Aanhef : 

Voorletters : 

Tussenvoegsel 

Achternaam : 

Spreekt in als 

: 

: 

: 

: 

: 

9 april 2019 

Straat 

Huisnummer 

Toevoeging 

Postcode 

Woonplaats 

Telefoon 

E-mail : 

Zienswijze: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit? 

In het ontwerpbesluit staan slechts aannames en verwachtingen. Er staan geen concrete gegevens 

over metingen en feiten in. 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Ik verwacht schade aan mijn woning wanneer door de gaswinning bodemdaling optreedt. Mijn 

woning is niet onderheid. Als de bodem daalt, verwacht ik schade als in Groningen. 

We weten dat gaswinning tot problemen leidt. Het gasveld in Groningen wordt niet verder benut. Ik 

beveel aan om alternatieve energiebronnen aan te boren in plaats van gaswinning uit te breiden of 

te verlengen. 
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Informatiemarkt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Weststellingwerf 

't Buurthuus, Noordwolde 

Aanhef: 
Voorletters: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam: 
Spreekt in als: 

Straat: 
Huisnummer: 
Toevoeging : 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 

Zienswijze: 

9 april 2019 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Ik ben als inwoner niet tevoren geïnformeerd over deze boring en alle boringen in de 
nabije omgeving van ca. 2 kilometer. 

Wij moeten massaal zonnepanelen kopen en wij moeten van het gas af terwijl er overal 
in deze omgeving naar gas wordt geboord. 

Ik wil te zijner tijd mijn woning verkopen, en ik vrees dat door deze boringen de waarde 
van mijn woning zal dalen. Ik wil geïnformeerd worden hoe ik hiervoor schadevrijgesteld 
word. 

Tot slot ben ik zonder meer tegen deze gasboringen. 

0004 

24 van 123



Informatiemarkt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Weststellingwerf 

't Buurthuus, Noordwolde 

Aanhef: 
Voorletters: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam: 
Spreekt in als: 

Straat: 
Huisnummer: 
Toevoeging : 
Postcode: 
Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 

Zienswijze: 

9 april 2019 

Staan er naar uw mening onjuistheden in ontwerpbesluit? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Ik vrees bodemdaling als gevolg van de boring, aangezien ik 1,5 kilometer van de 
boorput woon. 
Ik heb geen vertrouwen in de schadeafhandeling mocht schade aan mijn woning 
optreden, dit gezien de ervaringen in Groningen. 
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Informatiemarkt ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Weststellingwerf 

't Buurthuus, Noordwolde 

Aanhef: 
Voorletters: 
Tussenvoegsel: 
Achternaam: 
Spreekt in als: 

Straat: 
Huisnummer: 
Toevoeging : 
Postcode: 

9 april 2019 

Woonplaats: 
Telefoon: 
E-mail: 

Zienswijze: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in ontwerpbesluit? 

Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 

Ik heb geen uitnodiging ontvangen over deze informatiebijeenkomst. En dus ook geen 
informatie over dit plan gekregen. 

Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

Ik maak mij zorgen over bodemdaling en de effecten van de boring doet in het gebied, 
met name op de natuur. 
Ik ben bang dat de waarde van mijn woning zal dalen als gevolg van de boring. Ik 
begrijp dat het gas dat hier gewonnen wordt, voor de export is bestemd en de baten dus 
niet bij ons als bewoners terecht komen. Wij worden wel geconfronteerd met de 
mogelijke schade. 
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Geachte meneer, mevrouw, 

Minister van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Bijgaand enkele voorstellen voor aanvullende bepalingen. 

27 april 2019 

0·2 MEI 2019 

1. Op voorhand te besluiten dat de risico's (hoe klein ook) toch in beeld worden gebracht. 

En dat de risico's van eventuele schade op voorhand niet uitgesloten kunnen worden en 

derhalve de risico's hiervan in beeld worden gebracht. Eventuele schade door trillingen 

moet worden vergoed. 

2. Ook het meetplan en de werkelijkheid zal vanuit de nul-meting uiterlijk 5 jaar later 

opnieuw uitgevoerd worden. 

Op basis van de werkelijkheid, die naar verwachting een beperkte daling zal veroorzaken, tot 

maximaal 4 cm bodemdaling. 

3. Tiltmeters zijn ook een idee om de trillingen te registreren. De tiltmeters kunnen bij 

voorkeur dichtbij de kern van de centrale gebieden zijn. 

Het ontwerp-instemmingbesluit van Vermilion energy Netherlands B.V. tot het winningsplan 

Weststellingwerf is gedateerd 18 april 2018, 

hoogachtend 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart 2019 over 'winningsplan 

Weststellingwerf' door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Als belanghebbende wil ik onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

1. Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet: 

Het veld Weststellingwerf betreft aan boring "door middel van een nieuwe 

perforatie in een andere g�steente1:iag van het voorkomen, \AJaaruit nog niet 

geproduceerd is. later is Vermilion van plan om een nieuw gedeelte van het 

voorkomen (Weststellingwerf-West) aan te boren door middel van een putaftakking 

WSF-01-Sl vanuit de bestaande put WSF-01, om hieruit gas te winnen" blz. 2 

winningsplan Weststellingwerf dd. 18 april 2018. De "nieuwe perforatie" zou aan te 

merken zijn als een nieuw gasvoorkomen wat nog niet is aangetoond. 

Dit is ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun 

adviezen omdat er niet kan worden ingeschat of er sprake is van economisch 

winbare hoeveelheden waarbij tevens belangrijke gegevens over: diepte, dikte en 

kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), saturatie, seismische 

snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en 

onvoldoende beoordeelbaar. 

Daarnaast is dit ontwerp instemmingsbesluit strijdig met de mijnbouwwet artikel 9 

en is reden om dit ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te 

vernietigen: de opgevoerde gegevens zijn niet consistent en onvoldoende duidelijk. 

Illustratief: 

In het meetplan van Vermilion gedateerd op 8 juni 2018 blz. 11 wordt vermeld ten 

aanzien van het veld Weststellingwerf: "geen winning verwacht". Vreemd genoeg is 

er op dat moment al een winningsplan in voorbereiding gedateerd 18 april 2018. 
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Over de waterinjectie in veld Weststellingwerf wordt in diverse documenten 

verschillend gemeld : 

Op 

https://www.nlog.nl/nlog/reguestData/nlogp/allBor/metaData.jsp?table=Borlocatio 

n&id=106513062,106513003 is te vinden dat er in de maanden januari t/m maart 

2007 waterinjectie heeft plaatsgevonden. 

In 

file:/UC:/Users/Beheerder/Downloads/NIJENSLEEK%20VERMILION%20TOEZENDING 

%20BODEMDALINGSANALYSE%20JUNl%202018 Geanonimiseerd.pdf 

Op blz. 7 staat vermeld dat de waterinjectie in veld Weststellingwerf doorgegaan is 

tot 2012 

Dit staat tevens vermeld in het overzicht opgenomen in het winningsplan op blz. 23 

https://www.nlog.nl/sites/default/files/2019-03/domus-18182574-vl-

180418 verzoek tot instemming wp weststellingwerf publiek gelakt.pdf 

Echter eerder in dit winningsplan op blz. 16 wordt vermeldt dat waterinjectie heeft 

plaatsgevonden van 2008-2010.'Gedurende de jaren 2008 tot 2010 is de put WSF-01 

als waterinjector gebruikt. In deze periode zijn 85 km3 water geïnjecteerd in de ZE2 

formatie' 

Bij opteJling van de productie gegevens van nlog is te vinden dat in januari - maart 

2007 waterinjectie heeft plaatsgevonden met een totaal volume van 4756 m3. 

De afwijkende cijfers zijn niet te rijmen met gepresenteerde cijfers in het 

winningsplan en derhalve strijdig met het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 

Algemene wet bestuursrecht. 

2. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen 

gering is (advies Tcbb: kans op cosmetische schade beperkt en een kleine kans op 

constructieve schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) 

wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,6 op de schaal 

van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion 18 april 2018). De kans 

op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 

2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse 

voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. Constaterende dat er zich reeds een 

beving heeft voorgedaan in dit gebied (2009, ten noorden van De Hoeve) moet dan 

niet gesteld worden dat het seismische risico 100% betreft? 

3. De "De Hoeve-beving 2009": In het advies van Tcbb dd. 17 augustus 2018 blz. 3 staat 

dat "Volgens Vermilion is waterinjectie een mogelijke oorzaak van de beving" 

omdat "het De Hoeve gasveld nog niet ontdekt was en Weststellingwerf uit 

productie was sinds 2004. " 
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Echter de beving was op 26 november 2009 en in deze tijd was er reeds activiteit 

t.b.v. het veld De Hoeve. Dit valt te lezen op www/Nlog.nl waarbij een proefboring 

reeds in 2008 heeft plaatsgevonden en het boorgat gecompleteerd is van 23 

december 2009 - maart 2010. Het is bijzonder dat dan geconcludeerd wordt dat de 

beving vermoedelijk door waterinjectie veroorzaakt is terwijl er boor activiteit ter 

plekke gaande was. Dit gegeven is niet opgemerkt of onderzocht door de instanties 

die de Minister van advies dienen. Ik stel dan ook dat niet duidelijk is wat de 

seismische activiteit heeft veroorzaakt en wanneer de waterinjectie heeft 

plaatsgevonden. De data zijn niet coherent. Dit is niet opgemerkt door de advies 

gevende en risico beoordelende instanties. 

Op basis hiervan kan gesteld word.en dat als er twijfel is over de opgevoerde cijfers er 

ook twijfel bestaat over de berekende risico's en ingevoerde data die ten grondslag 

liggen aan de modelberekeningen van dit winningsplan en ontwerp 

instemmingsbesluit. Ik stel dan ook dat het onbehoorlijk bestuur is dat gegevens 

waarop risico inschattingen worden gedaan door de overheid niet betrouwbaar en 

eenduidig zijn en verzoek u dit ontwerp instemmingsbesluit in te trekken en na te 

gaan wat de werkelijke cijfers zijn. Opnieuw stel ik dat deze manier is in strijd met 

het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht en tevens in 

strijd is met artikel 9 lid 1 onderdeel c. van de Mijnbouwwet. 

4. Bebouwing in dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het 

veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, bijna geen huis is gelijk. Ik stel 

dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-

meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te 

kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw. 

Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten 

worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van 

een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn. 

opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor 

schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het 

winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in 

Groningen en Drenthe. 

5. Het gegeven dat het seismometer netwerk bevingen van meer dan 1,5 M op de 

schaal van Richter meet en dat dit toewijsbaar is stelt niet gerust. Bevingen van 

minder dan 1,5 M op de schaal van Richter worden niet gemeten en zijn toch 

relevant. Ook kleine bevingen veroorzaken schade en zijn niet vergelijkbaar met 

andere oorzaken. Deze bevingen kunnen de zgn. trigger vormen van het ontstaan 

van schade en de maatregelen die worden voorgesteld door de advies gevende 

instanties worden te gemakkelijk als voldoende dekkend aangemerkt. Hier bestaat 

inmiddels gerede twijfel over: (https:Uwww.tudelft.nl/2018/tu-delft/tu-delft

publiceert-uitkomsten-onderzoek-oorzaken-schade-in-provincie-groningen/ . Graag 

meer duidelijkheid over een toereikend meetnetwerk en duidelijkheid over 

compensatie bij schade. De 'spelregels' hierover zijn niet duidelijk en zijn nog aan 

verandering onderhevig. 

0009 

37 van 123



6. Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. In een gebied met Natura 

2000 en veenweide gebieden kan dit effect niet buiten de beoordeelde risico's 

vallen. De beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp 

instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de inzichten zijn inmiddels 

toegenomen. De kans berekening op schade is derhalve onvoldoende door het 

huidige gehanteerde model berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 

36 lid 1. Mijnbouwwet. 

7. Samengestelde bodemdaling: In het instemmingsbesluit staat onder 5.2 beschreven 

dat de samengestelde bodemdaling, inclusief de bodemdaling in de omliggende 

velden, als 4 cm is ingeschat. Echter, Vermilion heeft op 8 juni 2018 een analyse 

opgesteld aan de hand van bodemdalingsmeetgegevens en vastgesteld dat er een 

duidelijke bodemdalingskom is ontstaan tussen de nabijgelegen velden Vinkega en 

Nijensleek en dat deze zich verder uitstrekt. Deze bodemdalingskom is ontstaan door 

de winning in veld Vinkega. Echter omdat in dit veld sprake is van een versnelde 

winning ten opzichte van de winningsplannen, is de bodemdalingskom dus kennelijk 

hierdoor ontstaan. Echter het bestaan van deze bodemdalingskom staat niet 

aangegeven in winningsplannen, maar heeft mogelijk wel invloed op de 

samengestelde bodemdaling. Aangezien een kleine bodemdaling invloed heeft op de 

waterhuishouding en bij een bodemdaling boven de 5 cm het waterschap haar 

waterpeil moet aanpassen, hetgeen tot nat- of droogteschade kan leiden, verzoek ik 

u om de samengestelde bodemdaling nogmaals te her berekenen. 

8. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-

meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering 

(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook 

verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Op dit 

moment is deze ontwikkeling volop in beweging. Vanuit het 'zorgvuldigheid principe' 

uit de Algemene wet bestuursrecht zou dit eerst duidelijk moeten zijn alvorens 

burgers gevraagd wordt naar hun mening. 

9. Te ruim winningspercentage: In veld Weststellingwerf is reeds 103 miljoen nm3 gas 

gewonnen. De toekomstige productiehoeveelheid is zeer onzeker. In het 

winningsplan is op pagina 26 een tabel (5 -2) weergegeven. Daarin zijn drie 

verschillende productiehoeveelheden opgenomen: Namelijk een lage 

productiehoeveelheid van 51 miljoen Nm3 gas (Laag), een iets hogere 

productiehoeveelheid van 184 miljoen nm3 gas (Midden) en een nog hogere 

productiehoeveelheid van 563 miljoen Nm3 gas (Hoog). Het verschil tussen 51 

miljoen nm3 gas en 563 miljoen nm3 gas is echter erg ruim, waardoor de hoogte van 

de risico's, zoals bodemdaling en trilling/beving, niet precies vast te stellen is. Het 

winningsplan voldoet hiermee niet aan de wettelijke eisen (artikel 34 en 35 

Mijnbouwwet en artikel 24 Mijnbouwbesluit) die aan een winningsplan worden 

gesteld. 

10. Tempo en duur van de winning is onduidelijk: Naast het feit dat niet zeker is hoeveel 

gas uiteindelijk gewonnen zal worden , zoals hierboven reeds toegelicht, is ook niet 
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duidelijk hoeveel jaren het bedrijf bezig zal om die uiteindelijke hoeveelheid te 

winnen. Het bedrijf legt op pagina 24 onder 5.5 in het winningsplan uit dat de 

werkelijk gerealiseerde productie nog niet vast te stellen is. De productieprofielen in 

het winningsplan zouden "indicatief', oftewel niet bindend zijn en dit zou ook gelden 

voor de duur van de winning. Ingeval van de hoge winning zou het bedrijf er 22 jaar 

over doen om 563 nm3 gas te winnen en uit de tabel 5 - 2 valt op te maken dat dit 

hooguit 90.3 miljoen nm3 gas in een jaar zal zijn. Echter het bedrijf stelt onderaan 

pagina 24 dat de omgevingsvergunning hierin relevant is. Daarin is aangegeven 

hoeveel de bovengrondse installatie nabij Noordwolde per dag mag produceren en 

deze maximaal toegestane dagproductie zou bepalend zijn voor de duur van de 

winning, volgens het bedrijf. Echter de omgevingsvergunning waarin die maximaal 

toegestane dagproductie staat vermeld is niet aanwezig in de ter-inzage-gelegde 

stukken. Het is dus niet bekend hoeveel het bedrijf per dag gaat produceren en of de 

tijdsduur hierdoor sterk zal worden ingekort. Stel dat het bedrijf maximaal 450.000 

Nm3 gas per dag (of meer) mag produceren, zoals vaak het geval, dan zal dit op 

jaarbasis circa 165 miljoen nm3 gas zijn. Dus veel meer dan 90 miljoen nm3 per jaar. 

In dat geval zal 563 miljoen nm3 gas in 3,5 kunnen worden gewonnen. Dat dit niet 

theoretisch is, is gebleken in de nabijgelegen velden 'Vinkega' en 'Diever'. In veld 

Diever zou volgens het winningsplan 1.360 miljoen nm3 gas in 10 jaar worden 

gewonnen. In werkelijkheid blijkt 1.1 miljard nm3 gas in 3,5 jaar te zijn gewonnen. 

Dat is driemaal sneller dan aangegeven in het winningsplan en gemiddeld circa 370 

miljoen per jaar. De vraag is of de resterende 260 miljoen verdeeld over 6.5 jaar 

moet worden gewonnen, hetgeen �en enorme vertraging zo.u opleveren terwijl het 

bedrijf voor veld Diever een gewijzigd winningsplan heeft ingediend. Ditmaal voor 

het willen winnen van een extra 1.8 miljard nm3 gas. Ik ben bezorgd of deze later 

gebleken ontwikkeling zich ook in mijn directe leefomgeving kan voordoen. Ik 

verzoek de minister tot nadere toelichting. 

11. Bezorgdheid: Ik maak mij bezorgd over de bovenbeschreven ontwikkeling in de 

nabijgelegen velden Vinkega en Diever. Zelfs met een proefboring en langdurige 

testen (zie winning Diever) blijkt een winningsplan niet voldoende gemotiveerd en 

zijn de risico's waarschijnlijk te laag ingeschat. Kan de minister waarborgen dat dit 

voor de voorgenomen winning in veld Weststellingwerf (west) niet het geval zal zijn? 

Ik kan nu immers niet binnen de beroepstermijn aantonen hoe de werkelijke 

(dag)productie in de toekomst zal zijn. Als de minister mijn rechten niet voldoende 

kan waarborgen dan mag hij krachtens artikel 36 van de Mijnbouwwet niet 

instemmen met dit winningsplan. Ik verzoek de minister dit dan ook niet te doen. 

12. Voorschriften: Ondanks de vele onzekerheden in het winningsplan heeft de minister 

toch een ontwerpbesluit genomen om hiermee te willen instemmen. Ter 

compensatie heeft de minister meerdere voorschriften (artikelen) opgenomen in zijn 

instemmingsbesluit waaraan het bedrijf na de proefboring en/of inwerkingtreding 

van het instemmingsbesluit moet voldoen. Echter het is mij onduidelijk of het bedrijf 

binnen de gestelde termijn zal voldoen aan de voorschriften en wie hier toezicht op 

houdt. Wordt dit publiekelijk gemaakt en 'zo ja' waar kan ik dit vinden en 'zo nee' 

waarom niet? 
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13. Infoavond d.d. 9 april te Dorpshuis Noordwolde: Voor omwonenden en 

belangstellenden heeft het ministerie op 9 april 2019 een infoavond georganiseerd in 

het dorpshuis te Noordwolde. Tijdens de infoavond werd echter alleen nadere 

toelichting gegeven op het winningsplan, maar niet over de voorgenomen 

(proefboor)activiteiten op de boorlocatie nabij Noordwolde en de gewijzigde 

omgevingsvergunning die daarvoor is opgesteld. De infoavond voldeed niet aan mijn 

verwachtingen omdat ik graag meer uitleg had willen krijgen over de verwachte 

overlast die gepaard zal gaan met de aangekondigde 'drie maanden lange, dag-en

nacht' werkzaamheden. Er is tijdens de infoavond uitgelegd dat de minister dit 

procedureel niet hoeft en bovendien geen enkele omwonende/belanghebbende een 

zienswijze heeft ingediend. Echter de kennisgeving van de ter inzage legging van de 

ontwerp-omgevingsvergunning betrof een kleine advertentie die niet is opgemerkt 

terwijl de kennisgeving over de ter inzage legging van het ontwerp

instemmingsbesluit en de uitnodiging voor de infoavond paginagroot is afgebeeld in 

het plaatselijke huis-aan-huis blad. Vanwaar deze keuze? Acht de minister de 

kennisgeving over een winningsplan belangrijker dan de kennisgeving over een 

omgevingsvergunning. Hierdoor heb ik niet binnen de termijn nadere vragen kunnen 

stellen over de te verwachten omgevingseffecten en meen hierdoor onvoldoende in 

staat gesteld om een zienswijze te kunnen indienen tegen de omgevingsvergunning. 

Ik verzoek de minister om een nadere toelichting. 

14. Lekkage van delfstoffen: Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een 

ontwerp instemingsbesluit begeleid door een paragraaf ter voorkoming van risico's 

voor veiligheid en milieu. Gezien de vele incidenten, die in de mijnbouwindustrie de 

laatste jaren bekend zijn geworden, is het noodzakelijk dat de afwerking en de 

afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor de risico's worden 

geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de vorm van 

zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. 

Methaanemissies in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan 

eenzelfde emissie van het verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben 

hun oorsprong tijdens het boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de

boring zijn een indicatie van lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet 

direct zichtbaar worden. De boring van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de 

lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die geresulteerd hebben in de blow-out 

tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out staat bekend als de blow-out bij 

't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem is verdwenen. Meest 

recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen-Schuilingsoord 

en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel 

Zuidwending, Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Hierbij 

verzoek ik de minister om in te gaan op de risico's als boven beschreven. 
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15. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project 

afstemming programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden 

niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de paragraaf communicatie in de het 

ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf en het advies van de 

gemeente Weststellingwerf. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid 

bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk en in gang gezet moet zijn voor 

het winningsplan in gang wordt gezet. 

16. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in 

productie genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den 

Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Eesveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten 

van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. 

17. De gevolgen voor het waterwingebied Oldeholtpade zijn onvoldoende in beeld 

gebracht. Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is 

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling 

verbonden gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij seismologische 

activiteit. Daarbij is het veld eerder gebruikt voor waterinjectie. De samenstelling van 

de water is doorgaans aan te merken als zeer vervuild water. Het opnieuw boren 

naar diepere gaslagen brengt onnodig seismisch risico met zich mee wat in potentie 

de veiligheid van de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. 

18. Het gaat in het ontwerp winningsplan Weststellingwerf om een wijziging of nieuwe 

activiteit. Op slechts 20 meter afstand van de boorlocatie is een omvangrijke 

hoofddassenburcht waargenomen door Haskoning. Overal zijn dassensporen 

gevonden. De kans dat de dassen worden verstoord en verjaagd is groot. Mochten 

de dassen desondanks blijven (zeer honkvast) dan zal dit een dusdanige stress 

opleveren dat dit invloed heeft op de voorplanting. In april 2018 heeft Vermilion een 

ontheffing aangevraagd in het kader van de Wet Natuurbescherming. Echter in de 

vergunning is geen ontheffing aanwezig. Tevens ontbreekt de ontheffing in de 

omgevingsvergunning. Wederom doe ik hierbij een beroep op het 

zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 en vraag reparatie. 

19. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen 

voor het uitfaseren van aardgas. Ook in het ontwerp instemmingsbesluit 

winningsplan Weststellingwerf wordt benadrukt dat gaswinning uit kleine velden 

zich in een afbouwfase bevindt. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas 

voerende lagen is in dit opzicht strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp 

instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te vernietigen. 

Handtekening: 
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41 van 123



0010 

AANTEKENEN 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Noordwolde, 29 april 2019 

a·r MEI 2019 

Betreft: Zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart 2019 over 'winningsplan Weststellingwerf' door 

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Als belanghebbende wil ik onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

1. Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet: 

Het veld YJeststellingwerf betreft aanboring "door middel van een nieuwe perforatie in een andere 

gesteent�laag van het voorkomen, waaruit nog niet geproduceerd is. Later is Vermilion van plan om 

een nieuw gedeelte van het voorkomen {Weststellingwerf-West) aan te boren door middel van een 

putaftakking WSF-01-Sl vanuit de bestaande put WSF-01, om hieruit gas te winnen" blz. 2 

winningsplan Weststellingwerf dd. 18 april 2018. De "nieuwe perforatie" zou aan te merken zijn als 

een nieuw gasvoorkomen wat nog niet is aangetoond. 

Dit is ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun adviezen omdat er niet 

kan worden ingeschat of er sprake is van economisch winbare hoeveelheden waarbij tevens 

belangrijke gegevens over: diepte, dikte en kwaliteit van het reservoir {porositeit, permeabiliteit), 

saturatie, seismische snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en onvoldoende 

beoordeel baar. 

Daarnaast is dit ontwerp instemmingsbesluit strijdig met de mijnbouwwet artikel 9 en is reden om dit 

ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te vernietigen: de opgevoerde gegevens 

zijn niet consistent en onvoldoende duidelijk. 

Illustratief: 

In het meetplan van Vermilion gedateerd op 8 juni 2018 blz. 11 wordt vermeld ten aanzien van het 

veld Weststellingwerf: "geen winning verwacht". Vreemd genoeg is er op dat moment al een 

winningsplan in voorbereiding was gedateerd 18 april 2018. 

Over de waterinjectie in veld Wesstellingwerf wordt in diverse documenten verschillend gemeld : 
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Op 

https:J/www.nlog.nl/nlog/reguestData/nlogp/allBor/metaData.jsp?table=Borlocation&id=106513062, 

106513003 is te vinden dat er in de maanden januari t/m maart 2007 waterinjectie heeft 

plaatsgevonden. 

In 

file:///C:/Users/Beheerder/Downloads/NIJENSLEEK%20VERMIUON%20TOEZENDING%20BODEMDALI 

NGSANALYSE%20JUNl%202018 Geanonimiseerd.pdf 

Op blz. 7 staat vermeld dat de waterinjectie in veld Weststellingwerf doorgegaan is tot 2012 

Dit staat tevens vermeld in het overzicht opgenomen in het winningsplan op blz. 23 

https://www.nlog.nl/sites/default/files/2019-03/domus-18182574-vl-

180418 verzoek tot instemming wp weststellingwerf publiek gelakt.pdf 

Echter eerder in dit winningsplan op blz. 16 wordt vermeldt dat waterinjectie heeft plaatsgevonden 

van 2008-2010.'Gedurende de jaren 2008 tot 2010 is de put WSF--01 als waterinjector gebruikt. In deze 

periode zijn 85 km3 water geïnjecteerd in de ZE2 formatie' 

Bij optelling van de productie gegevens van nlog is te vinden dat in januari - maart 2007 waterinjectie 

heeft plaatsgevonden met een totaal volume van 4756 m3. 

De afwijkende cijfers zijn niet te rijmen met gepresenteerde cijfers in het winningsplan en derhalve 

strijdig met het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht. 

2. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering is (advies Tcbb: 

kans op cosmetische schade beperkt en een kleine kans op constructieve schade). De kans op 

geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale 

magnitude van 2,6 op de schaal van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion 18 april 

2018). De kans op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 

2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor geïnduceerde 

seismiciteit in Nederland'. Constaterende dat er zich reeds een beving heeft voorgedaan in dit gebied 

(2009, ten noorden van De Hoeve) moet dan niet gesteld worden dat het seismische risico 100% 

betreft? 

3. De "De Hoeve-beving 2009": In het advies van Tcbb dd. 17 augustus 2018 blz. 3 staat dat "Volgens 

Vermilion is waterinjectie een mogelijke oorzaak van de beving" omdat "het De Hoeve gasveld nog 

niet ontdekt was en Weststellingwerf uit productie was sinds 2004. " 

Echter de beving was op 26 november 2009 en in deze tijd was er reeds activiteit t.b.v. het veld De 

Hoeve. Dit valt te lezen op www/Nlog.nl waarbij een proefboring reeds in 2008 heeft plaatsgevonden 

en het boorgat gecompleteerd is van 23 december 2009 - maart 2010. Het is bijzonder dat dan 

geconcludeerd wordt dat de beving vermoedelijk door waterinjectie veroorzaakt is terwijl er boor 

activiteit ter plekke gaande was. Dit gegeven is niet opgemerkt of onderzocht door de instanties die de 

Minister van advies dienen. Ik stel dan ook dat niet duidelijk is wat de seismische activiteit heeft 

veroorzaakt en wanneer de waterinjectie heeft plaatsgevonden. De data zijn niet coherent. Dit is niet 

opgemerkt door de advies gevende en risico beoordelende instanties. 

Op basis hiervan kan gesteld worden dat als er twijfel is over de opgevoerde cijfers er ook twijfel 

bestaat over de berekende risico's en ingevoerde data die ten grondslag liggen aan de 

modelberekeningen van dit winningsplan en ontwerp instemmingsbesluit. Ik stel dan ook dat het 

onbehoorlijk bestuur is dat gegevens waarop risico inschattingen worden gedaan door de overheid 

niet betrouwbaar en eenduidig zijn en verzoek u dit ontwerp instemmingsbesluit in te trekken en n 
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gaan wat de werkelijke cijfers zijn. Opnieuw stel ik dat deze manier is in strijd met het 

zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht en tevens in strijd is met artikel 9 

lid 1 onderdeel c. van de Mijnbouwwet. 

4. Bebouwing in dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het veld variëren 

sterk in bouwkundige eigenschappen, bijna geen huis is gelijk. Ik stel dan ook dat 100% van de opbouw 

in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE 

aangesloten) moet hebben om vast te kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van 

schade aan opbouw. Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld 

moeten worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van een diepte 

van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn. opslingeringsprincipe door 'slappe 

grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter 

kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de 

winningsgebieden in Groningen en Drenthe. 

5. Het gegeven dat het seismometer netwerk bevingen van meer dan 1,5 M op de schaal van Richter 

meet en dat dit toewijsbaar Is stelt niet gerust. Bevingen van minder dan 1,5 M op de schaal van 

Richter worden niet gemeten en zijn toch relevant. Ook kleine bevingen veroorzaken schade en zijn 

niet vergelijkbaar met andere oorzaken. Deze bevingen kunnen de zgn. trigger vormen van het 

ontstaan van schade en de maatregelen die worden voorgesteld door de advies gevende instanties 

worden te gemakkelijk als voldoende dekkend aangemerkt. Hier bestaat inmiddels gerede twijfel over: 

(https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/tu-delft-publiceert-uitkomsten-onderzoek-oorzaken-schade-in

provincie-groningen/ . Graag meer duidelijkheid over een toereikend meetnetwerk en duidelijkheid 

over compensatie bij schade. De 'spelregels' hierover zijn niet duidelijk en zijn nog aan verandering 

onderhevig. 

6. Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. In een gebied met Natura 2000 en veenweide 

gebieden kan dit effect niet buiten de beoordeelde risico's vallen. De beoordeling van risico's (o.a. 

gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de inzichten 

zijn inmiddels toegenomen. De kans berekening op schade is derhalve onvoldoende door het huidige 

gehanteerde model berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 36 lid 1. Mijnbouwwet. 

7. Samengestelde bodemdaling: In het instemmingsbesluit staat onder 5.2 beschreven dat de 

samengestelde bodemdaling, inclusief de bodemdaling in de omliggende velden, als 4 cm is ingeschat. 

Echter, Vermilion heeft op 8 juni 2018 een analyse opgesteld aan de hand van 

bodemdalingsmeetgegevens en vastgesteld dat er een duidelijke bodemdalingskom is ontstaan tussen 

de nabijgelegen velden Vinkega en Nijensleek en dat deze zich verder uitstrekt. Deze 

bodemdalingskom is ontstaan door de winning in veld Vinkega. Echter omdat in dit veld sprake is van 

een versnelde winning ten opzichte van de winningsplannen, is de bodemdalingskom dus kennelijk 

hierdoor ontstaan. Echter het bestaan van deze bodemdafingskom staat niet aangegeven in 

winningsplannen, maar heeft mogelijk wel invloed op de samengestelde bodemdaling. Aangezien een 

kleine bodemdaling invloed heeft op de waterhuishouding en bij een bodemdaling boven de 5 cm het 

waterschap haar waterpeil moet aanpassen, hetgeen tot nat- of droogteschade kan leiden, verzoek ik 

u om de samengestelde bodemdaling nogmaals te her berekenen. 

8. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-meting en schade 

procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering (aardbevingsbestendig maken ) waar 

nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect van 

'waardevermindering aan woningen'. Op dit moment is deze ontwikkeling volop in beweging. Vanuit

het 'zorgvuldigheidprincipe' uit de Algemene wet bestuursrecht zou dit eerst duidelijk moeten z "jn 

alvorens burgers gevraagd wordt naar hun mening. 
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9. Te ruim winningspercentage: In veld Weststellingwerf is reeds 103 miljoen nm3 gas gewonnen. De 

toekomstige productiehoeveelheid is zeer onzeker. In het winningsplan is op pagina 26 een tabel (5 -2) 

weergegeven. Daarin zijn drie verschillende productiehoeveelheden opgenomen: Namelijk een lage 

productiehoeveelheid van 51 miljoen Nm3 gas (Laag), een iets hogere productiehoeveelheid van 184 

miljoen nm3 gas (Midden) en een nog hogere productiehoeveelheid van 563 miljoen Nm3 gas (Hoog). 

Het verschil tussen 51 miljoen nm3 gas en 563 miljoen nm3 gas is echter erg ruim, waardoor de 

hoogte van de risico's, zoals bodemdaling en trilling/beving, niet precies vast te stellen is. Het 

winningsplan voldoet hiermee niet aan de wettelijke eisen (artikel 34 en 35 Mijnbouwwet en artikel 24 

Mijnbouwbesluit) die aan een winningsplan worden gesteld. 

10. Tempo en duur van de winning is onduidelijk: Naast het feit dat niet zeker is hoeveel gas uiteindelijk 

gewonnen zal worden , zoals hierboven reeds toegelicht, is ook niet duidelijk hoeveel jaren het bedrijf 

bezig zal om die uiteindelijke hoeveelheid te winnen. Het bedrijf legt op pagina 24 onder 5.5 in het 

winningsplan uit dat de werkelijk gerealiseerde productie nog niet vast te stellen is. De 

productieprofielen in het winningsplan zouden "indicatief', oftewel niet bindend zijn en dit zou ook 

gelden voor de duur van de winning. Ingeval van de hoge winning zou het bedrijf er 22 jaar over doen 

om 563 nm3 gas te winnen en uit de tabel 5 - 2 valt op te maken dat dit hooguit 90.3 miljoen nm3 gas 

in een jaar zal zijn. Echter het bedrijf stelt onderaan pagina 24 dat de omgevingsvergunning hierin 

relevant is. Daarin is aangegeven hoeveel de bovengrondse installatie nabij Noordwolde per dag mag 

produceren en deze maximaal toegestane dagproductie zou bepalend zijn voor de duur van de 

winning, volgens het bedrijf. Echter de omgevingsvergunning waarin die maximaal toegestane 

dagproductie staat vermeld is niet aanwezig in de ter-inzage-gelegde stukken. Het is dus niet bekend 

hoeveel het bedrijf per dag gaat produceren en of de tijdsduur hierdoor sterk zal worden ingekort. Stel 

dat het bedrijf maximaal 450.000 Nm3 gas per dag (of meer) mag produceren, zoals vaak het geval, 

dan zal dit op jaarbasis circa 165 miljoen nm3 gas zijn. Dus veel meer dan 90 miljoen nm3 per jaar. In 

dat geval zal 563 miljoen nm3 gas in 3,5 kunnen worden gewonnen. Dat dit niet theoretisch is, is 

gebleken in de nabijgelegen velden 'Vinkega' en 'Diever'. In veld Diever zou volgens het winningsplan 

1.360 miljoen nm3 gas in 10 jaar worden gewonnen. In werkelijkheid blijkt 1.1 miljard nm3 gas in 3,5 

jaar te zijn gewonnen. Dat is driemaal sneller dan aangegeven in het winningsplan en gemiddeld circa 

370 miljoen per jaar. De vraag is of de resterende 260 miljoen verdeeld over 6.5 jaar moet worden 

gewonnen, hetgeen een enorme vertraging zou opleveren terwijl het bedrijf voor veld Diever een 

gewijzigd winningsplan heeft ingediend. Ditmaal voor het willen winnen van een extra 1.8 miljard nm3 

gas. Ik ben bezorgd of deze later gebleken ontwikkeling zich ook in mijn directe leefomgeving kan 

voordoen. Ik verzoek de minister tot nadere toelichting. 

11. Bezorgdheid: Ik maak mij bezorgd over de bovenbeschreven ontwikkeling in de nabijgelegen velden 

Vinkega en Diever. Zelfs met een proefboring en langdurige testen (zie winning Diever) blijkt een 

winningsplan niet voldoende gemotiveerd en zijn de risico's waarschijnlijk te laag ingeschat. Kan de 

minister waarborgen dat dit voor de voorgenomen winning in veld Weststellingwerf (west) niet het 

geval zal zijn? Ik kan nu immers niet binnen de beroepstermijn aantonen hoe de werkelijke 

(dag)productie in de toekomst zal zijn. Als de minister mijn rechten niet voldoende kan waarborgen 

dan mag hij krachtens artikel 36 van de Mijnbouwwet niet instemmen met dit winningsplan. Ik 

verzoek de minister dit dan ook niet te doen. 

12. Voorschriften: Ondanks de vele onzekerheden in het winningsplan heeft de minister toch een 

ontwerpbesluit genomen om hiermee te willen instemmen. Ter compensatie heeft de minister 

meerdere voorschriften (artikelen) opgenomen in zijn instemmingsbesluit waaraan het bedrijf na de 

proefboring en/of inwerkingtreding van het instemmingsbesluit moet voldoen. Echter het is mij 

onduidelijk of het bedrijf binnen de gesteld: termijn zal voldoen aan de voorschriften en wie hi

45 van 123



0010 

toezicht op houdt. Wordt dit publiekelijk gemaakt en 'zo ja' waar kan ik dit vinden en 'zo nee' waarom 

niet? 

13. Infoavond d.d. 9 april te Dorpshuis Noordwolde: Voor omwonenden en belangstellenden heeft het 

ministerie op 9 april 2019 een infoavond georganiseerd in het dorpshuis te Noordwolde. Tijdens de 

infoavond werd echter alleen nadere toelichting gegeven op het winningsplan, maar niet over de 

voorgenomen (proefboor)activiteiten op de boorlocatie nabij Noordwolde en de gewijzigde 

omgevingsvergunning die daarvoor is opgesteld. De infoavond voldeed niet aan mijn verwachtingen 

omdat ik graag meer uitleg had willen krijgen over de verwachte overlast die gepaard zal gaan met de 

aangekondigde 'drie maanden lange, dag-en-nacht' werkzaamheden. Er is tijdens de Infoavond 

uitgelegd dat de minister dit procedureel niet hoeft en bovendien geen enkele 

omwonende/belanghebbende een zienswijze heeft ingediend. Echter de kennisgeving van de ter 

inzage legging van de ontwerp-omgevingsvergunning betrof een kleine advertentie die niet is 

opgemerkt terwijl de kennisgeving over de ter inzage legging van het ontwerp-instemmingsbesluit en 

de uitnodiging voor de infoavond paginagroot is afgebeeld in het plaatselijke huis-aan-huis blad. 

Vanwaar deze keuze? Acht de minister de kennisgeving over een winningsplan belangrijker dan de 

kennisgeving over een omgevingsvergunning. Hierdoor heb ik niet binnen de termijn nadere vragen 

kunnen stellen over de te verwachten omgevingseffecten en meen hierdoor onvoldoende in staat 

gesteld om een zienswijze te kunnen indienen tegen de omgevingsvergunning. Ik verzoek de minister 

om een nadere toelichting. 

14. Lekkage van delfstoffen: Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een ontwerp 

instemingsbesluit begeleid door een paragraaf ter voorkoming van risico's voor veiligheid en milieu. 

Gezien de vele incidenten, die in de mijnbouwindustrie de laatste jaren bekend zijn geworden, is het 

noodzakelijk dat de afwerking en de afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor de risico's 

worden geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de vorm van zinkgaten 

(ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en milieuverontreinigingen. De 

milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in verontreinigingen van de bodem, drinkwater, 

grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies in de atmosfeer hebben een 26 keer groter 

broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben 

hun oorsprong tijdens het boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een 

indicatie van lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. De boring 

van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die 

geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out staat bekend 

als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem is verdwenen. Meest 

recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen-Schuilingsoord en de Wijk zijn 

nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de buitenkant van de putten. Soortgelijke 

incidenten hebben plaatsgevonden bij andere winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag 

Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). 

Hierbij verzoek ik de minister om in te gaan op de risico's als boven beschreven. 

15. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project afstemming 

programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden niet gecommuniceerd of 

uitgevoerd ondanks de paragraaf communicatie in de het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan 

Weststellingwerf en het advies van de gemeente Weststellingwerf. Hiermee wordt wantrouwen en 

onzekerheid bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk en in gang gezet moet zijn voor het 

winningsplan in gang wordt gezet. 

16. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in productie genomen hetzij 

nog plannen voor in productie name (o.a. :e Blesse, Den Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse  
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Eesveen, Nijensleek) Ik ste l dat het inschatten van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden 
door het SodM en TNO. 

17. De gevolgen voor het waterwingebied Oldeholtpade zijn onvoldoende in beeld gebracht. Kans op 
vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is onvoldoende aangetoond omdat 
g��n" ;ekening

.
is gehouden met onderling verbonden gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak 

bij seismologische activiteit. Daarbij is het veld eerder gebruikt voor waterinjectie. De samenstelling 
van de water is doorgaans aan te merken als zeer vervuild water. Het opnieuw boren naar diepere 

gaslagen brengt onnodig seismisch risico met zich mee wat in potentie de veiligheid van de 

drinkwatervoorziening In gevaar kan brengen. 

18. Het gaat in het ontwerp winningsplan Weststellingwerf om een wijziging of nieuwe activiteit. Op 

slechts 20 meter afstand van de boorlocatie is een omvangrijke hoofddassenburcht waargenomen 

door Haskoning. Overal zijn dassensporen gevonden. De kans dat de dassen worden verstoord en 
verjaagd is groot. Mochten de dassen desondanks blijven (zeer honkvast) dan zal dit een dusdanige 
stress opleveren dat dit invloed heeft op de voorplanting. In april 2018 heeft Vermilion een ontheffing 

aangevraagd in het kader van de Wet Natuurbescherming. Echter in de vergunning is geen ontheffing 
aanwezig. Tevens ontbreekt de ontheffing in de omgevingsvergunning. Wederom doe ik hierbij een 
beroep op het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 en vraag reparatie. 

19. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor het uitfaseren 

van aardgas. Ook in het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf wordt benadrukt 

dat gaswinning uit kleine velden zich in een afbouwfase bevindt. De intensivering en het aanboren van 

nieuwe gas voerende lagen is in dit opzicht strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp 
instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te vernietigen. 

20. In art.3.1.van het ontwerp-instemmingsbesluit vermeld u onder: 

a. "het belang van de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan 
gebouwen" 

b. "nadelige gevolgen voor het milieu" 
c. "nadelige gevolgen voor de natuur" 

Hier is rekening gehouden met de veil igheid van de mens maar verzuimd met het belang 

Van de mens rekening te houden en dus dient U toe te voegen: 
d. indien nadelige gevolgen voor de omwonenden worden veroorzaakt. 

21. In art.5.4. onder "Advies SodM" staat: "Vemillion verwacht, ook door de lage bebouwingsdichtheid, 
echter geen tot zeer beperkte schade bij eventuele bev ingen" 

Handtekening: 

Kennelijk is "een lage bebouwingsdichtheid" een vrijbrief om schade te veroorzaken. Dat is 

discri minatie van een bevolkingsgroep, discriminatie is bij de wet niet toegestaan en daarom een 
reden om dit ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te vernietigen. 

6 47 van 123



0 4 MEJ 2D19 

Aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

Jnspraakpunt Winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Noordwolde, 30 april 2019 

Geachte Dames en Heren, 

Hiermee wil ik reageren op uw Ontwerp-instemmingsbesluit met kenmerk DGKE-WO/ 

19070283 (hierna: Ontwerp). Ik reageer als direct omwonende, mijn huis bevindt zich 

op hemelsbreed 660 m van de plaats van de gaswinningput waar het Ontwerp 

betrekking op heeft. 

Mijns inziens zijn een aantal aspecten van de Aanvraag Instemming Weststellingwerf 

Winningsplan van 18 april 2018 (hierna: de Aanvraag) van Vermilion Energy 

Netherlands B.V. (hierna Vermilion) niet voldoende belicht en zou de minister van 
Economische Zaken en Klimaat niet met de aanvraag moeten instemmen. 

Samenvatting 
Het gebied van de gaswinning is rustig en betrekkelijk ongerept. Het gebied paart een 

mooie natuur aan plekken van cuJtuurhistorische waarde. 

Het betaamt niet dit gebied bloot te stellen aan gaswinning met een niet betrouwbaar in 

te schatten risico, dit in het bijzonder niet omdat de duur van de gaswinning voor 

onbepaalde tijd lijkt te kunnen zijn. 
Het valt niet in te zien waarom de bewoners van dit rustige en mooie gebied de lasten 

moeten dragen van het profijt van een puur op winst georiënteerde onderneming. Deze 

lasten zijn het risico van gebouwschade en de aantasting van de aanwezige natuur, 

beide lasten verbonden met een verminderde waarde van eigen woningbezit. 

Duur van de gaswinning 
De duur van de Gaswinning in onbepaald. Er wordt in het Ontwerp een einddatum van 
2038 aangegeven, tegelijkertijd wordt in de laatste alinea van hoofdstuk 5.1 van het 
Ontwerp de mogelijkheid genoemd deze termijn te verlengen. Dit wordt ook in 

paragraaf 5.6 van de Aanvraag geschreven. Mocht inderdaad de gaswinning eind 2038 
nog voortduren, is er geen reden aan te nemen dat een verlenging niet verleend gaat 

worden. Met andere woorden moeten omwonenden er rekening mee houden dat 

gaswinning ook na 2038 nog voortgezet gaat worden. 

Gebouwschade door de gaswinning 
In het Ontwerp wordt ingegaan op de risico's van de gaswinning. Daarbij wordt het 

risico van bodemtrillingen kennelijk als laag ingeschat. Het valt echter uit de 
verschillende adviezen op te maken, dat het werkelijke gevaar op gebouwschade niet in 

te schatten valt, het moet dus in ieder geval als mogelijk worden gezien. 
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De omgeving van de gaswinningslocatie is niet dicht bebouwd. Ik maak uit paragraaf 5.4 

Advies SodM van het Ontwerp op dat het loutere feit dat de bebouwing gering is een 
grond vormt om het risico op schade als beperkt in te schatten. Dit is voor omwonenden 
natuurlijk een vrij cynische inschatting en mag naar mijn mening geen reden zijn voor 
een positieve beoordeling om gas te gaan winnen. ln de directe omgeving van de 
gaswinningslocatie is bebouwing, zoals bijvoorbeeld in het Rode Dorp, een uniek 
ensemble van 20 huizen dat in 1922 werd gebouwd en in de gemeente Weststellingwerf 
als gemeentelijk monument geldt (officiële website van de gemeente). Dit is een reden 
temeer om uiterst kritisch elk risico op gebouwschade te boord el en. 

Vermillion heeft aangegeven dat zij de verplichting heeft schade te vergoeden 
(paragraaf 5.4 Winningsplan van het Ontwerp) eventueel optredende schade door haar 
zal worden vergoed. Deze toezegging zal ongetwijfeld als geruststelling zijn bedoeld. 

Het is zeer de vraag of ik mij gerustgesteld kan voelen. Op de website van Vermilion 
wordt een wettelijke aansprakelijkheid voor schade door haar 

aardgaswinningsactiviteiten genoemd. Dit is geen positieve toezegging, dit is niet meer 
dan een bevestiging dat voor Vermilion zoals voor ieder ander de burgerlijke wetten 
gelden. 
De toezegging van Vermilion kan op geen enkele manier geruststellen. Ook voor de NAM 
zullen in Groningen de burgerlijke wetten hebben gegolden. De manier waarop in 

Groningen met schade aan gebouwen door aardgaswinning is omgegaan is bekend en 

wordt hier niet nader beschreven. Het punt is dat er geen enkele reden is om aan te 

nemen dat Vermilion zich tegenover klagende burgers in Weststellingwerf coulanter zal 

opstellen dan de NAM in Groningen heeft gedaan. Daarbij komt, dat de ervaring in 
Groningen heeft geleerd, dat de rijksoverheid in deze problematiek niet voor de 
betroffenen opkomt en dat van die zijde geen adequate steun of bescherming kan 
worden verwacht. 

Lasten door de gaswinning. 

De gaswinningsput is gelegen aan de Schapendrift in Noordwolde, een zeer rustige, 
betrekkelijk weinig gebruikte weg. De weg slingert door een landelijk gebied van grote 
rust. Direct naast de gaswinningsput bevindt zich een kleine camping. Aan de 
Noordzijde grenst de gaswinningsput aan een bosperceel dat direct aansluit op een 
gebied van bos- en heidevelden. Gedeelten van dit gebied zijn beperkt toegankelijk en 
door eigenaar Staatsbosbeheer worden beperkingen door middel van verbodsborden 
aangegeven. Andere delen worden door lt Fryske Gea beheerd zoals bijvoorbeeld de 
Joodse begraafplaats die zich op een afstand van ca 400 m van de gaswinningsput aan de 
Schapendrift bevindt. 

De gaswinning zal tot het jaar 2038 of langer een aantal effecten op deze omgeving 
hebben. 

In de Aanvraag is in paragraaf 2.3 aangeven, dat op de locatie van de van de gaswinning 
een scheiding van gas en mee-geproduceerde vloeistoffen plaatsvindt. Zulke mee
geproduceerde vloeistoffen zijn kennelijk alleen water, dat na scheiding in 

vrachtwagens zal worden afgevoerd. Aangenomen moet worden dat een dergelijke 

afvoer van water tot het einde van de winning dagelijks zal plaatsvinden. Ook 
regelmatige controle en onderhoud zal plaatsvinden (Aanvraag, paragraaf 2.3). De 
winning van gas zal aan de Schapendrift tot een duidelijke toename van verkeer leiden, 
en wel in het bijzonder door grote tankauto's voor vloeistoftransport. Deze toename is 
op zich al ongewenst, er moet bovendien rekening worden gehouden met extra schade 
aan bermen en opritten. Dit laatste is in de landelijke gebieden van Weststellingwerf 
tijdens herfst en winter een behoorlijk probleem en een smalle weg als de Schapendrift 
zal hierop geen uitzondering zijn. 
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Het is ook de vraag wat voor effect de toegenomen activiteit op de gaswinningslocatie 
verder zal hebben. Aangenomen kan worden, dat, wat er ook gedaan wordt, er meer 
geluid geproduceerd wordt en extra verlichting zal worden ingezet. Niemand in de 
directe omgeving van de gaswinningslocatie zal de toename m geluid en licht 
verwelkomen, ook dele verandering vormt een extra last voor de omgeving en in het 
bijzonder de naLUur. 

Effect op de natuurlijke omgeving 
Zoals hierboven aangegeven bevindt de gaswinningspul zich in een zeer rustige 
natuurlijke omgeving. De omgeving omvat bos en heidegebieden die voor een gedeelte 
door Staatsbosbeheer worden beheerd. 

Het valt op dat in het Ontwerp in paragraaf 5.5 wordl aangegeven dal de minister geen 
nadelig effecl op natuur en milieu verwacht. Als reden voor deze verwachting wordt 
opgegeven dat het gas niet gewonnen gaat worden onder een Natura 2000- of ander 
milieubeschermingsgebied. Dit is wel een zeer ambtelijke zienswijze. Ten zuiden van de 
Schapendri� in de richting van Noordwolde bevindt zich voornamelijk landbouwgrond, 
ten noorden hiervan treft men naast weilanden natuur in de vorm van bos, heide en 
vennetjes aan. Dat dil gebied vanwege het ontbreken van het Natura 2000-etiket niet 
als natuur wordt gezien (zoals te lezen in paragraaf 8.6 van tie Aanvraag) is zeer 
eigenaardig en lijkt mij volstrekt onjuist. Dat In de directe omgeving van de 
gaswinnmgslocatie dassen huizen mag als bewi1s voor de natuurlijke situatie gelden. 
Inbreuk op deze natuur door geluid, verlichting, toegenomen verkeer en bodemdaling is 
ongewenst. 

Invloed op omwonenden. 

De gevaren en risico's die verbonden zijn aan onderaardse gaswinning zijn door de 
ervaringen in Groningen duidelijk geworden. Vermilion argumenteert dat de situatie in 
Weststellingwerf een andere is, de vraag is of Vermilion geloofd moet worden. De 
situatie in Groningen heeft geleerd dat ook als de risico's al aan de dag zijn getreden de 
gaswinner niet bereid is de winning te staken en al helemaal niet bereid is de ontstane 
schade te vergoeden. liet is een bijkomend zeer wezenlijk aspect dat de rijksoverheid in 
dezen eerder de kant van de gaswinner lijkt te hebben gekozen en omwonenden niet 
bescherml en ook later niet voldoende hulp biedt. Dit aspect leidt er toe. dat bij mij als 
omwonende in Weststellingwerf een gevoel van onbehagen ontstaat. Door de 
gaswinning ontstaat het risico van schade aan mijn eigendom en door dit risico zal de 
waarde van mijn eigendom afnemen. Ik ben zelf in dit gebied gaan wonen vanwege de 
grote woonwaarde door rust en landelijke schoonheid. Het laatste waar ik op zat te 
wachten is de permanente aanwezigheid van een gaswinningsput in vol bedrijf. Ik weet 
dat dit gevoel van bezorgdheid door andere omwonenden wordt gedeeld. 
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet zich van de zorgen en ergernis 
van de omwonenden bewust zijn. 

Het is mi1 duidelijk dat in de boordeling volgens Artikel 36 Lid 1 van de Mijnbouwwet 
het welbevinden van burgers geen enkele rol speelt. Het lijkt mij echter, dat het bij de 
beoordeling van een aanvraag omtrent gaswinning vermeden moet worden dat bij een 
uiteindelijk besluit de gaswinner gelukkig wordt gemaakt en alle omwonenden 
ongelukkig. 

chting, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt Winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 2250 AE Voorschoten 

0 8 MEI 2019 

Naam:  

Adres:    

Plaats en datum: Noordwolde Fr 7mei 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart 2019 over 'winningsplan 

Weststellingwerf door Vermillion Energy Netherlands BV )hierna Vermillion). 

Geachte mevrouw, heer, 

Als belanghebbende wil ik onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

In 2018 hebben wij een huis gekocht in het prachtige Drents Friese Woud in de gemeente 

Weststellingwerf. Bij het tekenen van het concept-koopcontract in oktober 2017 hebben wij ook 

navraag gedaan naar de toren/gaslocatie die voor ons zichtbaar is op 200 meter. Wij vernamen en 

lazen dat de locatie niet meer productief was in de vorm van gaswinning (wel voor opslagdoeleinde 

werd gebruikt). 

U kunt onze verbazing mogelijk begrijpen toen een buurtgenoot ons in maart 2019 op de hoogte 

kwam stellen van het mogelijk heropenen van de gaswinning in Noordwolde. Wij wisten nergens van 

temeer daar wij in het buitengebied wonen en niet de gratis infokrant Stellingwerf in de bus krijgen. 

Wij hebben ons door andere medeburgers laten informeren en kwamen er al snel achter dat de 

urgentie van 'er bij blijven en alles van nu af aan volgen' van groot belang was. 

We hebben ons direct geabonneerd op de betaalde versie van de plaatselijke krant Weststellingwerf 

waar we de berichtgeving goed in de gaten houden. 

Als burger, en zeker als direct omwonende, ben je bezorgd over alles wat er gaat komen echter de 

informatie is minimaal, slecht en onvolledig, moeilijk vindbaar en zeker niet in de taal waar een 

burger op zit te wachten. 

Dat goed en degelijk informeren cruciaal is merkte ik ook in de bijgewoonde raadsvergadering van 

maart 2019 waarin de toen verdeelde collegepartijen pas tot inzicht kwamen naarmate men meer 

geïnformeerd raakte. Het unanieme besluit was uiteindelijk een negatief advies uit te brengen. 

Als een Raad al heel moeizaam de info krijgt en tot zich neemt en de risico's en gevaren kan overzien, 

hoe moeten individuele burgers zich dan voelen en opstellen? 

Langzaam druppelde het besef binnen te weten: 

1. Aanvraag winningsplan Weststellingwerf ligt ter inzage (zienswijze voor 9 mei indienen) 

2. Bestaande put Noordwolde wordt gebruikt om kilometers verder te kunnen boren (door 

aftakking), dit is een nieuwe situatie dus geheel onzeker wat er gaat gebeuren?? 
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3. Geheel niet duidelijk of daar gas aanwezig is dus {nieuwe situatie) dus ook de gevolgen van 

bodemtrilling en wat betekent dit voor de huizen in de omgeving is onduidelijk? Wat zijn de 

risico's als je nog niet eens weet wat er aangetroffen is?? 

4. Schade en schadevergoeding aan de huizen en de natuur? Onverkoopbaar dan wel enorm in 

waarde vermindering van de huizen in het winningsgebied en daarbuiten. 

5. Overlast voor de fauna en de direct omwonende en de tegemoetkoming hiervoor. 

6. Hoe zit het met de omgevingsvergunning?? 

Als burger heb je geen verstand van alle technische details, gelukkig is de aanvraag Vemillion door de 

stichting GasDrOvF gespeld en ook van commentaar voorzien. 

Juridisch weten we dat het principe voortschrijdend inzicht geen grondslag heeft, echter het 

aanboren van een geheel nieuw deel door aftakking is een geheel nieuwe situatie. Uit alles blijkt dat 

er nog zoveel losse eindjes en onduidelijkheden zijn dat het onbegrijpelijk is als dit door zou gaan. 

De omgevingsvergunning baart eveneens zorgen. Geen burger heeft de instemming hiervoor gezien 

of begrepen, niets over gehoord van de gemeente of overheid (begreep later dat het een klein 

advertentie is geweest in het plaatselijke blaadje) 24/7 minimaal 3 maanden lang activiteiten en 

overlast, zeker voor de direct omwonende is dit onacceptabel/wij willen daar voor gecompenseerd 

worden. Het ter inzag van het winningsplan heeft nu meer aandacht gekregen dan de 

omgevingsvergunning vanwaar deze keuze terwijl de overlast enorm is 1 

Wat betreft de schadeafhandeling, we hebben Groningen als voorbeeld hoe het niet moet. Een 

nulmeting is op zijn plaats en willen als direct omwonende dit laten uitvoeren door een onafhankelijk 

bureau (NIVRE aangesloten) op kosten van EZ. Voor de bewoners in dit gebied moet VOORAF 

duidelijke info gegeven worden over procedures, waardevermindering, compensatie etc. 

Mijn bovenstaande zienswijze is een Burgervisie, als allen goed geïnformeerd waren en weten wat er 

boven hun hoofd hangt zouden er naar mijn mening veel meer mensen gaan reageren. 

Ik verwacht van de overheden dat zij hun burgers adequaat, eerlijk en simpel informeren en 

compenseren voor de overlast en/of schade die ontstaat. 

Zoals u wel zult begrijpen ben ik tegen het winnen van gas in Noordwolde op een prachtige locatie 

met rust en ruimte! 

Met vriendelijke groet, 
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AANTEKENEN 

Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Van: 

Datum: 07052019 

D 8 MEI 2019 

Betreft: Pro forma zienswijze tegen het Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan 

Weststellingwerf. 

Geachte heer/ mevrouw, 

Van 29 maart tot en met 09 mei 2019 stelt u belanghebbenden in de gelegenheid om een zienswijze 

in te dienen tegen het Ontwerp-instemmingsbesluit gaswinningsplan Weststellingwerf. Ik maak 

graag gebruik van de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Ik ben het namelijk niet eens 

met uw besluit. Dit Ontwerp-instemmingsbesluit is door u geplaatst in het huis aan huis blad "de 

Stellingwerf' van 28 maart 2019 op pagina 25. 

Pro forma zienswijze: 

Voor het formuleren en onderbouwen van mijn zienswijze heb ik meer tijd nodig dan de door u 

geboden periode tot en met 09 mei 2019. 

Om de termijn voor het indienen van mijn onderbouwde zienswijze veilig te stellen volsta ik op dit 

moment met het indienen van deze pro forma zienswijze. Graag verneem ik van u binnen welke 

redelijke termijn ik mijn gemotiveerde en onderbouwde zienswijze kan indienen. 

In a , verblijf ik, 

ho gachtend, 
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AANTEKENEN 

Aan: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Van: 

Datum: 28 mei 2019 

Betreft: Zienswijze tegen het Ontwerp-instemmingsbesluit d.d. 29 maart 2019 gebaseerd op 

het gaswinningsplan Weststellingwerf 18/04/2018. 

Geachte heer/ mevrouw, 

Als belanghebbende woonachtig op de grens van Vinkega met Noordwolde en binner:i de 

invloedsfeer van 4 gasvelden te weten, Vinkega, De Hoeve, Weststellingwerf en Noordwolde 

ontvangt u hierbij mijn zienswijze voor bovengenoemd Ontwerp-lnstemmingsbesluit en 

winningsplan. 

• Dit lnstemmingsbesluit en winningsplan voldoet zoals hierna zal blijken niet aan de gestelde 
eisen zoals vastgelegd in artikel 34 en 35 van de Mijnbouwwet (Mbw) en aan de eisen van 
de Mijnbouwbesluit (Mbb) vastgelegd in art. 24. Dit is verduidelijkt door de minister in 

Kamerstuk 26 219, nr 7, hoofdstuk 24: zowel de grootte van het te winnen gasvolume alsook 
het tempo van winning van dit volume dient duidelijk aangegeven te zijn in het winningsplan, 
omdat de beide factoren van belang zijn voor vaststelling van risico's voor bodembeweging, 

seismisch risico en voor de veiligheid van inwoners, milieu, natuur en waterhuishouding. 
Alsmede voor de te verwachten schade 

Het plan bevat onjuiste uitgangspunten en ontduikt daarmee een afwijkende vergunningprocedure. 

Het is daarnaast niet voldoende concreet en het voldoet niet aan de m.e"r- plicht omdat cruciale 

informatie ontbreekt en het bevat daardoor onjuiste risico berekeningen. 

1 De onjuiste uitganspunten. 

De reden van de indiening van het winningsplan wordt omschreven op pagina 9 en luidt: 

1. Het plaatsen van nieuwe perforaties van het voorkomen waaruit nog niet geproduceerd is 
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2. Het aanboren van het deelvoorkomen Weststellingwerf-West door middel van een 

putaftakking vanuit de bestaande put WSFOl. 

Het laatste punt (2) zou onjuist zijn. De bestaande put WSF 01 is tot 2004 gebruikt voor gaswinning. 

In 2007 is de put gebruikt gedurende de maanden januari tot en met maart 2007 voor 

afvalwaterinjectie ( bijna 5000 m3). In april 2007 werd gestopt en in 2008 is de afvalwaterinjectie 

weer gestart tot 2012 (85000 m3) Bron :Nlog. Om niet vermelde redenen is de afvalwaterinjectie in 

2012 gestopt en is het afvalwater niet langer naar Noordwolde/WSF 01 getransporteerd maar naar 

Eesveen en vervolgens geïnjecteerd in Nijensleek. Na de jarenlange waterinjectie met afvalwater zal 

de put ongeschikt zijn geworden voor gaswinning, zoals mij door experts wordt verteld. In 2015 werd 

de put af geplugd en buiten gebruik gesteld. 

Ik begrijp uit de tekst in het winningsplan het volgende: De "bestaande put" is dus de putconductor 

WSF-01 die destijds op de boorlocatie Weststellingwerf (oostelijk nabij Noordwolde) is aangelegd. 

Vanuit deze bestaande put WSF-01 wil Vermilion de productie hervatten uit het voorkomen 

Weststellingwerf Oost. Niet zozeer in het gedeelte van de formatie dat al leeg geproduceerd is maar 

uit een nieuw aan te boren deelformatie van veld Weststellingwerf. Dit middels een perforatie (ter 

vergelijking met veld Diever: zowel deelformatie Slochteren als deelformatie Akkrum maken beiden 

onderdeel uit van de Rotliegend formatie. Eerst werd deelformatie Slochteren aangeboord en daarna 

via een - heimelijke - perforatie deelformatie Akkrum. Door de perforatie - en het tegelijkertijd 

winnen van de twee deelformaties - werd het versneld winnen mogelijk gemaakt). 

Zoals ik het begrijp is Vermilion van plan om op een later tijdstip een nieuw gedeelte (en meer 

westelijk gelegen onder de Hoeve) van het voorkomen aan te boren (Weststellingwerf-West 

genaamd). Dit d.m.v. een putaftakking (WSF-01-Sl) vanuit de bestaande put WSF-01. Met name in 

dit Westellingwerf-west breukblok is nog niet aangetoond dat het gashoudend is en ook niet welke 

lagen gashoudend zijn. Het is dus niet alleen onduidelijk of WSF-01-Sl gashoudend is maar 

bovendien is nog onduidelijk in welke laag (Rotliegend, Zechtstein of Vlieland formatie) het gas te 

vinden zal zijn (zie pag. 19 in het winningsplan). Dus misschien is er geen gas te vinden, of misschien 

in alle drie lagen. Onduidelijkheid troef dus waardoor gesteld kan worden dat de effecten ervan niet 

beoordeeld kunnen zijn. Hopelijk heb ik mijn interpretatie begrijpelijk uitgelegd. Ik vind overigens in 

de productieprofielen niet duidelijk terug in welk jaar die putaftakking zal worden gerealiseerd en 

wanneer die productie uit WSF-01-Sl zal starten. 

De keuze om het bestaande veld Weststellingwerf West later aan te boren d.m.v. van een 

putaftakking is naar ik begrepen heb kostbaar en onlogisch. Het onderstreept mijn inziens dat de 

oorspronkelijke put die voor afvalwaterinjectie gebruikt werd, niet langer bruikbaar is. Dit oostelijk 

veld is namelijk leeg, Er wordt daar door de perforatie een nieuw veld (laag?) aangeboord. Dus een 

nieuwe laag of nieuw veld?. Hoe kan dan minister Wiebes recent op Kamer vragen antwoorden dat 

het veld Weststellingwerf leeg is? Op 20 september 2018 tijdens een voorlichtingsbijeenkomst in 

Wolvega heeft de reservoir ingenieur van Vermilion ,de heer , desgevraagd geantwoord op 

mijn vraag waar de locatie van de put Weststellingwerf 01 zich bevindt: "dat deze niet meer bestond 

en dat het veld leeg was". 

Er zou dus sprake kunnen zijn van een geabondonneerde put en niet van een bestaande put. In het 

ontwerpbesluit Omgevingsvergunning inrichting Weststellingwerf -1 (bron: De Stellingwerf d.d 16 

jan.2019) wordt gesproken over een nieuwe put. Het is daarnaast opmerkelijk dat in de 

samenvatting van het winningsplan niet over de putaftakking wordt gesproken en evenmin over de 

boring naar het bestaande Oostelijke veld. Onderstaande tekst in cursief lijkt dat eveneens te 
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bevestigen. Er is geen motivatie waarom bovenstaande handelwijze plaatsvindt. Een paar alinea's 

verder wordt de handelwijze weer ontkracht met de melding dat het ook andersom kan. We hebben 

het hier wel over een winningsplan. Evenmin wordt onderbouwd waarom het veld/laag nu ineens 

wel economisch winbaar gas zou bevatten en dus niet leeg is. 

Mag ik concluderen dat er sprake is van een nieuw veld en een nieuwe put?. Indien deze uitspraak 

juist is, vereist dat een afwijkende vergunningsprocedure (o.a. een verklaring van geen bedenkingen 

door de Raad van Weststellingwerf). Het plan heeft de schijn tegen zich dat dit geen misverstand zou 

blijken te zijn. Het nieuwe veld heet Weststellingwerf 1 maar de put WSF 01 blijft ongewijzigd 01 

heten, terwijl de omgevingsvergunning verleend is voor werkzaamheden m.b.t. een nieuwe put. 

Verder lees ik in de 'Aanvraag Instemming Weststellingwerf Winningsplan' 18 april 2018 op pagina 2 

(bovenaan): 

" ..... "Uit het voorkomen Weststellingwerf is reeds geproduceerd in de periode 1998-2004. Sindsdien 

heeft er geen productie plaatsgevonden vanuit dit voorkomen. Vermilion is van plan om met de 

bestaande put WSF-01 de productie uit het voorkomen te hervatten door middel van een nieuwe 

perforatie in een andere gesteentelaag van het voorkomen, waaruit nog niet geproduceerd is. Later is 

Vermilion van plan om een nieuw gedeelte van het voorkomen (Weststellingwerf-West) aan te boren 

door middel van een putaftakking WSF-01-51 vanuit de bestaande put WSF-01, om hieruit gas te 

winnen". 

Ook bovenstaande tekst is onduidelijk en tegenstrijdig. Het gaat ineens niet meer om een nieuw 

veld. WSF 01 bestaat mijn inziens niet meer en wordt vervangen door een nieuwe put WSF 1. Zie 

elders in het plan. De inrichting wordt totaal veranderd en vernieuwd. 

Tot slot nog een ander onjuist uitgangspunt. Er wordt ten onrechte gesteld dat er geen verband is 

tussen de aardbeving van 2.8 op de schaal van Richter uit 2009 en de voorgenomen gaswinning. Die 

conclusie kan niet gemaakt worden omdat SodM noch andere organisaties de oorzaak hebben 

onderzocht. Zij benadrukken wel dat er geen schade was. Ook dat is niet juist. Het is niet bekend of 

er schade is geweest. Vermoedelijk wel bij 2,8 op de schaal van Richter, maar de schade is niet 

gemeld. Dus een onjuist uitgangspunt om te stellen dat er geen verband is. Nogmaals, het is niet 

bekend. 

Il Niet voldoende concreet 

De wet stelt een aantal eisen aan een winningsplan. O.a. dat er concrete en duidelijke informatie 

wordt vertrekt, Daar voldoet dit plan niet aan. Te veel aannamen, teveel "we weten het niet". Te veel 

tegenstrijdigheden zoals over de aanpak van de twee velden en de boring met zijaftakking. De 

grootte van het veld is niet bekend. De drukdata zijn niet bekend en of het wel gashoudend is. 

111 Onjuiste risico berekeningen 

Als de grootte van het veld niet bekend is, de winningssnelheid onduidelijk dan wel onbekend is hoe 

kan men dan bodemdaling en seismische risico's berekenen? En dan helemaal als niet zeker is of het 

veld gashoudend blijkt te zijn. Daar komt nog bij dat de oorzaak van een voor Friesland zware 

aardbeving onbekend is en niet onderzocht werd. Opmerkelijk dat er geen onzekerheidsmarges in 

worden meegenomen. 

Deze risico berekeningen zijn van cruciaal belang bij het effect van de voorgenomen winning op de 

veiligheid van de inwoners en de te verwachten schades aan bezit, milieu, natuur en 

waterhuishouding. Volstrekt onzeker en niet betrouwbaar door alle aannames en tegenstrijdigheden. 
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IV Conclusie en verzoek 

Het winningsplan voldoet niet aan de wettelijke eisen, hanteert onjuiste uitgangspunten en zou 

daarmee wel eens milieu- en omgevingsvergunningen kunnen overtreden die dan ook onterecht 

afgegeven zouden kunnen zijn. Doordat het plan niet concreet genoeg is en essentiële informatie 

ontbreekt zijn de risico berekeningen zo zacht als boter. We hebben het daarbij wel over de 

veiligheid van de inwoners, de effecten op natuur, milieu en waterhuishouding. Last but not least 

over uitspraken m.b.t. schade verwachtingen die niet alleen onjuist, maar veel te laag zijn met alle 

gevolgen van dien. 

Verzoek: de zienswijze ontvankelijk te verklaren en het Ontwerp-lnstemmingsbesluit alsmede het 

winningsplan te herzien alvorens een beslissing te nemen. 

hoogachtend, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Noordwolde, 7 mei 2019 

0 8 MEJ 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart 2019 over 'winningsplan 

Weststellingwerf' door Vermilion Energy Netherlands B.V. {hierna: Vermilion) van: 

Geachte heer, mevrouw, 

Wonend slechts 950 m vanaf veld Weststellingwerf-W, 295 m vanaf veld Weststellingwerf-

1/Noordwolde 1 en 580 m vanaf gaswinningslocatie Schapendrift Noordwolde voel ik mij zeer 

bezorgd over het ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart 2019 met het 'winningsplan 

Weststellingwerf' door Vermilion Energy Netherlands B.V. 

Met de kennis van nu over de drama's ten gevolge van de gaswinning in Groningen voel ik mij door 

deze plannen zeer geschaad in mijn belangen, waar het gaat om het lichamelijke, psychische en 

materiële welzijn van ons omwonenden, de gevaren voor onze huizen, voor het milieu en het 

nodeloos extra bijdragen aan funeste klimaatverandering. De overheid dient zijn burgers toch te 

beschermen? Daar dient een minister pal voor te staan. Ook het totaal aan de laars lappen van de 

belofte, destijds in 1998 gedaan door de toenmalige gaswinner/uitbater Elf-Petroland aan de 

omwonenden, dat de winningslocatie na de gaswinning die maximaal 10 jaar zou duren, weer 

teruggebracht zou worden tot de oorspronkelijke natuurlijke staat van vóór de gasbooractiviteiten, 

geeft geen enkel vertrouwen in het juist behartigen van de belangen van de omwonenden. Daarom 

wil ik onderstaand mijn bezwaren tegen dit instemmingbesluit kenbaar maken: 

1. Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet: 

Het veld Weststellingwerf betreft aanboring "door middel van een nieuwe 

perforatie in een andere gesteentelaag van het voorkomen, waaruit nog niet 

geproduceerd is. Later is Vermilion van plan om een nieuw gedeelte van het 

voorkomen (Weststellingwerf-West) aan te boren door middel van een putaftakking 

WSF-01-Sl vanuit de bestaande put WSF-01, om hieruit gas te winnen" blz. 2 

winningsplan Weststellingwerf dd. 18 april 2018. De "nieuwe perforatie" zou aan te 

merken zijn als een nieuw gasvoorkomen wat nog niet is aangetoond. 
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Dit is ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun 

adviezen omdat er niet kan worden ingeschat of er sprake is van economisch 

winbare hoeveelheden waarbij tevens belangrijke gegevens over: diepte, dikte en 

kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), saturatie, seismische 

snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en 

onvoldoende beoordeelbaar. 

Daarnaast is dit ontwerp instemmingsbesluit strijdig met de mijnbouwwet artikel 9 

en is reden om dit ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te 

vernietigen: de opgevoerde gegevens zijn niet consistent en onvoldoende duidelijk. 

111 ustratief: 

In het meetplan van Vermilion gedateerd op 8 juni 2018 blz. 11 wordt vermeld ten 

aanzien van het veld Weststellingwerf: "geen winning verwacht''. Vreemd genoeg is 

er op dat moment al een winningsplan in voorbereiding gedateerd 18 april 2018. 

Over de waterinjectie in veld Wesstellingwerf wordt in diverse documenten 

verschillend gemeld : 

Op 

https:ljwww.nlog.nl/nlog/reguestData/nlogp/allBor/metaData.jsp?table=Borlocatio 

n&id=106513062,106513003 is te vinden dat er in de maanden januari t/m maart 

2007 waterinjectie heeft plaatsgevonden. 

In 

file:ll/C:/Users/Beheerder/Downloads/NIJENSLEEK%20VERMILION%20TOEZENDING 

%20BODEMDALINGSANALYSE%20JUNl%202018 Geanonimiseerd.pdf 

Op blz. 7 staat vermeld dat de waterinjectie in veld Weststellingwerf doorgegaan is 

tot 2012 

Dit staat tevens vermeld in het overzicht opgenomen in het winningsplan op blz. 23 

https:ljwww.nlog.nl/sites/default/files/2019-03/domus-18182574-vl-

180418 verzoek tot instemming wp weststellingwerf publiek gelakt.pdf 

Echter eerder in dit winningsplan op blz. 16 wordt vermeldt dat waterinjectie heeft 

plaatsgevonden van 2008-2010. 'Gedurende de jaren 2008 tot 2010 is de put WSF-01 

als waterinjector gebruikt. In deze periode zijn 85 km3 water geïnjecteerd in de ZE2 

formatie' 

Bij optelling van de productie gegevens van nlog is te vinden dat in januari - maart 

2007 waterinjectie heeft plaatsgevonden met een totaal volume van 4756 m3. 

De afwijkende cijfers zijn niet te rijmen met gepresenteerde cijfers in het 

winningsplan en derhalve strijdig met het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 

Algemene wet bestuursrecht. 
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2. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen 

gering is (advies Tcbb: kans op cosmetische schade beperkt en een kleine kans op 

constructieve schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) 

wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,6 op de schaal 

van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion 18 april 2018). De kans 

op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 

2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse 

voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. Constaterende dat er zich reeds een 

beving heeft voorgedaan in dit gebied (2009, ten noorden van De Hoeve) moet dan 

niet gesteld worden dat het seismische risico 100% betreft? 

3. De "De Hoeve-beving 2009": In het advies van Tcbb dd. 17 augustus 2018 blz. 3 staat 

dat "Volgens Vermilion is waterinjectie een mogelijke oorzaak van de beving" 

omdat 'het De Hoeve' gasveld nog niet was ontdekt en veld 'Weststellingwerf uit 

productie was sinds 2004. " 

Echter de beving was op 26 november 2009 en in deze tijd was er reeds activiteit 

t.b.v. het veld De Hoeve. Dit valt te lezen op www/Nlog.nl waarbij een proefboring 

reeds in 2008 heeft plaatsgevonden en het boorgat gecompleteerd is van 23 

december 2009 - maart 2010. Het is bijzonder dat dan geconcludeerd wordt dat de 

beving vermoedelijk door waterinjectie veroorzaakt is terwijl er boor-activiteit ter 

plekke gaande was. Dit gegeven is niet opgemerkt of onderzocht door de instanties 

die de Minister van advies dienen. Ik stel dan ook dat niet duidelijk is wat de 

seismische activiteit heeft veroorzaakt en wanneer de waterinjectie heeft 

plaatsgevonden. De data zijn niet coherent. Dit is niet opgemerkt door de advies 

gevende en risico beoordelende instanties. 

Op basis hiervan kan gesteld worden dat als er twijfel zijn over de opgevoerde cijfers 

er ook twijfel bestaat over de berekende risico's en ingevoerde data die ten 

grondslag liggen aan de modelberekeningen van dit winningsplan en ontwerp 

instemmingsbesluit. Ik stel dan ook dat het onbehoorlijk bestuur is dat gegevens 

waarop risico inschattingen worden gedaan door de overheid niet betrouwbaar en 

eenduidig zijn en verzoek u dit ontwerp instemmingsbesluit in te trekken en na te 

gaan wat de werkelijke cijfers zijn. Opnieuw stel ik dat deze manier in strijd is met 

het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht en tevens in 

strijd is met artikel 9 lid 1 onderdeel c. van de Mijnbouwwet. 

4. Bebouwing in dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het 

veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, bijna geen huis is gelijk. Ik stel 

dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-

meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te 

kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw. 

Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten 

worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van 

een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn. 

opslingeringsprincipe door ' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor 
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schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het 

winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in 

Groningen en Drenthe. 

5. Het gegeven dat het seismometer netwerk bevingen van meer dan 1,5 M op de 

schaal van Richter meet en dat dit toewijsbaar is stelt niet gerust. Bevingen van 

minder dan 1,5 M op de schaal van Richter worden niet gemeten en zijn toch 

relevant. Ook kleine bevingen veroorzaken schade en zijn niet vergelijkbaar met 

andere oorzaken. Deze bevingen kunnen de zgn. trigger vormen van het ontstaan 

van schade en de maatregelen die worden voorgesteld door de advies gevende 

instanties worden te gemakkelijk als voldoende dekkend aangemerkt. Hier bestaat 

inmiddels gerede twijfel over: (https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/tu-delft

publiceert-uitkomsten-onderzoek-oorzaken-schade-in-provincie-groningen/ . Graag 

meer duidelijkheid over een toereikend meetnetwerk en duidelijkheid over 

compensatie bij schade. De 'spelregels' hierover zijn niet duidelijk en zijn nog aan 

verandering onderhevig. 

6. Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. In een gebied met Natura 

2000 en veenweide gebieden kan dit effect niet buiten de beoordeelde risico's 

vallen. De beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp 

instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de inzichten zijn inmiddels 

toegenomen. De kans berekening op schade is derhalve onvoldoende door het 

huidige gehanteerde model berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 

36 lid 1. Mijnbouwwet. 

7. Samengestelde bodemdaling: In het instemmingsbesluit staat onder 5.2 beschreven 

dat de samengestelde bodemdaling, inclusief de bodemdaling in de omliggende 

velden, als 4 cm is ingeschat. Echter, Vermilion heeft op 8 juni 2018 een analyse 

opgesteld aan de hand van bodemdalingsmeetgegevens en vastgesteld dat er een 

duidelijke bodemdalingskom is ontstaan tussen de nabijgelegen velden Vinkega en 

Nijensleek en dat deze zich verder uitstrekt. Deze bodemdalingskom is ontstaan door 

de winning in veld Vinkega. Echter omdat in dit veld sprake is van een versnelde 

winning ten opzichte van de winningsplannen, is de bodemdalingskom dus kennelijk 

hierdoor ontstaan. Echter het bestaan van deze bodemdalingskom staat niet 

aangegeven in winningsplannen, maar heeft mogelijk wel invloed op de 

samengestelde bodemdaling. Aangezien een kleine bodemdaling invloed heeft op de 

waterhuishouding en bij een bodemdaling boven de 5 cm het waterschap haar 

waterpeil moet aanpassen, hetgeen tot nat- of droogteschade kan leiden, verzoek ik 

u om de samengestelde bodemdaling nogmaals te her berekenen. 

8. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-

meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering 

(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook 

verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Op dit 

moment is deze ontwikkeling volop in beweging. Vanuit het 'zorgvuldigheidprincipe' 
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uit de Algemene wet bestuursrecht zou dit eerst duidelijk moeten zijn alvorens 

burgers gevraagd wordt naar hun mening. 

9. Te ruim winningspercentage: In veld Weststellingwerf is reeds 103 miljoen nm3 gas 

gewonnen. De toekomstige productiehoeveelheid is zeer onzeker. In het 

winningsplan is op pagina 26 een tabel (5 -2) weergegeven. Daarin zijn drie 

verschillende productiehoeveelheden opgenomen: Namelijk een lage 

productiehoeveelheid van 51 miljoen Nm3 gas (Laag), een iets hogere 

productiehoeveelheid van 184 miljoen nm3 gas (Midden) en een nog hogere 

productiehoeveelheid van 563 miljoen Nm3 gas (Hoog). Het verschil tussen 51 

miljoen nm3 gas en 563 miljoen nm3 gas is echter erg ruim, waardoor de hoogte van 

de risico's, zoals bodemdaling en trilling/beving, niet precies vast te stellen is. Het 

winningsplan voldoet hiermee niet aan de wettelijke eisen (artikel 34 en 35 

Mijnbouwwet en artikel 24 Mijnbouwbesluit) die aan een winningsplan worden 

gesteld. 

10. Tempo en duur van de winning is onduidelijk: Naast het feit dat niet zeker is hoeveel 

gas uiteindelijk gewonnen zal worden , zoals hierboven reeds toegelicht, is ook niet 

duidelijk hoeveel jaren het bedrijf bezig zal om die uiteindelijke hoeveelheid te 

winnen. Het bedrijf legt op pagina 24 onder 5.5 in het winningsplan uit dat de 

werkelijk gerealiseerde productie nog niet vast te stellen is. De productieprofielen in 

het winningsplan zouden "indicatief', oftewel niet bindend zijn en dit zou ook gelden 

voor de duur van de winning. Ingeval van de hoge winning zou het bedrijf er 22 jaar 

over doen om 563 nm3 gas te winnen en uit de tabel 5 - 2 valt op te maken dat dit 

hooguit 90.3 miljoen nm3 gas in een jaar zal zijn. Echter het bedrijf stelt onderaan 

pagina 24 dat de omgevingsvergunning hierin relevant is. Daarin is aangegeven 

hoeveel de bovengrondse installatie nabij Noordwolde per dag mag produceren en 

deze maximaal toegestane dagproductie zou bepalend zijn voor de duur van de 

winning, volgens het bedrijf. Echter de omgevingsvergunning waarin die maximaal 

toegestane dagproductie staat vermeld is niet aanwezig in de ter-inzage-gelegde 

stukken. Het is dus niet bekend hoeveel het bedrijf per dag gaat produceren en of de 

tijdsduur hierdoor sterk zal worden ingekort. Stel dat het bedrijf maximaal 450.000 

Nm3 gas per dag (of meer) mag produceren, zoals vaak het geval, dan zal dit op 

jaarbasis circa 165 miljoen nm3 gas zijn. Dus veel meer dan 90 miljoen nm3 per jaar. 

In dat geval zal 563 miljoen nm3 gas in 3,5 kunnen worden gewonnen. Dat dit niet 

theoretisch is, is gebleken in de nabijgelegen velden 'Vinkega' en 'Diever'. In veld 

Diever zou volgens het winningsplan 1.360 miljoen nm3 gas in 10 jaar worden 

gewonnen. In werkelijkheid blijkt 1.1 miljard nm3 gas in 3,5 jaar te zijn gewonnen. 

Dat is driemaal sneller dan aangegeven in het winningsplan en gemiddeld circa 370 

miljoen per jaar. De vraag is of de resterende 260 miljoen verdeeld over 6.5 jaar 

moet worden gewonnen, hetgeen een enorme vertraging zou opleveren terwijl het 

bedrijf voor veld Diever een gewijzigd winningsplan heeft ingediend. Ditmaal voor 

het willen winnen van een extra 1.8 miljard nm3 gas. Ik ben bezorgd of deze later 

gebleken ontwikkeling zich ook in mijn directe leefomgeving kan voordoen. Ik 

verzoek de minister tot nadere toelichting. 
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11. Bezorgdheid: Ik maak mij zorgen over de bovenbeschreven ontwikkeling in de 

nabijgelegen velden Vinkega en Diever. Zelfs met een proefboring en langdurige 

testen (zie winning Diever) blijkt een winningsplan niet voldoende gemotiveerd en 

zijn de risico's waarschijnlijk te laag ingeschat. Kan de minister waarborgen dat dit 

voor de voorgenomen winning in veld Weststellingwerf (west) niet het geval zal zijn? 

Ik kan nu immers niet binnen de beroepstermijn aantonen hoe de werkelijke 

(dag)productie in de toekomst zal zijn. Als de minister mijn rechten niet voldoende 

kan waarborgen dan mag hij krachtens artikel 36 van de Mijnbouwwet niet 

instemmen met dit winningsplan. Ik verzoek de minister dit dan ook niet te doen. 

12. Voorschriften: Ondanks de vele onzekerheden in het winningsplan heeft de minister 

toch een ontwerpbesluit genomen om hiermee te willen instemmen. Ter 

compensatie heeft de minister meerdere voorschriften (artikelen) opgenomen in zijn 

instemmingsbesluit waaraan het bedrijf na de proefboring en/of inwerkingtreding 

van het instemmingsbesluit moet voldoen. Echter het is mij onduidelijk of het bedrijf 

binnen de gestelde termijn zal voldoen aan de voorschriften en wie hier toezicht op 

houdt. Wordt dit publiekelijk gemaakt en 'zo ja' waar kan ik dit vinden en 'zo nee' 

waarom niet? 

13. Infoavond d.d. 9 april te Dorpshuis Noordwolde: Voor omwonenden en 

belangstellenden heeft het ministerie op 9 april 2019 een infoavond georganiseerd in 

het dorpshuis te Noordwolde. Tijdens de infoavond werd echter alleen nadere 

toelichting gegeven op het winningsplan, maar niet over de voorgenomen 

(proefboor)activiteiten op de boorlocatie nabij Noordwolde en de gewijzigde 

omgevingsvergunning die daarvoor is opgesteld. De infoavond voldeed niet aan mijn 

verwachtingen omdat ik graag meer uitleg had willen krijgen over de verwachte 

overlast die gepaard zal gaan met de aangekondigde 'drie maanden lange, dag-en

nacht' werkzaamheden. Er is tijdens de infoavond uitgelegd dat de minister dit 

procedureel niet hoeft en bovendien geen enkele omwonende/belanghebbende een 

zienswijze heeft ingediend. Echter de kennisgeving van de ter inzage legging van de 

ontwerp-omgevingsvergunning betrof een kleine advertentie die niet is opgemerkt 

terwijl de kennisgeving over de ter inzage legging van het ontwerp

instemmingsbesluit en de uitnodiging voor de infoavond paginagroot is afgebeeld in 

het plaatselijke huis-aan-huis blad. Vanwaar deze keuze? Acht de minister de 

kennisgeving over een winningsplan belangrijker dan de kennisgeving over een 

omgevingsvergunning. Hierdoor heb ik niet binnen de termijn nadere vragen kunnen 

stellen over de te verwachten omgevingseffecten en meen hierdoor onvoldoende in 

staat gesteld om een zienswijze te kunnen indienen tegen de omgevingsvergunning. 

Ik verzoek de minister om een nadere toelichting. 

14. Lekkage van delfstoffen: Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een 

ontwerp instemmingsbesluit begeleid door een paragraaf ter voorkoming van risico's 

voor veiligheid en milieu. Gezien de vele incidenten, die in de mijnbouwindustrie de 

laatste jaren bekend zijn geworden, is het noodzakelijk dat de afwerking en de 

afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor de risico's worden 

geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de vorm van 
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zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. 

Methaanemissies in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan 

eenzelfde emissie van het verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben 

hun oorsprong tijdens het boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de

boring zijn een indicatie van lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet 

direct zichtbaar worden. De boring van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de 

lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die geresulteerd hebben in de blow-out 

tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out staat bekend als de blow-out bij 

't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem is verdwenen. Meest 

recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen-Schuilingsoord 

en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel 

Zuidwending, Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Hierbij 

verzoek ik de minister om in te gaan op de risico's als boven beschreven. 

15. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project 

afstemming programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden 

niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de paragraaf communicatie in de het 

ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf en het advies van de 

gemeente Weststellingwerf. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid 

bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk en in gang gezet moet zijn voor 

het winningsplan in gang wordt gezet. 

16. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden, hetzij reeds in 

productie genomen, hetzij ingepland voor in productie name (o.a. De Blesse, Den 

Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Eesveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten 

van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. 

17. De gevolgen voor het waterwingebied Oldeholtpade zijn onvoldoende in beeld 

gebracht. Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is 

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling 

verbonden gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij seismologische 

activiteit. Daarbij is het veld eerder gebruikt voor waterinjectie. De samenstelling van 

dat water is doorgaans aan te merken als zeer vervuild water. Het opnieuw boren 

naar diepere gaslagen brengt onnodig seismisch risico met zich mee wat in potentie 

de veiligheid van de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. 

18. Het gaat in het ontwerp winningsplan Weststellingwerf om een wijziging of nieuwe 

activiteit. Op slechts 20 meter afstand van de boorlocatie is een omvangrijke 

hoofddassenburcht waargenomen door Haskoning. Overal zijn dassensporen 

gevonden. De kans dat de dassen worden verstoord en verjaagd is groot. Mochten 

de dassen desondanks blijven (zeer honkvast) dan zal dit een dusdanige stress 

opleveren dat dit invloed heeft op de voorplanting. In april 2018 heeft Vermilion een 
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ontheffing aangevraagd in het kader van de Wet Natuurbescherming. Echter in de 

vergunning is geen ontheffing aanwezig. Tevens ontbreekt de ontheffing in de 

omgevingsvergunning. Wederom doe ik hierbij een beroep op het 

zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 en vraag reparatie. 

19. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen 

voor het uitfaseren van aardgas. Ook in het ontwerp instemmingsbesluit 

winningsplan Weststellingwerf wordt benadrukt dat gaswinning uit kleine velden 

zich in een afbouwfase bevindt. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas 

voerende lagen is in dit opzicht strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp 

instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te vernietigen. 

Met vriendelijke groet, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

0 8 MEI 2019 

Zandhuizen, 6 mei 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart over 'winningsplan 
Weststellingwerf' door Vermillion Energy Netherlands B.V. 

Geachte heer, mevrouw, 

Als belanghebbende wil ik onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

1) Het ontwerp instemmingsbesluit is tegenstrijdig met de mijnbouwwet en bevat 
onjuistheden. Verdere onderbouwing wordt reeds ruimschoots gegeven in de zienswijze 

0016 

van andere belanghebbenden. 
_ _ __ __ _____ _ 

2) Het is niet alleen noodzakelijk voor de veiligheid van de omwonenden dat Nederland 
stopt met het oppompen van gas. Het is net zo hard nodig voor het klimaat. Omdat door 
ons gebruik van gas de aarde in versneld tempo opwarmt, met alle gevolgen van dien. 
Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding komt er C02 vrij. Wij stoten al 

honderden jaren zoveel C02 uit dat de temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. 
Als we niks doen, stijgt de temperatuur deze eeuw waarschijnlijk met meer dan 3 

graden. 

3 graden lijkt weinig, maar leidt tot: 

Hittegolven en droogte 
Er zullen steeds meer periodes van langdurige droogte voorkomen. Dit leidt tot grote 
bosbranden. De Verenigde Staten, Spanje en Australië zijn berucht om dit soort branden. 
Als deze gebieden nog droger worden, neemt het gevaar toe. 

Zeespiegelstijging en extreme regenbuien 
Door opwarming van de aarde smelten onze gletsjers. Dat zorgt ervoor dat de zeespiegel 
stijgt en overstromingen steeds vaker voorkomen. In landen zoals Bangladesh komen 
overstromingen sinds de jaren 90 steeds vaker voor. Daardoor gaat kostbaar land 
verloren. Bewoners moeten steeds vaker op de vlucht voor het water. 
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Uitsterven van planten en dieren 
Door de opwarming worden veel planten- en diersoorten bedreigd. Zo bloeien sommige 
planten vroeger in het jaar waardoor insecten zich eerder laten zien. Trekvogels eten die 
insecten, maar hebben zich nog niet aangepast. Daardoor lopen ze hun voedsel mis. 
Insecten zijn als bestuivers belangrijk voor ons eten. Als die verdwijnen, kunnen wij 
sommige soorten groente en fruit niet meer produceren. 

Schade en angst in gaswinningsgebieden 
Het oppompen van gas veroorzaakt aardbevingen en schade aan gebouwen. Groningers 
in het aardbevingsgebied wonen soms al jaren in noodwoningen. Schoolgebouwen in hun 
dorpen zijn onveilig. En hun huizen staan in de stutten of worden zelfs gesloopt. 
Bewoners lijden niet alleen financiële, maar ook emotionele schade. 

Het smelten van de Noordpool 
Het Noordpoolgebied warmt al jaren drie- tot viermaal sneller op dan de rest van de 
aarde, mede door afnemende ijs- en sneeuwhoeveelheden. Door de snel stijgende 
temperaturen zijn de gevolgen ingrijpend. Voor het gebied zelf, maar ook voor de 
luchtstromingen die mede het weer op aarde bepalen. 

3) Nieuwe, meer of langere gaswinning hoort niet thuis in een tijd van energietransitie. 
Het past niet bij de ambities van schoon water, het voorkomen van bodemdaling en het 
bijdragen aan verduurzaming. 

Gaswinning leidt tot allerlei vormen van schade. Onder inwoners leidt dit tot grote 
zorgen. Daarom is dit een onwenselijke ontwikkeling. Door gebruik van chemicaliën 
brengt gaswinning risico's tot vervuiling van het grondwater en verstoring van de 
waterhuishouding met zich. Dat is onwenselijk omdat veiligheid van drinkwater voorop 
dient te staan. Bodemdaling is tevens een ongewenst effect. 

Daarbij past nieuwe gaswinning niet binnen onze duurzame ambities. Er zijn voldoende 
alternatieven beschikbaar om de vraag naar gas terug te brengen en om over te 
schakelen op duurzame alternatieven. 

Wij hebben zelf al flink geïnvesteerd in zonnepanelen om ons gasverbruik aanzienlijk te 
verlagen. 

4) Minister Wiebes heeft afbouw van gaswinning uit de kleinere velden beloofd en er is 
toegezegd dat afbouw van gaswinning uit het Groninger gasveld niet hoeft te worden 
gecompenseerd door de kleine gasvelden. 

5) Gaswinning in dit gebied is niet zonder risico. In 2009 was er al een aardbeving in de 
buurt van 2,8 op de schaal van Richter. 
Ik maak me hierover ernstige zorgen: wat zullen de financiële, maar vooral emotionele 
gevolgen van een nieuwe beving zijn? 

6) Ondanks dat zowel de provincie als de gemeente Weststellingwerf negatief heeft 
geadviseerd en betrokken instanties als Mijnraad en Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM) 
kritisch zijn, is het plan toch goedgekeurd door de minister. 
Staatstoezicht op de Mijnen concludeerde eerder al dat 'er grote onzekerheden zitten aan 
alle inschattingen in het dit winningsplan'. 
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7) Zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied wordt bodemdaling veroorzaakt door 
menselijk handelen. De kennis van de bodem en van de effecten van oxidatie, inklinking 
en zetting is de afgelopen 20 jaar sterk toegenomen. Daardoor is ook de bewustwording 
van het probleem vergroot. De klimaatverandering heeft het onderwerp de laatste jaren 
nog urgenter gemaakt. Tijdens droge zomers zakt door verdamping en gebrek aan 
regenwater het grondwaterpeil verder - de afgelopen zomer met zo'n 30 centimeter -
waardoor er meer afbraak van veen kan plaatsvinden. Tel hierbij de bodemdaling als 
gevolg van de winning van olie, gas, zout of grondwater bij op en het is duidelijk dat 
Nederland voor een serieus probleem staat. 

8) 20 meter van de boorlocatie is een hoofd dassenburcht waargenomen. 
Sinds 2017 is de das en zijn burcht beschermd door wet Natuurbescherming en Wet 
dieren. 

Erop vertrouwend dat u alle zienswijzen, zorgen van omwonenden en negatieve adviezen 
zwaar laat wegen verblijf ik, 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
Inspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

0 8 MEI 2019 

Zandhuizen, 6 mei 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart over 'winningsplan 
Weststellingwerf door Vermillion Energy Netherlands B.V. 

Geachte heer, mevrouw, 

Als belanghebbende wil ik onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

1) Gaswinning in dit gebied is niet zonder risico. In 2009 was er al een aardbeving in de 
buurt van 2,8 op de schaal van Richter. 
Ik maak me hierov�r ernstige zorgen: wat zullen de financiële, maar vooral emotionele 
gevolgen van een nieuwe beving zijn? 

2) 20 meter van de boorlocatie is een hoofd dassenburcht waargenomen. 
Sinds 2017 is de das en zijn burcht beschermd door wet Natuurbescherming en Wet 
dieren. 

3) Nieuwe, meer of langere gaswinning hoort niet thuis in een tijd van energietransitie. 
Het past niet bij de ambities van schoon water, het voorkomen van bodemdaling en het 
bijdragen aan verduurzaming. 

Gaswinning leidt tot allerlei vormen van schade. Onder inwoners leidt dit tot grote 
zorgen. Daarom is dit een onwenselijke ontwikkeling. Door gebruik van chemicaliën 
brengt gaswinning risico's tot vervuiling van het grondwater en verstoring van de 
waterhuishouding met zich mee. Dat is onwenselijk omdat veiligheid van drinkwater 
voorop dient te staan. Bodemdaling is tevens een ongewenst effect. 

Daarbij past nieuwe gaswinning niet binnen onze duurzame ambities. Er zijn voldoende 
alternatieven beschikbaar om de vraag naar gas terug te brengen en om over te 
schakelen op duurzame alternatieven. En dit draagt niet bij om van het gasverbruik af te 
komen, zeer zorgwekkend. 

Wij hebben zelf al flink geïnvesteerd in zonnepanelen om ons gasverbruik aanzienlijk te 
verlagen. 
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4) Het is niet alleen noodzakelijk voor de veiligheid van de omwonenden dat Nederland 
stopt met het oppompen van gas. Het is net zo hard nodig voor het klimaat. Omdat door 
ons gebruik van gas de aarde in versneld tempo opwarmt, met alle gevolgen van dien. 
Aardgas is een fossiele brandstof. Bij de verbranding komt er C02 vrij. Wij stoten al 
honderden jaren zoveel C02 uit dat de temperatuur op aarde op dit moment snel stijgt. 
Als we niks doen, stijgt de temperatuur deze eeuw waarschijnlijk met meer dan 3 

graden. 

3 graden lijkt weinig, maar leidt tot: 

Hittegolven en droogte 
Er zullen steeds meer periodes van langdurige droogte voorkomen. Dit leidt tot grote 
bosbranden. De Verenigde Staten, Spanje en Australië zijn berucht om dit soort branden. 
Als deze gebieden nog droger worden, neemt het gevaar toe. 

Zeespiegelstijging en extreme regenbuien 
Door opwarming van de aarde smelten onze gletsjers. Dat zorgt ervoor dat de zeespiegel 
stijgt en overstromingen steeds vaker voorkomen. In landen zoals Bangladesh komen 
overstromingen sinds de jaren 90 steeds vaker voor. Daardoor gaat kostbaar land 
verloren. Bewoners moeten steeds vaker op de vlucht voor het water. 

Uitsterven van planten en dieren 
Door de opwarming worden veel planten- en diersoorten bedreigd. Zo bloeien sommige 
planten vroeger in het jaar waardoor insecten zich eerder laten zien. Trekvogels eten die 
insecten, maar hebben zich nog niet aangepast. Daardoor lopen ze hun voedsel mis. 
Insecten zijn als bestuivers belangrijk voor ons eten. Als die verdwijnen, kunnen wij 
sommige soorten groente en fruit niet meer produceren. 

Schade en angst in gaswinningsgebieden 
Het oppompen van gas veroorzaakt aardbevingen en schade aan gebouwen. Groningers 
in het aardbevingsgebied wonen soms al jaren in noodwoningen. Schoolgebouwen in hun 
dorpen zijn onveilig. En hun huizen staan in de stutten of worden zelfs gesloopt. 
Bewoners lijden niet alleen financiële, maar ook emotionele schade. 

Het smelten van de Noordpool 
Het Noordpoolgebied warmt al jaren drie- tot viermaal sneller op dan de rest van de 
aarde, mede door afnemende ijs- en sneeuwhoeveelheden. Door de snel stijgende 
temperaturen zijn de gevolgen ingrijpend. Voor het gebied zelf, maar ook voor de 
luchtstromingen die mede het weer op aarde bepalen. 

5) Minister Wiebes heeft afbouw van gaswinning uit de kleinere velden beloofd en er is 
toegezegd dat afbouw van gaswinning uit het Groninger gasveld niet hoeft te worden 
gecompenseerd door de kleine gasvelden. 

6) Ondanks dat zowel de provincie als de gemeente Weststellingwerf negatief heeft 
geadviseerd en betrokken instanties als Mijnraad en Staatstoezicht op de Mijnen (SoDM) 
kritisch zijn, is het plan toch goedgekeurd door de minister. 
Staatstoezicht op de Mijnen concludeerde eerder al dat 'er grote onzekerheden zitten aan 
alle inschattingen in het dit winningsplan'. 
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7) Zowel in het landelijk als in het stedelijk gebied wordt bodemdaling veroorzaakt door 
menselijk handelen. De kennis van de bodem en van de effecten van oxidatie, inklinking 
en zetting is de afgelopen 20 jaar sterk toegenomen. Daardoor is ook de bewustwording 
van het probleem vergroot. De klimaatverandering heeft het onderwerp de laatste jaren 
nog urgenter gemaakt. Tijdens droge zomers zakt door verdamping en gebrek aan 
regenwater het grondwaterpeil verder - de afgelopen zomer met zo'n 30 centimeter -
waardoor er meer afbraak van veen kan plaatsvinden. Tel hierbij de bodemdaling als 
gevolg van de winning van olie, gas, zout of grondwater bij op en het is duidelijk dat 
Nederland voor een serieus probleem staat. 

8) Het ontwerp instemmingsbesluit is tegenstrijdig met de mijnbouwwet en bevat 
onjuistheden. Verdere onderbouwing wordt reeds ruimschoots gegeven in de zienswijze 
van andere belanghebbenden. 

Erop vertrouwend dat u alle zienswijzen, risico's op schade, zorgen van omwonenden en 
negatieve adviezen zwaar laat wegen verblijf ik, 

Niemand zit te wachten op een 2e Groningen ! 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:   

Plaats en datum: Noordwolde, 04-05-2019 

0 à MEI 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart 2019 over 'winningsplan 

Weststellingwerf door Vermilion Energy Netherlands B.V. 

Geachte heer, mevrouw, 

Als belanghebbende wil ik onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

1. Wij: , zijn zelfstandig agrarisch ondernemer. We hebben aan de 

  te  een pluimveebedrijf. We zetten ons maximaal in om ons 

bedrijf goed te kunnen runnen. Omdat ons bedrijf zo vlakbij (minder dan SOOmeter) de 

winlocatie is gevestigd maken wij ons ernstige zorgen over de activiteiten die daar gaan 

plaatsvinden. 

Ons pluimveebedrijf heeft hoogwaardig fokmateriaal. De dieren die zich in onze stallen 

bevinden vertegenwoordigen een waarde van ruim 500.000 euro. Daarnaast leveren deze 

dieren producten met een waarde van ruim 1.300.000 euro per jaar. 

Gezien het bovenstaande zult u begrijpen dat wij zeer accuraat werken op ons bedrijf. 

Rust, reinheid en regelmaat staat bij ons hoog in het vaandel. Extra activiteiten van de 

gaswinning zien wij dan ook als een potentiefe bedreiging voor ons bedrijf. Lawaai, trillingen, 

bijzondere geluiden, geuren enz. kunnen de productie van onze kippen verstoren, met als 

gevolg enorme (financiële) schaden. 

Daarbij zijn er nog de zorgen over onze bedrijfsgebouwen en de woning. 

Wij eisen: 

stopzetting van de plannen voor gaswinning aan de Schapendrift. 

Mochten de plannen toch doorgaan dan eisen wij: 

- garanties dat er geen schaden zullen optreden 

- financiële garanties om eventuele optredende schaden te kunnen dekken. 

Graag vernemen wij van u hoe u aan onze eisen tegemoet komt. 

Handteke 

Naam:
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam:  

Adres:   

Plaats en datum: Noordwolde, 04-05-2019 

0 8 MEI 2019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart 2019 over 'winningsplan 

Weststellingwerf door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Als belanghebbende wil ik onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

1. Wij: , zijn zelfstandig agrarisch ondernemer. We hebben aan de 

  te  een pluimveebedrijf. We zetten ons maximaal in om ons 

bedrijf goed te kunnen runnen. Omdat ons bedrijf zo vlakbij (minder dan SOOmeter) de 

winlocatie is gevestigd maken wij ons ernstige zorgen over de activiteiten die daar gaan 

plaatsvinden. 

Ons pluimveebedrijf heeft hoogwaardig fokmateriaal. De dieren die zich in onze stallen 

bevinden vertegenwoordigen een waarde van ruim 500.000 euro. Daarnaast leveren deze 

dieren producten met een waarde van ruim 1.300.000 euro per jaar. 

Gezien het bovenstaande zult u begrijpen dat wij zeer accuraat werken op ons bedrijf. Rust, 

reinheid en regelmaat staat bij ons hoog in het vaandel. Extra activiteiten van de gaswinning 

zien wij dan ook als een potentiele bedreiging voor ons bedrijf. Lawaai, trillingen, bijzondere 

geluiden, geuren enz. kunnen de productie van onze kippen verstoren, met als gevolg 

enorme (financiële) schaden. 

Daarbij zijn er nog de zorgen over onze bedrijfsgebouwen en de woning. 

Wij eisen: 

stopzetting van de plannen voor gaswinning aan de Schapendrift. 

Mochten de plannen toch doorgaan dan eisen wij: 

- garanties dat er geen schaden zullen optreden 

- financiële garanties om eventuele optredende schaden te kunnen dekken. 

Graag vernemen wij van u hoe u aan onze eisen tegemoet komt. 
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2 Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet: 

Het veld Weststellingwerf betreft aanhoring "door middel van een nieuwe 

perforatie in een andere gesteentelaag van het voorkomen, waaruit nog niet 

geproduceerd is. Later is Vermilion van plan om een nieuw gedeelte van het 

voorkomen (Weststellingwerf-West) aan te boren door middel van een putaftakking 

WSF-01-Sl vanuit de bestaande put WSF-01, om hieruit gas te winnen" blz. 2 

winnlngsplan Weststellingwerf dd. 18 april 2018. De "nieuwe perforatie" zou aan te 

merken zijn als een nieuw gasvoorkomen wat nog niet is aangetoond. 

Dit is ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun 

adviezen omdat er niet kan worden ingeschat of er sprake is van economisch 

winbare hoeveelheden waarbij tevens belangrijke gegevens over: diepte, dikte en 

kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), saturatie, seismische 

snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en 

onvoldoende beoordeelbaar. 

Daarnaast is dit ontwerp instemmingsbesluit strijdig met de mijnbouwwet artikel 9 

en is reden om dit ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te 

vernietigen: de opgevoerde gegevens zijn niet consistent en onvoldoende duidelijk. 

Illustratief: 

In het meetplan van Vermilion gedateerd op 8 juni 2018 blz. 11 wordt vermeld ten 

aanzien van het veld Weststellingwerf: "geen winning verwacht". Vreemd genoeg is 

er op dat moment al een winningsplan in voorbereiding gedateerd 18 april 2018. 

Over de waterinjectie in veld Wesstellingwerf wordt in diverse documenten 

verschillend gemeld : 

Op 

https:Uwww.nlog.nl/nlog/requestData/nlogp/allBor/metaData.jsp?table=Borlocatio 

n&id=106513062.106513003 is te vinden dat er in de maanden januari t/m maart 

2007 waterinjectie heeft plaatsgevonden. 

In 

file:/UC:/Users/Beheerder/Downloads/NIJENSLEEK%20VERMILION%20TOEZENDING 

%20BODEMDALINGSANALYSE%20JUNl%202018 Geanonimiseerd.pdf 

Op blz. 7 staat vermeld dat de waterinjectie in veld Weststellingwerf doorgegaan is 

tot 2012 

Dit staat tevens vermeld in het overzicht opgenomen in het winningsplan op blz. 23 

https:Uwww .nlog.nl/sites/defaulVfiles/2019-03/domus-18182574-vl-

180418 verzoek tot instemming wp weststellingwerf publiek gelakt.pdf 
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Echter eerder in dit winningsplan op blz. 16 wordt vermeldt dat waterinjectie heeft 

plaatsgevonden van 2008-2010. 'Gedurende de jaren 2008 tot 2010 is de put WSF-01 

als waterinjector gebruikt. In deze periode zijn 85 km3 water geïnjecteerd in de ZE2 

formatie' 

Bij optelling van de productie gegevens van nlog is te vinden dat in januari - maart 

2007 waterinjectie heeft plaatsgevonden met een totaal volume van 4756 m3. 

De afwijkende cijfers zijn niet te rijmen met gepresenteerde cijfers in het 

winningsplan en derhalve strijdig met het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 

Algemene wet bestuursrecht. 

3 In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen gering 

is (advies Tcbb: kans op cosmetische schade beperkt en een kleine kans op 

constructieve schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) 

wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,6 op de schaal van 

Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion 18 april 2018). De kans op 

bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 2012 

R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse voor 

geïnduceerde seis miciteit in Nederland'. Constaterende dat er zich reeds een beving 

heeft voorgedaan in dit gebied (2009, ten noorden van De Hoeve) moet dan niet 

gesteld worden dat het seismische risico 100% betreft? 

4 De "De Hoeve-beving 2009": In het advies van Tcbb dd. 17 augustus 2018 blz. 3 staat 

dat "Volgens Vermilion is waterinjectie een mogelijke oorzaak van de beving'' omdat 

"het De Hoeve gasveld nog niet ontdekt was en Weststellingwerf uit productie was 

sinds 2004. " 

Echter de beving was op 26 november 2009 en in deze tijd was er reeds activiteit 

t.b.v. het veld De Hoeve. Dit valt te lezen op www/Nlog.nl waarbij een proefboring 

reeds in 2008 heeft plaatsgevonden en het boorgat gecompleteerd is van 23 

december 2009 - maart 2010. Het is bijzonder dat dan geconcludeerd wordt dat de 

beving vermoedelijk door waterinjectie veroorzaakt is terwijl er boor activiteit ter 

plekke gaande was. Dit gegeven is niet opgemerkt of onderzocht door de instanties 

die de Minister van advies dienen. Ik stel dan ook dat niet duidelijk is wat de 

seismische activiteit heeft veroorzaakt en wanneer de waterinjectie heeft 

plaatsgevonden. De data zijn niet coherent. Dit is niet opgemerkt door de advies 

gevende en risico beoordelende instanties. 

Op basis hiervan kan gesteld worden dat als er twijfel is over de opgevoerde cijfers er 

ook twijfel bestaat over de berekende risico's en ingevoerde data die ten grondslag 

liggen aan de modelberekeningen van dit winningsplan en ontwerp 

instemmingsbesluit. Ik stel dan ook dat het onbehoorlijk bestuur is dat gegevens 

waarop risico inschattingen worden gedaan door de overheid niet betrouwbaar en 

eenduidig zijn en verzoek u dit ontwerp instemmingsbesluit in te trekken en na te 

gaan wat de werkelijke cijfers zijn. Opnieuw stel ik dat deze manier is in strijd met 
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het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht en tevens in 

strijd is met artikel 9 lid 1 onderdeel c. van de Mijnbouwwet. 

5 Bebouwing in dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het 

veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, bijna geen huis is gelijk. Ik stel dan 

ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-

meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te 

kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw. 

Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten 

worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van 

een diepte van 10 - 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn. 

opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor 

schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het 

winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in 

Groningen en Drenthe. 

6 Het gegeven dat het seismometer netwerk bevingen van meer dan 1,5 M op de schaal 

van Richter meet en dat dit toewijsbaar is stelt niet gerust. Bevingen van minder dan 

1,5 M op de schaal van Richter worden niet gemeten en zijn toch relevant. Ook kleine 

bevingen veroorzaken schade en zijn niet vergelijkbaar met andere oorzaken. Deze 

bevingen kunnen de zgn. trigger vormen van het ontstaan van schade en de 

maatregelen die worden voorgesteld door de advies gevende instanties worden te 

gemakkelijk als voldoende dekkend aangemerkt. Hier bestaat inmiddels gerede twijfel 

over: (https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/tu-delft-publiceert-uitkomsten

onderzoek-oorzaken-schade-in-provincie-groningen/ . Graag meer duidelijkheid over 

een toereikend meetnetwerk en duidelijkheid over compensatie bij schade. De 

'spelregels' hierover zijn niet duidelijk en zijn nog aan verandering onderhevig. 

7 Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. In een gebied met Natura 2000 

en veenweide gebieden kan dit effect niet buiten de beoordeelde risico's vallen. De 

beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp 

instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de inzichten zijn inmiddels 

toegenomen. De kans berekening op schade is derhalve onvoldoende door het 

huidige gehanteerde model berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 

36 lid 1. Mijnbouwwet. 

8 Samengestelde bodemdaling: In het instemmingsbesluit staat onder 5.2 beschreven 

dat de samengestelde bodemdaling, inclusief de bodemdaling in de omliggende 

velden, als 4 cm is ingeschat. Echter, Vermilion heeft op 8 juni 2018 een analyse 

opgesteld aan de hand van bodemdalingsmeetgegevens en vastgesteld dat er een 

duidelijke bodemdalingskom is ontstaan tussen de nabijgelegen velden Vinkega en 

Nijensleek en dat deze zich verder uitstrekt. Deze bodemdalingskom is ontstaan door 

de winning in veld Vinkega. Echter omdat in dit veld sprake is van een versnelde 

winning ten opzichte van de winningsplannen, is de bodemdalingskom dus kennelijk 

hierdoor ontstaan. Echter het bestaan van deze bodemdalingskom staat niet 

aangegeven in winningsplannen, maar heeft mogelijk wel invloed op de 
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samengestelde bodemdaling. Aangezien een kleine bodemdaling invloed heeft op de 

waterhuishouding en bij een bodemdaling boven de 5 cm het waterschap haar 

waterpeil moet aanpassen, hetgeen tot nat- of droogteschade kan leiden, verzoek ik u 

om de samengestelde bodemdaling nogmaals te her berekenen. 

9 Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-

meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering 

(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook 

verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Op dit 

moment is deze ontwikkeling volop in beweging. Vanuit het 'zorgvuldigheidprincipe' 

uit de Algemene wet bestuursrecht zou dit eerst duidelijk moeten zijn alvorens 

burgers gevraagd wordt naar hun mening. 

10 Te ruim winningspercentage: In veld Weststellingwerf is reeds 103 miljoen nm3 gas 

gewonnen. De toekomstige productiehoeveelheid is zeer onzeker. In het winningsplan 

is op pagina 26 een tabel (5 -2) weergegeven. Daarin zijn drie verschillende 

productiehoeveelheden opgenomen: Namelijk een lage productiehoeveelheid van 51 

miljoen Nm3 gas (Laag), een iets hogere productiehoeveelheid van 184 miljoen nm3 

gas (Midden) en een nog hogere productiehoeveelheid van 563 miljoen Nm3 gas 

(Hoog). Het verschil tussen 51 miljoen nm3 gas en 563 miljoen nm3 gas is echter erg 

ruim, waardoor de hoogte van de risico's, zoals bodemdaling en trilling/beving, niet 

precies vast te stellen is. Het winningsplan voldoet hiermee niet aan de wettelijke 

eisen (artikel 34 en 35 Mijnbouwwet en artikel 24 Mijnbouwbesluit) die aan een 

winningsplan worden gesteld. 

11 Tempo en duur van de winning is onduidelijk: Naast het feit dat niet zeker is hoeveel 

gas uiteindelijk gewonnen zal worden , zoals hierboven reeds toegelicht, is ook niet 

duidelijk hoeveel jaren het bedrijf bezig zal zijn om die uiteindelijke hoeveelheid te 

winnen. Het bedrijf legt op pagina 24 onder 5.5 in het winningsplan uit dat de 

werkelijk gerealiseerde productie nog niet vast te stellen is. De productieprofielen in 

het winningsplan zouden "indicatief', oftewel niet bindend zijn en dit zou ook gelden 

voor de duur van de winning. Ingeval van de hoge winning zou het bedrijf er 22 jaar 

over doen om 563 nm3 gas te winnen en uit de tabel 5 - 2 valt op te maken dat dit 

hooguit 90.3 miljoen nm3 gas in een jaar zal zijn. Echter het bedrijf stelt onderaan 

pagina 24 dat de omgevingsvergunning hierin relevant is. Daarin is aangegeven 

hoeveel de bovengrondse installatie nabij Noordwolde per dag mag produceren en 

deze maximaal toegestane dagproductie zou bepalend zijn voor de duur van de 

winning, volgens het bedrijf. Echter de omgevingsvergunning waarin die maximaal 

toegestane dagproductie staat vermeld is niet aanwezig in de ter-inzage-gelegde 

stukken. Het is dus niet bekend hoeveel het bedrijf per dag gaat produceren en of de 

tijdsduur hierdoor sterk zal worden ingekort. Stel dat het bedrijf maximaal 450.000 

Nm3 gas per dag (of meer) mag produceren, zoals vaak het geval, dan zal dit op 

jaarbasis circa 165 miljoen nm3 gas zijn. Dus veel meer dan 90 miljoen nm3 per jaar. 

In dat geval zal 563 miljoen nm3 gas in 3,5 jaar kunnen worden gewonnen. Dat dit 

niet theoretisch is, is gebleken in de nabijgelegen velden 'Vinkega' en 'Diever'. In veld 

Diever zou volgens het winningsplan 1.360 miljoen nm3 gas in 10 jaar worden 
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gewonnen. In werkelijkheid blijkt 1.1 miljard nm3 gas in 3,5 jaar te zijn gewonnen. Dat 

is driemaal sneller dan aangegeven in het winningsplan en gemiddeld circa 370 

miljoen per jaar. De vraag is of de resterende 260 miljoen verdeeld over 6.5 jaar moet 

worden gewonnen, hetgeen een enorme vertraging zou opleveren terwijl het bedrijf 

voor veld Diever een gewijzigd winningsplan heeft ingediend. Ditmaal voor het willen 

winnen van een extra 1.8 miljard nm3 gas. Ik ben bezorgd of deze later gebleken 

ontwikkeling zich ook in mijn directe leefomgeving kan voordoen. Ik verzoek de 

minister tot nadere toelichting. 

12 Bezorgdheid: Ik maak mij bezorgd over de bovenbeschreven ontwikkeling in de 

nabijgelegen velden Vinkega en Diever. Zelfs met een proefboring en langdurige 

testen (zie winning Diever) blijkt een winningsplan niet voldoende gemotiveerd en zijn 

de risico's waarschijnlijk te laag ingeschat. Kan de minister waarborgen dat dit voor de 

voorgenomen winning in veld Weststellingwerf (west) niet het geval zal zijn? Ik kan nu 

immers niet binnen de beroepstermijn aantonen hoe de werkelijke (dag)productie in 

de toekomst zal zijn. Als de minister mijn rechten niet voldoende kan waarborgen dan 

mag hij krachtens artikel 36 van de Mijnbouwwet niet instemmen met dit 

winningsplan. Ik verzoek de minister dit dan ook niet te doen. 

13 Voorschriften: Ondanks de vele onzekerheden in het winningsplan heeft de minister 

toch een ontwerpbesluit genomen om hiermee te willen instemmen. Ter compensatie 

heeft de minister meerdere voorschriften (artikelen) opgenomen in zijn 

instemmingsbesluit waaraan het bedrijf na de proefboring en/of inwerkingtreding van 

het instemmingsbesluit moet voldoen. Echter het is mij onduidelijk of het bedrijf 

binnen de gestelde termijn zal voldoen aan de voorschriften en wie hier toezicht op 

houdt. Wordt dit publiekelijk gemaakt en 'zo ja' waar kan ik dit vinden en 'zo nee' 

waarom niet? 

14 Infoavond d.d. 9 april te Dorpshuis Noordwolde: Voor omwonenden en 

belangstellenden heeft het ministerie op 9 april 2019 een infoavond georganiseerd in 

het dorpshuis te Noordwolde. Tijdens de infoavond werd echter alleen nadere 

toelichting gegeven op het winningsplan, maar niet over de voorgenomen 

(proefboor)activiteiten op de boorlocatie nabij Noordwolde en de gewijzigde 

omgevingsvergunning die daarvoor is opgesteld. De infoavond voldeed niet aan mijn 

verwachtingen omdat ik graag meer uitleg had willen krijgen over de verwachte 

overlast die gepaard zal gaan met de aangekondigde 'drie maanden lange, dag-en

nacht' werkzaamheden. Er is tijdens de infoavond uitgelegd dat de minister dit 

procedureel niet hoeft en bovendien geen enkele omwonende/belanghebbende een 

zienswijze heeft ingediend. Echter de kennisgeving van de ter inzage legging van de 

ontwerp-omgevingsvergunning betrof een kleine advertentie die niet is opgemerkt 

terwijl de kennisgeving over de ter inzage legging van het ontwerp

instemmingsbesluit en de uitnodiging voor de infoavond paginagroot is afgebeeld in 

het plaatselijke huis-aan-huis blad. Vanwaar deze keuze? Acht de minister de 

kennisgeving over een winningsplan belangrijker dan de kennisgeving over een 

omgevingsvergunning. Hierdoor heb ik niet binnen de termijn nadere vragen kunnen 

stellen over de te verwachten omgevingseffecten en meen hierdoor onvoldoende in 
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staat gesteld om een zienswijze te kunnen indienen tegen de omgevingsvergunning. 

Ik verzoek de minister om een nadere toelichting. 

15 Lekkage van delfstoffen: Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een 

ontwerp instemingsbesluit begeleid door een paragraaf ter voorkoming van risico's 

voor veiligheid en milieu. Gezien de vele incidenten, die in de mijnbouwindustrie de 

laatste jaren bekend zijn geworden, is het noodzakelijk dat de afwerking en de 

afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor de risico's worden 

geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de vorm van 

zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en milieuverontreinigingen. 

De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in verontreinigingen van de 

bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. Methaanemissies in de atmosfeer 

hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan eenzelfde emissie van het 

verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het 

boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de-boring zijn een indicatie 

van lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet direct zichtbaar worden. 

De boring van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de lekkage van delfstoffen vanuit 

het reservoir, die geresulteerd hebben in de blow-out tijdens de boring van Sleen-2 

(1965). Deze blow-out staat bekend als de blow-out bij 't Haantje, waarbij een 

volledige boorinstallatie in de bodem is verdwenen. Meest recente verontreinigingen 

rond de putten nabij Monster, Annerveen-Schuilingsoord en de Wijk zijn nog meer 

voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de buitenkant van de putten. 

Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere winningsvormen, zoals bij 

zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel Zuidwending, Hengelo en 

Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Hierbij verzoek ik de minister om in te 

gaan op de risico's als boven beschreven. 

16 Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project 

afstemming programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden 

niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de paragraaf communicatie in de het 

ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf en het advies van de 

gemeente Weststellingwerf. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid 

bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk en in gang gezet moet zijn voor 

het winningsplan in gang wordt gezet. 

17 Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in 

productie genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den 

Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Eesveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten 

van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. 

18 De gevolgen voor het waterwingebied Oldeholtpade zijn onvoldoende in beeld 

gebracht. Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is 

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling 

verbonden gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij seismologische 

activiteit. Daarbij is het veld eerder gebruikt voor waterinjectie. De samenstelling van 

de water is doorgaans aan te merken als zeer vervuild water. Het opnieuw boren naar 
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diepere gaslagen brengt onnodig seismisch risico met zich mee wat in potentie de 

veiligheid van de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. 

19 De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen voor 

het uitfaseren van aardgas. Ook in het ontwerp instemmingsbesluit winningsplan 

Weststellingwerf wordt benadrukt dat gaswinning uit kleine velden zich in een 

afbouwfase bevindt. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas voerende 

lagen is in dit opzicht strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp 

instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te vernietigen. 

Handtekening: 

Naam: 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 0 9 MEI 2019 

Naam: 

Adres: 

Plaats en datum:'?).  -z-A0d\.\u� -Z:eV" 5 'me.-� �\<3 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart 2019 over 'winningsplan 

Weststellingwerf' door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Als belanghebbende wil ik onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

1. Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet: 

Het veld Weststellingwerf betreft aanboring "door middel van een nieuwe 

perforatie in een andere gesteentelaag van het voorkomen, waaruit nog niet 

geproduceerd is. Later is Vermilion van plan om een nieuw gedeelte van het 

voorkomen (Weststellingwerf-West) aan te boren door middel van een putaftakking 

WSF-01-Sl vanuit de bestaande put WSF-01, om hieruit gas te winnen" blz. 2 

winningsplan Weststellingwerf dd. 18 april 2018. De "nieuwe perforatie" zou aan te 

merken zijn als een nieuw gasvoorkomen wat nog niet is aangetoond. 

Dit is ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun 

adviezen omdat er niet kan worden ingeschat of er sprake is van economisch 

winbare hoeveelheden waarbij tevens belangrijke gegevens over: diepte, dikte en 

kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), saturatie, seismische 

snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en 

onvoldoende beoordeelbaar. 

Daarnaast is dit ontwerp instemmingsbesluit strijdig met de mijnbouwwet artikel 9 

en is reden om dit ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te 

vernietigen: de opgevoerde gegevens zijn niet consistent en onvoldoende duidelijk. 

Illustratief: 

In het meetplan van Vermilion gedateerd op 8 juni 2018 blz. 11 wordt vermeld ten 

aanzien van het veld Weststellingwerf: "geen winning verwacht". Vreemd genoeg is 

er op dat moment al een winningsplan in voorbereiding gedateerd 18 april 2018. 
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Over de waterinjectie in veld Weststellingwerf wordt in diverse documenten 

verschillend gemeld : 

Op 

https://www.nlog.ni/nlog/reguestData/nlogp/allBor/metaData.jsp?table=BorLocatio 

n&id=106513062,106513003 is te vinden dat er in de maanden januari t/m maart 

2007 waterinjectie heeft plaatsgevonden. 

In 

file:///C:/Users/Beheerder/Oownloads/NIJENSLEEK%20VERMILION%20TOEZENDING 

%20BODEM DALI NGSANALYSE%20J u N 1%202018 Geanonimiseerd .pdf 

Op blz. 7 staat vermeld dat de waterinjectie in veld Weststellingwerf doorgegaan is 

tot 2012 

Dit staat tevens vermeld in het overzicht opgenomen in het winningsplan op blz. 23 

https://www.nlog.nl/sites/default/files/2019-03/domus-18 182574-vl-

180418 verzoek tot instemming wp weststellingwerf publiek gelakt.pdf 

Echter eerder in dit winningsplan op blz. 16 wordt vermeldt dat waterinjectie heeft 

plaatsgevonden van 2008-2010. 'Gedurende de jaren 2008 tot 2010 is de put WSF-01 

als waterinjector gebruikt. In deze periode zijn 85 km3 water geïnjecteerd in de ZE2 

formatie' 

Bij optelling van de productie gegevens van nlog is te vinden dat in januari- maart 

2007 waterinjectie heeft plaatsgevonden met een totaal volume van 4756 m3. 

De afwijkende cijfers zijn niet te rijmen met gepresenteerde cijfers in het 

winningsplan en derhalve strijdig met het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 

Algemene wet bestuursrecht. 

2. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen 

gering is (advies Tcbb: kans op cosmetische schade beperkt en een kleine kans op 

constructieve schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) 

wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,6 op de schaal 

van Richter (bron TNO 2012 Rl0198; Winningsplan Vermilion 18 april 2018). De kans 

op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 

2012 R10198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse 

voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. Constaterende dat er zich reeds een 

beving heeft voorgedaan in dit gebied (2009, ten noorden van De Hoeve) moet dan 

niet gesteld worden dat het seismische risico 100% betreft? 

3. De "De Hoeve-beving 2009": In het advies van Tcbb dd. 17 augustus 2018 blz. 3 staat 

dat "Volgens Vermilion is waterinjectie een mogelijke oorzaak van de beving" 

omdat "het De Hoeve gasveld nog niet ontdekt was en Weststellingwerf uit 

productie was sinds 2004." 
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Echter de beving was op 26 november 2009 en in deze tijd was er reeds activiteit 

t.b.v. het veld De Hoeve. Dit valt te lezen op www/Nlog.nl waarbij een proefboring 

reeds in 2008 heeft plaatsgevonden en het boorgat gecompleteerd is van 23 

december 2009 - maart 2010. Het is bijzonder dat dan geconcludeerd wordt dat de 

beving vermoedelijk door waterinjectie veroorzaakt is terwijl er boor activiteit ter 

plekke gaande was. Dit gegeven is niet opgemerkt of onderzocht door de instanties 

die de Minister van advies dienen. Ik stel dan ook dat niet duidelijk is wat de 

seismische activiteit heeft veroorzaakt en wanneer de waterinjectie heeft 

plaatsgevonden. De data zijn niet coherent. Dit is niet opgemerkt door de advies 

gevende en risico beoordelende instanties. 

Op basis hiervan kan gesteld worden dat als er twijfel is over de opgevoerde cijfers er 

ook twijfel bestaat over de berekende risico's en ingevoerde data die ten grondslag 

liggen aan de modelberekeningen van dit winningsplan en ontwerp 

instemmingsbesluit. Ik stel dan ook dat het onbehoorlijk bestuur is dat gegevens 

waarop risico inschattingen worden gedaan door de overheid niet betrouwbaar en 

eenduidig zijn en verzoek u dit ontwerp instemmingsbesluit in te trekken en na te 

gaan wat de werkelijke cijfers zijn. Opnieuw stel ik dat deze manier is in strijd met 

het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht en tevens in 

strijd is met artikel 9 lid 1 onderdeel c. van de Mijnbouwwet. 

4. Bebouwing in dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het 

veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, bijna geen huis is gelijk. Ik stel 

dan ook dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 0-

meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE aangesloten) moet hebben om vast te 

kunnen stellen of er in een worst case scenario sprake is van schade aan opbouw. 

Inclusie van de gebieden die hiervoor in aanmerking komen zou vastgesteld moeten 

worden door een onafhankelijke geoloog met kennis van de bodemstructuren van 

een diepte van 10- 20 meter. Dit omdat seismische activiteit volgens het zgn. 

opslingeringsprincipe door' slappe grondsoorten' versterkt kan worden waardoor 

schade aan gebouwen buiten het winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het 

winningsveld. Zie hiervoor de vele vervelende ervaringen in de winningsgebieden in 

Groningen en Drenthe. 

5. Het gegeven dat het seismometer netwerk bevingen van meer dan 1,5 M op de 

schaal van Richter meet en dat dit toewijsbaar is stelt niet gerust. Bevingen van 

minder dan 1,5 M op de schaal van Richter worden niet gemeten en zijn toch 

relevant. Ook kleine bevingen veroorzaken schade en zijn niet vergelijkbaar met 

andere oorzaken. Deze bevingen kunnen de zgn. trigger vormen van het ontstaan 

van schade en de maatregelen die worden voorgesteld door de advies gevende 

instanties worden te gemakkelijk als voldoende dekkend aangemerkt. Hier bestaat 

inmiddels gerede twijfel over: (https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/tu-delft

publiceert-uitkomsten-onderzoek-oorzaken-schade-in-provincie-groningen/. Graag 

meer duidelijkheid over een toereikend meetnetwerk en duidelijkheid over 

compensatie bij schade. De 'spelregels' hierover zijn niet duidelijk en zijn nog aan 

verandering onderhevig. 
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6. Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. In een gebied met Natura 

2000 en veenweide gebieden kan dit effect niet buiten de beoordeelde risico's 

vallen. De beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp 

instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de inzichten zijn inmiddels 

toegenomen. De kans berekening op schade is derhalve onvoldoende door het 

huidige gehanteerde model berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 

36 lid 1. Mijnbouwwet. 

7. Samengestelde bodemdaling: In het instemmingsbesluit staat onder 5.2 beschreven 

dat de samengestelde bodemdaling, inclusief de bodemdaling in de omliggende 

velden, als 4 cm is ingeschat. Echter, Vermilion heeft op 8 juni 2018 een analyse 

opgesteld aan de hand van bodemdalingsmeetgegevens en vastgesteld dat er een 

duidelijke bodemdalingskom is ontstaan tussen de nabijgelegen velden Vinkega en 

Nijensleek en dat deze zich verder uitstrekt. Deze bodemdalingskom is ontstaan door 

de winning in veld Vinkega. Echter omdat in dit veld sprake is van een versnelde 

winning ten opzichte van de winningsplannen, is de bodemdalingskom dus kennelijk 

hierdoor ontstaan. Echter het bestaan van deze bodemdalingskom staat niet 

aangegeven in winningsplannen, maar heeft mogelijk wel invloed op de 

samengestelde bodemdaling. Aangezien een kleine bodemdaling invloed heeft op de 

waterhuishouding en bij een bodemdaling boven de 5 cm het waterschap haar 

waterpeil moet aanpassen, hetgeen tot nat- of droogteschade kan leiden, verzoek ik 

u om de samengestelde bodemdaling nogmaals te her berekenen. 

8. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners in het gebied hoe de 0-

meting en schade procedure exact in zijn werk gaat inclusief, woningverbetering 

(aardbevingsbestendig maken ) waar nodig en een waarborgfonds. Hierin dient ook 

verwerkt te worden het aspect van 'waardevermindering aan woningen'. Op dit 

moment is deze ontwikkeling volop in beweging. Vanuit het 'zorgvuldigheid principe' 

uit de Algemene wet bestuursrecht zou dit eerst duidelijk moeten zijn alvorens 

burgers gevraagd wordt naar hun mening. 

9. Te ruim winningspercentage: In veld Weststellingwerf is reeds 103 miljoen nm3 gas 

gewonnen. De toekomstige productiehoeveelheid is zeer onzeker. In het 

winningsplan is op pagina 26 een tabel (5 -2) weergegeven. Daarin zijn drie 

verschillende productiehoeveelheden opgenomen: Namelijk een lage 

productiehoeveelheid van 51 miljoen Nm3 gas (Laag), een iets hogere 

productiehoeveelheid van 184 miljoen nm3 gas (Midden) en een nog hogere 

productiehoeveelheid van 563 miljoen Nm3 gas (Hoog). Het verschil tussen 51 

miljoen nm3 gas en 563 miljoen nm3 gas is echter erg ruim, waardoor de hoogte van 

de risico's, zoals bodemdaling en trilling/beving, niet precies vast te stellen is. Het 

winningsplan voldoet hiermee niet aan de wettelijke eisen (artikel 34 en 35 

Mijnbouwwet en artikel 24 Mijnbouwbesluit) die aan een winningsplan worden 

gesteld. 

10. Tempo en duur van de winning is onduidelijk: Naast het feit dat niet zeker is hoeveel 

gas uiteindelijk gewonnen zal worden , zoals hierboven reeds toegelicht, is ook niet 
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• 

duidelijk hoeveel jaren het bedrijf bezig zal om die uiteindelijke hoeveelheid te 

winnen. Het bedrijf legt op pagina 24 onder 5.5 in het winningsplan uit dat de 

werkelijk gerealiseerde productie nog niet vast te stellen is. De productieprofielen in 

het winningsplan zouden "indicatief', oftewel niet bindend zijn en dit zou ook gelden 

voor de duur van de winning. Ingeval van de hoge winning zou het bedrijf er 22 jaar 

over doen om 563 nm3 gas te winnen en uit de tabel 5 - 2 valt op te maken dat dit 

hooguit 90.3 miljoen nm3 gas in een jaar zal zijn. Echter het bedrijf stelt onderaan 

pagina 24 dat de omgevingsvergunning hierin relevant is. Daarin is aangegeven 

hoeveel de bovengrondse installatie nabij Noordwolde per dag mag produceren en 

deze maximaal toegestane dagproductie zou bepalend zijn voor de duur van de 

winning, volgens het bedrijf. Echter de omgevingsvergunning waarin die maximaal 

toegestane dagproductie staat vermeld is niet aanwezig in de ter-inzage-gelegde 

stukken. Het is dus niet bekend hoeveel het bedrijf per dag gaat produceren en of de 

tijdsduur hierdoor sterk zal worden ingekort. Stel dat het bedrijf maximaal 450.000 

Nm3 gas per dag (of meer) mag produceren, zoals vaak het geval, dan zal dit op 

jaarbasis circa 165 miljoen nm3 gas zijn. Dus veel meer dan 90 miljoen nm3 per jaar. 

In dat geval zal 563 miljoen nm3 gas in 3,5 kunnen worden gewonnen. Dat dit niet 

theoretisch is, is gebleken in de nabijgelegen velden 'Vinkega' en 'Diever'. In veld 

Diever zou volgens het winningsplan 1.360 miljoen nm3 gas in 10 jaar worden 

gewonnen. In werkelijkheid blijkt 1.1 miljard nm3 gas in 3,5 jaar te zijn gewonnen. 

Dat is driemaal sneller dan aangegeven in het winningsplan en gemiddeld circa 370 

miljoen per jaar. De vraag is of de resterende 260 miljoen verdeeld over 6.5 jaar 

moet worden gewonnen, hetgeen een enorme vertraging zou opleveren terwijl het 

bedrijf voor veld Diever een gewijzigd winningsplan heeft ingediend. Ditmaal voor 

het willen winnen van een extra 1.8 miljard nm3 gas. Ik ben bezorgd of deze later 

gebleken ontwikkeling zich ook in mijn directe leefomgeving kan voordoen. Ik 

verzoek de minister tot nadere toelichting. 

11. Bezorgdheid: Ik maak mij bezorgd over de bovenbeschreven ontwikkeling in de 

nabijgelegen velden Vinkega en Diever. Zelfs met een proefboring en langdurige 

testen (zie winning Diever) blijkt een winningsplan niet voldoende gemotiveerd en 

zijn de risico's waarschijnlijk te laag ingeschat. Kan de minister waarborgen dat dit 

voor de voorgenomen winning in veld Weststellingwerf (west) niet het geval zal zijn? 

Ik kan nu immers niet binnen de beroepstermijn aantonen hoe de werkelijke 

(dag)productie in de toekomst zal zijn. Als de minister mijn rechten niet voldoende 

kan waarborgen dan mag hij krachtens artikel 36 van de Mijnbouwwet niet 

instemmen met dit winningsplan. Ik verzoek de minister dit dan ook niet te doen. 

12. Voorschriften: Ondanks de vele onzekerheden in het winningsplan heeft de minister 

toch een ontwerpbesluit genomen om hiermee te willen instemmen. Ter 

compensatie heeft de minister meerdere voorschriften (artikelen) opgenomen in zijn 

instemmingsbesluit waaraan het bedrijf na de proefboring en/of inwerkingtreding 

van het instemmingsbesluit moet voldoen. Echter het is mij onduidelijk of het bedrijf 

binnen de gestelde termijn zal voldoen aan de voorschriften en wie hier toezicht op 

houdt. Wordt dit publiekelijk gemaakt en 'zo ja' waar kan ik dit vinden en 'zo nee' 

waarom niet? 
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13. Infoavond d.d. 9 april te Dorpshuis Noordwolde: Voor omwonenden en 

belangstellenden heeft het ministerie op 9 april 2019 een infoavond georganiseerd in 

het dorpshuis te Noordwolde. Tijdens de infoavond werd echter alleen nadere 

toelichting gegeven op het winningsplan, maar niet over de voorgenomen 

(proefboor)activiteiten op de boorlocatie nabij Noordwolde en de gewijzigde 

omgevingsvergunning die daarvoor is opgesteld. De infoavond voldeed niet aan mijn 

verwachtingen omdat ik graag meer uitleg had willen krijgen over de verwachte 

overlast die gepaard zal gaan met de aangekondigde 'drie maanden lange, dag-en

nacht' werkzaamheden. Er is tijdens de infoavond uitgelegd dat de minister dit 

procedureel niet hoeft en bovendien geen enkele omwonende/belanghebbende een 

zienswijze heeft ingediend. Echter de kennisgeving van de ter inzage legging van de 

ontwerp-omgevingsvergunning betrof een kleine advertentie die niet is opgemerkt 

terwijl de kennisgeving over de ter inzage legging van het ontwerp

instemmingsbesluit en de uitnodiging voor de infoavond paginagroot is afgebeeld in 

het plaatselijke huis-aan-huis blad. Vanwaar deze keuze? Acht de minister de 

kennisgeving over een winningsplan belangrijker dan de kennisgeving over een 

omgevingsvergunning. Hierdoor heb ik niet binnen de termijn nadere vragen kunnen 

stellen over de te verwachten omgevingseffecten en meen hierdoor onvoldoende in 

staat gesteld om een zienswijze te kunnen indienen tegen de omgevingsvergunning. 

Ik verzoek de minister om een nadere toelichting. 

14. Lekkage van delfstoffen: Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een 

ontwerp instemingsbesluit begeleid door een paragraaf ter voorkoming van risico's 

voor veiligheid en milieu. Gezien de vele incidenten, die in de mijnbouwindustrie de 

laatste jaren bekend zijn geworden, is het noodzakelijk dat de afwerking en de 

afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor de risico's worden 

geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de vorm van 

zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. 

Methaanemissies in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan 

eenzelfde emissie van het verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben 

hun oorsprong tijdens het boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de

boring zijn een indicatie van lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet 

direct zichtbaar worden. De boring van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de 

lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die geresulteerd hebben in de blow-out 

tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out staat bekend als de blow-out bij 

't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem is verdwenen. Meest 

recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen-Schuilingsoord 

en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 

buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel 

Zuidwending, Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Hierbij 

verzoek ik de minister om in te gaan op de risico's als boven beschreven. 
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15. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project 

afstemming programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden 

niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de paragraaf communicatie in de het 

ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf en het advies van de 

gemeente Weststellingwerf. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid 

bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk en in gang gezet moet zijn voor 

het winningsplan in gang wordt gezet. 

16. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in 

productie genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den 

Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Eesveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten 

van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. 

17. De gevolgen voor het waterwingebied Oldeholtpade zijn onvoldoende in beeld 

gebracht. Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is 

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling 

verbonden gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij seismologische 

activiteit. Daarbij is het veld eerder gebruikt voor waterinjectie. De samenstelling van 

de water is doorgaans aan te merken als zeer vervuild water. Het opnieuw boren 

naar diepere gaslagen brengt onnodig seismisch risico met zich mee wat in potentie 

de veiligheid van de drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. 

18. Het gaat in het ontwerp winningsplan Weststellingwerf om een wijziging of nieuwe 

activiteit. Op slechts 20 meter afstand van de boorlocatie is een omvangrijke 

hoofddassenburcht waargenomen door Haskoning. Overal zijn dassensporen 

gevonden. De kans dat de dassen worden verstoord en verjaagd is groot. Mochten 

de dassen desondanks blijven (zeer honkvast) dan zal dit een dusdanige stress 

opleveren dat dit invloed heeft op de voorplanting. In april 2018 heeft Vermilion een 

ontheffing aangevraagd in het kader van de Wet Natuurbescherming. Echter in de 

vergunning is geen ontheffing aanwezig. Tevens ontbreekt de ontheffing in de 

omgevingsvergunning. Wederom doe ik hierbij een beroep op het 

zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 en vraag reparatie. 

19. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen 

voor het uitfaseren van aardgas. Ook in het ontwerp instemmingsbesluit 

winningsplan Weststellingwerf wordt benadrukt dat gaswinning uit kleine velden 

zich in een afbouwfase bevindt. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas 

voerende lagen is in dit opzicht strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp 

instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te vernietigen. 

Handtekening: 

Naam
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Aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat 

De heer ir. E.D. Wiebes 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

0 9 MEI 2019 

Paasloo, 8 mei 2019 

Zienswijze gaswinningsplan Weststellingwerf 

Geachte heer Wiebes, 

Langs deze weg wil ik bezwaar aantekenen tegen de voorgenomen gaswinning conform het 

gaswinningsbesluit Weststellingwerf. 

De voorgenomen winning leidt tot een verdere zakking van de bodem, als gevolg waarvan: 

•Opstallen zoals woningen, bedrijven en ander vastgoed beschadigd kunnen raken; 

• Verdere daling van het grondwaterpeil noodzakelijk wordt in verband met het drooghouden van de 

agrarische gronden op last van het waterschap. 

Daarnaast is verdere gaswinning in Nederland niet noodzakelijk in verband met de import uit bronnen 

buiten Nederland. De hoeveelheid gas die dan in Nederland nog wordt gewonnen is qua hoeveelheid 

verwaarloosbaar ten opzichte van de groeiende import en dat staat dan niet in verhouding tot de schade. 

Bovendien is in het kader van het Klimaatakkoord (waar u en uw Ministerie nauw bent betrokken) ook een 

verdere reductie van de vraag naar fossiele brandstoffen (waaronder aardgas) voorzien. 

De zakking als gevolg van deze voorgenomen winning bedraagt ca. 2 cm per kilometer zo werd mij 

verzekerd door TNO die als kennisinstituut een bijdrage leverde aan de informatiebijeenkomst in 

Noordwolde. Uit de studies die gedaan zijn door de Stichting GasDrOvF blijkt echter dat deze winning niet 

op zich staat. De andere winningen zullen in combinatie met deze een behoorlijke, niet te veronachtzamen 

zakking van de bodem tot gevolg hebben. Ook in uw Ontwerp-instemmingsbesluit geeft u aan dat er grote 

(letterlijk: "forse") onzekerheid is met betrekking tot de werkelijke daling. 

In het Ontwerp-instemmingsbesluit wordt niet voldoende ingegaan op dit meekoppeleffect van de andere 

winningen. Het betreft hier de gasvelden: De Blesse, De Hoeve, Eesveen/Wapserveen, Nijensleek, 

Noordwolde, Sonnega/Blesdijke, Vinkega, Wapse/Diever, Oldelamer. In uw Ontwerp-lnstemmingsbesluit 

wordt voor dit cumulatieve effect verwezen naar figuur 6. 10 uit het Winningsplan van Vermillion, maar hier 

wordt slechts één ander veld in kaart gebracht. Bovendien is dit een beeld van de aanvrager en is nergens 

door een onafhankelijke partij bevestigd of aantoonbaar onderzocht. 
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0020 

92 van 123



0020 

De eNaringen in Groningen hebben geleerd dat bij dit type ingrepen achteraf schade ontstaat, waaNan bij 
de afwikkeling en herstel de getroffen partijen aan hun lot worden overgelaten. Dit beeld dat toch 

inmiddels ook landelijk bekend is, geeft onvoldoende vertrouwen om te kunnen rekenen op ondersteuning 

en hulp als er schade ontstaat. Ik heb wel een brief van Vermillion ontvangen over eventuele metingen aan 

mijn woning, maar niets verder meer vernomen. Ook dit geeft weinig vertrouwen. 

De zakking die zonder meer gaat optreden, zal ook gevolgen hebben voor de waterstand, die relatief zal 
stijgen (ten opzichte van het maaiveld). Dit zal leiden tot een verder verlenging van de waterstand als het 

Waterschap de agrarische gebieden voldoende berijdbaar en begaanbaar wil houden voor de boeren. 

Verdere verlaging van de waterstand leidt ten eerste tot verdere C02 uitstoot door veNening in de 
omliggende gebieden en tot verdroging van de bovenlaag van die gebieden die buiten het zakkingsgebied 

liggen, maar binnen het de invloedssfeer van het waterbeheer vallen. Verdere verdroging betekent dan ook 

een verdere verstoring en verarming van flora en fauna. 

Tot slot moet mij van het hart dat de informatievoorziening buitengewoon karig is: dit project speelt op 

nagenoeg de grens van drie provincies en vier gemeenten. Het heeft er alle schijn van dat de actieve 

informatievoorziening uitsluitend plaatsvindt in die gemeente waar het voornemen is om tot winning over 

te gaan en dat de andere bewust niet worden meegenomen. Ik hoop dat dit slechts schijn is. 

Een en ander leidt ertoe dat ik bezwaar aanteken tegen het uitvoeren van dit bestemmingsplan. 

212 

93 van 123



AANGETEKEND 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Ons kenmerk 2017061549-02 

Uw kenmerk Staatscourant 2019 nr. 17184 

Behandeld door   

0 9 MEI 2079 

0 9 MEI 2019 

Doorkiesnummer  

Faxnummer 

E-mail 

(033) 43 42 170 

 

Onderwerp: Zienswijze ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf 

Leusden, 6 mei 2019 

Geachte heer Wiebes, 

Namens mijn cliënt, de heer  , wonend aan de  te 

 en eigenaar van de aldaar gevestigde Autobedrijf ERMA, breng ik hierbij zienswijze naar 

voren gericht tegen het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf welk van 29 maart 2019 

tot en met 9 mei 2019 ter visie is gelegd (zie bijlage 1). Een machtigingsformulier treft u aan als bijlage ll. 

Middels dit schijven licht ik de zienswijze toe van cliënt, welke hij heeft m.b.t. het voorliggende 

gaswinningsplan. Cliënt kan zich niet vinden in het voorliggende ontwerp-instemmingsbesluit. 

Cliënt brengt daarom de navolgende zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsbesluit naar voren. 

In het algemeen brengt het winningsplan in de nabije buurt van cliënt een aantasting van het woon- en 

leefklimaat met zich mee. De locatie van de gaswinning, de gasvolume, de productieduur (tot 2038) en de 

afstand tot zijn woning en het bedrijfspand zijn erg ongunstig. Cliënt ondervindt reeds schade dat 

veroorzaakt is door (eerdere) gaswinning in de omliggende gasvelden. 

In de afgelopen tijd heeft cliënt reeds schade geleden aan zijn woning en bedrijfspand door gaswinning in 

de omliggende gasvelden. Op diverse plaatsen zijn scheuren waarneembaar: scheuren in de muren van het 

woonhuis en het bedrijfspand. Ook zijn scheuren waarneembaar in de vloer van de werkplaats en de 

showroom. Tevens is er sprake van verzakking van de bestrating rondom het woonhuis en werkplaats. 

Naar mening van cliënt zijn deze scheuren en verzakkingen begonnen nadat er in Vinkega gestart is met 

gaswinning. 

Met de huidige plannen is het de bedoeling dat er gas wordt gewonnen in Noordwolde. De locatie van cliënt 

is slechts op 3 kilometer verwijderd van dit dorp. Cliënt vreest dan ook het ergste. 
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De enorme toename en de hoeveelheid gaswinning in de omgeving zal leiden tot meer bewegingen in de 

boden. Hierdoor zal cliënt wederom schade lijden. Ook de veiligheid van cliënt is in het geding. 

Cliënt vindt het om die redenen niet meer verantwoord om in te stemmen met het winnen van nog meer 

gas, dat in dit geval op een zeer dichte locatie van 3 kilometer plaats gaat vinden. 

De gaswinning leidt tot een enorme onzekerheid, onrust en zorgen bij cliënt. Met het ontwerp

instemm ingsbesluit worden deze zorgen niet weggenomen. 

Door de initiatiefnemer Vermilion worden geen concrete maatregelen genomen ter voorkoming van schade 

door bodembeweging. Vermilion is van mening dat de kans op schade door de winning klein is, maar staaft 

dit niet met concrete onderzoeken. De toename van gaswinning in de omgeving zal zeker leiden tot grond

verzakking met als gevolg schade aan het woonhuis en bedrijfspand van cliënt. Om te voorkomen dat er 

achteraf discussie ontstaat over het moment van schade en de oorzaak van de schade verzoekt cliënt u 

eerst een nulmeting uit te voeren waaruit de actuele staat van het woonhuis en het bedrijfspand blijkt. 

Er is niet voldoende onderzocht wat de effecten zijn van de gaswinning op de omgeving en in het bijzonder 

op de locatie van cliënt. Het plan is dan ook onzorgvuldig tot stand gekome n 

Conclusie 

Namens cliënt verzoek ik u niet in te stemmen met het voorliggende winningsplan van Vermilion. Cliënt 

vraagt u bij uw verdere besluitvorming rondom het winningsplan vooralsnog concrete voorwaarden te 

stellen aan Vermilion en daarbij rekening te houden met zijn woonhuis en bedrijfspand. Cliënt verzoekt u 

niet eerder in te stemmen met het winningsplan voordat de effecten van de gaswinning op het woonhuis en 

het bedrijfspand van cliënt is vast komen te staan. 

Cliënt behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om deze zienswijze nog nader aan te vullen c.q. toe te 

lichten. Cliënt is bereid in overleg te kijken of voor alle betrokken partijen een werkbare situatie kan worden 

bereikt. 

Tot stol wil ik u vriendelijk verzoeken altijd het boven deze brief genoemde kenmerk in uw correspondentie 

te vermelden. 

Hoogachtend, 

ARAG Rechtsbijstand 

omgevingsrecht 
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Bijlagen: 

1) publicatie Staatscourant 

Il) machtigingsformulier 
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STAATSCOURANT 
Nr.17184 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 

Kennisgeving ontwerpinstemmingsbesluit gaswinningsplan 

Weststellingwerf, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

28 maart 

2019 

Van 29 maart 2019 tot en met 9 mei 2019 ligt het ontwerpinstemmingsbesluit voor het gaswinnings· 
plan Weststeltlngwerf ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met een 
zienswijze. In deze kennisgeving staat hoe dat gaat. 

Wat staat er in het winningsplan Weststellingwerf? 

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilionl heeft een verzoek tot instemming met het 
winningsplan Weststellingwerf ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het 
winningsplan betreft het gasveld Weststellingwerf, gelegen binnen het gebied van de winningsver
gunning Gorredijk. Geografisch gezien ligt het gasveld in de provincie Fryslän, in de gemeenten 
Weststellingwerf en Ooststellingwerf en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslän. 

Sinds 1998 wordt er gas gewonnen uit het gasveld Weststellingwerf. Het winningsplan Weststelling
werf betreft een wijziging van het vigerende winningsplan voor gaswinning. De wijzigingen zijn een 
verlenging van de periode voor het winnen van het gasveld Weststellingwerf en een actualisatie van 
productie- en bodemdalings-voorspellingen. Hiervoor is Vermilion van plan om een boring uit te 
voeren vanaf de bestaande mijnbouwlocatie. Vermilion geeft in het winningsplan een verwachtte 
einddatum van productie in 2038 aan. 
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Ontwerpinstemmingsbesluit en onderliggende stukken 

Het winningsplan Weststellingwerf is, zoals voorgeschreven in de per 1 januarî 2017 in werking 
getreden gewijzigde Mijnbouwwet, ook voorgelegd voor advies aan de betrokken decentrale 
overheden. Daarnaast zijn Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), de Technische commissie bodembe
weging {Tcbb) en de Mijnraad om advies gevraagd. Alle uitgebrachte adviezen zijn meegenomen in 
het ontwerpinstemmingsbesluit en zitten bij de onderliggende stukken die ter inzage liggen. 

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt van 29 maart 2019 tot en met 9 mei 2019 het ontwerpinstemmingsbesluit en de onderliggende 
stukken inzien op http://www.nlog.ni/opslag-en-winningsplannen-ter-inzage en tijdens reguliere 
openingstijden op de volgende locaties: 

Gemeentehuis Weststellingwerf, Griffioenpark 1 te Wolvega 
Gemeentehuis Ooststellingwerf, 't Oost 11 te Oosterwolde 
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag 

Reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit? 

0021 

U kunt van 29 maart 2019 tot en met 9 mei 2019 reageren op het ontwerpinstemmingsbesluit met het 
winningsplan en de onderliggende stukken. In uw zienswijze kunt u ingaan op alle onderdelen van het 
ontwerpinstemmingsbesluit met het winningsplan en de onderliggende stukken. U kunt hierbij denken 
aan: 

Staan er naar uw mening onjuistheden in het ontwerpbesluit? 
Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien? 
Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten? 

U dient in uw zienswijze duidelijk aan te geven op welke onderdelen van het ontwerpinstemmingsbe
sluit u reageert en uw zienswijze te onderbouwen met argumenten. 

Het is goed om te weten dat alleen personen of instanties die op het ontwerpinstemmingsbesluit 
een zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende in de zin van de wet zijn, later tegen het 
instemmingsbesluit beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. 

Hoe kunt u reageren? 

U kunt uw zienswijze schriftelijk indienen door een brief te sturen naar: 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 
Postbus 248 
2250 AE Voorschoten 

Uw brief kan alleen als zienswijze in behandeling worden genomen als u ondertekent met uw naam en 
adres. Dit geldt ook voor eventuele medeondertekenaars. Zienswijzen per e-mail worden in deze 
procedure niet geaccepteerd. 

Wat zijn de vervolgstappen? 

Alle zienswijzen en reacties worden betrokken bij het definitieve instemmingsbesluit. In een Nota van 
Antwoord wordt opgenomen of en op welke wijze de zienswijzen en reacties in het definitieve 
instemmingsbesluit zijn verwerkt. Hierop staat beroep open. Dit wordt te zijner tijd aangekondigd in 
onder andere de Staatscourant en in huis-aan-huisbladen. Tevens krijgen alle indieners van een 
geldige zienswijze persoonlijk een brief van het ministerie ter kennisgeving van de publicatie van het 
definitieve besluit. 

Wilt u meer weten? 

Voor nadere informatie en mondeling inspreken kunt u op werkdagen van 9.00u tot 12.00u contact 
opnemen met de heer Martijn Classen {tel.: 070 379 8371). 
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Dossiemummer2011oe1549-02 

MACHTIGING 

Ondergetekende 

Adres 

: 

: 

Postcode + woonplaats 

Geboortedatum 

: 

BSN  
machtigt bij dezen dhr. mr.  medewerker van ARAG SE, ARAG SE is statutair gevestigd te 
Düsseldorf (Duitsland). Kantoorhoudende te Leusden aan de Kastanjelaan 2 (postadres: Postbus 230, 3830 AE 
(Leusden), om hem te vertegenwoordigen inzake het geschil met 

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

De machtiging omvat de behartiging van de belangen van ondergetekende in de ruimste zin des woords, waar
onder begrepen het gebruik van rechtsmiddelen(*), het vertegenwoordigen van ondergetekende ter zitting en 
het inzien van processtukken, zulks met recht van vervanging. 

Datum: o b � t.. ' t.o 'j 

(*) Onder het gebruik van rechtsmiddelen wordt mede begrepen het intrekken van het beroep, uiteraard 
alleen na voorafgaand overleg met en met instemming van ondergetekende. 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Aangetekend verzenden 

D 9 MEI Z019 

Betreft: Zienswijze Ontwerp-instemminqsbesluit qaswinninqsplan Weststel/ingweá 

Zandhuizen, 7 mei 2019 

Geachte vertegenwoordiger van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, L.S., 

Na het bestuderen van de stukken aangaande de voorgenomen gaswinning in het gaswinningsplan 

van Vermilion Energy Netherlands B.V. (Vermilion) in Weststellingwerf, versie 2.0 dd. 18 april 2018 

en het hieraan gerelateerde Ontwerp-instemmingsbesluit van uw Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat (EZK), ongedateerd, met overheidsidentificatienummer 00000001003214369000 en 

kenmerk DGKE-WO / 19070283, doe ik u hierbij onze zienswijze toekomen. 

Vooropgesteld dat ik van mening ben dat het Ministerie van EZK geen toestemming dient te geven 

voor het winningsplan van Vermilion in Weststellingwerf, zal het eerste deel van deze brief de 

tegenargumenten uiteenzetten voor de nieuwe winning. 

Indien, desondanks, EZK besluit om in de toekomst goedkeuring te verlenen aan de plannen van 

Vermilion, somt het tweede deel van deze brief een aantal condities op, waaraan in mijn visie 

voldaan zou moeten worden om onze veiligheid en belangen en die van andere betrokkenen nader 

te kunnen waarborgen. Dit betreffen zowel voorwaarden voorafgaand aan verlening van de 

vergunning door EZK, als voorwaarden tijdens de winnings- of vergunningsperiode waaraan 

Vermilion, dan wel EZK zich zal dienen te houden, alsmede veronderstelde verantwoordelijkheid en 

daaraan verbonden aansprakelijkheid van EZK voortkomend uit de door haar te nemen wel

geïnformeerde beslissing. 

1. ARGUMENTEN TEGEN VERGUNNINGVERLENING 

(1) Opsporingsvergunning 
In artikel 6(1) van de Mijnbouwwet staat: 

"Het is verboden zonder vergunning van Onze Minister: 

a. delfstoffen op te sporen, 

b. delfstoffen te winnen; ."" 

En in de definities in artikel lk: 

"winningsvergunning· een vergunning voor het winnen van delfstoffen, alsmede voor het 

opsporen van delfstoffen;" 

Minister Wiebes van EZK schreef vorig jaar in zijn brief (nr. 469 dd. 30 mei 2018) aan de 

Tweede Kamer: 

"Het kabinet heeft nieuwe opsporingsvergunningen voor gaswinning op land uitgesloten, "." 
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In de vergunningsaanvraag van Vermilion wordt niet specifiek gevraagd om een proefboring, 

maar er staat wel: 

"Deze onzekerheden zullen afnemen door monitoring van reservoir gedrag naarmate er meer 

geproduceerd wordt, en door gegevens uit de boring van de aftakking WSF-01-51 en 

eventuele toekomstige boringen of hercompleteringen, mochten die nodig zijn." 

De ontwerp-instemming van EZK vermeldt vervolgens: 

"Besluit: 

Artikel 1 

Het door Vermilion Energy Netherlands B.V. op 18 april 2018 ingediende winningsplan 

Weststellingwerf, met een looptijd tot en met 31 december 2038 en een maximaal nog te 

produceren volume van 563 miljoen Nm3, verkrijgt de instemming als bedoeld in artikel 34, 

derde lid, van de Mijnbouwwet." 

In artikel 2 sub 1 van het ontwerp-instemmingsbesluit verschijnen vervolgens een aantal 

voorbehouden gerelateerd aan resultaten van de voorgenomen boring W5F-01-51, die in 

artikel 2 sub 3 waarachtig een "opsporingsboring" wordt genoemd: 

"Indien in afwijking van het tweede lid naar het oordeel van de mmister uit de resultaten van 

de opsporingsbonng, bedoeld in het eerste lid, volgt dat het seismisch risico conform de 

gewijzigde Seismische Risico Analyse, bedoeld in het eerste lid, blijft ingedeeld in 

risicocategorie /, don kon Vermilion Energy Netherlands 8. V. de winning voortzetten. 

� De wet laat zonder vergunning geen opsporing van delfstoffen toe. Dat de opsporing 

blijkbaar niet op zichzelf staat, maar een onderdeel is van de onderliggende 

winningsaanvraag, doet niet ter zake. Dat Vermilion proefondervindelijk onzekerheden over 

de mogelijke winning van gas uit de boring van de aftakking WSF-01-51 wil vaststellen, doet 

wel ter zake: hier is overduidelijk sprake van een opsporingsactiviteit. Dit wordt ook 

onderkend door EZK, die in de ontwerp-instemming daadwerkelijk spreekt over een 

opsporingsboring. 

Het kabinet heeft nieuwe opsporingsvergunningen voor gaswinning op land uitgesloten. 

Voor de betreffende aanvraag kan EZK derhalve geen vergunning (meer) verlenen. 

(2) Omgevingsvergunning 
Op de website - https://hoewerktgaswinnen.nl/info/wet-en

regelgeving/opsporingsvergunning - van Energie Beheer Nederland B.V. (100 procent 

eigendom van de Nederlandse staat) wordt vermeld: 

"Opsporingsvergunning 

Voordat mijnbouwmoatschoppi1en een proefboring kunnen doen, moeten ze een aanvraag 

voor een opsporingsvergunning indienen bij de minister van Economische Zaken .... De 

minister kan een vergunning weigeren op basis van de weigeringsgronden die in de 

Mijnbouwwet staan. De opsporingsvergunning 1s niet voldoende om een proefboring te 

mogen uitvoeren. Daar is een omgevingsvergunning met een MER voor nodig." 

� Naast een opsporingsvergunning voor de nieuwe proefboring is dus ook een 

omgevingsvergunning met een milieu-effect-rapportage nodig. Voor zover bekend, heeft 

Vermilion deze niet voor de perforatie in een nieuwe gesteentelaag en ook niet voor de 

nieuwe putaftakking naar Weststellingwerf-West. 
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(3) Economische winbaarheid 

Artikel 8 van de Mijnbouwwet stelt het volgende: 

"Een winningsvergunning wordt slee/lts verleend, indien aannemelijk is dat de delfstoffen 

binnen het gebied waarvoor de vergunning zal gelden economisch winbaar zijn " 

De aanvraag van Vermilion - die Vermilion bestempelt als zijnde voor een reeds bestaande 

winning (inclusief voorziene uitbreiding) -, stelt: 

"Dit document betreft het winningsplon 'Weststellingwerf' Uit het voorkomen 

Weststellingwerf is reeds geproduceerd in de periode 1998-2004. Sindsdien heeft er geen 

productie plaatsgevonden vanuit dit voorkomen. 

Vermifion is van plan om met de bestaande put WSF-01 de productie uit het voorkomen te 

hervatten, door middel van een nieuwe perforatie in een andere gesteentelaag van het 

voorkomen, waaruit nog niet geproduceerd is. Later is Vermil1on van plan om een nieuw 

gedeelte van het voorkomen(Weststeffingwerf-West) aan te boren door middel van een 

putaftakking WSF-01-51 vanuit de bestaande put WSF-01, om hieruit gas te winnen. 

En: 

"De totale hoeveelheid geproduceerd gas uit het Weststellingwerf voorkomen bedraagt 103 

miljoen nm3 op 1-7-2017. De toekomstige productie vanaf 1-7-2017 wordt geschat op 51-

563 miljoen nm3, resulterend in een totale productie van 154 - 666 miljoen nm3." 

En: 

"Ondanks het feit dat er lang gas geproduceerd is uit de voorkomens, zijn er nog steeds 

onzekerheden, zeker over het westelijke deelvoorkomen-

1. De gasproductie-snelheid door middel van de nieuwe perforaties m de Vlieland 

2. De gasproductie-snelheid door middel van de putaftakking WSF-01-51 in het westlijke 

breuk blok 

3. De hoeveelheid gas die met de putten verbonden is. 

4. De mate waarin de aanpalende breukblokken ook gas-gevuld zijn. 

5. De mate waarin waterproductie de gasproductie zal hinderen of uiteindelijk stoppen. 

Deze onzekerheden zullen afnemen door monitoring van reservoir gedrag naarmate er meer 

geproduceerd wordt, en door gegevens uit de boring van de aftakking WSF-01-51 en 

eventuele toekomstige boringen of hercompleteringen, mochten die nodig zijn." 

� Er is sprake van een nieuwe perforatie in een andere gesteentelaag van het voorkomen, 

waaruit nog niet geproduceerd is. Daarnaast is zelfs sprake van aan boring van een nieuw 

gedeelte van het bestaande voorkomen, via een aftakking. Het gaat hierbij duidelijk om een 

nieuwe winning, en niet om een (uitbreiding van een) reeds bestaande winning - uit de 

betreffende nieuw aan te boren gedeelten is nog niet eerder gas gewonnen. Vermilion kan 

slechts op basis van nieuw te maken perforaties en/of boringen de onzekerheden 

wegnemen om nader de hoeveelheden en/of technische haalbaarheid van de nieuwe 

winningen te kunnen vaststellen. Vermilion maakt met de opsomming van onzekerheden en 

met de wijde grenzen voor de te verwachten hoeveelheden niet aannemelijk dat de 

delfstoffen economisch winbaar zijn, met name voor wat betreft het nieuwe gedeelte 

Weststellingwerf-West, maar maakt in de eerste plaats niet aannemelijk dat zich in de 

nieuwe gedeelten sowieso gas bevindt. Zonder enige (proef)boring of poging tot winning 

met geïntegreerde beproeving 'on-the-fly' kan niet worden vastgesteld of er wel delfstoffen 

aanwezig zijn en of de delfstoffen economisch winbaar zijn. 

Concluderend kan worden gesteld dat niet wordt voldaan aan artikel 8 van de Mijnbouwwet. 
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(4) Bevingen en veiligheid 
In het ontwerp-instemmingsbesluit van EZK staat het volgende: 

"Beving bij De Hoeve 

Op 26 november 2009 is bij het dorp De Hoeve op een diepte van 2 km een beving met een 

lokale sterkte M=2,8 opgetreden. Deze beving vond plaats in de omgeving van de 

kleinschalige waterinjectie van Vermllion m Weststellingwerf Op basis van het KNMI 

statusrapport 2010 concluderen Vermi/ion en het KNMI dat de oorzaak meest waarschifnlijk 

gelegen 1s in de waterinjectie-activ1te1ten 

In het verleden heeft SodM reeds bevestigd dat het aannemelijk is dat de beving destijds 

door de waterinjectie is ontstaan. In haar brief van 15 april 2013 (kenmerk 13066418) stelt 

SodM over aardbevingsrisico's dat een beving m eerste instantie onderzocht wordt door het 

mijnbouwbedrijf waarna het onderzoek aan SodM moet worden overlegd. Als met om nader 

onderzoek gevraagd wordt vindt SodM de gegeven verklaring aannemelijk. Uit een mail (d.d. 

15 mei 2013) van SodM (openbaar gemaakt in het kader van het WOB-besluit van 15 oktober 

2013, kenmerk 13157223) blijkt dat SodM ervan uit gaat dat de bevmq door waterinjectie 

kwam. 

Aangezien zowel SodM, Vermilion en het KNMI de beving aan de waterinjectie toewijzen, ziet 

de mintster geen aanleiding om deze toewijzing te heroverwegen. De minister merkt op dat 

bij Weststellingwerf geen waterinjectie zal plaatsvinden. De adviezen van SodM, Tcbb en 

TNO hebben dan ook betrekking op de gaswinning uit Weststellingwerf en niet op 

waterinjectie." 

Het KNMI statusrapport (Monitoring induced seismicity in the North of the Netherlands: 

status report 2010, Bernard Dost, Femke Goutbeek, Torild van Eck and Dirk Kraaijpoel, De 

Bilt, 2012 1 Scientific report; WR 2012-03) waarnaar Vermilion in haar aanvraag verwijst, 

gaat, naast een aantal technische overwegingen en meetresultaten, slechts zeer minimaal in 

op de relatie tussen waterinjectie en de beving bij De Hoeve in 2009: 

"An event in the southern part of Friesland, close to the towns "de Hoeve" and 

"Weststellingwerf", see Appendix B, is possibly connected to water mjection instead of 

gas production." 

En: 

" In this report a first analysis was made of the earthquake in the southeast of the 

province of Friesland, neor the Weststellingwerf- and Noordwolde gas fields. This 

earthqLJoke hos special importance, since there is no current gos extroction in the 

Weststellingwerf gos field, but insteod water injection. The Noordwolde field is stil/ in 

production. Vermillion is the current operator." 

Vermilion verwijst naar het KNMI rapport in haar winningsaanvraag: 

"Er is in de omgeving van dit voorkomen één beving geweest, genaamd 'De Hoeve', in 2009 

Deze is in verbond gebracht met waterinjectie die tijdelijk plaatsvond in het Weststellingwerf 

voorkomen tussen 2008 en 2012 (zie ref 22). De wotermjectie in de Zechstein laag van het 

Weststellingwerf-Oost deelvoorkomen via WSF-01 is naar aanleiding van het onderzoek naar 

deze beving uiteinde/ijk gestookt 

In de door TNO opgestelde risicoanalyse voor geïnduceerde seismiciteit die hier gebruikt 

wordt z11n bevingen ten gevolge van waterinjectie tevens buiten beschouwing gelaten (Ref 

4). De mechanismen die bij waterinjectie een beving veroorzaken zijn anders dan die bij 

gemduceerde bevingen door gaswinning. Daarom is het risico op een bevmg geïnduceerd 

door gaswinnmg met gerelateerd aan het bevmgsrisico door waterinjectie. Dus kan er uit het 

plaatsvmden van de beving ook geen conclusie getrokken worden over het risico bij 

hernemen van de gasproductie." 
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Ook SodM verwijst naar het KNMI rapport in haar advies van 18 juni 2018, met kenmerk 

18128568: 

"Ook het injecteren van water in een gasveld kan leiden tot aardbevingen. Bij het nabij 

gelegen gasveld De Hoeve 1s in 2009 een beving geweest die hieraan door Vermilion wordt 

toegeschreven De waterinjectie is uiteindelijk stopgezet. De winning uit het gasveld De 

Hoeve is pas later begonnen don 2009." 

De mail van SodM (een mail d.d. 15 mei 2013 openbaar gemaakt in het kader van het 

'Volkskrant' WOB-besluit van 15 oktober 2013, kenmerk 13157223), waarnaar EZK verwijst, 

refereert in antwoord op een mail van de provincie over de geïnduceerde bevingen: 

"Dog ... , De gemduceerde aardbevingen staan in de volgende file bij het KNMI: 

http://www.knmi.nf/seismoloqie/qeinduceerde-bevingen-nl.pdf 
... De beving bij de waterinjectie Westellingwerf was iets groter. De Hoeve beving M= 2,8" 

.+ Meerdere betrokken organisaties gaan uit van dezelfde bron (het KNMI) en leggen elkaar 

woorden in de mond: 

KNMI zegt niet meer dan dat de beving bij De Hoeve "is possibly connected to water injection 

insteod of gos production." 

Vermilion verwijst naar het KNMI rapport en zegt alleen dat de beving in verband is gebracht 

met waterinjectie, maar gaat niet in op welk verband er dan eventueel zou bestaan en of dit 

verband daadwerkelijk is aangetoond. 

SodM schrijft dat er een beving is geweest die door Vermilion aan waterinjectie is 

toegeschreven. SodM spreekt in een e-mail aan de provincie over "de beving bij de 

waterinjectie" en verwijst voor informatie naar het KNMI. Aangezien het KNMI het alleen 

heeft over een mogelijke connectie van de beving met waterinjectie, en hier verder geen 

uitspraken over doet, kan niet zonder twijfel worden vastgesteld of waterinjectie inderdaad 

de oorzaak is geweest, of dat de oorzaak lag in gaswinning in en om het veld De Hoeve, of 

andere nabijgelegen gasvelden. De relatie tussen waterinjectie en beving, maar ook de 

relatie tussen gaswinning en de beving in De Hoeve van 2009 is dus zonder verder 

onderzoek nog niet duidelijk. SodM, Vermilion noch het KNMI maakt aannemelijk dat de 

aardbeving door wateriajectie is ontstaan. Geen van hen geeft nadere verklaringen of op 

onderzoek gebaseerde conclusies, die extern gestaafd kunnen worden. Het gaat dus slechts 

om een hypothese en niet om een feitelijke vaststelling of feitelijk bewijs. 

EZK maakt het daarom heel bont door simpelweg te beweren dat "zowel SodM, Vermilion en 

het KNMI de beving aan de waterinjectie toewijzen", en dat op basis van het KNMI 

statusrapport 2010 Vermilion en het KNMI concluderen dat de oorzaak meest waarschijnlijk 

gelegen is in de waterinjectie-activiteiten. Dit is pertinent onwaar. Tussen 'possibly', 

aannemelijk en meest waarschijnlijk zit wel heel veel ruimte en bestaat geen enkele 

wetenschappelijke basis. Als wetenschapper valt het me werkelijk tegen om dit te zien. Het 

is bovendien weinig vertrouwenwekkend wanneer het overheidsorgaan dat burgers zou 

moeten beschermen zich baseert op één rondzingende bron en die dan ook nog verkeerd 

citeert. 

De gevolgtrekking van Vermilion dat er uit het plaatsvinden van de beving geen conclusie 

getrokken kan worden over (de hoogte van) het risico bij hernemen van de gasproductie 

omdat de risico's van gaswinning en waterinjectie verschillen, zou kunnen kloppen. Maar het 

niet kunnen trekken van een conclusie houdt niet in dat er definitief geen relatie bestaat 

tussen de beving en gaswinningsactiviteiten. Zonder verder onderzoek is inderdaad niet vast 

te stellen of de beving niet aan gaswinning, of zelfs mede aan gaswinning te wijten is. De 
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ontwerp-instemmingsvergunning is desondanks gericht op het verlenen van toestemming 

aan Vermilion voor nieuwe gaswinningsactiviteiten. 

De conclusie is dat EZK haar burgers onvoldoende beschermt, hetgeen getuigt van 

onbehoorlijk bestuur. Geëist wordt dat de minister toch de toewijzing van de oorzaak van de 

beving heroverweegt en dat onderzoek wordt gedaan om buiten enige redelijke twijfel vast 

te stellen of waterinjectie de oorzaak is geweest voor de beving in De Hoeve van 2009. 

Indien dit niet kan worden vastgesteld dan dient ervan te worden uitgegaan dat de beving 

door de gaswinningsactiviteiten van het gasveld De Hoeve dan wel activiteiten van andere 

nabijgelegen gasvelden is geïnduceerd. Voor EZK zou de aardbeving in De Hoeve dan 

aanleiding moeten zijn om Vermilion geen vergunning te verlenen, aangezien reeds in het 

verleden is aangetoond, dat de gaswinningsactiviteiten onveilige situaties kunnen creëren, 

zelfs zónder aanboring van nieuwe winningsgedeelten. 

Vermilion voert voor het risico als mitigerende factor aan dat dit gebied relatief dun bevolkt 

is. Zijn er in dit kader wettelijke criteria voor de risicobepaling van mijnbouw in relatie tot 

bevolkingsdichtheid - zoals bij welke bevolkingsdichtheid mag je welke risicio's nemen? 

Graag wil ik hierbij opmerken dat met de demografie in het dunbevolkte buitengebied van 

Weststellingwerf een lagere mobiliteit en hogere kwetsbaarheid van de bewoners gepaard 

gaat en voldoende nabijheid van hulp en hulpdiensten bij calamiteiten juist in deze 

dunbevolkte gebieden niet gegarandeerd is. Risico is kans maal effect. Aan dit argument van 

Vermilion mag daarom geen waarde worden toegekend. 

(5) Cumulatieve/gecombineerde risicobeoordeling en effecten op bodemgedrag 
Ik heb inmiddels vele stukken bestudeerd. 

� Rond het gebied waarop de nieuwe winningsaanvraag betrekking heeft, zijn meerdere 

winningsputten, gasvelden en vergunningen, gekoppeld aan elkaar overlappende gebieden 

en met elkaar overlappende, en elkaar mogelijk versterkende effecten. De 

risicobeoordelingen zijn veelal uitgevoerd per veld, put of individueel winningsgebied 

waarop een vergunning van toepassing is. Ik verwonder mij erover dat ik weinig kan vinden 

over gecombineerde effecten van gaswinning uit verschillende velden, gestapelde effecten 

van verschillende soorten activiteiten zoals gaswinning, de landbouw, geothermie en andere 

activiteiten die mogelijk het gedrag van de bodem bij verzakking of bevingen beïnvloeden. 

Te denken valt ook aan effecten van de bodemgesteldheid bij droogte: de bodem in 

Friesland is ondanks veel regenval nog steeds niet hersteld van de lange droge zomer van 

vorig jaar. Bij trillingen in de bodem kunnen de effecten op de bovengrond dan groter zijn 

dan onder 'normale' omstandigheden omdat vochtige grond stabieler is dan droge. Dit is bij 

dijken ook het geval. Ik ben geen expert, maar ik maak me zorgen dat er geen totale, 

allesomvattende risicobeoordeling lijkt te bestaan die alle relevante vectoren op de bodem 

in combinatie met elkaar evalueert. 

Aan de oostzijde van de gemeente Weststellingwerf is sprake van zandgronden met leem in 

de onderbodem, waar veel gebouwen direct op het zand zijn gebouwd en nog steeds 

worden gebouwd. Ook aan ons heeft de gemeente Weststellingwerf vorig jaar nog op basis 

van de constructie en sonderingmetingen in de bodem ter plaatse vergunning verleend om 

twee bijgebouwen op ons perceel direct op het zand te bouwen, dus zonder heipalen. Bij 

relatief zwakke trillingen kan de schade relatief groot zijn, zeker niet minder voor onze 

mooie boerderij met bintstructuur die op 12 mei aanstaande 100 jaar oud wordt, waarvan 

veel meer prachtige voorbeelden in de omgeving staan. 
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Graag ontvang ik nadere uitleg en bevestiging dat de uitgevoerde risicobeoordelingen 

geschikt zijn voor evaluatie van bovengeschetste (gecombineerde) scenario's en dat deze 

beoordelingen adequate bescherming bieden. 

ll. (NADERE) VOORWAARDEN TE STELLEN AAN DE WINNING 

(6) Condities bij bevingen na vergunningsverlening 
De vergunning wordt verleend op basis van een risicobeoordeling die een maximale 

bevingskracht voorspelt van 2,6. Wanneer er op willekeurig welk moment tijdens de 

vergunningsperiode binnen het vergunningsgebied een geïnduceerde beving optreedt hoger 

dan 2,6, en daarmee de basis voor de vergunningverlening is overschreden, dient de 

vergunning te worden vernietigd en de winning per direct en zonder voorbehoud te worden 

gestaakt. In dat geval moet worden geconcludeerd dat de risicobeoordeling blijkbaar niet 

doelmatig was. Bij een geïnduceerde bevingskracht vanaf 1,5 op willekeurig welk moment 

tijdens de vergunningsperiode dient de winning minimaal tijdelijk te worden gestaakt totdat 

de oorzaak duidelijk is, en zou de winning slechts opnieuw moeten kunnen worden 

opgestart wanneer onafhankelijk is vastgesteld dat hervatting buiten iedere redelijke twijfel 

veilig is en EZK hiervoor goedkeuring heeft gegeven. 

(7) Schade-afhandeling door Vermilion/EZK 
In de al genoemde brief van 2018 van minister Wiebes aan de Tweede kamer staat: 

"Het kabinet heeft nieuwe opspormgsvergunningen voor gaswinning op land uitgesloten, net 

zoals de mogelijkheid van schaliegaswinning. De verdere gaswinning uit de kleine velden, 

waar dit veilig kon, 1s naar de opvatting van het kabinet verstandig, maar vraagt in 

toenemende mate om waarborgen ten aanzien een adequate schadeafhandeling, eventueel 

gecombineerd met een bredere gebiedsaanpak of een extra impuls voor de energietransitie." 

In de winningsaanvraag van Vermilion staat: 

"Indien als gevolg van bodemtrillingen of bodemdaling door gaswinning toch schade 

ontstaat dan zal deze worden vergoed overeenkomstig de regels van het burgerlijk recht. 

Vermilion heeft een schadeprotocol opgesteld, dot op de website van Verm1lion Nederland te 

vinden 1s (https://www.verm1lionenergy.nl/onze-verantwoordelijkheid/vermilion-en-schode

dooraordgaswinning/schode-melden.cfm) Voor bodemdaling in Friesland is er een specifieke 

regeling waarbij de afhandeling wordt uitgevoerd door de Commissie Bodemdaling 

Aardgaswinning Fryslêm (http://www.bodemdalinqfrvslan.nl/J. 

De weblink naar het schadeprotocol is defect. De vraag is of EZK dit heeft kunnen 

beoordelen. Graag ontvang ik informatie waar ik het betreffende document kan vinden. 

Op de website van Vermilion tref ik de volgende tekst als het gaat om het melden van een 

schade: 

"Heeft u schade en vermoedt u dat deze is veroorzaakt door bodemdaling of bodemtrillingen 

als gevolg van aardgaswinning door Vermilion? Dan hangt de afhandeling daarvan af of de 

schade is veroorzaakt door bodemdaling door aardgaswinning in Friesland of niet. Hieronder 

geven wij stapsgewijs aan hoe u schade kunt melden en wat er gebeurt met uw 

schademelding. Als schade is veroorzaakt door Vermilion en het komt niet door bodemdaling 

door aardgaswinning in Friesland don kunt u uw schade melden volgens onderstaande 

stappen." 

Daarnaast is er een bodemdalingscommissie. Van de website www.bodemdalingfryslan.nl: 

"Op 5 oktober 2016 is de Overeenkomst bodemdaling aardgaswinning Vermilion Frysfêm 

ondertekend door Vermilion Energy Netherlands bv, de provincie Fryslän en Wetterskip 
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Fryslän met als doel een regeling te treffen voor de schade die ontstaat als gevolg van 

bodemdaling door aardgaswinning door Vermilion. 

Doel - De Overeenkomsten hebben tot doel een regeling te treffen voor de vergoeding van 

schade die voortvloeit uit bodemdaling ten gevolge van aardgaswinnmg door de NAM, Tulip 

Oil en Vermilion in de provincie Fryslán. 

Commissie - De Commissie bestaat volgens de beide overeenkomsten uit vier deskundigen, 

waarvan Gedeputeerde Staten van de provmc1e Fryslän en Wetterskip Frysl6n er elk één 

benoemen en de NAM er twee benoemt. Tevens 1s m de plaatsvervanging voorzien. Voor de 

overeenkomst met Vermilion wordt gebruikt gemaakt van dezelfde Commissie." 

� De hierboven genoemde bijgebouwen op ons perceel zijn inmiddels in aanbouw met oog 

voor het klimaat: passiefbouw (Passief Bouwblok) met zonnepanelen en andere 

klimaatvriendelijke voorzieningen. De extra impuls voor de energietransitie geven we zelf 

wel, deze investeringen staan op ons conto. Maar waarborgen voor de schadeafhandeling 

zijn natuurlijk absoluut essentieel. Niet alleen schade door trillingen of bodemverzakking, 

maar ook planschade vanwege het feit dat er nieuwe vergunningen worden afgegeven 

waarvoor niet met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is aangetoond dat het veilig 

is. In onze buurt is bij de verkoop van huizen de gaswinning echt al onderwerp van gesprek 

en basis voor financiële onderhandeling en verkoopbaarheid. 

Op de huidige schadeprocedures is nogal wat aan te merken: 

In Friesland dien je kennelijk eerst zelf te weten wat de oorzaak is van je schade, voordat je 

terecht kunt bij een organisatie die daar verantwoordelijk voor is. Dit is ontransparant en 

onwerkbaar, en daarmee niet passend geregeld. Zeker gezien het feit dat er aan de westkant 

van Weststellingwerf sprake is van bodemdaling in de veengebied en, is het ondoenlijk om 

vooraf zelf vast te stellen waar de schade aan te wijten is. 

Inmiddels is door de langdurige en voor veel mensen hoogst onaangename perikelen in 

Groningen vast komen te staan, dat de NAM geen rol meer moet spelen in de vaststelling en 

afhandeling van schades. Hier is een onafhankelijke commissie gekomen. Dat de NAM voor 

de helft zitting heeft in de bodemdalingscommissie in Friesland is achterhaald. Het is 

onbegrijpelijk dat er niet wordt geleerd van de ervaringen in Groningen. Het systeem van 

schadeafhandeling wordt daarom als onvoldoende gekenmerkt. Voordat een vergunning 

wordt afgegeven dient er een geschikte procedure te komen voor schades, met de 

mogelijkheid om zelf een onafhankelijke schade-expert aan te wijzen. 

(8) (Aanvullende) verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid EZK 

Op de website van EBN (https://ebn.nl/wp-content/uploads/2018/07/EBN

Deelnemingenlijst-per-31-12-2017.pdf) - als boven genoemd - staat te lezen: 

"Energie Beheer Nederland B.V. (EBN) is 100 procent eigendom van de Nederlandse staat. 

We voeren gedeeltes van het klimaat- en energiebeleid uit van het ministerie van 

Economische Zaken en Klimaat. 

Tot 2016 richtten we ons hoofdzakelijk op het opsporen, winnen en opslaan van gos en olie. 

Nu zijn we een van de drijvende krochten achter de energietransit1e in Nederland. EBN heeft 

diepgaande kennis van de Nederlandse ondergrond en vervult een sleutelrol bij het verbinden 

van private en publieke partijen in de energiesector. Samenwerking is van groot belang om 

de klimaatambities waar te maken. 

EBN is als non-operating partner betrokken biJ nagenoeg alle olie- en gasprojecten in 

Nederland. Ons belang in deze activîteiten varieert van 40 procent tot 50 procent. De 
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opbrengst hiervan komt ten goede aan de schatkist en dus aan de Nederlandse 

samenleving. 11 

� De Nederlandse staat, in de hoedanigheid van EZK is dus mede begunstigde van de 

gelden die met de gaswinning worden verdiend: in het geval van het "Gorredijk-veld", 

waartoe de nieuwe winningen behoren, voor 50%. EZK geeft dus vergunningen af waar zij 

zelf - voor de helft - belang bij heeft. 

Zoals hierboven te lezen is, is EZK voornemens om de vergunning te verlenen zonder dat 

vastgesteld kan worden of de winning wel veilig en economisch haalbaar is. Het maakt 

kennelijk niet uit of er een mechanisme is van controle en advies, zoals door Staatstoezicht 

op de Mijnen, want het is evident dat EZK haar eigen beslissing kan nemen zonder 

volwaardige overweging van de risico's en zonder verdere implicaties over beduidende 

onzekerheden heen kan stappen. 

Tijdens de informatiebijeenkomst werd door een vertegenwoordiger van EZK naar Vermilion 

verwezen voor afhandeling van mogelijke schades. Dit is exact waar het in Groningen 

misgaat: de vergunningverlener voelt zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de 

gevolgen van een vergunning waarvan de gevolgen niet kunnen worden overzien. 

Ik stel EZK a priori verantwoordelijk en aansprakelijk voor eventuele te lijden schade als 

gevolg van de vergunningverlening aan Vermilion. 

1 realiseer me dat dit nog niet bij wet is vastgelegd, maar het systeem van 'checks en 

balances' zou gebaat zijn bij een nieuwe, onafhankelijke organisatie, die de 

risicobeoordelingen uitvoert en aan de hand van vooraf bepaalde wettelijke criteria al dan 

niet de nieuwe winningsactiviteiten toelaat. Als chemicus die zich bezighoudt met aanvragen 

voor biocide producten stel ik me zo voor dat er voor de winning van delfstoffen een 

organisatie komt zoals het Ctgb er is voor de biociden en pesticiden. Het Ctgb is als 

zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb) en mag toelatingen afgeven voor het op de 

markt plaatsen van nieuwe (vaak chemische) biocide of pesticide producten. Het Ctgb wordt 

aangestuurd door de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 

Infrastructuur en Waterstaat (biociden). Daarnaast zijn de ministeries van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid betrokken bij onderwerpen op 

hun beleidsterreinen. Zo zou er ook een ZBO kunnen komen dat verantwoordelijk is voor de 

Mijnbouwwet en onder EZK werkt. Alleen dan kan een onafhankelijke beoordeling - zonder 

belang in het resultaat van de aanvraag - plaatsvinden. 

Tenslotte dient rekening te worden gehouden met het feit dat de aanvrager Vermilion 

Energy Netherlands B.V. een besloten vennootschap is. Bij calamiteiten en/of faillissement is 

aansprakelijkheid niet altijd passend gewaarborgd. Er dient een waarborgstelling te komen 

van EZK bij default van Vermilion, of Vermilion dient te worden verzocht een meer geschikte 

juridische entiteit aan te nemen. 

Bij de onderliggende constructie, waarbij belang is van EZK, dienen de aan dit belang 

gekoppelde co-verantwoordelijkheid en co-aansprakelijkheid op transparante wijze en 

risicodekkend voor de burger te worden ingevuld. 

Natuurlijk komt, zoals EBN zegt, de opbrengst van de winning van delfstoffen ten goede aan de 

schatkist en dus aan de Nederlandse samenleving. Vergeet echter niet dat mensen bescherming 

verdienen tegen roofbouw: "Protect the many /rom the few, and the few trom the many." Niemand 

wil een tweede Groningen, ook de 'many' inmiddels niet meer. Het kabinet (uitsluiten van nieuwe 
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opsporingsvergunningen voor gaswinning op land), de provincie Friesland en de gemeenten West

en Ooststellingwerf hebben dit al begrepen. 

Ik ben er trots op dat Paleis Kneuterdijk er in Nederland nog steeds voor de 'many' is en reserveer 

vast een stoel middels de indiening van deze zienswijze, mocht er een vervolgevenement 

plaatsvinden. Ik hoop echter van harte dat mijn analyses en inzichten effect hebben op de 

stellingname van het Ministerie van EZK ten aanzien van de voorgenomen gaswinning door 

Vermilion. 

Graag wil ik aangeven dat ik de zienswijzen van de provincie, de Stellingwerver gemeenten en 

Stichting Gas DrOvF als integraal onderdeel beschouw van mijn onderliggende zienswijze. Indien 

nodig kan hiervan op verzoek een afschrift worden nagezonden. 

Namens de familie  en mijn bedrijf Annex3 Consulting, met vriendelijke groeten, 

Annex3 Consulting supports the Blue Energy project 

via FossilFreeFriendsFryslan: 

. . 
. 

FOSSYLFRIJ 

FRYSLAN 
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Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

lnspraakpunt winningsplan Weststellingwerf 

Postbus 248 

2250 AE Voorschoten 

Naam: Stichting GAS DrOvF 

Adres: Krekensingel 24, 8332 VYLi; 

Plaats en datum: Steenwijk, 8 mei 2019 

09 MEI 1019 

Betreft: zienswijze inzake ontwerp instemmingsbesluit dd. 29 maart 2019 over 'winningsplan 

Weststellingwerf door Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) 

Geachte heer, mevrouw, 

Als belanghebbende wil ik onderstaand mijn zienswijze kenbaar maken: 

1. Het ontwerp instemmingsbesluit is strijdig met de mijnbouwwet: 

Het veld Weststellingwerf betreft aanboring "door middel van een nieuwe 
' 

perforatie in een andere gesteentelaag van het voorkomen, waaruit nog niet 

geproduceerd is. Later is Vermilion van plan om een nieuw gedeelte van het 

voorkomen (Weststellingwerf-West) aan te boren door middel van een putaftakking 

WSF-01-Sl vanuit de bestaande put WSF-01, om hieruit gas te winnen" blz. 2 

winningsplan Weststellingwerf dd. 18 april 2018. De "nieuwe perforatie" zou aan te 

merken zijn als een nieuw gasvoorkomen wat nog niet is aangetoond. 

Dit is ongebruikelijk. Ook de Mijnraad, TNO en SodM zijn terughoudend in hun 

adviezen omdat er niet kan worden ingeschat of er sprake is van economisch 

winbare hoeveelheden waarbij tevens belangrijke gegevens over: diepte, dikte en 

kwaliteit van het reservoir (porositeit, permeabiliteit), saturatie, seismische 

snelheden, elektrische weerstand en dichtheid van het gesteente, de 

productiecapaciteit, ontbreken. Dit is aan te merken als niet planmatig en 

onvoldoende beoordeelbaar. 

Daarnaast is dit ontwerp instemmingsbesluit strijdig met de mijnbouwwet artikel 9 

en is reden om dit ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te 

vernietigen: de opgevoerde gegevens zijn niet consistent en onvoldoende duidelijk. 
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Illustratief: 

In het meetplan van Vermilion gedateerd op 8 juni 2018 blz. 11 wordt vermeld ten 

aanzien van het veld Weststellingwerf: "geen winning verwacht". Vreemd genoeg is 

er op dat moment al een winningsplan in voorbereiding gedateerd 18 april 2018. 

Over de waterinjectie in veld Wesstellingwerf wordt in diverse documenten 

verschillend gemeld: 

Op 

https:ljwww.nlog.nl/nlog/reguestData/nlogp/allBor/metaData.jsp?table=Borlocatio 

n&id=l06513062.106513003 is te vinden dat er in de maanden januari t/m maart 

2007 waterinjectie heeft plaatsgevonden. 

In 

file:/ljC:/Users/Beheerder/Downloads/NIJENSLEEK%20VERMILION%20TOEZENDING 

%20BODEMDALINGSANALYSE%20JUNl%202018 Geanonimiseerd.pdf 

Op blz. 7 staat vermeld dat de waterinjectie in veld Weststellingwerf doorgegaan is 

tot 2012 

Dit staat tevens vermeld in het overzicht opgenomen in het winningsplan op blz. 23 

https:ljwww.nlog.nl/sites/default/files/2019-03/domus-18182574-vl-

180418 verzoek tot instemming wp weststellingwerf publiek gelakt.pdf 

Echter eerder in dit winningsplan op blz. 16 wordt vermeldt dat waterinjectie heeft 

plaatsgevonden van 2008-2010. 'Gedurende de jaren 2008 tot 2010 is de put WSF-01 

als waterinjector gebruikt. In deze periode zijn 85 km3 water geïnjecteerd in de ZE2 

formatie'. 

Bij optelling van de productie gegevens van www.nlog.nl is te vinden dat in januari -

maart 2007 waterinjectie heeft plaatsgevonden met een totaal volume van 4756 m3. 

De afwijkende cijfers zijn niet te rijmen met gepresenteerde cijfers in het 

winningsplan en derhalve strijdig met het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 

Algemene wet bestuursrecht. Conform artikel 111 t/m 113 en artikel 116 lid 1 van 

het Mijnbouwbesluit is het Ministerie van EZK of de vergunninghouder in gebreke 

gebleven. 

2. In het winningsplan wordt gesteld dat de kans op schade door bodemtrillingen 

gering is (advies Tcbb: kans op cosmetische schade beperkt en een kleine kans op 

constructieve schade). De kans op geïnduceerde seismische activiteit (aardbevingen) 

wordt gesteld op 42% (+/- 8%) met een maximale magnitude van 2,6 op de schaal 

van Richter (bron TNO 2012 R10198; Winningsplan Vermilion 18 april 2018). De kans 

op bodemtrilling is in de 'worst-case' scenario 50% ( 42% +/- 8% bron TNO rapport 

2012 Rl0198). Dit is de hoogste schaal volgens de 'Deterministische hazard analyse 

voor geïnduceerde seismiciteit in Nederland'. Constaterende dat er zich reeds een 

beving heeft voorgedaan in dit gebied (2009, ten noorden van De Hoeve) moet dan 

niet gesteld worden dat het seismische risico 100% betreft? 
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3. De "De Hoeve-beving 2009": In het advies van Tcbb dd. 17 augustus 2018 blz. 3 staat 

dat "Volgens Vermilion is waterinjectie een mogelijke oorzaak van de beving" 

omdat "het De Hoeve gasveld nog niet ontdekt was en Weststellingwerf uit 

productie was sinds 2004. " 

Echter de beving was op 26 november 2009 en in deze tijd was er reeds activiteit 

t.b.v. het veld De Hoeve. Dit valt te lezen op www/Nlog.nl waarbij een boring reeds 

in 2008 heeft plaatsgevonden 

(https://www.nlog.nl/nlog/requestData/nlogp/allBor/metaData.jsp?table=Borlocati 

on&id=519707871) 

Het boorgat gecompleteerd is van 23 december 2009 - maart 2010. Het is bijzonder 

dat geconcludeerd wordt dat de beving vermoedelijk door waterinjectie veroorzaakt 

is terwijl er boor activiteit ter plekke gaande was. Dit gegeven is niet opgemerkt of 

onderzocht door de instanties die de Minister van advies dienen. Ik stel dan ook dat 

niet duidelijk is wat de seismische activiteit heeft veroorzaakt en wanneer de 

waterinjectie heeft plaatsgevonden. De data zijn niet coherent. Dit is niet opgemerkt 

door de advies gevende en risico beoordelende instanties. 

Op basis hiervan kan gesteld worden dat als er twijfel is over de opgevoerde cijfers er 

ook twijfel bestaat over de berekende risico's en ingevoerde data die ten grondslag 

liggen aan de modelberekeningen van dit winningsplan en ontwerp 

instemmingsbesluit. Ik stel dan ook dat het onbehoorlijk bestuur is dat gegevens 

waarop risico inschattingen worden gedaan door de overheid niet betrouwbaar en 

eenduidig zijn en verzoek u dit ontwerp instemmingsbesluit in te trekken en na te 

gaan wat de werkelijke cijfers zijn. Opnieuw stel ik dat deze manier is in strijd met 

het zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht en tevens in 

strijd is met artikel 9 lid 1 onderdeel c. van de Mijnbouwwet. 

4. Vooraf aan de winning moet duidelijk zijn voor bewoners welke "spelregels" gelden. 

Bijvoorbeeld: hoe en of een 0-meting cq bouwkundige meting aanbevolen wordt, 

hoe dit in zijn werk gaat, hoe het schade protocol eruit ziet, of er een voldoende 

gevuld waarborgfonds fonds is. Hierin dient ook verwerkt te worden het aspect van 

'waardevermindering aan woningen' in de invloedssfeer van gaswingebieden. Deze 

onderwerpen zijn voor burgers zeer belangrijk. Op dit moment is op al deze punten 

ontwikkeling. Vanuit het 'zorgvuldigheidprincipe' uit de Algemene wet bestuursrecht 

zouden eerst de "spelregels" duidelijk moeten zijn. Het is voor burgers onvoldoende 

duidelijk waarover hun mening cq zienswijze gevraagd wordt in het ontwerp 

instemmingsbesluit. 

5. Bebouwing in dorpen en wijken binnen een straal van 5 km vanaf de randen van het 

veld variëren sterk in bouwkundige eigenschappen, bijna geen huis is gelijk. Dat 

impliceert dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 

0-meting cq bouwkundige meting door een onafhankelijk bureau (NIVRE 

aangesloten) moet hebben om vast te kunnen stellen of er, direct dan wel indirect, 

sprake is van schade aan opbouw door mijnbouw. 
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6. Inclusie van de gebieden die voor een 0-meting dan wel bouwkundige meting in 

aanmerking komen zou vastgesteld moeten worden door een onafhankelijke 

geoloog met kennis van de bodemstructuren van een diepte van 10 - 20 meter. Dit 

omdat seismische activiteit volgens het zgn. opslingeringsprincipe door ' slappe 

grondsoorten' versterkt kan worden waardoor schade aan gebouwen buiten het 

winningsveld groter kan zijn dan dichterbij het winningsveld. Zie hiervoor de vele 

vervelende ervaringen in de winningsgebieden in Groningen en Drenthe. 

7. Het gegeven dat het seismometer netwerk bevingen van meer dan 1,5 M op de 

schaal van Richter meet en dat dit toewijsbaar is stelt niet gerust. Bevingen van 

minder dan 1,5 M op de schaal van Richter worden niet gemeten en zijn toch 

relevant. Ook kleine bevingen veroorzaken schade en zijn niet vergelijkbaar met 

andere oorzaken. Deze bevingen kunnen de zgn. trigger vormen van het ontstaan 

van schade aan opbouw en de maatregelen die worden voorgesteld door de advies 

gevende instanties worden te gemakkelijk als voldoende dekkend aangemerkt. Hier 

bestaat inmiddels gerede twijfel over: (https://www.tudelft.nl/2018/tu-delft/tu

delft-publiceert-uitkomsten-onderzoek-oorzaken-schade-in-provincie-groningen/ . 

Graag meer duidelijkheid over een toereikend meetnetwerk en duidelijkheid over 

compensatie bij schade. De 'spelregels' hierover zijn niet duidelijk en zijn nog aan 

verandering onderhevig. 

8. Gaswinning heeft o.a. effect op de waterhuishouding. In een gebied met Natura 

2000 en veenweide gebieden kan dit effect niet buiten de beoordeelde risico's 

vallen. De beoordeling van risico's (o.a. gevolgen bodemdaling) in dit ontwerp 

instemmingsbesluit zijn te beperkt genomen en de inzichten zijn inmiddels 

toegenomen. De kans berekening op schade is derhalve onvoldoende door het 

huidige gehanteerde model berekend en dient herzien te worden in het licht van art. 

36 lid 1. Mijnbouwwet. 

9. Samengestelde bodemdaling (zowel door compactie als door lekkage van delfstoffen 

en gestapelde mijnbouw zoals in de regio van Weststellingwerf): In het ontwerp 

instemmingsbesluit staat onder 5.2 beschreven dat de samengestelde bodemdaling, 

inclusief de bodemdaling in de omliggende velden, als 4 cm is ingeschat. Echter, 

Vermilion heeft op 8 juni 2018 een analyse opgesteld aan de hand van 

bodemdalingsmeetgegevens en vastgesteld dat er een duidelijke bodemdalingskom 

is ontstaan tussen de nabijgelegen velden Vinkega en Nijensleek en dat deze zich 

verder uitstrekt. Deze bodemdalingskom is ontstaan door de winning in veld 

Vinkega. Echter omdat in dit veld sprake is van een versnelde winning ten opzichte 

van de winningsplannen, is de bodemdalingskom dus kennelijk hierdoor ontstaan. 

Echter het bestaan van deze bodemdalingskom staat niet aangegeven in 

winningsplannen, maar heeft mogelijk wel invloed op de samengestelde 

bodemdaling. Aangezien een kleine bodemdaling invloed heeft op de 

waterhuishouding en bij een bodemdaling boven de 5 cm het waterschap haar 

waterpeil moet aanpassen, hetgeen tot nat- of droogteschade kan leiden, verzoek ik 

u om de samengestelde bodemdaling nogmaals te her berekenen. 
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10. Winningspercentage: In veld Weststellingwerf is reeds 103 miljoen nm3 gas 

gewonnen. De toekomstige productiehoeveelheid is zeer onzeker. In het 

winningsplan is op pagina 26 een tabel (5 -2) weergegeven. Daarin zijn drie 

verschillende productiehoeveelheden opgenomen: Namelijk een lage 

productiehoeveelheid van 51 miljoen Nm3 gas (Laag), een iets hogere 

productiehoeveelheid van 184 miljoen nm3 gas (Midden) en een nog hogere 

productiehoeveelheid van 563 miljoen Nm3 gas (Hoog). Het verschil tussen 51 

miljoen nm3 gas en 563 miljoen nm3 gas is echter erg ruim, waardoor de hoogte van 

de risico's, zoals bodemdaling en trilling/beving, niet precies vast te stellen is. Het 

winningsplan voldoet hiermee niet aan de wettelijke eisen (artikel 34 en 35 

Mijnbouwwet en artikel 24 Mijnbouwbesluit) die aan een winningsplan worden 

gesteld. 

11. Daarnaast is niet duidelijk hoe de berekening van PlO, P50 en P90 tot stand is 

gekomen. Wanneer uitgegaan wordt van 563 miljoen Nm3 =P90 dan zou de P50=281 

miljoen Nm3 en de P10=56 miljoen Nm3 moeten zijn. Het reservoir volume is in dat 

geval 625 miljoen Nm3. Deze afwijking zou wellicht andere uitkomsten kunnen geven 

in de prognose bodemdaling en bevingsrisico. Het winningsplan is dan ook feitelijk 

niet juist en derhalve het ontwerp instemmingsbesluit genomen op onjuiste 

informatie waardoor het ontwerp instemmingsbesluit vernietigd dient te worden. 

12. Het te winnen gasvolume is nog onbekend evenals de drukdata en het tempo van 

winning. Als de druk gunstig blijkt laat het bedrijf het tempo van winning vaak 

afhangen van de max. vergunde dagproductie. Deze informatie is echter ook 

onbekend. Als het tempo van winning niet in overeenstemming is met het 

winningsplan, dan zijn verhoogde risico's (qua bodemdaling, trilling, beving, effecten 

op waterhuishouding) niet uitgesloten en onvoldoende meegewogen in 

berekeningsmethodieken. Hiermee verwijs ik naar de tussenuitspraak van de 

Rechtbank in Den Haag inzake winningsplan Diever dd. 9 april 2019 zaak nr. SGR 

17 /6077 en SGR 17 /6101 

13. In de M.E.R.-beoordeling staat niet aangegeven wat de max. vergunde dagproductie 

is en is dus niet te verifiëren of het M.E.R.-besluit (dat geen MER hoeft te worden 

opgesteld) juist is. Daarnaast wil ik u attenderen dat het in overige beleidsgebieden 

niet geldig is om de zgn. "knip" methode toe te passen in het omgevingsrecht 

waardoor steeds een dagvolume vergunt wordt onder de MER norm waarbij in een 

latere fase opnieuw een volume wordt aangevraagd. Derhalve stel ik dat een het 

M.E.R. besluit onrechtmatig is genomen en herzien dient te worden. 

14. In de M.E.R.-beoordeling is normaliter een Natuurtoets opgenomen, echter als het te 

winnen gasvolume nog onduidelijk is en ook het tempo van winnen, dan zijn 

omgevingseffecten als: bodemdaling, effecten op waterhuishouding, aantal 

verkeersbewegingen (o.a. afvalwatertransporten), de te verwachten emissies (NOx 

en C02), effecten toename hoog frequent geluid etc. dus niet voldoende te 

beoordelen. Bovendien heeft Vermilion de NOGEPA gedragscode ondertekend 

waarin (onder 6.2) opgenomen dat een gaswinningsbedrijf de omgevingseffecten zo 
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goed mogelijk in kaart zal brengen. Het ontwijken van een M.E.R.-plicht en 

onvolledig winningsplan staan hier haaks op. 

15. Tempo en duur van de winning is onduidelijk: Naast het feit dat niet zeker is hoeveel 

gas uiteindelijk gewonnen zal worden , zoals hierboven reeds toegelicht, is ook niet 

duidelijk hoeveel jaren het bedrijf bezig zal om die uiteindelijke hoeveelheid te 

winnen. Het bedrijf legt op pagina 24 onder 5.5 in het winningsplan uit dat de 

werkelijk gerealiseerde productie nog niet vast te stellen is. De productieprofielen in 

het winningsplan zouden "indicatief", oftewel niet bindend zijn en dit zou ook gelden 

voor de duur van de winning. Ingeval van de hoge winning zou het bedrijf er 22 jaar 

over doen om 563 nm3 gas te winnen en uit de tabel 5 - 2 valt op te maken dat dit 

hooguit 90.3 miljoen nm3 gas in een jaar zal zijn. Echter het bedrijf stelt onderaan 

pagina 24 dat de omgevingsvergunning hierin relevant is. Daarin is aangegeven 

hoeveel de bovengrondse installatie nabij Noordwolde pe·r dag mag produceren en 

deze maximaal toegestane dagproductie zou bepalend zijn voor de duur van de 

winning, volgens het bedrijf. Echter de omgevingsvergunning waarin die maximaal 

toegestane dagproductie staat vermeld is niet aanwezig in de ter-inzage-gelegde 

stukken. Het is dus niet bekend hoeveel het bedrijf per dag gaat produceren en of de 

tijdsduur hierdoor sterk zal worden ingekort. Stel dat het bedrijf maximaal 450.000 

Nm3 gas per dag (of meer) mag produceren, zoals vaak het geval, dan zal dit op 

jaarbasis circa 165 miljoen nm3 gas zijn. Dus veel meer dan 90 miljoen nm3 per jaar. 

In dat geval zal 563 miljoen nm3 gas in 3,5 kunnen worden gewonnen. Dat dit niet 

theoretisch is, is gebleken in de nabijgelegen velden 'Vinkega' en 'Diever'. In veld 

Diever zou volgens het winningsplan 1.360 miljoen nm3 gas in 10 jaar worden 

gewonnen. In werkelijkheid blijkt 1.1 miljard nm3 gas in 3,5 jaar te zijn gewonnen. 

Dat is driemaal sneller dan aangegeven in het winningsplan en gemiddeld circa 370 

miljoen per jaar. De vraag is of de resterende 260 miljoen verdeeld over 6.5 jaar 

moet worden gewonnen, hetgeen een enorme vertraging zou opleveren terwijl het 

bedrijf voor veld Diever een gewijzigd winningsplan heeft ingediend. Ditmaal voor 

het willen winnen van een extra 1.8 miljard nm3 gas. Ik ben bezorgd of deze later 

gebleken ontwikkeling zich ook in mijn directe leefomgeving kan voordoen. Ik 

verzoek de minister tot nadere toelichting. 

16. Bezorgdheid: Ik maak mij bezorgd over de boven beschreven ontwikkeling in de 

nabijgelegen velden Vinkega en Diever. Zelfs met een proefboring en langdurige 

testen (zie winning Diever) blijkt een winningsplan niet voldoende gemotiveerd en 

zijn de risico's waarschijnlijk te laag ingeschat. Kan de minister waarborgen dat dit 

voor de voorgenomen winning in veld Weststellingwerf (west) niet het geval zal zijn? 

Ik kan nu immers niet binnen de beroepstermijn aantonen hoe de werkelijke 

(dag)productie in de toekomst zal zijn. Als de minister mijn rechten niet voldoende 

kan waarborgen dan mag hij krachtens artikel 36 van de Mijnbouwwet niet 

instemmen met dit winningsplan. Ik verzoek de minister dit dan ook niet te doen. 

17. Voorschriften: Ondanks de vele onzekerheden in het winningsplan heeft de minister 

toch een ontwerpbesluit genomen om hiermee te willen instemmen. Ter 

compensatie heeft de minister meerdere voorschriften (artikelen) opgenomen in zijn 
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instemmingsbesluit waaraan het bedrijf na de proefboring en/of inwerkingtreding 

van het instemmingsbesluit moet voldoen. Echter het is mij onduidelijk of het bedrijf 

binnen de gestelde termijn zal voldoen aan de voorschriften en wie hier toezicht op 

houdt. Wordt dit publiekelijk gemaakt en 'zo ja' waar kan ik dit vinden en 'zo nee' 

waarom niet? 

18. Infoavond d.d. 9 april te Dorpshuis Noordwolde: Voor omwonenden en 

belangstellenden heeft het ministerie op 9 april 2019 een infoavond georganiseerd in 

het dorpshuis te Noordwolde. Tijdens de infoavond werd echter alleen nadere 

toelichting gegeven op het winningsplan, maar niet over de voorgenomen 

(proefboor)activiteiten op de boorlocatie nabij Noordwolde en de gewijzigde 

omgevingsvergunning die daarvoor is opgesteld. De infoavond voldeed niet aan mijn 

verwachtingen omdat ik graag meer uitleg had willen krijgen over de verwachte 

overlast die gepaard zal gaan met de aangekondigde 'drie maanden lange, dag-en

nacht' werkzaamheden. Er is tijdens de infoavond uitgelegd dat de minister dit 

procedureel niet hoeft en bovendien geen enkele omwonende/belanghebbende een 

zienswijze heeft ingediend. Echter de kennisgeving van de ter inzage legging van de 

ontwerp-omgevingsvergunning betrof een kleine advertentie die niet is opgemerkt 

terwijl de kennisgeving over de ter inzage legging van het ontwerp-

instemmi ngsbesl uit en de uitnodiging voor de infoavond paginagroot is afgebeeld in 

het plaatselijke huis-aan-huis blad. Vanwaar deze keuze? Acht de minister de 

kennisgeving over een winningsplan belangrijker dan de kennisgeving over een 

omgevingsvergunning. Hierdoor heb ik niet binnen de termijn nadere vragen kunnen 

stellen over de te verwachten omgevingseffecten en meen hierdoor onvoldoende in 

staat gesteld om een zienswijze te kunnen indienen tegen de omgevingsvergunning. 

Ik verzoek de minister om een nadere toelichting. 

19. Lekkage van delfstoffen: Conform de Mijnbouwwet artikel 34 en 36 wordt een 

ontwerp instemmingsbesluit begeleid door een paragraaf ter voorkoming van risico's 

voor veiligheid en milieu. Gezien de vele incidenten, die in de mijnbouwindustrie de 

laatste jaren bekend zijn geworden, is het noodzakelijk dat de afwerking en de 

afdichting van het reservoir wordt verbeterd, waardoor de risico's worden 

geëlimineerd. De effecten van deze risico's laten zich samenvatten in de vorm van 

zinkgaten (ernstige lokale bodemdaling), explosies, brand en 

milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich samenvatten in 

verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. 

Methaanemissies in de atmosfeer hebben een 26 keer groter broeikaseffect dan 

eenzelfde emissie van het verbrandingsproduct C02. De verontreinigingen hebben 

hun oorsprong tijdens het boorproces van de put. Grote spoelingverliezen tijdens de

boring zijn een indicatie van lekkagepaden langs de buitenkant van de put, die niet 

direct zichtbaar worden. De boring van Sleen-1 (1950) is een voorbeeld van de 

lekkage van delfstoffen vanuit het reservoir, die geresulteerd hebben in de blow-out 

tijdens de boring van Sleen-2 (1965). Deze blow-out staat bekend als de blow-out bij 

't Haantje, waarbij een volledige boorinstallatie in de bodem is verdwenen. Meest 

recente verontreinigingen rond de putten nabij Monster, Annerveen-Schuilingsoord 

en de Wijk zijn nog meer voorbeelden van lekkage van delfstoffen langs de 
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buitenkant van de putten. Soortgelijke incidenten hebben plaatsgevonden bij andere 

winningsvormen, zoals bij zoutwinning (Nedmag Kielwindeweer, Akzo Nobel 

Zuidwending, Hengelo en Winschoten) en Geothermie (Grubbenvorst). Hierbij 

verzoek ik de minister om in te gaan op de risico's als boven beschreven. 

20. Conform de 'gedragscode gaswinning kleine velden' behoort Vermilion een project 

afstemming programma te hebben en zich hiernaar te gedragen, dit is tot op heden 

niet gecommuniceerd of uitgevoerd ondanks de paragraaf communicatie in de het 

ontwerp instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf en het advies van de 

gemeente Weststellingwerf. Hiermee wordt wantrouwen en onzekerheid 

bewerkstelligd. Ik stel dan ook dat dit eerst duidelijk en in gang gezet moet zijn voor 

het winningsplan in gang wordt gezet. 

21. Op geringe afstand liggen meerdere kleine gaswinningsvelden hetzij reeds in 

productie genomen hetzij nog plannen voor in productie name (o.a. De Blesse, Den 

Hoeve, Vinkega, Noordwolde, Wapse, Eesveen, Nijensleek) Ik stel dat het inschatten 

van risico's in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. 

22. De gevolgen voor het waterwingebied Oldeholtpade zijn onvoldoende in beeld 

gebracht. Kans op vervuiling drinkwater en gevolgen voor voorraden grondwater is 

onvoldoende aangetoond omdat geen rekening is gehouden met onderling 

verbonden gebieden en breuk risico's van het aardoppervlak bij seismologische 

activiteit. Daarbij is het veld eerder gebruikt voor waterinjectie inclusief put 

behandelingsvloeistoffen. De samenstelling van de water is doorgaans aan te merken 

als (zeer) vervuild water. Het opnieuw boren naar diepere gaslagen brengt onnodig 

seismisch risico met zich mee wat in potentie de veiligheid van de 

drinkwatervoorziening in gevaar kan brengen. 

23. Het gaat in het ontwerp winningsplan Weststellingwerf om een wijziging of nieuwe 

activiteit. Op slechts 20 meter afstand van de boorlocatie is een omvangrijke 

hoofddassenburcht waargenomen door Haskoning. Overal zijn dassensporen 

gevonden. De kans dat de dassen worden verstoord en verjaagd is groot. Mochten 

de dassen desondanks blijven (zeer honkvast) dan zal dit een dusdanige stress 

opleveren dat dit invloed heeft op de voorplanting. In april 2018 heeft Vermilion een 

ontheffing aangevraagd in het kader van de Wet Natuurbescherming. Echter in het 

ontwerp instemmingsbesluit is geen ontheffing aanwezig. Tevens ontbreekt de 

ontheffing in de omgevingsvergunning. Wederom doe ik hierbij een beroep op het 

zorgvuldigheidsvereiste van artikel 3:2 en vraag reparatie. 

24. De overheid heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, en maakt plannen 

voor het uitfaseren van aardgas. Ook in het ontwerp instemmingsbesluit 

winningsplan Weststellingwerf wordt benadrukt dat gaswinning uit kleine velden 

zich in een afbouwfase bevindt. De intensivering en het aanboren van nieuwe gas 

voerende lagen is in dit opzicht strijdig. Ik vraag u derhalve nogmaals dit ontwerp 

instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te vernietigen. 
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Kroek a Van Weert 

Netwerk Notarissen 

W. de Zwijgerstraat 9 
8331 GR Steenwijk 

tel. :0521-51 2892 
fax.: 0521 -514166 
e-mail:info@kroekvanweert.nl 

Oprichting van: Stichting GAS DrOvF 
Zaaknummer 271 66MK 

Dit ontwerp wordt u toegestuurd zodat u 

voor het ondertekenen van de akte van 

de inhoud kennis kunt nemen. 

Wilt u, indien er onjuistheden voorkomen 

in de persoonsgegevens of elders in het 

ontwerp, zo spoedig mogelijk met de 

behandelaar contact opnemen? 

STICHTING 

Heden, zes maart tweeduizend negentien verschenen voor mij, mr. Marjan Klazien -
Kroek, notaris te Steenwijk: - ----------- -----------------------------------------

a.  
 

 ;---------

b.  
 

 ;----

c. * -------------------------------------------------------------------------

hierna samen te noemen: 'de oprichter'.------------------------------------------

De verschenen personen hebben mij notaris, het volgend verklaard.---------------
De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de volgende -----

statuten vast. ----- ------------------------------------------------------------


STATUTEN----------------------------------------------------------------

Artikel 1 - Naam en zetel ------------------------------------------------------

1 .  De naam van de stichting is: Stichting GAS DrOvF. --------------------------

2. De stichting is gevestigd in de gemeente Steenwijkerland. --------------------

Artikel 2 - Doel ----------------------------------------------------------------

1 . De stichting heeft als doel : ------------------------------------------------


Het behouden en bevorderen van een evenwichtig en gezond, schoon, ---


natuurlijk, landschappelijk leef- en woonmilieu binnen, op, onder en boven 
de Provincies Drenthe, Overijssel en Friesland, meer in het bijzonder, maar 
niet uitsluitend de gemeenten Westerveld, Steenwijkerland en ----------



Weststellingwerf. -----------------------------------------------------


Het bevorderen van de energietransitie; ---------------------------------
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Het tegengaan en voorkómen van rechts- en feitelijke handelingen die aan 
de natuur, het milieu, de luchtkwaliteit of het landschap, bodem of (diepe) 
ondergrond, onroerende zaken, wegen of andere werken in dit gebied of -
aan de bewoners en/of bedrijven in het voornoemde gebied, materiële dan 
wel immateriële aantasting, directe dan wel indirecte schade, inklinking, -
verzakking, trilling, vervuiling, straling, hinder, gebruiksbeperking of -----
waardedaling van onroerend zaken toebrengen of zouden kunnen --------
toebrengen.------------------------------------------------------------
Het behartigen van gelijksoortige belangen van (collectieve) bewoners en 
bedrijven van het voornoemde gebied.----------------------------------
Het verrichten van alle handelingen, die met het vorenstaande in de ----
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zouden kunnen zijn. -
De stichting beoogt het algemeen nuit.---------------------------------
De stichting heeft geen winstoogmerk,----------------------------------

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 
zijn. -----------------------------------------------------------------------
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen 
die deel uitmaken van organen van de stichting. -----------------------------

2. De stichting beoogt het algemeen nut.---------------------------------------
3. De stichting heeft geen winstoogmerk. --------------------------------------

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:-------------------
Het met alle wettelijke middelen tegengaan en voorkómen van rechts- en 
feitelijke handelingen die risico zouden kunnen opleveren voor het -------
voornoemde doel. ------------------------------------------------------
Het bewerkstelligen dat ingeval van voornoemde of gelijksoortige -------
handelingen vooraf, dan wel in een zo vroegtijdig mogelijk stadium, door -
de verwachte dan wel mogelijke schadeveroorzaker(s) en/of betrokken ----
overheden: ------------------------------------------------------------
a. aansprakelijkheid wordt aanvaard voor mogelijk toe te brengen en/.of 

reeds toegebrachte aantasting of schade aan algemene of collectieve 
belangen in het voornoemde gebied of gelijksoortige belangen van --
anderen en hiervoor vrijwaring te verlenen; -------------------------

b. onafhankelijk beheerde fondsen ter schadebestrijding worden ------
toegezegd of gevormd door schadeveroorzaker en overheid;----------

c. omgekeerde bewijslast wordt aanvaard, waarbij de 0-meting/ ------
bouwkundige standopname een terugwerkende kracht heeft tot het -

moment waarop de proefboring gestart is. -------------------------
Het verzamelen van informatie over mijnbouw/gegevens teneinde de ----
(collectieve) belangen te behartigen. -------:----------------------------
Het geven van voorlichting over mijnbouw.-----------------------------
Het uitvoeren, dan wel opdracht geven tot het laten uitvoeren, van studies, 
onderzoeken, nieuwvergaring en analyses en deze toe te passen voor ----
pu bi ieke en bestuurlijke op in ievorm ing.---------------------------------
Haar doelstelling, belangen en werkzaamheden naar buiten toe uit te ----
dragen.----------------------------------------------------------------
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Zandhuizen, 8 mei 2019 

Geachte minister, 
10 MEI 2019 

Op 28 maart 2019 is door u een ontwerp-instemmingsbesluit voor het winningsplan 

"Weststellingwerf' genomen. In dit ontwerp-besluit is opgenomen dat het door Vermillion Energy 

Netherlands B.V. (hierna: Vermillion) ingediende winningsplan d.d. 18 april 2018, instemming 

verkrijgt als bedoeld in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. 

Als inwoner van de gemeente Weststellingenwerf, wonend aan de , 

ben ik belanghebbend bij dit ontwerp-besluit en dien ik door middel van deze brief een zienswijze in 

op dit besluit. 

Mijn bezwaren tegen dit ontwerp-besluit zijn meerledig. Zoals aangegeven in het ontwerp

instemmingsbesluit wordt een winningsplan getoetst aan de Mijnbouwwet (hierna: Mbw) en het 

Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb). In de Mbw zijn limitatief de gronden opgenomen op basis waarvan u 

instemming geheel of gedeeltelijk kan weigeren of daaraan voorschriften/beperkingen kan 

verbinden. 

Deze gronden zijn: 

1. indien het in het winningsplan aangeduide gebied door Onze Minister niet geschikt wordt 

geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit om reden van het belang van de 

veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of 

infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, 

11. 

111. 

IV. 

in het belang van het planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, aardwarmte, andere 

natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met het oog op de winning van drinkwater, 

- of mogelijKJlecfe-rl--tot het opslaan-van Stoffen,--- - ------ ----·-----�· 

indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, of 

indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt. 

Bij planmatig gebruik of beheer dient sprake te zijn van een efficiënte winning van de delfstof, 

waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee en de hoeveelheid te winnen delfstof van belang is. 

Het ontwerp-besluit tot instemming is voorbereid met toepassing van de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure waarbij onder andere Staatstoezicht op de Mijnen (hierna SodM) en de 

Mijnraad om advies zijn gevraagd. SodM heeft TNO om advies gevraagd voor de verificatie van de 

berekeningen op de onderdelen doelmatige winning, bodemdaling en SRA. Uit de adviezen van deze 

experts blijkt dat de onzekerheden zeer groot zijn omdat het voorkomen in Weststellingwerf-West 

niet is getest. Dit betekent dat deze experts geen uitspraken kunnen doen over doelmatigheid en 

efficiëntie van de winning. Hierbijwordt door de Mijnraad zelfs uitdrukkelijk geadviseerd om een 

proefboring te doen zodat de huidige onzekerheden in het winningsplan opgeheven kunnen worden. 

Door eerst in te stemmen met het winningsplan alvorens een boring te doen wordt weliswaar de 

onzekerheid voor Vermillion verminderd maar de onzekerheid voor omwonenden juist vergroot. De 

door u opgenomen voorwaarden schrijven voor dat Vermillion de resultaten toestuurt en geven het 

kader aan waarbinnen Vermillion kan handelen maar geven omwonenden onvoldoende zekerheid 

voor de toekomst. Immers kan Vermillion 'gewoon' aan de gang gaan en door middel van een 

gewijzigd winningsplan de effecten in tijd spreiden. Ook is volstrekt onduidelijk op welke wijze 

omwonenden inspraak hebben op de uiteindelijke onderzoeksresultaten die pas na besluitvorming 

duidelijk worden. Het bevreemdt mij dat een winningsplan moet worden voorbereid conform de 

uniforme openbare voorbereidingsprocedure, hierbij uitgegaan kan worden van schattingen en 
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aannames, en dat op het moment dat er concrete onderzoeksresultaten zijn van de proefboring er 

geen enkele inspraak of reactiemogelijkheid bestaat en uitsluitend 'naar het oordeel van de minister' 

wordt beoordeeld of de onderzoeksresultaten passen binnen de effecten zoals bepaald in het 

ontwerp-instemmingsbesluit. 

Ik verzoek u dan ook voordat het besluit wordt genomen meer duidelijkheid komt door middel van 

een proefboring. Op deze manier doet u recht aan het zorgvuldigheidsbeginsel en het 

evenredigheidsbeginsel. Immers op dit moment is de besluitvorming op basis van schattingen en 

aannames en is daarmee in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel. Er heeft immers geen zorgvuldig 

onderzoek naar de feiten en belangen voorafgaand aan de besluitvorming en als er duidelijkheid 

komt, is er geen mogelijkheid meer tot inspraak. Ook het belang van Vermillion in het licht van het 

algemeen belang weegt niet zwaarder dan mijn belang en dat van mijn buren. De winningslocatie is 

reeds lange tijd niet in gebruik en Vermillion moet conform de voorwaarden binnen 6 maanden na 

het einde van de proefboring duidelijkheid geven over de effecten. De winning zal een tijdspad 

beslaan van 20 jaar (of zelfs nog langer). Dus de periode die nodig is voor extra onderzoek is relatief 

kort gelet op het feit dat deze winningslocatie circa 15 jaar heeft stil gelegen en er straks nog 20 jaar 

delfstoffen worden gewonnen. Gelet op de uitkomsten van het ontwerp-instemmingsbesluit heeft 

Vermillion in ieder geval duidelijkheid gekregen over uw bereidheid om medewerking te verlenen. Ik 

vraag u om meer tijd te nemen voor een zorgvuldige besluitvorming en hiermee ook meer draagvlak 

te verkrijgen onder de inwoners van de gemeente Weststellingwerf en de betrokken overheden. 

In het ontwerp-instemmingsbesluit is een paragraaf opgenomen over adequate schaderegeling en 

onafhankelijk orgaan voor afwikkeling schade als gevolg van gaswinning. In deze paragraaf is uw 

streven opgenomen voor een aanpak van schade als gevolg van gaswinning. Absoluut een goed 

initiatief, maar geeft op dit moment voor ons geen enkele zekerheid. Dit is een voornemen en moet 

nog worden uitgewerkt, ook moeten er nog afspraken worden gemaakt met de 

mijnbouwondernemingen. Zoals terecht wordt geconstateerd moet eventuele schade nog steeds bij 

de veroorzaker van de schade, in dit geval Vermillion, worden ingediend. Tot op heden zijn er geen 

goede ervaringen met het in behandeling nemen c.q. afhandelen van eventuele schades door de 

veroorzaker. Uw stelling dat is voorzien in een onafhankelijk advies stelt mij niet gerust, aangezien 

van een advies kan worden afgeweken. Ik verzoek u dan ook om heroverweging op dit punt en een 

specifiek voorschrift voor de afhandeling van schade als gevolg van mijnbouwactiviteiten toe te 

voegen aan de voorwaarden. 

Gelet op het voorgaande en het feit dat u voorwaarden heeft verbonden aan het ontwerp

instemmingsbesluit bent u van oordeel dat de gronden zoals hiervoor zijn opgenomen voor het 

weigeren danwel het verbinden van voorschriften van toepassing zijn op het winningsplan. Dit 

betekent dat u de instemming ook geheel of gedeeltelijk kan weigeren. Ik verzoek u daarom primair 

om geen instemming te geven voor het winningsplan op basis van deze onderzoeksresultaten. 

Secundair verzoek ik om de voorwaarden die zijn gesteld zodanig aan te passen dat Vermillion een 

proefboring moet uitvoeren en de onderzoeksresultaten daarvan moet verwerken in een (eventueel 

gewijzigd) concreter winningsplan zodat inspraak en besluitvorming kan plaatsvinden op zorgvuldige 

wijze op basis van feiten in plaats van schattingen en onzekerheden. Tot slot verzoek ik u om 

voorwaarden op te nemen ten aanzien van een adequate schadeafhandeling. 
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