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Volg- 
nr. 

Zienswijze- 
nr. 

Onderdeel Onderwerp 

 

1 

   

Planmatig beheer 

1a R025, R026, R027, 
0007, 0009, 0010, 
0015, 0018, 0019, 

0023, 0024 
Ontbreken 

proefboring 

Zienswijze Indieners stellen dat de minister voornemens is in te stemmen met de gaswinning zonder dat er 
een proefboring is uitgevoerd. 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. Indieners stellen dat 
wanneer er geen proefboring heeft plaatsgevonden er niet al het mogelijke is gedaan om zoveel 

mogelijk informatie te verzamelen over bodemdaling en de gasvoorraad. Zij stellen dat het gezien 
de risico’s van gaswinning onwenselijk is dat er gaswinning plaatsvindt wanneer niet al het 
mogelijke is gedaan om eventuele schadelijke effecten te voorzien. Zij stellen dat er niet met een 
winningsplan kan worden ingestemd. 

  Antwoord De Mijnraad stelt in haar advies op het winningsplan Weststellingwerf dat ze geen juridische 

gronden ziet om niet in te stemmen met dit winningsplan. Toch lijkt het de Mijnraad beter om 
eerst een proefboring te doen, zodat er meer data beschikbaar zijn voordat ingestemd wordt met 
het winningsplan. 

Door voorafgaand aan de proefboring in te stemmen met het winningsplan, is meteen duidelijk 
voor zowel omwonenden als Vermilion wat wel en wat niet is toegestaan als bij de boring 
inderdaad aardgas wordt aangetroffen. Dit vloeit ook voort uit de in het amendement versterking 
veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen 

(Kamerstukken II 2018-2019, 32848, nr. 39) geuite wens van Tweede Kamer om juist 
voorafgaand aan enige activiteit het volledige project onder inspraak en besluitvorming te 
brengen, zodat alle belangen kunnen worden meegewogen voordat ‘de schop de grond in gaat’. 
Doordat het gasveld is gelegen tussen gasvelden, waaruit al aardgas wordt gewonnen en 
waarvan de eigenschappen bekend zijn, kan er van worden uitgegaan dat de eigenschappen van 
het gesteente van deze gasvelden vergelijkbaar zijn met de eigenschappen van omliggende 
velden. De desbetreffende gasvelden zijn kleine velden die in dezelfde geologische lagen liggen. 

Vermilion krijgt toestemming tot het winnen uit het gasveld Weststellingwerf voor zover dit past 
binnen de grenzen van het winningsplan en de voorwaarden waaronder is ingestemd met het 
winningsplan Weststellingwerf. De minister heeft voorgeschreven dat Vermilion na afloop van de 
voorgenomen boring de resultaten van de boring, waaronder in ieder geval de te verwachte 
productie, de gevolgen voor de verwachte bodemdaling en de Seismische Risico Analyse bij de 
minister indient. De genoemde risico’s en voorwaarden zijn verbonden aan de gevolgen van de 

winning van gas gedurende de vergunde periode. 
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Als uit de data van de boring blijkt dat binnen de vergunde periode de grenzen worden 
overschreden of niet kan worden voldaan aan de voorwaarden, zal de minister nagaan of het 
mogelijk is de instemming aan te passen. Indien het niet mogelijk is de instemming aan te 
passen, kan er niet meer aardgas worden gewonnen dan is vergund. SodM ziet hierop toe. 

De Mijnbouwwet staat gaswinning alleen toe als dit veilig is. Op basis van het toetsingskader uit 
de Mijnbouwwet bepaalt de minister of het gevraagde besluit kan worden genomen. Op basis van 
het winningsplan zijn er voldoende zekerheden om onder voorwaarden te kunnen instemmen. Bij 

de effectbeoordeling wordt bovendien uitgegaan van een worst-case scenario, dus op het 
maximale productievolume en de maximale drukdaling die wordt verwacht, maximale 
bodemdaling en het hoogste seismische risico. 

1b R025 
Voortzetting 
winning bij hogere 
max magnitude 

Zienswijze Mocht de bodemdaling hoger uitvallen, en de grens van 4 cm is nog niet overschreden, kan 
indiener zich er niet in vinden dat dan de winning mag worden voortgezet. Eveneens kan indiener 
zich er niet in vinden dat mocht de voorspelde bodemtrilling in een hogere categorie worden 
ingeschat, en er is nog geen trilling geconstateerd de winning mag worden voorgezet. Indiener 
vindt dat als uit de proefboring blijkt dat de waarden in het winningsplan onjuist zijn, de winning 
moet worden stopgezet en er een geactualiseerd winningsplan moet worden ingediend. Indiener 
verzoekt de minister het instemmingsbesluit op dit onderdeel aan te passen. 

  Antwoord De minister stelt vast dat omdat de maximale magnitude van een potentiële beving bij het 

voorkomen Weststellingwerf-West-Rotliegend hoger is dan 2,5 op de schaal van Richter, 
Vermilion conform de SRA een risicomatrix heeft opgesteld. Vermilion komt voor het voorkomen 
Weststellingwerf-West-Rotliegend op basis van de scores voor de onder- en bovengrondse 
invloedfactoren, uit op een risicocategorie I. De kans op schade is klein. Ten aanzien van de 

situatie waarbij de voorgenomen boring aanleiding geeft tot aanpassing van het winningsplan 
vanwege een verhoogd risicoprofiel is het Vermilion alleen toegestaan gas te winnen conform het 
winningsplan waarmee met het onderhavige besluit is ingestemd. Dit houdt in dat Vermilion enkel 
gas kan winnen zolang het risico niet leidt tot een hogere risicocategorie dan categorie I. De 
DHAIS gebruikt gegevens over seismiciteit, drukdata en eigenschappen van een gasveld. Aan de 
hand van de volgende parameters van een olie- of gasveld wordt de kans bepaald dat zich, op 

enig moment gedurende de productie van een veld, een beving voordoet: de ratio van drukval en 

initiële druk in het reservoir, de verhouding tussen de stijfheidsmodulus van de ‘overburden’ en 
het reservoirgesteente en de breukdichtheid van het reservoir. Indien naar aanleiding van de 
boring blijkt dat deze parameters wijzigen en dat als gevolg daarvan de kans op beven en als 
gevolg daarvan de risicocategorie wijzigt, kan Vermilion de winning niet voortzetten op basis van 
dit winningsplan, tenzij de verhoging van het seismische risico een gevolg is van drukval als 
gevolg van een toename van de te winnen gashoeveelheid. In dat geval kan Vermilion de winning 
voortzetten voor zover de toename niet zodanig is dat het risico niet leidt tot een hogere 
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risicocategorie dan categorie I. De minister merkt op dat zodra duidelijk wordt dat de maximale 
bodemdaling aan het einde van de winning hoger zal zijn dan verwacht, moet binnen 6 maanden 
na afloop van de boring een geactualiseerd winningsplan worden ingediend om de winning te 
kunnen voortzetten. Tot het moment waarop de minister heeft ingestemd met deze wijziging, 

mag de winning worden voortgezet zolang de grenzen van het winningsplan (volume, 
bodemdaling en seismisch risico) niet worden overschreden. 

1c R025 

Termijn 
geactualiseerd 
winningsplan 

Zienswijze Indiener stelt dat de minister niet aangeeft binnen welke termijn er eventueel een geactualiseerd 

winningsplan moet worden aangeleverd en verzoekt de minister de voorwaarden hiertoe te 
verduidelijken. Daarnaast wil indiener inzage in de resultaten van de proefboring, ook als blijkt 
dat er niets aan de hand is. Ook hiertoe verzoekt indiener de voorwaarden aan te vullen. 

  Antwoord Indien de effecten groter zijn dan in het winningsplan omschreven dan zal Vermilion instemming 
met een wijziging van het winningsplan moeten aanvragen indien Vermilion de winning wenst 
voort te zetten. De minister heeft aan het instemmingsbesluit een voorschrift verbonden dat 
binnen 6 maanden na afloop van de boring Vermilion in deze situatie een geactualiseerd 
winningsplan indient. Tot het moment waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden over het 
gewijzigde winningsplan moet worden bekeken of Vermilion door kan gaan met winnen, en onder 

welke voorwaarden, zodanig dat dat de in het winningsplan waarmee in dit besluit wordt 
ingestemd beschreven effecten niet worden overschreden. In het kader van de dan te volgen 

procedure zal wederom advies gevraagd worden aan de wettelijke adviseurs. Gegevens van de 
boring die normaliter in het winningsplan staan worden gepubliceerd op www.nlog.nl. Zo kan 
eenieder deze resultaten inzien. 

1d R027 
Planmatige winning 
niet aangetoond 

Zienswijze Indiener stelt dat nu er geen proefboring is uitgevoerd, het planmatig beheer niet is aan te tonen. 
De minister moet uitgaan van een verwachte productie tussen de 51 miljoen Nm3 en 563 miljoen 
Nm3. De minister stelt vast 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 er toe dat van planmatig beheer 
geen sprake meer lijkt te hoeven zijn. Er wordt namelijk geen ondergrens gesteld. 

  Antwoord De minister stelt vast dat er op dit moment al het mogelijke is gedaan om planmatig beheer op 

grond van de verwachte hoeveelheid gas te onderbouwen. Het kan blijken dat de nieuwe boring 
geen winbaar gas aantoont. Of er gas uit het voorkomen Weststellingwerf-West kan worden 
gewonnen vormt een onderdeel van het bedrijfsrisico van Vermilion. De verwachte hoeveelheden 
en de onzekerheid daarin zijn, mede gezien de geringe effecten, geen aanleiding om de 
instemming te weigeren. 

1e 0007 
Relatie eerdere 
winningsplan 

Zienswijze Indiener stelt bij de eerste voorlichting van Vermilion in Sonnega in 1998 aanwezig te zijn 
geweest en vraagt zich af wat in dit oude winningsplan staat. Het winningsplan Weststellingwerf 
betreft een wijziging van het winningsplan uit 1998. De wijzigingen zijn een verlenging van de 

http://www.nlog.nl/
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periode voor het winnen van het gasveld Weststellingwerf en een actualisatie van productie- en 
bodemdalingsvoorspellingen. Hiervoor is Vermilion van plan om een boring uit te voeren van de 
bestaande mijnbouwlocatie. Vermilion geeft in het winningsplan een verwachte einddatum aan 
van productie van 2038. Indiener vraagt zich af of er wordt gesjoemeld ten opzichte van het 

eerdere winningsplan. 

  Antwoord De minister stelt vast dat het winningsplan Weststellingwerf (2003) is te raadplegen via 
www.nlog.nl. Vermilion is voornemens een aantal wijzigingen uit te voeren ten opzichte van dit 

winningsplan uit 2003, te weten: 
- Het plaatsen van nieuwe perforaties ter hoogte van een gesteentelaag van het voorkomen 

waaruit nog niet geproduceerd is. 

- Het aanboren van voorkomen Weststellingwerf-West door middel van een putaftakking vanuit 
de bestaande put WSF-01. 

Deze wijzigingen vereisen een actualisatie van productie- en bodemdalingsvoorspellingen, en een 
seismische risicoanalyse. Gelet hierop is het gewijzigde winningsplan ingediend. Dit gewijzigde 
winningsplan wordt in deze procedure door de minister beoordeeld. Van sjoemelen ten opzichte 
van het vorige winningsplan is derhalve geen sprake.  

1f 0009, 0015, 0018, 
0019, 0023 

Ruime marge 
productievolumes 

Zienswijze Indieners stellen dat het verschil tussen 51 miljoen Nm3 gas (laag productiescenario) en 563 
miljoen Nm3 gas (hoog productiescenario) erg ruim is, waardoor de hoogte van de risico’s, zoals 

bodemdaling en bodemtrilling, niet precies vast te stellen is. 

  Antwoord Voorafgaand aan de boring is het moeilijk te voorspellen hoeveel gas er kan worden gewonnen uit 

het gasveld. Een operator maakt daarom drie profielen. De werkelijk gerealiseerde productie zal 
niet precies overeenkomen met (één van) de geschetste profielen. Deze profielen zijn dus 
indicatief. Het maximale productievolume waarmee wordt ingestemd is gebaseerd op het hoge 
productieprofiel en een beoordeling van de effecten hiervan. Bij de beoordeling van de effecten 
van de winning wordt het hoge productiescenario dan ook als uitgangspunt genomen. 

1g 0009, 0015, 0018, 

0019, 0023 

Productiesnelheid 

Zienswijze Indieners stellen dat onduidelijk is hoeveel jaren Vermilion bezig zal zijn om de hoeveelheid te 

winnen. Ingeval Vermilion er 22 jaar over doet om 563 miljoen Nm3 gas te winnen en valt op te 

maken dat dit 90,3 miljoen Nm3 gas in een jaar zal zijn. Volgens de omgevingsvergunning mag 
Vermilion maximaal 450.000 Nm3 gas per dag produceren, en zal dit op jaarbasis circa 165 
miljoen Nm3 gas zijn. In dat geval zal 563 miljoen Nm3 gas in 3,5 jaar kunnen worden gewonnen. 

  Antwoord De minister stelt vast dat de winning wordt beperkt tot de hoeveelheid van 563 miljoen Nm3 gas 

tot en met 2038 in dit instemmingsbesluit. De instemming met het winningsplan begrenst de 
maximale productievolumes en de tijdsduur. De snelheid van winnen wordt begrensd in de 
omgevingsvergunning voor de mijnbouwinrichting. Dit is in de reeds bestaande 
omgevingsvergunning voor de inrichting Weststellingwerf vastgesteld op 30.000 Nm3 per dag. 

http://www.nlog.nl/
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Vanuit deze mijnbouwinrichting wordt momenteel gas gewonnen uit het gasveld Noordwolde. Ook 
de voorkomens Weststellingwerf en Weststellingwerf-West zullen vanaf deze mijnbouwinrichting 
worden gewonnen. De dagproductie uit de omgevingsvergunning mag niet overschreden worden. 
Vermilion heeft om de dagproductie te verhogen een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd. 

Deze aanvraag waarvoor de minister een MER-beoordelingsbesluit heeft genomen is in 
behandeling bij de minister. De snelheid van de winning is voor de risico’s met betrekking tot 
bodembeweging in het gasveld Weststellingwerf niet van belang. De risico’s worden bepaald door 

de totale drukdaling in het veld. Of de daling eerder of later in de tijd bereikt wordt, heeft geen 
invloed op de risicobeoordeling ten aanzien van bodemdaling en bodemtrilling. Indiener verwijst 
hier naar een jaarlijks volume dat in het winningsplan is vermeld. De jaarvolumes in het 
winningsplan zijn indicaties. Het totale maximum is een harde grens. 

1h 0011 
Duur gaswinning 

Zienswijze Indiener stelt dat de duur van de gaswinning onbepaald is. Er wordt in het ontwerp-
instemmingsbesluit een einddatum van 2038 aangegeven. Er wordt de mogelijkheid genoemd 
deze termijn te verlengen. Dit wordt ook in het winningsplan geschreven. Omwonenden moeten 
er rekening mee houden dat gaswinning ook na 2038 nog voortgezet gaat worden. 

  Antwoord In dit winningsplan is de winningsduur beperkt tot en met 31 december 2038. De minister stelt 

vast dat het Vermilion vrij staat om desgewenst een gewijzigd winningsplan in te dienen als blijkt 
dat er meer tijd nodig is om het gas te winnen of als er meer gas wordt aangetroffen dan 

Vermilion nu verwacht. Op dat moment moet Vermilion opnieuw aantonen dat de winning nog 
steeds veilig kan plaatsvinden en welke invloed er eventueel is op de bodemdalingsverwachting 
en het seismisch risico. Dit verzoek zal in een afzonderlijke procedure worden beoordeeld en 
tegen een besluit op dit verzoek staan rechtsmiddelen open.  

1i 0013 
Side-track is een 
nieuwe situatie 

Zienswijze Indiener stelt dat de bestaande put Noordwolde gebruikt wordt om kilometers verder te kunnen 
boren. Dit is een nieuwe situatie, dus het is geheel onzeker wat er gaat gebeuren. Indiener stelt 
dat het aanboren van een geheel nieuw deel door aftakking een geheel nieuwe situatie is. Uit 
alles blijkt dat er nog zoveel losse eindjes en onduidelijkheden zijn dat het onbegrijpelijk is als dit 
door zou gaan. 

  Antwoord De minister stelt vast dat het aanboren van het Weststellingwerf-West voorkomen met een side-

track inderdaad een nieuw te beoordelen situatie is. Dit is de reden dat Vermilion een 
geactualiseerd winningsplan heeft moeten indienen. De onzekerheden die de Mijnraad en SodM in 
hun advies benoemen hebben betrekking op de specifieke eigenschappen van het veld. SodM en 
TNO hebben de effecten ten aanzien van bodembeweging beoordeeld en ingestemd met de 
resultaten. De minister heeft in artikel 2 van het instemmingsbesluit voorgeschreven dat 

Vermilion binnen zes maanden na afloop van de voorgenomen boring WSF-01-S1 de resultaten 
van deze boring, waaronder in ieder geval de gevolgen voor de verwachte bodemdaling en de 
Seismische Risico Analyse aan de minister zendt. Bij de resultaten wordt een actueel overzicht 
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gevoegd van de jaarlijks te verwachten productie en een geactualiseerde Seismische Risico 
Analyse indien de resultaten van de boring hiertoe aanleiding geven. Indien er gevolgen zijn voor 
de te verwachten bodemdaling en Seismische Risico Analyse betekent dat dat Vermilion 
instemming met een wijziging van het winningsplan moet aanvragen. 

1j 0014 
Nieuwe put 

Zienswijze Indiener stelt dat het onjuist is dat het aanboren van het deelvoorkomen Weststellingwerf-West 
vanuit een bestaande put gebeurt. Indiener stelt dat de oorspronkelijke put die voor 
afvalwaterinjectie gebruikt werd, niet langer bruikbaar is. Indiener stelt dat er sprake is van een 

geabandonneerde put en niet van een bestaande put. 

  Antwoord De minister stelt vast dat het aanboren van het deelvoorkomen Weststellingwerf-West door 

middel van een putaftakking vanuit de bestaande put WSF-01 gebeurt. De bestaande put is de 
put WSF-01 die in 1983 op de boorlocatie Weststellingwerf-01/Noordwolde-01 is aangelegd. 
Gedurende de jaren 2007 en 2012 is de put WSF-01 als waterinjector gebruikt. De put is 
momenteel ingesloten. In de omgevingsvergunning inrichting Weststellingwerf-1 wordt niet 
gesproken over een nieuwe put. De omgevingsvergunning betreft het uitvoeren van een side-
track op de locatie Weststellingwerf-1 aan de Schapendrift 10 te Noordwolde. Bij de boring zal 
gebruik worden gemaakt van de bestaande putkelder en conductor WSF-01.  

1k 0016, 0017 

Negeren adviezen 

Zienswijze Indieners stellen dat ondanks dat zowel de provincie als de gemeente Weststellingwerf negatief 

hebben geadviseerd en betrokken instanties als Mijnraad en SodM kritisch zijn, het plan toch is 

goedgekeurd door de minister. SodM concludeerde eerder al dat er grote onzekerheden zitten aan 

alle inschattingen in het dit winningsplan. 

  Antwoord De minister stelt vast dat de onzekerheden die SodM en de Mijnraad benoemen betrekking 
hebben op de hoeveelheid winbaar gas in het voorkomen Weststellingwerf-West. De 
onzekerheden hebben betrekking op de specifieke eigenschappen van het veld en niet op 
veiligheidsaspecten die beschreven en beoordeeld zijn op basis van het meest ongunstige 

scenario. SodM en TNO hebben de effecten ten aanzien van bodembeweging beoordeeld en 
ingestemd met de resultaten. De minister heeft, mede naar aanleiding van de adviezen van de 
provincie en de gemeenten, in artikel 2 van het instemmingsbesluit voorgeschreven dat Vermilion 

binnen zes maanden na afloop van de voorgenomen boring WSF-01-S1 de resultaten van deze 
boring, waaronder in ieder geval de gevolgen voor de verwachte bodemdaling en de Seismische 
Risico Analyse aan de minister zendt. Bij de resultaten wordt een actueel overzicht gevoegd van 
de jaarlijks te verwachten productie en een geactualiseerde Seismische Risico Analyse indien de 

resultaten van de boring hiertoe aanleiding geven. Indien er gevolgen zijn voor de te verwachten 
bodemdaling en Seismische Risico Analyse betekent dat dat Vermilion instemming met een 
wijziging van het winningsplan moet aanvragen. 

1l 0022 Zienswijze Indiener stelt dat in artikel 2, eerste lid, van het ontwerp-instemmingsbesluit een aantal 
voorbehouden staan gerelateerd aan resultaten van de voorgenomen boring WSF-01-S1, die in 
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Opsporingsvergunn
ing ontbreekt 

artikel 2 sub 3 een "opsporingsboring" wordt genoemd en dat de wet zonder vergunning geen 
opsporing van delfstoffen toelaat. Dat de opsporing 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-S1 wil vaststellen, doet wel ter 

zake: hier is overduidelijk sprake van een opsporingsactiviteit. Dit wordt ook onderkend door de 
minister, 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 de minister derhalve geen vergunning verlenen. 

  Antwoord Voordat mijnbouwondernemingen delfstoffen kunnen winnen, moeten ze eerst een aanvraag voor 
een opsporingsvergunning indienen bij de minister van Economische Zaken en Klimaat (artikel 6, 

eerste lid, onder a, Mbw). In een opsporingsvergunning is vastgelegd welke partij in een gebied 
het alleenrecht heeft opsporingsactiviteiten te mogen uitvoeren. In de aanvraag voor een 
opsporingsvergunning staat een tijdvak en een gebied. Het gebied beslaat vaak meerdere 
gemeenten of delen van provincies. Daarnaast staat in de aanvraag welke delfstoffen opgespoord 
worden. Vervolgens heeft de vergunninghouder een winningsvergunning nodig om de delfstof te 
kunnen winnen (artikel 6, eerste lid, onder c, Mbw). Een winningsvergunning legt vast welke 
partij in een gebied exclusief winningsactiviteiten mogen uitvoeren. In 1989 is de 

winningsvergunning verleend voor dit winningsgebied (Gorredijk). Sinds 2004 is Vermilion 

vergunninghouder. Met de opsporingsboring wordt gedoeld op de sidetrack naar het voorkomen 
Weststellingwerf-West. De minister kan zich voorstellen dat het gebruik van dit begrip verwarrend 
is. De minister zal dit in artikel 2, sub 3, van het instemmingsbesluit aanpassen. 

1m 0023 

Data waterinjectie 

Zienswijze Indiener merkt op dat over de waterinjectie in veld Westellingwerf in diverse documenten 

verschillend wordt gemeld. Op nlog.nl is te vinden dat er in de maanden januari t/m maart 2007 
waterinjectie heeft plaatsgevonden. In de Analyse Bodemdalingsmeetplannen 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. Echter eerder in dit winningsplan op blz. 16 
wordt vermeld 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. 

  Antwoord De minister stelt vast dat de waterinjectie in de put WSF-01 is gestart in 2007. De waterinjectie is 
beëindigd in 2012. De minister zal dit ook zo opnemen in het instemmingsbesluit.  
De minister merkt op dat, in tegenstelling tot de productiecijfers, er geen verplichting geldt om de 

hoeveelheid geïnjecteerd water ter publicatie op www.nlog.nl aan TNO aan te bieden. De 
gegevens op www.nlog.nl ten aanzien van waterinjectie zijn daarom niet per se volledig. 

http://www.nlog.nl/
http://www.nlog.nl/
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Operators dienen de hoeveelheid geïnjecteerd water wel te melden aan SodM. De data waarop de 
waterinjectie-activiteiten plaatsvonden spelen geen rol in het besluit van de minister en leiden 
dus niet tot het opnemen van een voorschrift in het besluit 

1n 0024 
Wijze van winning 
onduidelijk 

Zienswijze Het bevreemdt indiener dat een winningsplan moet worden voorbereid conform de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure, hierbij uitgegaan kan worden van schattingen en aannames, 
en dat op het moment dat er concrete onderzoeksresultaten zijn van de proefboring er geen 
enkele inspraak of reactiemogelijkheid bestaat en uitsluitend door de minister wordt beoordeeld 

of de onderzoeksresultaten passen binnen de effecten zoals bepaald in het ontwerp-
instemmingsbesluit. Indiener verzoekt dan ook voordat het besluit wordt genomen meer 
duidelijkheid komt door middel van een proefboring. Op deze manier doet de minister 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 Vermilion in het licht van het algemeen belang weegt niet zwaarder 
dan mijn belang en dat van mijn buren. Indiener vraagt 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. 

  Antwoord In het winningsplan wordt uitgegaan van de meest waarschijnlijke eigenschappen op basis van de 
eigenschappen van nabijgelegen gasvelden en wordt uitgegaan van het meest ongunstige 
scenario. De minister heeft voorgeschreven dat Vermilion na afloop van de voorgenomen boring 
de resultaten van de boring, waaronder in ieder geval de te verwachte productie, de gevolgen 

voor de verwachte bodemdaling en de Seismische Risico Analyse bij de minister indient. De 
minister toetst of de resultaten passen binnen de vastgestelde grenzen. De minister stuurt deze 
gegevens ter controle aan de adviseurs die hier vanuit hun expertise op adviseren, waaronder 
TNO. Indien uit de resultaten van de boring volgt dat de maximaal te verwachten bodemdaling 
minder is of het seismisch risico beperkter is dan opgenomen in het winningsplan waarmee in dit 
besluit is ingestemd, kan Vermilion de winning voortzetten op basis van dit besluit. Gegevens van 

de boring die normaliter in het winningsplan staan worden gepubliceerd op www.nlog.nl. Zo kan 

eenieder deze resultaten inzien en controleren. 
Ten aanzien van de situatie waarbij de voorgenomen boring aanleiding geeft tot aanpassing van 
het winningsplan vanwege een verhoogd risicoprofiel is het Vermilion alleen toegestaan gas te 
winnen binnen de kaders die zijn vastgelegd met het instemmingsbesluit. Dit houdt in dat 
Vermilion enkel gas kan winnen zolang het risico niet leidt tot een hogere risicocategorie dan 
categorie I. Indien uit de resultaten van de boring blijkt dat de effecten groter kunnen worden 
dan die Vermilion in het winningsplan heeft berekend, betekent dat Vermilion instemming met 
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een wijziging van het winningsplan moet aanvragen. Tot het moment waarop besluitvorming 
heeft plaatsgevonden over het gewijzigde winningsplan is het Vermilion alleen toegestaan gas te 
winnen conform het winningsplan waarmee in dit besluit wordt ingestemd. In het kader van de 
dan te volgen procedure zal advies gevraagd worden aan de wettelijke adviseurs. De veiligheid en 

belangen van omwonenden zijn onderdeel van de toetsingsgronden en betrekt de minister bij de 
besluitvorming. Een eventueel geactualiseerd winningsplan zal in een afzonderlijke procedure 
worden beoordeeld en tegen een besluit op dit winningsplan staan rechtsmiddelen open  

  Conclusie De zienswijzen met betrekking tot planmatig beheer geven geen aanleiding om het ontwerp-
instemmingsbesluit met het winningsplan Weststellingwerf inhoudelijk te wijzigen. De minister 
past naar aanleiding van de zienswijzen de periode dat waterinjectie heeft plaatsgevonden in de 

put WSF-01 aan, tevens is de termijn voor het indienen van een geactualiseerd winningsplan, 
indien uit de resultaten van de boring blijkt dat de effecten groter kunnen worden dan die 
Vermilion in het winningsplan heeft berekend vastgelegd op 6 maanden na afronding van de 
boring. 

    

 
2 

   
Bodemdaling  

2a 0003 
Aannames 

Zienswijze Indiener stelt dat in het ontwerpbesluit slechts aannames en verwachtingen staan wat betreft de 
bodemdaling. Er staan geen concrete gegevens over metingen en feiten in. 

  Antwoord De minister stelt vast dat er onzekerheden zijn in de hoeveelheid winbaar gas in het voorkomen 
Weststellingwerf-West. SodM en TNO hebben de bodemdalingsprognose beoordeeld en ingestemd 
met de resultaten. De onzekerheden hebben betrekking op de specifieke eigenschappen van het 
veld. De minister heeft in artikel 2 van het instemmingsbesluit voorgeschreven dat Vermilion 
binnen zes maanden na afloop van de voorgenomen boring WSF-01-S1 de resultaten van deze 
boring, waaronder in ieder geval de gevolgen voor de verwachte bodemdaling aan de minister 
zendt. Indien er gevolgen zijn voor de te verwachten bodemdaling is het mogelijk om nadere 

voorschriften te stellen aan het instemmingsbesluit. Mocht de verwachte bodemdaling na 
aanboren van het veld of de periodiek gemeten bodemdaling door gaswinning significant afwijken 

van de huidige voorspelling dan zal Vermilion een actualisatie van het winningsplan moeten 
opstellen. 

2b 0005 

Bodemdaling 1,5 
km 

Zienswijze Indiener stelt dat bodemdaling optreedt als gevolg van de boring. Indiener woont 1,5 kilometer 

van de boorput en wil weten wat de bodemdaling op deze afstand is. 

  Antwoord De minister stelt vast dat de boring geen bodemdaling veroorzaakt. Door gas te winnen daalt de 
druk in het gesteente waar het gas in zit opgesloten. Dit zorgt ervoor dat het gesteente onder het 
gewicht van de overliggende gesteentelagen wordt samengedrukt. Dit wordt compactie van het 



 
Nota van Antwoord zienswijzen wijziging winningsplan Weststellingwerf | kenmerk 19123925 

 

11 

 

gesteente genoemd. Aan het aardoppervlak ontstaat bodemdaling doordat de overliggende lagen 
meebewegen. De minister merkt op dat de cumulatieve bodemdaling na afloop van de winning op 
1,5 km van de winning, mede op basis van de adviezen van SodM en TNO naar verwachting 
maximaal 2,5 cm bedraagt. Naar het oordeel van de Tcbb is redelijkerwijs geen schade aan 

gebouwen of infrastructuur te verwachten in of nabij het winningsgebied. 

2c 0007 
Onderbouwing 

bodemdaling 

Zienswijze Indiener vraagt zich af hoe de minister weet dat de bodemdaling zo gering (1-2 cm) is. Indiener 
stelt dat de onderbouwing ontbreekt. 

  Antwoord De minister stelt vast, mede op basis van de adviezen van SodM en TNO, dat de verwachte totale 

gecombineerde bodemdaling ten gevolgde van de winning, rekening houdend met bodemdaling 
als gevolg van gaswinning uit omliggende gasvelden, van 4,0 cm op het diepste punt van de 
bodemdalingskom boven het Weststellingwerf-West voorkomen realistisch is. De te verwachten 
bodemdaling heeft Vermilion berekend aan de hand van de publicatie van G.H.C. van Opstal. 
Deze methode is verwerkt in het computerprogramma MATLAB, volgens een methode die door 
TNO opgezet is, en door SodM goedgekeurd. Voor de diverse parameters die van belang zijn in de 
bodemdaling, zoals de compactie-coëfficiënt en de voorkomenscontouren zijn 

onzekerheidsmarges aangenomen. De resultaten zijn door SodM en TNO gecontroleerd. Voor 
nadere technische onderbouwing verwijst de minister naar hoofdstuk 15 van het winningsplan, 

dat gepubliceerd is op www.nlog.nl. Er wordt geen schade verwacht ten gevolge van deze 
bodemdaling.  
De bodemdaling voor de Weststellingwerf voorkomens wordt gemeten volgens het meetplan voor 
Vinkega, De Hoeve, Noordwolde en Westellingwerf. Een actualisatie van het meetplan moet op 

grond van artikel 30, zesde lid, van het Mbb jaarlijks ter instemming aan SodM worden gestuurd. 
Het meetplan Vinkega, De Hoeve, Noordwolde en Westellingwerf is gepubliceerd op 
www.nlog.nl/vinkega-en-de-hoeve. Op basis van dit meetplan en het meetregister bedraagt op 
dit moment maximaal 1 cm. 

2d 0008 
Bodemdalingsmeti

ngen 

Zienswijze Indiener stelt de bodemdalingsmetingen uiterlijk 5 jaar later opnieuw uitgevoerd hadden moeten 
worden. Indiener stelt dat dit niet is gebeurd. 

  Antwoord De minister stelt vast dat de bodemdalingsmetingen dienen te worden uitgevoerd volgens een 
meetplan. Het meetinterval staat op 3 jaar voor gps-metingen en op 5 jaar voor metingen door 
waterpassing. Vermilion voert deze metingen uit conform het meetplan. De minister wijst op het 
rapport ‘Bodemdaling Statusrapport 2018 – Drenthe Overijssel Friesland’ dat te vinden is op de 

website van Vermilion www.vermilionenergy.nl.  

2e 0009, 0010, 0015, 
0018, 0019, 0023 

Zienswijze Indieners stellen dat er een duidelijke bodemdalingskom is ontstaan tussen de nabijgelegen 
velden Vinkega en Nijensleek en dat deze zich verder uitstrekt. Aangezien een kleine 

http://www.nlog.nl/vinkega-en-de-hoeve
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Bodemdalingskom 
omliggende velden 

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, 
verzoekt indiener om de samengestelde bodemdaling nogmaals te berekenen. Door een 
versnelde winning ten opzichte van eerdere winningsplannen ontstaat een grotere 

bodemdalingskom. 

  Antwoord De minister stelt vast dat Vermilion in 2018 bodemdalingsmetingen boven 14 aardgasvoorkomens 
in Drenthe, Overijssel en Friesland heeft uitgevoerd. In algemene zin komen de resultaten goed 

overeen met de voorspellingen. De gemeten bodemdalingen op het diepste punt vallen binnen de 
bandbreedte van normale onzekerheid. Uit het advies van het Wetterskip Fryslân volgt niet dat 
bij een bodemdaling boven de 5 cm het Wetterskip Fryslân haar waterpeil moet aanpassen. Een 

bodemdaling van meer dan 5 cm wordt ook niet verwacht. Door een versnelde winning ten 
opzichte van eerdere winningsplannen ontstaat geen grotere bodemdalingskom. Door een 
snellere winning wordt de verwachte bodemdaling mogelijk eerder bereikt. 

2f 0007, 0016, 0017 
Autonome 
bodemdaling 

Zienswijze Indieners stellen dat er al bodemdaling plaatsvindt. De gaswinning in Weststellingwerf vergroot 
de bodemdaling. 

  Antwoord Naast bodemdaling door mijnbouwactiviteiten vindt ook autonome bodemdaling plaats. Autonome 

bodemdaling komt tot stand door natuurlijke oorzaken, waaronder droge zomers en veen- en 
klei-inklinking. Door het kennisinstituut Deltares is de autonome maaivelddaling in heel Nederland 
in kaart gebracht. Die bodemdaling is gerelateerd aan de samenstelling van de ondiepere 
ondergrond. Rond Weststellingwerf zijn er enkele stroken gerelateerd aan waterstromen in het 

gebied met verhoogde maaivelddaling. Bodemdaling veroorzaakt door gaswinning staat los van 
de autonome bodemdaling. Zoals vereist op grond van de Mijnbouwwet is in het winningsplan de 
vanwege de gaswinning Weststellingwerf te verwachten bodemdaling inzichtelijk gemaakt. 
Bovendien geeft figuur 6-10 in het winningsplan de cumulatieve bodemdalingscontouren weer 
vanwege de voorkomens in Weststellingwerf en de omliggende voorkomens. Bij het opstellen van 
de contouren wordt uitgegaan van de meest recente bodemdalingsgegevens. De verwachte 
bodemdaling is tegen de achtergrond van de autonome bodemdaling geschetst. Daarbij is van 

belang dat het waterschap verantwoordelijk is voor de waterhuishouding en in die hoedanigheid 
de autonome bodemdaling monitort en aan de hand daarvan bepaalt of maatregelen dienen te 
worden getroffen om schade aan het watersysteem als gevolg van bodemdaling te voorkomen of 
herstellen. 

2g 0020 

Cumulatieve 
bodemdaling 

Zienswijze Indiener stelt vast dat de bodemdaling als gevolg van deze voorgenomen winning ca. 2 cm per 

kilometer bedraagt, zo werd verzekerd door TNO, dat als kennisinstituut een bijdrage leverde aan 
de informatiebijeenkomst in Noordwolde. Deze winning staat niet op zich. De andere winningen 
zullen in combinatie met deze een behoorlijke, niet te veronachtzamen bodemdaling tot gevolg 
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hebben. Ook in het ontwerp-instemmingsbesluit geeft de minister aan dat er grote onzekerheid is 
met betrekking tot de werkelijke bodemdaling.  
Indiener stelt dat in het ontwerp-instemmingsbesluit niet voldoende wordt ingegaan op het effect 
van de andere winningen. Het betreft hier de gasvelden: De Blesse, De Hoeve, 

Eesveen/Wapserveen, Nijensleek, Noordwolde, Sonnega/Blesdijke, Vinkega, Wapse/Diever, 
Oldelamer. In het ontwerp-instemmingsbesluit wordt voor dit cumulatieve effect verwezen naar 
figuur 6.10 uit het winningsplan van Vermilion. Hier wordt slechts één ander veld in kaart 

gebracht. Bovendien is dit een beeld van de aanvrager en is dit nergens door een onafhankelijke 
partij bevestigd of aantoonbaar onderzocht.  

  Antwoord In deze procedure het winningsplan en de gevolgen van de gaswinning Weststellingwerf ter 

beoordeling. De minister stelt vast dat de door SodM genoemde onzekerheden betrekking hebben 
op de specifieke eigenschappen van het veld. In figuur 6-10 wordt de bodemdaling als gevolg van 
de gaswinning uit meerdere gasvelden in kaart gebracht. Niet alle gasvelden zijn echter 
aangegeven in de figuur, omdat met deze gasvelden geen interferentie wordt verwacht. De figuur 
laat de gemodelleerde maximale bodemdaling zien aan het eind van de winning. De bodemdaling 
op de grens van de kaart in het zuiden wordt voornamelijk veroorzaakt door het Vinkega 
voorkomen (bestaande winning), ten noordwesten door Nieuwehorne (geplande winning) ten 

zuidoosten door Diever (bestaande winning). TNO heeft de berekeningen van Vermilion 

gecontroleerd en de uitkomsten bevestigd. Er wordt dus ook door TNO geen cumulatie met 
bodemdalingskommen van andere velden verwacht. 

  Conclusie De zienswijzen met betrekking tot bodemdaling geven de minister geen aanleiding om het 
ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan Weststellingwerf te wijzigen. 

    

 
3 

   
Bodemtrilling 

3a R025 

Geen instemming 
agv De Hoeve-

beving 

Zienswijze Indiener stelt dat het enkele feit dat in 2009 ter plaatse van De Hoeve een beving 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. Indiener wil geen enkel risico op herhaling 

van dergelijke bodemtrillingen. Om deze reden wijst indiener het winningsplan af. 

  Antwoord In het winningsplan heeft Vermilion een Seismische Risico Analyse (SRA) opgenomen. Deze SRA 
laat zien dat de Weststellingwerf voorkomens in de laagste seismische risicocategorie vallen 

(Categorie I). De minister heeft de kans op beven en de maximaal mogelijke sterkte van een 
mogelijke geïnduceerde beving laten beoordelen door TNO. Op 26 november 2009 is ter plaatse 
van 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 
Vermilion in Weststellingwerf. Op basis van het KNMI statusrapport 2010 concluderen Vermilion 
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en het KNMI dat de oorzaak meest waarschijnlijk gelegen is in de waterinjectie-activiteiten, zie 
ook zienswijze 3b. Onafhankelijk van of de ‘De Hoeve’ beving wel of niet wordt meegenomen 
komt de classificatie voor de Weststellingwerf voorkomens uit in risicocategorie I (de laagste 
risicocategorie). De kans op schade is gering.  

3b R025,0009, 0010, 
0015, 0018, 0019, 
0023 

Oorzaak De Hoeve 
beving 

Zienswijze Indieners stellen dat in het winningsplan staat dat er geen relatie gelegd kan worden tussen de 
aardbeving in 2009 en de gasproductie destijds en eventuele nieuwe productie. In de periode 
2007-2012 werd water geïnjecteerd in de put WSF-01. 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 
harde uitspraak ten aanzien van het ontstaan van de beving uit. Indiener verzoekt de minister 

een harde uitspraak te doen over dit belangrijke onderwerp. 

  Antwoord Op 26 november 2009 is ter plaatse van 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 Vermilion in Weststellingwerf. Op basis van het KNMI 
statusrapport 2010 concluderen Vermilion en het KNMI dat de oorzaak meest waarschijnlijk 
gelegen is in de waterinjectie-activiteiten.  

De minister merkt op dat de productie uit het gasveld Weststellingwerf was beëindigd in 
december 2004 en dat de productie uit gasveld De Hoeve is gestart in april 2012. De locatie van 

de beving is gelokaliseerd tussen beide gasvelden in. In 2009 was het gasveld De Hoeve nog niet 
aangeboord. TNO merkt op dat onafhankelijk van de vraag of de ‘De Hoeve’ beving wel of niet 
wordt toegeschreven aan de gasproductie uit Weststellingwerf, de classificatie voor de 
Weststellingwerf voorkomens resulteert in risicocategorie I (de laagste risicocategorie). De kans 

op schade is gering. 

3c R025 
Onderzoek De 
Hoeve beving 

Zienswijze Indiener stelt dat het onduidelijk is of een onderzoek is uitgevoerd naar de beving ter plaatse van 
De Hoeve. Indien wel een onderzoek is uitgevoerd, dan ontvangt indiener graag de resultaten. 
Indien geen onderzoek is uitgevoerd, graag een uitleg waarom dit niet is gebeurd. 

  Antwoord In het KNMI statusrapport 2010 (te raadplegen via 

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubWR/WR2012-03.pdf) concludeert het KNMI dat de oorzaak 

meest waarschijnlijk gelegen is in de waterinjectie-activiteiten. TNO heeft onderzocht wat de 
gevolgen zijn voor het seismisch risico als de beving ter plaatse van De Hoeve zou worden 
toegeschreven aan de gaswinning uit het gasveld Weststellingwerf. TNO komt tot de conclusie dat 
de classificatie van de voorkomens hierdoor niet verandert. De minister stelt vast dat het 
seismisch risico in relatie tot de beving bij De Hoeve voldoende is onderzocht.  

3d R025, 0022 
Weigeringsgronden 
agv SRA 

Zienswijze Indieners stellen dat gasvelden die dezelfde karakteristieken hebben als gasvelden die reeds 
gebeefd hebben, worden ingedeeld in een relatief hogere risicocategorie van 42%. Verder 
berekent Vermilion de maximale magnitude op 2.6. De maximale magnitude van boven de 2.5 en 

http://bibliotheek.knmi.nl/knmipubWR/WR2012-03.pdf
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het verhoogde risico van 42% leiden weliswaar tot een nadere analyse van Vermilion, 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 de minister 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 indiener betreft echter leiden tot 
afwijzing van het winningsplan. 

  Antwoord De minister kan de aanvraag weigeren in het belang van de veiligheid voor omwonenden of het 
voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan. Bij 
de vaststelling van dit criterium is niet alleen de kans op beven en de maximale magnitude van 

belang maar ook bovengrondse factoren. De minister stelt vast op basis van de seismische 
risicoanalyse in het winningsplan en het advies van TNO, vast dat de voorkomens van het 
winningsplan Weststellingwerf in risicocategorie I, de laagste categorie, vallen. De kans op schade 
ten gevolge van de gaswinning is zodoende gering. De minister is van oordeel dat de winning op 
een veilige wijze kan plaatsvinden. De beving bij De Hoeve draagt niet bij aan een andere 
beoordeling van dit risico. Het toezicht hierop ligt in handen van SodM. 

3d R027 Voortzetting 
winning bij hogere 

seismische risico 

Zienswijze Indiener stelt dat het seismisch risico niet anders kan worden beoordeeld 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 
bodemtrillingen. Dit is wezenlijk anders dan de productie en bodemdaling die nauwkeurig kunnen 
worden bijgehouden. Indiener is van mening dat wanneer er wordt gewonnen onder 
omstandigheden waarmee het seismisch risico groter is dan opgenomen in het winningsplan 

eenieder ervan uit moet kunnen gaan dat dit niet past in het winningsplan en de winning dus niet 
wordt voortgezet. De minister zal daarvoor eerst op een nieuwe aanvraag een besluit moeten 
nemen. Indiener verzoekt om dit in het besluit aan te passen.  

  Antwoord De minister stelt vast dat indien de resultaten van de boring leiden tot een indeling in een hogere 
risicocategorie dan categorie I, dan zal Vermilion instemming met een wijziging van het 
winningsplan moeten aanvragen. Tot het moment waarop besluitvorming heeft plaatsgevonden 

over de wijziging van het winningsplan moet worden bekeken of Vermilion door kan gaan, en 
onder welke voorwaarden, zodat de in het winningsplan waarmee in dit besluit wordt ingestemd 
beschreven effecten niet worden overschreden. In het kader van de dan te volgen procedure zal 
advies gevraagd worden aan de wettelijke adviseurs. De minister ziet daarom geen aanleiding om 
het besluit hierop aan te passen. 

3e 0009, 0010, 0015, 
0018, 0019, 0023 

Zienswijze Indieners stellen dat de kans op geïnduceerde seismische activiteit wordt gesteld op 42% met 
een maximale magnitude van 2,6 op de schaal van Richter. Constaterende dat er zich reeds een 
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Bevend veld ipv 
42% 

beving heeft voorgedaan in dit gebied moet volgens indiener gesteld worden dat het seismische 
risico 100% betreft. 

  Antwoord De minister stelt vast dat de eerdere beving in het gebied toegeschreven wordt aan de 

waterinjectie-activiteiten (zie hiervoor het antwoord op zienswijze 3b). Waterinjectie is een ander 
proces dan gaswinning. De minister merkt daarnaast op dat onafhankelijk van de vraag of de ‘De 
Hoeve’ beving wel of niet wordt toegeschreven aan de gasproductie uit Weststellingwerf, de 
classificatie voor de Weststellingwerf voorkomens uitkomt in risicocategorie I (de laagste 

risicocategorie). De kans op schade ten gevolge van de gaswinning is zodoende gering. Omdat er 
geen beving als gevolg van de gaswinning uit het gasveld Weststellingwerf heeft plaatsgevonden 
is er geen kans op beven van 100%. 

3f 0016, 0017 
Bevingen in de 
omgeving 

Zienswijze Indieners stellen dat gaswinning in dit gebied niet zonder risico is. In 2009 was er al een 
aardbeving in de buurt van 2,8 op de schaal van Richter en maken zich hierover ernstige zorgen. 
Indieners vragen zich af wat de financiële en emotionele gevolgen van een nieuwe beving zullen 
zijn. 

  Antwoord De voorkomens Weststellingwerf-West-Zechstein en Weststellingwerf-West-Rotliegend hebben de 
eigenschappen die overeenkomen met gasvelden die een kans hebben bodemtrilling. Op basis 
van de SRA zullen de gevolgen van een eventuele beving beperkt zijn. De SRA laat zien dat de 

Weststellingwerf voorkomens in de laagste seismische risicocategorie vallen (Categorie I). Gezien 
de indeling in categorie I, wordt geen of zeer beperkte schade aan infrastructuur en gebouwen 
verwacht. De minister is zich bewust van de zorgen van inwoners en hecht belang aan een betere 
informatievoorziening en schadeafhandeling. 

3g 0022 
Argumentatie De 
Hoeve beving 

Zienswijze Indiener stelt dat meerdere betrokken organisaties uitgaan van dezelfde bron en elkaar woorden 
in de mond leggen. De minister maakt het daarom bont door te stellen 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 aannemelijk en meest 
waarschijnlijk zit wel heel veel ruimte en bestaat geen enkele wetenschappelijke basis. 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 ter plaatse van 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 de minister zou de aardbeving ter plaatse van De Hoeve dan 

aanleiding moeten zijn om Vermilion geen vergunning te verlenen. 

  Antwoord Op 26 november 2009 is ter plaatse van 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 
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kleinschalige waterinjectie van Vermilion in Weststellingwerf. Het KNMI statusrapport 2010 stelt 
vast dat de beving mogelijk veroorzaakt is door de waterinjectie-activiteiten in plaats van 
gaswinning en er op dat moment geen gaswinning plaatsvond uit het gasveld Weststellingwerf, 
maar waterinjectie. De minister merkt op dat de productie uit het gasveld Weststellingwerf was 

beëindigd in december 2004 en dat de productie uit gasveld De Hoeve is gestart in april 2012. 
Vermilion concludeert hieruit dat de waterinjectie de meest waarschijnlijke oorzaak is. SodM en 
de minister delen deze conclusie. 

De locatie van de beving is gelokaliseerd tussen beide gasvelden in. In 2009 was het gasveld De 
Hoeve nog niet aangeboord. TNO merkt op dat onafhankelijk van de vraag of de ‘De Hoeve’ 
beving wel of niet wordt toegeschreven aan de gasproductie uit Weststellingwerf, de classificatie 
voor de Weststellingwerf voorkomens resulteert in risicocategorie I (de laagste risicocategorie). 

De kans op schade is gering. 
Zoals indiener stelt is risico kans vermenigvuldigd met effect. Op basis van verschillende 
bovengrondse en ondergrondse factoren wordt het mogelijke effect van een beving bepaald. In 
relatie tot de kans op beven worden de voorkomens in een risicocategorie ingedeeld. Alle 
voorkomens waaruit wordt gewonnen vallen in risicocategorie I, de laagste risicocategorie. Er is 
geen sprake van een vergroot seismisch risico van de voorkomens Weststellingwerf door de 
afvalwaterinjecties in de put Weststellingwerf-1 in het verleden.  

  Conclusie De zienswijzen met betrekking tot bodemtrilling geven geen aanleiding om het ontwerp-
instemmingsbesluit met het winningsplan Weststellingwerf te wijzigen. 

 

 
4 

   
Schade door bodembeweging 

4a R025 
Invloed De Hoeve 
meting op SRA 

Zienswijze In de bijlage bij het winningsplan gaat de risicomatrix uit van geen seismische activiteit in het 
verleden. Indiener stelt dat het veld seismische activiteit heeft vertoond. Er is niet hard gesteld 
dat die seismische activiteit niet gekoppeld is aan gaswinning. De minister 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. De minister 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 I. De minister geeft niet aan waarom de 
eerdere beving geen impact heeft op de uitkomst van de risicoanalyse. Graag hiertoe een nadere 
uitleg. 

  Antwoord De minister heeft kans op beven en de maximaal mogelijke sterkte van een mogelijke 
geïnduceerde beving laten beoordelen door TNO. Onafhankelijk of de ‘De Hoeve’ beving wel of 
niet wordt meegenomen komt de classificatie voor de Weststellingwerf voorkomens uit in (de 
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laagste) risicocategorie I. De kans op schade ten gevolge van de gaswinning is zodoende zeer 
klein. 
In de SRA worden de belangrijkste invloedfactoren ondergrond en bovengrond beschouwd en 
geclassificeerd. Indien de beving wordt meegenomen wordt de invloedfactor DHAIS hoger 

geclassificeerd (3 in plaats van 2). Op basis van de classificatie wordt een puntenwaarde 
toegekend die verzwarend werkt in de beoordeling. De toegekende puntenwaarden voor de 
invloedfactoren worden vervolgens gesommeerd en genormaliseerd om de puntenwaarde voor de 

ondergrond en bovengrond te bepalen. De puntenwaarde voor de ondergrond wordt hoger (0,43 
in plaats van 0,35). In de risicomatrix wordt de combinatie van de puntenwaarden voor boven- 
en ondergrond met een stip aangegeven. Uit de locatie van het punt in de matrix volgt de 
risicoclassificatie. De stip zou als de ‘De Hoeve’ beving wel wordt meegenomen meer naar rechts 

in de matrix staan, maar nog binnen de grens tussen risicocategorie I en II. 

4b R025 
Termijn indienen 
plan van aanpak 
versnellingsmeters 

Zienswijze Indiener stelt dat, nu er een kans is op een beving en niet uitgesloten kan worden dat er lichte 
schade ontstaat, de minister het wenselijk acht om versnellingsmeters voorhanden te hebben. De 
minister heeft hiertoe als voorwaarde in het ontwerp-instemmingsbesluit opgenomen dat 
Vermilion wordt verplicht een plan van aanpak in te dienen binnen 3 maanden na 
inwerkingtreding van het instemmingsbesluit. Indiener vindt dat aan deze voorwaarde moet 

worden aangepast zodat, voor de start van de gaswinning conform het winningsplan, een 

dergelijk plan van aanpak moet zijn ingediend en beoordeeld en verzoekt de minister daarnaast 
in de voorwaarden op te nemen dat de minister gemeenten informeert over dit plan van aanpak. 

  Antwoord De minister stelt vast dat het plan van aanpak voor een adequaat netwerk van versnellingsmeters 
gekoppeld wordt aan de gaswinning uit het voorkomen Weststellingwerf-West Rotliegend. Omdat 

kan blijken dat de nieuwe boring geen winbaar gas aantoont, koppelt de minister de termijn voor 
uitvoering van het plan van aanpak met betrekking tot het plaatsen van versnellingsmeters aan 
deze boring en niet aan het in werking treden van het instemmingsbesluit. De minister zal het 
voorschrift hierin verduidelijken. Het past binnen benodigde transparantie en de Gedragscode van 
NOGEPA, dat Vermilion de gemeente informeert over het plan van aanpak. De minister roept 
Vermilion daar ook toe op. Het is echter niet passend binnen de kaders van artikel 36, eerste en 

tweede lid, van de Mbw om dit als voorschrift op te nemen. 

4c R025 
Noodzaak 
uitbreiding 
meetnetwerk 

Zienswijze Indiener stelt dat het plan van aanpak, zoals voorgeschreven in artikel 3 van het 
instemmingsbesluit niet nodig is omdat al helder is dat het huidige meetnetwerk voldoet aan de 
norm. De minister stelt als norm vast een meetnetwerk welke een magnitude van 1.5 of hoger 
kan waarnemen. Het huidige netwerk kan trillingen vanaf een magnitude van 1.5 kan en het 
netwerk wordt al uitgebreid. Vermilion heeft namelijk nabij Oldetrijne een meetstation geplaatst, 

welke binnenkort wordt aangesloten op het netwerk van het KNMI. Vermilion plaatst onder De 
Hoeve ook een meetstation. Hiervan maakt de minister geen melding. 
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  Antwoord Om het oorzakelijk verband tussen een gebouwschade en de mijnbouwactiviteit eenvoudiger te 
kunnen vaststellen, is de minister in het algemeen voorstander van een uitgebreidere monitoring 
van bodemtrillingen door versnellingsmeters zodat bij een aardbeving de locatie van de 
bodemversnellingscontouren in het gebied nauwkeurig geografisch is te duiden (Kamerstukken II 

2018-2019, 32849, nr. 156).  
Het KNMI-netwerk in het gebied waar het winningsplan Weststellingwerf is gelegen, kan een 
eventuele beving registreren van 1,5 op de schaal van Richter Op verschillende plekken is 

uitbreiding van het KNMI-netwerk gepland (zoals bij De Hoeve). Een aantal meetstations zijn in 
de omgeving bijgeplaatst en aangesloten op het KNMI-meetnetwerk. 
Alle geofoons die de afgelopen jaren zijn geïnstalleerd zijn aan het maaiveld uitgerust met een 
versnellingsmeter. Deze versnellingsmeters geven informatie over de trillingsgolven aan het 

aardoppervlak. De grondbeweging aan het oppervlak zegt iets over de mogelijke gevolgen van 
bodemtrillingen in termen van te verwachte schade. Voor het vaststellen van het verband tussen 
een schade en gaswinning is een adequaat netwerk van versnellingsmeters voor het vaststellen 
van de grondbeweging aan het oppervlak van groter belang dan geofoons voor het bepalen van 
de magnitude. Door in het plan van aanpak de huidige situatie te analyseren wordt de dekking 
inzichtelijk gemaakt. 

4d R025 

Aanvulling 
meetnetwerk 

Zienswijze Indiener merkt op dat het plaatsen van versnellingsmeters geen uitbreiding van het meetnetwerk 

is. Het is een aanvulling om bij een trilling beter de eventuele schades te kunnen toewijzen en 
verzoekt de minister, 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. 

  Antwoord In het instemmingsbesluit is geen voorwaarde opgenomen dat op de locatie zelf een 
versnellingsmeter wordt geplaatst. Een versnellingsmeter wordt geplaatst om bij een trilling beter 
de eventuele schades te kunnen toewijzen. Het is daarbij van belang dat versnellingsmeters 
worden geplaatst op de locaties waar eventueel schade kan optreden. Dit hoeft niet op de 
mijnbouwlocatie zelf te zijn. In het voorgeschreven plan van aanpak is het aan Vermilion om de 

geschikte locaties te benoemen. Dit plan wordt door de minister afgestemd met het KNMI. Bij 

instemming met het winningsplan gaat het om de vraag of de minister op basis van deugdelijk 
onderzoek en met een deugdelijke motivering kan besluiten dat de vier in artikel 36, eerste lid 
van de Mijnbouwwet, opgenomen criteria aanleiding geven voor het opnemen van voorschriften 
aan instemming met het winningsplan. De belangen van de inwoners komen aan de orde bij het 
belang van de veiligheid en het voorkomen van schade. Het sentiment van onzekerheid wat is 
ontstaan na de eerdere beving in 2009 is echter niet zonder meer beslissend voor de te maken 
belangenafweging. 
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4e R025, R027, 0009, 
0015, 0018, 0019, 
0023, 0022 
Nieuw 

Schadeprotocol 

Zienswijze Indieners stellen dat er niet ingestemd kan worden met dit nieuwe winningsplan zolang het 
schadeprotocol voor gaswinning uit kleine velden niet is afgerond. 

  Antwoord De minister stelt vast dat de huidige schaderegeling voldoende is om in te kunnen instemmen 
met het winningsplan. Dat het landelijk protocol nog niet gereed is, is geen reden dat niet kan 

worden ingestemd met een winningsplan. Gelet op onderstaande wettelijke regelingen is voorzien 
in een adequate vergoeding van eventuele schade door de gaswinning. Het instemmingsbesluit is 
niet de plaats om waarborgen ten aanzien van de behandeling en beoordeling van 

schademeldingen te regelen.  
De minister wijst erop dat ten gevolge van de gaswinning geen schade wordt verwacht. Dit wordt 
bevestigd door het advies van de Tcbb. Mocht tegen de verwachting in toch schade ontstaan ten 
gevolge van de gaswinning dan geldt dat in artikel 6:177, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
is bepaald dat de exploitant van een mijnbouwwerk aansprakelijk is voor schade als gevolg van 
beweging van de bodem door de gaswinning Weststellingwerf. Dit betekent dat Vermilion als zij 
gebruik maakt van haar vergunning, verplicht is eventuele door die gaswinning veroorzaakte 

schade te vergoeden. Tevens is er ingevolge artikel 135 van de Mijnbouwwet een Waarborgfonds 

mijnbouwschade. Op grond van artikel 137 van die wet kan een natuurlijke persoon bij wie 
schade is opgetreden als gevolg van mijnbouwactiviteiten onder omstandigheden in aanmerking 
komen voor schadevergoeding ten laste van het waarborgfonds, bijvoorbeeld als de betrokken 
mijnbouwondernemer failliet is verklaard of heeft opgehouden te bestaan. 
Ten aanzien van het schadeprotocol heeft de minister bij brief van 8 juli 2019, gericht aan de 

Voorzitter van de Tweede Kamer (vergaderjaar 2018/19, 32 849 nr. 188) aangegeven het eens te 
zijn met het advies van de Tcbb om een Commissie Mijnbouwschade in te stellen met als taak de 
onafhankelijke afhandeling en beoordeling te borgen van alle mijnbouwschades in Nederland, met 
uitzondering van de schades door de gaswinning Groningen. De minister deelt ook de behoefte 
aan een adequate uitvoeringsorganisatie ter ondersteuning en onder aansturing van de 

Commissie Mijnbouwschade, en zal hiervoor ook zorgdragen. De minister zal het reeds bestaande 
Landelijk Loket Mijnbouwschade omvormen tot het centrale meldpunt van de Commissie 

Mijnbouwschade en bij betrokken instanties - zoals gemeenten, provincies en waterschappen - 
hieraan ook een bredere bekendheid geven. Voor burgers die schade willen claimen betekent dit 
dat zij bij één meldpunt terecht kunnen en zelf niet hoeven na te gaan welke mijnbouwactiviteit 
mogelijk oorzaak is van hun schade.  

4f R027, 0007 Zienswijze Indieners stellen dat er geen uniforme schaderegeling is voor kleine velden. De minister heeft in 
een brief van 9 oktober 2018 aangegeven voornemens te zijn om te komen tot een uniforme 



 
Nota van Antwoord zienswijzen wijziging winningsplan Weststellingwerf | kenmerk 19123925 

 

21 

 

Wettelijk 
bewijsvermoeden 

schadeafhandeling middels een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie. Recent onderzoek 
van Hanzehogeschool Groningen toont echter aan dat schade die is ontstaan door bevingen 
vrijwel onmogelijk toe te wijzen is aan bevingen. Indiener ziet 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.  

  Antwoord Voor omwonenden van het Groningen gasveld geldt een wettelijk bewijsvermoeden (artikel 
6:177a BW), dat door derden veelal wordt aangeduid als ‘omkering bewijslast’. Met het wettelijk 

bewijsvermoeden wordt een uitzondering gemaakt op een van de hoofdregels van het bewijsrecht 
(‘wie stelt bewijst’). Het vermoeden werkt als een verlichting van de bewijslast voor 
gedupeerden. De reikwijdte van het wettelijke bewijsvermoeden is door de wetgever beperkt tot 

het effectgebied van de gaswinning uit het Groningenveld omdat naar het oordeel van de 
wetgever alleen in dat gebied een voldoende rechtvaardiging bestaat voor het maken van een 
dergelijke uitzondering. Deze rechtvaardiging is gelegen in het feit dat in het effectgebied van het 
Groningenveld zich een groot aantal gelijksoortige schadegevallen voordoet waarvan vaststaat 
dat verreweg het grootste deel daarvan aan één bepaalde oorzaak moet worden toegeschreven. 
Deze situatie doet zich in andere delen van Nederland niet voor (Kamerstukken II 2015/2016, 
34348, nr. 6). Alleen het feit dat er een kans op schade bestaat vindt de minister onvoldoende 

voor het invoeren van een wettelijk bewijsvermoeden. Tot slot wordt opgemerkt dat dit alleen bij 

wet kan worden geregeld en niet door middel van een vergunningvoorschrift.  

4g R027, 0022 
Voorschriften voor 
schaderegeling 

Zienswijze Indieners stellen dat Vermilion aangeeft dat mocht er schade optreden, dat zij dan de verplichting 
heeft de schade te vergoeden. Vermilion is als private onderneming geen onderdeel van het 
bestuursrechtelijke besluit dat de minister voornemens is te nemen. Geconstateerd wordt dat de 

minister geen verplichting tot schadevergoeding oplegt. De ervaring die indiener heeft bereikt 
vanuit andere regio’s die te maken hebben met gaswinning is dat de schadeafhandeling zeer 
stroef verloopt. Dat de minister desondanks geen afdwingbare regels oplegt voor de 
schadeafhandeling is onbegrijpelijk. 

  Antwoord De minister heeft in het instemmingsbesluit geen voorschriften opgenomen ten aanzien van 
schadeafhandeling omdat de wet hierin voorziet.  

De minister wijst erop dat ten gevolge van de gaswinning geen schade wordt verwacht. Dit wordt 
bevestigd door het advies van de Tcbb. Mocht tegen de verwachting in toch schade ontstaan ten 
gevolge van de gaswinning dan geldt dat in artikel 6:177, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 
is bepaald dat de exploitant van een mijnbouwwerk aansprakelijk is voor schade als gevolg van 
beweging van de bodem door de gaswinning Weststellingwerf. Dit betekent dat Vermilion als zij 
gebruik maakt van haar vergunning, verplicht is eventuele door die gaswinning veroorzaakte 

schade te vergoeden. Tevens is er ingevolge artikel 135 van de Mijnbouwwet een Waarborgfonds 
mijnbouwschade. Op grond van artikel 137 van die wet kan een natuurlijke persoon bij wie 
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schade is opgetreden als gevolg van mijnbouwactiviteiten onder omstandigheden in aanmerking 
komen voor schadevergoeding ten laste van het waarborgfonds, bijvoorbeeld als de betrokken 
mijnbouwondernemer failliet is verklaard of heeft opgehouden te bestaan 

4h 0001 
Kaartmateriaal 

Zienswijze Indiener stelt dat 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. 

  Antwoord De minister stelt vast dat op figuur 2-2 van het winningsplan (topografische kaart van de 
voorkomens) de verschillende voorkomens zijn aangegeven. Voor elk van de voorkomens is een 
SRA uitgevoerd. Vermilion stelt in de SRA dat meerdere scholen, tehuizen en/of 
publieksgebouwen binnen 5 km rond het veld zijn gelegen. Op http://www.risicokaart.nl is de 
aanwezigheid van scholen, ziekenhuizen, tehuizen en publieke gebouwen waar veel mensen 
samenkomen in kaart gebracht en is deze factor geclassificeerd. De minister stelt vast dat binnen 
5 km rond het veld geen ziekenhuis is gelegen. Dit komt overeen met figuur 17-8 van het 

winningsplan, waarin een overzicht van speciale gebouwen en waterkeringen in de omgeving van 
de voorkomens wordt gegeven. (Vermilion benoemt een ziekenhuis weliswaar in de legenda, 

maar het ziekenhuislogo staat niet op de kaart aangegeven). 

4i 0002, 0003, 0007, 
0011, 0012, 0020 

Relatie Groningen 

Zienswijze Indieners stellen dat na alle schade die in Groningen door de gaswinning is ontstaan, niet langer 
en uit meer velden gas mag worden gewonnen.  

  Antwoord Zolang en in zoverre dat nodig is om tegemoet te komen aan de Nederlandse gasvraag wil de 
minister gas winnen in eigen land, waar en voor zover dit veilig kan voor bewoners en omgeving 
(Kamerstukken II 2017-2018, 33529, nr. 469).  
In Groningen wordt de schade veroorzaakt door de bevingen. De gaswinning en de gevolgen 
daarvan in Groningen zijn niet te vergelijken met die bij de kleine velden. Een beving ten gevolge 

van gaswinning ontstaat indien in het gasveld een grote drukdaling optreedt én in het gasveld 

breuken liggen. De dikte van het gasveld en de initiële druk evenals de lengte en hoogte van de 
breuken zijn daarbij bepalend. De omvang van de kleine velden valt in het niet bij de omvang van 
het gasveld Groningen. De dikte van het gasveld Groningen varieert van 110 en 300 meter. Het 
gasveld Weststellingwerf is minder dik (tot circa 35 m dik). Daarbij komt dat er breuken in het 
gasveld Groningen voorkomen die, gelet op de omvang van dit gasveld, langer zijn dan de 

breuken in de kleine velden. Dat betekent ook dat de maximaal berekende kracht van een beving 
in Groningen sterker kan en zal zijn dan de maximaal berekende kracht van een beving in een 
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klein gasveld zoals de velden rond Weststellingwerf. Dit wordt bevestigd door het advies van de 
Tcbb.  

4j 0002, 0003, 0007, 

0011, 0012, 0013 
Schade door 
bodemdaling 

Zienswijze Indieners verwachten schade aan de woningen wanneer door de gaswinning bodemdaling 

optreedt. Deze woning is niet onderheid.  

  Antwoord De minister merkt allereerst op dat de gaswinning in Groningen niet is te vergelijken met de 

gaswinning uit de kleine velden, zie het antwoord op zienswijze 4i. Bij een te verwachten totale 
bodemdaling van minder dan 4 cm is, mede op basis van de adviezen van SodM en TNO, 

redelijkerwijs geen schade aan gebouwen of infrastructuur te verwachten in of nabij het 
winningsgebied. Dat geleidelijke bodemdaling niet tot schade leidt, is tevens uit onderzoek van 
TU-Delft1 en Deltares2 gebleken. 

4k 0004 
Waardedaling 

vergoeding 

Zienswijze Indiener stelt dat indien men te zijner tijd een woning wil verkopen, dat door deze boringen de 
waarde van deze woning zal dalen. Indiener wil geïnformeerd worden hoe men hiervoor 

schadevrij gesteld wordt. 

  Antwoord De kans op schade als gevolg van een geïnduceerde beving is in Weststellingwerf 
verwaarloosbaar. Ten gevolge van de bodemdaling door de gaswinning wordt evenmin schade 

verwacht. Indien betrokken toch van mening zijn dat sprake is van een waardedaling van de 
woning ten gevolge van de gaswinning wijst de minister erop dat eventuele waardedaling van een 
huis of bedrijfspand door gaswinning kan vallen onder schade door mijnbouw. Vermilion is 

aansprakelijk voor schade als gevolg van bodembeweging door gaswinning Weststellingwerf 
(artikel 6:177 van het Burgerlijk Wetboek). 

4l 0005, 0011 
Geen vertrouwen 
schadeafhandeling 

Zienswijze Indiener stelt geen vertrouwen te hebben in de schadeafhandeling mocht schade aan woningen 
optreden, dit gezien de ervaringen in Groningen, waar de schadeafhandeling inadequaat is. 

  Antwoord De minister wijst erop dat ten gevolge van de gaswinning geen schade wordt verwacht. Dit wordt 
bevestigd door het advies van de Tcbb. Mocht tegen de verwachting in toch schade ontstaan ten 
gevolge van de gaswinning dan geldt dat in artikel 6:177, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek 

is bepaald dat de exploitant van een mijnbouwwerk aansprakelijk is voor schade als gevolg van 
beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van dat werk. De minister zet 
in op het zo spoedig mogelijk vaststellen van een landelijk protocol voor schadeafhandeling bij 

mijnbouwactiviteiten. De betrokkenheid van onafhankelijke partijen (Tcbb en decentrale 
overheden) en van de mijnbouwbedrijven bij het opstellen van dit protocol moet bijdragen aan 

 
1 Deltares, Invloed van bodemdaling door zoutwinning Nedmag op bebouwing, 2016 

2 TU Delft, Onderzoek naar de oorzaken van bouwkundige schade in Groningen, 2018 
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het vertrouwen in de toepassing ervan. Ten aanzien van het schadeprotocol heeft de minister bij 
brief van 8 juli 2019, gericht aan de Voorzitter van de Tweede Kamer (vergaderjaar 2018/19, 32 
849 nr. 188) aangegeven het eens te zijn met het advies van de Tcbb om een Commissie 
Mijnbouwschade in te stellen met als taak de onafhankelijke afhandeling en beoordeling te borgen 

van alle mijnbouwschades in Nederland, met uitzondering van de schades door de gaswinning 
Groningen. De minister deelt ook de behoefte aan een adequate uitvoeringsorganisatie ter 
ondersteuning en onder aansturing van de Commissie Mijnbouwschade, en zal hiervoor ook 

zorgdragen. De minister zal het reeds bestaande Landelijk Loket Mijnbouwschade omvormen tot 
het centrale meldpunt van de Commissie Mijnbouwschade en bij betrokken instanties - zoals 
gemeenten, provincies en waterschappen - hieraan ook een bredere bekendheid geven. Voor 
burgers die schade willen claimen betekent dit dat zij bij één meldpunt terecht kunnen en zelf 

niet hoeven na te gaan welke mijnbouwactiviteit mogelijk oorzaak is van hun schade. De minister 
is voornemens een schadeprotocol voor de gaswinning uit kleine velden vast te stellen, dat ook 
van toepassing wordt op eventuele gaswinning in Weststellingwerf. In het gasveld Groningen is 
een andere operator actief. De schadeafhandeling in Groningen gaswinning in Groningen kan 
geen rol spelen in het besluit van de minister en leidt daarom niet tot het opnemen van een 
voorschrift in het besluit.  

4m 0006 

Waardedaling  

Zienswijze Indiener stelt dat de waarde van woningen zal dalen als gevolg van de boring. 

  Antwoord De kans op schade als gevolg van een geïnduceerde beving is in Weststellingwerf gering. Ten 
gevolge van de boring of van bodemdaling door de gaswinning wordt evenmin schade verwacht. 
Indien betrokken toch van mening zijn dat sprake is van een waardedaling van de woning ten 

gevolge van de boring of de winning wijst de minister erop dat eventuele waardedaling van een 
huis of bedrijfspand door gaswinning kan vallen onder schade door mijnbouw. 

4n 0007 
Verschil Groningen 
en Friesland 

Zienswijze Indiener stelt dat Vermilion een langetermijnvisie heeft als het gaat om verlenging van termijn 
voor boren en vraagt zich af wat hiervan de gevolgen voor de bodem van Weststellingwerf, de 
huizen, de tuinen en de funderingen zijn. De minister concludeert dat Groningen niet Friesland is 
en omgekeerd. Indiener vraagt zich af hoe de minister dit weet. 

  Antwoord Naar aanleiding van het advies van de Tcbb op het winningsplan Weststellingwerf stelt de 
minister dat bij een te verwachten totale bodemdaling van minder dan 4 cm is redelijkerwijs geen 
schade aan gebouwen of infrastructuur te verwachten in of nabij het winningsgebied.  
Op basis van de SRA vallen alle deelvoorkomens in de laagste risicocategorie, categorie I. 
Plaatsing in deze laagste risicocategorie I houdt in dat de kans op schade als gevolg van 

geïnduceerde bevingen beperkt is. Mochten er geïnduceerde bodemtrillingen optreden dan is de 
schade die daardoor eventueel ontstaat voor het merendeel van cosmetische aard met een kleine 
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kans op lichte constructieve schade. Op basis van de evaluatie door TNO is de kans op schadelijke 
bodemtrilling klein.  
Mede door de gaswinningen in Groningen en in Friesland zijn er veel data en kennis van de 
ondergrond van beide provincies beschikbaar. Op basis hiervan zijn ook de verschillen in 

ondergrond bekend.  

4o 0008 Tiltmeters Zienswijze Indiener stelt dat tiltmeters een idee zijn om de trillingen te registreren. De tiltmeters kunnen bij 
voorkeur dichtbij de kern van de centrale gebieden zijn. 

  Antwoord Boven het Groningen gasveld is een proef met tiltmeters uitgerold en er is geen aanleiding om 
ook een dergelijke proef uit te rollen boven kleine velden zoals Weststellingwerf. Mocht op basis 

van de proef in Groningen er aanleiding bestaan om alsnog tiltmeters te plaatsen boven kleine 
velden, zoals Weststellingwerf, dan kan SodM Vermilion verzoeken deze alsnog te plaatsen en in 
het meetplan op te nemen. Voor Weststellingwerf-West Rotliegend en Zechstein is door Vermilion 
een risico op beven vastgesteld. Voor de gaswinning rond Weststellingwerf valt het trillingsrisico 
in categorie I (laagste categorie). SodM, TNO en de Tcbb stellen vast dat het afdoende is dat door 
middel van het huidige meetnet van het KNMI de seismische activiteit rond deze gasvelden wordt 
gemeten en dat er geen aanleiding is om aanvullende voorwaarden te stellen. De minister heeft 

in artikel 3 van het instemmingsbesluit voorgeschreven dat Vermilion aan de minister binnen 3 
maanden na afloop van de boring een plan van aanpak overlegt, waaruit blijkt of er voldoende 

monitoringsnetwerk boven het effectgebied van het voorkomen Weststellingwerf-West aanwezig 
is. Indien blijkt dat het netwerk niet afdoende is om de grondversnellingen in het effectgebied te 
monitoren en eventuele grondtrillingen te kunnen toewijzen aan het voorkomen Weststellingwerf-
West, geeft Vermilion in het plan van aanpak gemotiveerd aan hoeveel versnellingsmeters 

worden bijgeplaatst, op welke plaatsen dat gebeurt en het tijdsbestek waarbinnen zij worden 
geplaatst. Indien versnellingsmeters dienen te worden bijgeplaatst, dienen deze in ieder geval 
binnen 9 maanden na afloop van de boring ter aansluiting op het KNMI-netwerk zijn aangeboden 
aan het KNMI. 

4p 0014 
Schade door De 

Hoeve beving, 
maar niet gemeld 

Zienswijze Indiener stelt dat er ten onrechte wordt 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.  

  Antwoord De minister stelt vast dat de eerdere beving in het gebied toegeschreven wordt aan de 

waterinjectie-activiteiten (zie hiervoor het antwoord op zienswijze 3b). De minister stelt vast dat 
er zowel bij de minister als bij Vermilion geen schadegevallen zijn gemeld. Of schade kan 
ontstaan door een beving is niet alleen afhankelijk van de magnitude van de beving, maar ook 
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van andere factoren, zoals slappe grond of een grondsoort die extra gevoelig is voor opslingering, 
zoals veenlagen. 

4q 0001, 0009, 0015, 

0018, 0019, 0023 
Bouwkundige 
opname 

Zienswijze Indieners stellen dat 100% van de opbouw in de geïncludeerde gebieden een bouwkundige 

nulmeting door een onafhankelijk bureau 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 door 

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

  Antwoord De minister wijst erop dat de vraag of de mijnbouwactiviteit de oorzaak is van de geconstateerde 
schade ondanks een bouwkundige opname onbeantwoord blijft. De Tcbb stelt in haar advies van 
8 september 2018 dat een bouwkundige opname aan gebouwen in een effectgebied dan ook 
maar van beperkte waarde is en in het algemeen niet aan te bevelen is. Om het oorzakelijk 
verband tussen een gebouwschade en de mijnbouwactiviteit eenvoudiger te kunnen vaststellen, is 
de minister in het algemeen voorstander van een uitgebreidere monitoring van bodemtrillingen 
door versnellingsmeters zodat bij een aardbeving de locatie van de bodemversnellingscontouren 

in het gebied nauwkeurig geografisch is te duiden (Kamerstukken II 2018-2019, 32849, nr. 156). 
Dit is met name van belang wanneer de mogelijke effecten van de betreffende mijnbouwactiviteit 

daar aanleiding toe geven en er te weinig versnellingsmeters in de regio aanwezig zijn. De 
minister stelt vast dat de bodem rond voorkomen Weststellingwerf-West uit 10-30% slappe grond 
bestaat. Of er sprake is van een opslingerend effect wordt nader onderzocht op het moment dat 
er zich een beving voordoet en er schade is gemeld. Gezien de geringe kans op een 

schadeveroorzakende beving volstaat het seismische netwerk. De minister heeft in artikel 3 van 
het instemmingsbesluit voorgeschreven dat Vermilion aan de minister binnen 3 maanden na 
inwerkingtreding van dit besluit een plan van aanpak overlegt, waaruit blijkt of er voldoende 
monitoringsnetwerk boven het effectgebied van het voorkomen Weststellingwerf-West aanwezig 
is. Indien blijkt dat het netwerk niet afdoende is om de grondversnellingen in het effectgebied te 
monitoren en eventuele grondtrillingen te kunnen toewijzen aan het voorkomen Weststellingwerf-

West, geeft Vermilion in het plan van aanpak gemotiveerd aan hoeveel versnellingsmeters 

worden bijgeplaatst, op welke plaatsen dat gebeurt en het tijdsbestek waarbinnen zij worden 
geplaatst. Indien versnellingsmeters dienen te worden bijgeplaatst, dienen deze in ieder geval 
binnen 9 maanden na afloop van de boring ter aansluiting op het KNMI-netwerk zijn aangeboden 
aan het KNMI. 
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4r 0009, 0010, 0015, 
0018, 0019, 0021, 
0022, 0023 
Onderlinge 

effecten meerdere 
gasvelden 

Zienswijze Indieners stellen dat op geringe afstand meerdere kleine gaswinningsvelden liggen en stellen dat 
het inschatten van risico’s in zijn geheel beoordeeld dient te worden door het SodM en TNO. 

  Antwoord In de beoordeling van een winningsplan wordt uitgegaan van een worst-case scenario. Voor wat 

betreft bodemdaling wordt in het geval bodemdalingskommen overlappen, de afzonderlijke daling 
die elk veld veroorzaakt bij elkaar opgeteld. De cumulatieve effecten van deze bodemdaling 
worden vervolgens beoordeeld. Het seismisch risico zoals bepaald voor de kleine velden (kans op 

beven en de maximale beving) kan niet bij elkaar opgeteld worden. Het veld met het grootste 
seismisch risico bepaalt wat de kans op een beving is en wat de maximale beving kan zijn in dat 
gebied.  
In figuur 6-10 in het winningsplan Weststellingwerf wordt de bodemdaling als gevolg van 
meerdere gasvelden in kaart gebracht. In tegenstelling tot bodemdaling, die resulteert in een 
bodemdalingskom aan het maaiveld die een grotere oppervlakte heeft dan het gasveld waardoor 
regionale effecten optreden doordat bodemdalingskommen van verschillende gasvelden 

interfereren, treden door drukval daarentegen bodemtrillingen in de meeste gevallen op binnen 

de contouren van het gasveld: “De drukval in het reservoir is de drijvende kracht achter het 
vrijkomen van seismische energie in een gasveld. Breuken worden geactiveerd door differentiële 
compactie en differentiële spanningen, die als gevolg van de drukdaling optreden in de 
reservoirs” (TNO-rapport 2012 R10198). De methode staat niet toe om nadelige seismische 
effecten van verschillende gasvelden te middelen. De minister stelt vast dat SodM en TNO advies 

hebben uitgebracht op het winningsplan, inclusief de seismische risicoanalyse. 

4s 0010, 0011 
Lage 
bebouwingsdichthe
id 

Zienswijze Indieners stellen dat in paragraaf 5.4 onder "Advies SodM" staat: "Vermilion verwacht, ook door 
de lage bebouwingsdichtheid, echter geen tot zeer beperkte schade bij eventuele bevingen". Een 
lage bebouwingsdichtheid is een vrijbrief om schade te veroorzaken. Dat is discriminatie van een 
bevolkingsgroep, discriminatie is bij de wet niet toegestaan en daarom een reden om dit ontwerp 

instemmingsbesluit winningsplan Weststellingwerf te vernietigen. 

  Antwoord 

 

De minister stelt vast dat de uitkomst van de Seismische Risicoanalyse afhankelijk is van de 
combinatie van de scores voor de invloedfactoren ondergrond en de invloedfactoren bovengrond. 
De invloedfactoren werken verzwarend op de weging. Zo wordt onder meer gekeken naar de 
samenstelling van de bodem, de aanwezigheid van dijken en de aanwezigheid van kwetsbare 
functies zoals ziekenhuizen. Eén van de invloedfactoren bovengrond is de bevolkingsdichtheid, 

oftewel het aantal inwoners per km2 waarbij ook rekening wordt gehouden met het type 
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bebouwing (bijv. de aanwezigheid van flats). Er is geen sprake van discriminatie. Er is slechts 
sprake van het in kaart brengen van de risicofactoren.  

4t 0014 

Onzekerheidsmarg
es 

Zienswijze Indiener stelt dat de uitspraken in het winningsplan met betrekking tot schade verwachtingen 

onjuist zijn met alle gevolgen van dien en dat als de grootte van het veld niet bekend is, de 
winningssnelheid onduidelijk is dan wel onbekend kan men de bodemdaling en seismische risico’s 
niet 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. Indiener stelt dat 
risico berekeningen van cruciaal belang zijn bij het effect van de voorgenomen winning op de 
veiligheid van de inwoners en de te verwachten schades aan bezit, milieu, natuur en 

waterhuishouding. Door alle aannames zijn deze volstrekt onzeker, niet betrouwbaar zijn en 
tegenstrijdigheden bevatten. 

  Antwoord De minister stelt vast dat op verzoek van SodM TNO de berekeningen van Vermilion heeft 
gecontroleerd. TNO acht de verwachte totale gecombineerde bodemdaling, rekening houdend met 
bodemdaling als gevolg van gaswinning uit omliggende gasvelden van 4 cm met het diepste punt 
boven het Weststellingwerf-West voorkomen realistisch. TNO heeft de input parameters voor de 

risicoanalyse voor de gasvelden rond Weststellingwerf gecontroleerd en stemt in met de 
resultaten. Ten aanzien van de onzekerheidsmarges, zoals gehanteerd in de 

bodemdalingsprognose in het winningsplan stelt de minister dat, om een conservatieve schatting 
te geven, het is gebruikelijk de zgn. P10 waarde te gebruiken. Dat is de waarde die met 90% 
zekerheid niet overschreden wordt. De getallen die in het winningsplan vermeld worden en de 
kaarten zijn gebaseerd op een realisatie die tot een conservatieve P10 daling leidt. Omdat 

indiener niet heeft aangegeven welke tegenstrijdigheden het winningsplan bevat, kan de minister 
hier niet op ingaan. De minister heeft omdat het voorkomen Weststellingwerf-West nog niet is 
aangeboord in artikel 2 van het instemmingsbesluit voorgeschreven dat Vermilion binnen zes 
maanden na afloop van de voorgenomen boring WSF-01-S1 de resultaten van deze boring, 
waaronder in ieder geval de gevolgen voor de verwachte bodemdaling en de SRA aan de minister 
zendt. Bij de resultaten wordt een actueel overzicht gevoegd van de jaarlijks te verwachten 

productie en een geactualiseerde SRA indien de resultaten van de boring hiertoe aanleiding 

geven. 

4u 0016, 0017 
Onveiligheid door 
schade 

Zienswijze Indieners stellen dat het oppompen van gas bodemtrillingen en schade aan gebouwen 
veroorzaakt. Groningers 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 
financiële en emotionele schade.  

Indieners stellen dat gaswinning tot allerlei vormen van schade leidt. Onder inwoners leidt dit tot 
grote zorgen. Daarom is dit een onwenselijke ontwikkeling.  
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  Antwoord De minister begrijpt de zorgen van inwoners en hecht belang aan een betere 
informatievoorziening en een transparante en adequate wijze van schadeafhandeling. De 
gaswinning bij Groningen en de gevolgen daarvan zijn echter onvergelijkbaar met die bij kleine 
velden (zie antwoord 4i). Er zijn stappen gezet om ongerustheid weg te nemen en het draagvlak 

te vergroten. Zo is de informatievoorziening verbeterd en wordt er gewerkt aan breed gedragen 
Landelijk protocol voor de afhandeling van schade (zie antwoord 4l).  
Het winningsplan is getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mijnbouwwet. De minister stelt 

naar aanleiding van het advies van de Tcbb vast dat bij de gaswinning Weststellingwerf bij een te 
verwachten totale bodemdaling van minder dan 4 cm redelijkerwijs geen schade aan gebouwen 
of infrastructuur te verwachten in of nabij het winningsgebied. Op basis van de SRA vallen alle 
deelvoorkomens in het winningsplan Weststellingwerf in de laagste risicocategorie, categorie I. 

Plaatsing in deze laagste risicocategorie I houdt in dat de kans op geïnduceerde bevingen en de 
schade als gevolg daarvan beperkt is. De minister is van oordeel dat de winning op een veilige 
wijze kan plaatsvinden. 

4v 0018 
Gevolgen voor 
pluimveebedrijf; 

schade 

Zienswijze Indiener is zelfstandig agrarisch ondernemer en heeft een pluimveebedrijf. Indiener zet zich 
maximaal in om het bedrijf goed te kunnen runnen. Omdat het bedrijf vlakbij de winlocatie is 
gevestigd maakt indiener zich ernstige zorgen over de activiteiten die daar gaan plaatsvinden. 

Het pluimveebedrijf heeft hoogwaardig fokmateriaal. De dieren die zich in de 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. 
Extra activiteiten van de gaswinning ziet indiener als een potentiele bedreiging voor het bedrijf. 
Lawaai, trillingen, bijzondere geluiden, geuren enz. kunnen de productie van onze kippen 
verstoren, met als gevolg enorme schade. 

  Antwoord De minister begrijpt de zorgen die door zienswijze indiener worden ingebracht. De door indiener 
gevreesde bovengrondse effecten hangen samen met de boring die vergund is in de 
omgevingsvergunning. Deze vergunning staat in deze procedure niet ter beoordeling. De 
beoordeling van het winningsplan ziet op de beoordeling van de effecten door de winning in 
termen van bodembeweging. De minister stelt naar aanleiding van het advies van de Tcbb vast 

dat bij de gaswinning Weststellingwerf bij een te verwachten totale bodemdaling van minder dan 

4 cm redelijkerwijs geen schade aan gebouwen of infrastructuur te verwachten in of nabij het 
winningsgebied. Op basis van de SRA vallen alle deelvoorkomens in het winningsplan 
Weststellingwerf in de laagste risicocategorie, categorie I. Plaatsing in deze laagste risicocategorie 
I houdt in dat de kans op geïnduceerde bevingen en de schade als gevolg daarvan beperkt is. De 
minister stelt vast dat in artikel 6:177, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de 
exploitant van een mijnbouwwerk aansprakelijk is voor schade als gevolg van beweging van de 
bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van dat werk. Dit betekent dat Vermilion als zij 
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gebruik maakt van haar vergunning, verplicht is eventuele door die gaswinning veroorzaakte 
schade te vergoeden. Dit geldt ook voor schade aan pluimveebedrijven. 

4w 0019 

Schade door De 
Hoeve beving 

Zienswijze Indiener stelt dat door de “De Hoeve-beving 2009” het huis schade heeft. Er is een scheur in de 

binnenmuur en kleine scheuren in slaapkamermuren. 

  Antwoord Vermilion heeft op basis van de Mijnbouwwet een zorgplicht ten aanzien van de uitvoering van 
zijn mijnbouwactiviteiten en moet maatregelen nemen om mijnbouwschade en onveilige situaties 

te voorkomen. Omwonenden die denken schade te hebben door bodembeweging als gevolg van 
de gaswinning van Vermilion, kunnen hun schadeclaim indienen bij Vermilion. Vermilion is 

wettelijk aansprakelijk voor schade door bodembeweging als gevolg van haar gaswinning. De 
schadeprocedure van Vermilion kunt u vinden op de website van Vermilion 
(www.vermilionenergy.nl/onze-verantwoordelijkheid/vermilion-en-schade-door-aardgaswinning/ 
schade-melden.cfm). 
Omwonenden kunnen ook contact zoeken met het landelijk loket mijnbouwschade van RVO. De 
medewerkers van het loket onderzoeken samen met u welke mogelijkheden er zijn om eventueel 
een schadeclaim in te dienen. Zie ook antwoord 4l ten aanzien van het op handen zijnde 

schadeprotocol. 

4x 0020 
Meting door 
Vermilion aan 
woningen 

Zienswijze Indiener stelt dat de voorgenomen winning tot een verdere zakking van de bodem leidt, als 
gevolg waarvan opstallen zoals woningen, bedrijven en ander vastgoed beschadigd kunnen 
raken, waarvan bij de afwikkeling en herstel de getroffen partijen aan hun lot worden 
overgelaten. Dit beeld geeft onvoldoende vertrouwen om te kunnen rekenen op ondersteuning en 

hulp als er schade ontstaat. Indiener heeft wel een brief van Vermilion ontvangen over eventuele 
metingen aan de woning. Verder is niets meer vernomen. Ook dit geeft weinig vertrouwen. 

  Antwoord De minister stelt vast dat in artikel 6:177, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat 
de exploitant van een mijnbouwwerk aansprakelijk is voor schade als gevolg van beweging van 
de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van dat werk. Dit betekent dat Vermilion als 
zij gebruik maakt van haar vergunning, verplicht is eventuele door die gaswinning veroorzaakte 

schade te vergoeden. De schadeprocedure van Vermilion kunt u vinden op de website van 

Vermilion (www.vermilionenergy.nl/onze-verantwoordelijkheid/vermilion-en-schade-door-
aardgaswinning/ schade-melden.cfm). De minister wijst erop dat de vraag of de 
mijnbouwactiviteit de oorzaak is van de geconstateerde schade ondanks deze bouwkundige 
opname onbeantwoord blijft. De minister stelt vast dat een bouwkundige opname aan gebouwen 
in een effectgebied dan ook maar van beperkte waarde is en in het algemeen niet aan te bevelen. 

Om het oorzakelijk verband tussen een gebouwschade en de mijnbouwactiviteit eenvoudiger te 
kunnen vaststellen, is de minister in het algemeen voorstander van een uitgebreidere monitoring 
van bodemtrillingen door versnellingsmeters zodat bij een aardbeving de locatie van de 
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bodemversnellingscontouren in het gebied nauwkeurig geografisch is te duiden (Kamerstukken II 
2018-2019, 32849, nr. 156). Dat Vermilion bouwkundige opnamen uitvoert in omliggende 
gemeenten is geen reden om deze opnamen voor te schrijven in dit instemmingsbesluit.  

4y 0021 
Aantasting 
garagebedrijf 

Zienswijze Indiener stelt dat in het algemeen het winningsplan in de nabije buurt een aantasting van het 
woon- en leefklimaat met zich meebrengt. In de afgelopen tijd heeft indiener reeds schade aan 
zijn woning en bedrijfspand door gaswinning in de omliggende gasvelden. Ook zijn scheuren 
waarneembaar in de vloer van de werkplaats en de showroom. De woning is niet ver verwijderd 

van de mijnbouwinrichting. Indiener vreest dan ook schade. Indiener stelt dat Vermilion geen 
concrete maatregelen worden genomen ter voorkoming van schade door bodembeweging. 
Indiener stelt dat er niet voldoende onderzocht is wat de effecten zijn van de gaswinning op de 

omgeving en in het bijzonder op woningen en bedrijven.  

  Antwoord De minister stelt naar aanleiding van het advies van de Tcbb vast dat bij de gaswinning 
Weststellingwerf bij een te verwachten totale bodemdaling van minder dan 4 cm redelijkerwijs 
geen schade aan gebouwen of infrastructuur te verwachten in of nabij het winningsgebied. Op 
basis van de SRA vallen alle deelvoorkomens in het winningsplan Weststellingwerf in de laagste 
risicocategorie, categorie I. Plaatsing in deze laagste risicocategorie I houdt in dat de kans op 

geïnduceerde bevingen en de schade als gevolg daarvan beperkt is. Op basis hiervan is er voor 
de minister geen aanleiding om nadere voorschriften op te nemen. De zienswijze heeft geen 

nieuwe aspecten ingebracht die aanleiding zijn de beoordeling bij te stellen. De minister stelt vast 
dat in artikel 6:177, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat de exploitant van een 
mijnbouwwerk aansprakelijk is voor schade als gevolg van beweging van de bodem als gevolg 
van de aanleg of de exploitatie van dat werk. Dit betekent dat Vermilion als zij gebruik maakt van 

haar vergunning, verplicht is eventuele door die gaswinning veroorzaakte schade te vergoeden. 
Indien u van mening bent dat u reeds schade lijdt kunt u contact zoeken met het landelijk loket 
mijnbouwschade van RVO. De medewerkers van het loket onderzoeken samen met u welke 
mogelijkheden er zijn om eventueel een schadeclaim in te dienen.  

4z 0022 
Schadeafhandeling 

verantwoordelijkhe
id 

Zienswijze Indiener stelt dat tijdens de informatiebijeenkomst door een vertegenwoordiger van de minister 
naar Vermilion werd verwezen voor afhandeling van mogelijke schades. Er moet een zelfstandig 

bestuursorgaan voor schadeafhandeling komen dat verantwoordelijk is voor de Mijnbouwwet en 
onder de minister werkt.  

  Antwoord De minister trekt zich de wijze waarop er met schademeldingen wordt omgegaan aan. Om die 
reden werkt de minister aan een landelijk protocol afhandeling mijnbouwschade (zie antwoord 
4l). Eerder heeft de minister om die reden het Landelijk loket Mijnbouwschade bij RVO geopend. 

Indien u van mening bent dat u reeds schade lijdt kunt u contact zoeken met dit landelijk loket 
mijnbouwschade van RVO. De medewerkers van het loket onderzoeken samen met u welke 
mogelijkheden er zijn om eventueel een schadeclaim in te dienen. 
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De minister stelt vast dat Vermilion als zij gebruik maakt van haar vergunning, verplicht is 
eventuele door die gaswinning veroorzaakte schade te vergoeden. Tevens is er ingevolge artikel 
135 van de Mijnbouwwet een Waarborgfonds mijnbouwschade. Op grond van artikel 137 van die 
wet kan een natuurlijke persoon bij wie schade is opgetreden als gevolg van mijnbouwactiviteiten 

onder omstandigheden in aanmerking komen voor schadevergoeding ten laste van het 
waarborgfonds, bijvoorbeeld als de betrokken mijnbouwondernemer failliet is verklaard of heeft 
opgehouden te bestaan. Gelet op deze wettelijke regelingen is voorzien in een adequate 

vergoeding van eventuele schade als gevolg van de gaswinning. De minister merkt op dat bij de 
beoordeling van een aanvraag voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen andere 
belangen spelen dan bij de beoordeling van een winningsplan 

  Conclusie Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is het ontwerp-instemmingsbesluit 
Weststellingwerf gewijzigd. De termijn van het plan van aanpak voort het plaatsen van 
versnellingsmeters wordt gekoppeld aan de diepboring en niet aan het in werking treden van het 
besluit. 

 

 
5 

   
Natuur en milieu 

5a 0002, 0016, 0017 
Gebruik 
chemicaliën 

Zienswijze Indiener stelt 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. 

  Antwoord De minister constateert dat er in het winningsplan geen activiteiten zijn beschreven op basis 
waarvan verwacht wordt dat er chemicaliën worden gebruikt om de gasproductie te stimuleren. 
Hydraulische stimulatie is op grond van dit winningsplan dan ook niet toegestaan. De druk in het 
gesteente is voldoende om het gas naar de productiebuis toe te laten stromen. De bovengrondse 
effecten van de mijnbouwinrichting, waaronder milieu, zijn in het kader van de 

omgevingsvergunning beoordeeld. 

5b 0007 

Verlies ecosysteem 

Zienswijze Indiener stelt dat het landschap met zijn ecosystemen verloren gaat. De bodemdaling gaat sneller 

waardoor de bodem uitdroogt. 

  Antwoord De minister is van oordeel dat deze zienswijze op een misverstand berust. Bij een bodemdaling 

vindt er geen evenredige daling plaats van het grondwater. Dat betekent dat er bij bodemdaling 
sprake zal kunnen zijn van een relatieve geringe grondwaterstijging die juist verdroging enigszins 
zou kunnen vertragen. 

5c 0006, 0009, 0010, 
0013, 0015, 0018, 
0019, 0023 

Zienswijze Indieners stellen zich zorgen te maken over bodemdaling en de effecten van de boring in het 
gebied, met name op de natuur. 
Indiener stelt dat overlast voor de flora en fauna ontstaat. 
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Effecten 
waterhuishouding 
op natuur 
 

Indieners stellen dat gaswinning effect heeft 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 in dit ontwerp instemmingsbesluit is te beperkt genomen en de inzichten 
zijn inmiddels toegenomen. De kansberekening 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. 

  Antwoord De minister merkt allereerst op dat de gaswinning plaatsvindt op een diepte van 2000 meter 

onder het maaiveld. De gaswinning zelf heeft daarmee geen effect op de waterhuishouding in de 
ondiepe ondergrond. De bodemdaling die door de gaswinning wordt veroorzaakt kan wel invloed 
hebben op de waterhuishouding. De minister merkt op dat, mede op basis van de adviezen van 

SodM en TNO, de bodemdaling in het diepste punt van de bodemdalingskom maximaal 4 cm zal 
bedragen en zeer geleidelijk afloopt in de vorm van een platte schotel. De minister constateert 
dat het Wetterskip Fryslân, voor wat betreft de waterhuishouding bij een bodemdaling tot 5 cm in 
de regel geen compensatie voor het watersysteem noodzakelijk acht. De instandhouding van de 
waterhuishouding is gericht op de bodemfuncties die de bodem heeft, waartoe ook natuurfuncties 
behoren. De minister constateert ook dat het Natura 2000-gebied op ca 4 km is gelegen van de 
gasvelden, waardoor de waterhuishouding van dit natuurgebied geen gevolgen zal ondervinden 

van deze gaswinning. De minister constateert dat de bodemdaling binnen de bodemdalingskom 

over de gehele periode van nihil tot maximaal enkele centimeters zal bedragen. Voor wat betreft 
de effecten van de ondergrondse boring vanuit de bestaande boorput naar het gasveld 
Weststellingwerf-West op de natuur, heeft in de omgevingsvergunning een nadere beoordeling 
plaatsgevonden. De boring behoort niet tot het beoordelingskader van dit winningsplan. 
Overigens merkt de minister in algemene zin op dat het de verantwoordelijkheid van Vermilion is 

om er voor te zorgen dat alle vereiste meldingen zijn gedaan en/of vergunningen in haar bezit 
zijn.  

5d 0009, 0010, 0015, 
0018, 0019, 0023 
Bodemverontreinig

ing door 

gaswinning 

Zienswijze Indieners stellen dat conform artikelen 34 en 36 van de Mbw een ontwerp instemmingsbesluit 
begeleid wordt 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, explosies, brand en milieuverontreinigingen. De milieuverontreinigingen laten zich 
samenvatten in verontreinigingen van de bodem, drinkwater, grondwater en de atmosfeer. De 
verontreinigingen hebben hun oorsprong tijdens het boorproces van de put. Hierbij verzoekt 
indiener de minister om in te gaan op deze risico’s. 

  Antwoord Het winningsplan is getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mijnbouwwet. De minister merkt op 
dat ook in eerdere procedures naar voren is gebracht dat er sprake is van lekkage en aangehaald 
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is dat er sprake zou zijn van registraties van de productie die in eerste instantie niet verklaarbaar 
waren. Onderzoek heeft echter uitgewezen dat er in die gevallen geen sprake is geweest van 
lekkages. De oorzaak valt te verklaren uit de omstandigheid dat eerst vanaf 2002 de jaarlijks 
gewonnen hoeveelheden nauwkeurig worden bijgehouden en worden gepubliceerd op NLOG.nl. 

De hoeveelheden gewonnen gas in de jaren daarvoor zijn niet digitaal beschikbaar. Een recent 
rapport over vermeende methaanlekkages uit het gasveld van Groningen is gezien de mogelijk 
ernst door SodM en TNO beoordeeld. Zowel de toezichthouder als TNO hebben geconcludeerd dat 

de beweringen zijn gebaseerd op foutieve analyses en ook niet worden onderbouwd door andere 
waarnemingen. In een enkel geval is er bodemverontreiniging ontstaan als gevolg van 
bovengrondse lekkages.  
 

Door de opbouw van de put is de integriteit van de put gewaarborgd. De minister wijst erop dat 
boorgaten worden voorzien van een geschikte stalen verbuizing, over voldoende afstand 
vastgehecht aan het omliggende gesteente met cement en daarna op deugdelijkheid getest. Zo is 
een boorgat opgebouwd uit verschillende series van verbuizingen met steeds een kleinere 
diameter naarmate het boorgat de diepte in gaat. Op geringere dieptes zijn er dus meerdere 
lagen staal en cement. Op de diepte van het reservoir is er nog maar een enkele gecementeerde 
stalen verbuizing. De stroming door de put verloopt niet door de verbuizing, maar door een 

opvoerbuis, die in de put is aangebracht en verankerd aan de verbuizing van de put. Het systeem 
van verbuizingen, opvoerbuis en cement wordt een put genoemd. Door de aanwezigheid van de 
opvoerbuis en de stalen verbuizingen die aan de buitenkant zijn voorzien van cement kan er geen 
vloeistof uittreden uit de put en indringen in aardlagen boven het reservoir. Drinkwatervoerende 
lagen worden beschermd door 2 tot 4 lagen staal en cement. Verontreiniging van watervoerende 
lagen langs deze route is zodoende uitgesloten omdat de integriteit van de put is gewaarborgd. 

Er zijn geen lekkages ten gevolge van de gaswinning vanaf de mijnbouwlocatie in Noordwolde 
bekend. Afdeling 8.3 van de Mijnbouwregeling (Regels bij aanleg van boorgaten alsmede gebruik 
en reparatie van putten) stelt zeer gedetailleerde regels en eisen, juist om te waarborgen dat 
geen enkele lekkage optreedt. Verder zijn alle putten goed bestand tegen de te verwachten 

effecten van de gaswinning. Met het "well integrity managementsysteem" kan een afwijking in de 
putten worden aangetoond. Het WIMS vormt een kapstok om een adequaat veiligheidsniveau te 
bereiken. 

In de SodM inventarisatie naar de integriteit van onshore putten in Nederland 
(www.sodm.nl/documenten/rapporten/2019/02/07/de-integriteit-van-onshore-putten-in-
nederland) stelt SodM dat het ontwerp van de putten in de gaswinning intrinsiek veilig is doordat 
de put twee of meer barrières kent. Er zijn geen combinaties van gebreken in de eerste èn 
tweede barrière geconstateerd die tot een substantieel lekpad kunnen leiden. SodM heeft in deze 
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inventarisatie geen putten gevonden die in een onveilige technische staat geproduceerd worden. 
SodM acht dat de risico’s bij de putten goed beheerst zijn. Eventuele gebreken in de gassector 
worden goed beheerst via de borging van de putintegriteit in het zorgsysteem. SodM houdt 
intensief toezicht op de integriteit van putten om verontreinigingen te voorkomen. De 

verontreinigingen waar indieners naar verwijzen hebben betrekking op andere gaswinningen dan 
het gasveld Weststellingwerf. 
Zodra een gasveld is uitgeput dient deze te worden gesloten, in vaktermen geabandonneerd, te 

worden. 
De Mijnbouwwet voorziet in een nauwkeurige regeling waarbij de operator een 
abandonneringsplan moet indienen. Het SodM houdt hier toezicht op. De operator blijft tot 30 
jaar na sluiting verantwoordelijk voor het gasveld. 

Voor de inrichting Weststellingwerf-01 is een omgevingsvergunning verleend (kenmerk DGETM-
EO / 15122268 van 21 oktober 2015). De effecten van de mijnbouwinrichting Wapse voor het 
milieuzijn daarmee reeds afgewogen.  
De vraag in hoeverre overtredingen hebben plaatsgevonden, staat in deze procedure niet ter 
beoordeling. De minister merkt op dat indiener doelt op zaken die zich hebben voorgedaan op 
andere winningslocaties of op activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden en niet op activiteiten 
die betrekking hebben op dit instemmingsbesluit. Uitsluitend de gaswinning in Weststellingwerf 

staat hier ter beoordeling. 

5e 0009, 0010, 0015, 
0016, 0017, 0018, 
0023 
Vervuiling 

drinkwater 

Zienswijze Indieners stellen dat de gevolgen voor het waterwingebied Oldeholtpade onvoldoende in beeld 
zijn gebracht. Kans op vervuiling van 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. 

  Antwoord Het winningsplan is getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mijnbouwwet. De minister merkt 
allereerst op dat er tussen het drinkwatergebied en de gasvelden op 2000 meter diepte 

ondoordringbare steenlagen zitten, waardoor het onmogelijk is dat gas en eventueel andere 

stoffen die zich op grote diepte bevinden de ondiepe ondergrond kunnen bereiken. Seismisch 
risico is in beeld als er in of langs de breuklagen in het gasveld grote drukverschillen ontstaan. 
Grote drukverschillen ten gevolge van gaswinning treden niet op langsbreuken die buiten een 
gasveld liggen. Tijdens een boring vinden geen drukverschillen plaats, bovendien wordt de locatie 
van de boring nauwkeurig afgestemd met SodM. De minister is dan ook van oordeel dat het 
seismisch risico bij een boring nihil is. 
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5f 0009, 0010, 0011, 
0015, 0016, 0017, 
0019, 0023 
Verstoring 

dassenburcht bij 
boorlocatie 

Zienswijze Indieners stellen dat 20 meter van de boorlocatie een hoofd dassenburcht waargenomen is. 
Overal zijn dassensporen gevonden. De kans dat de dassen worden verstoord en verjaagd is 
groot. Mochten de dassen desondanks blijven 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.  
Indieners stellen dat de omgeving bos en heidegebieden omvat die voor een gedeelte door 

Staatsbosbeheer worden beheerd. Het valt op dat in het ontwerp in paragraaf 5.5 wordt 
aangegeven dat de minister geen nadelig effect 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 Schapendrift 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 dit gebied vanwege het ontbreken van het Natura 2000-etiket niet als natuur wordt gezien is 
zeer eigenaardig en lijkt mij volstrekt onjuist. Dat in de directe omgeving van de 
gaswinningslocatie dassen huizen mag als bewijs voor de natuurlijke situatie gelden. Inbreuk op 
deze natuur door geluid, verlichting, toegenomen verkeer en bodemdaling is ongewenst. 

  Antwoord De minister merkt op dat de beoordeling van het winningsplan op grond van de Mijnbouwwet 

plaatsvindt en dat de toetsingsgronden in de Mijnbouwwet limitatief zijn. De gaswinning op 2000 
meter diepte onder het maaiveld die beoordeeld wordt in het winningsplan heeft geen invloed op 
maaiveld anders dan bodemdaling. Bodemdaling in het diepste punt van de gaswinning bedraagt 
nl. 4 cm in een periode van 10 jaar en dat komt neer op 4 mm per jaar. Aangezien de 
bodemdaling gelijkmatig verloopt en resulteert in een zeer platte schotel heeft dit op de omvang 

van een dassenburcht geen merkbare gevolgen. Een eventuele zeer geringe stijging van het 
grondwater zal door het Wetterskip Fryslân worden gecorrigeerd met een verlaging van het 
grondwaterpeil indien de bodemfuncties in het gedrang zouden komen. De bovengrondse effecten 
van de installatie zijn in het kader van de omgevingsvergunning beoordeeld. Was de 
gaswinningsinstallatie er eerder dan de dassenburcht, dan is er geen sprake van een verstoring 

aangezien de gaswinningsinstallatie als een bestaande installatie wordt aangemerkt. Dit geldt ook 
de overige natuurelementen waaraan de indieners refereren. Overigens merkt de minister in 

algemene zin op dat het de verantwoordelijkheid van Vermilion is om er voor te zorgen dat alle 
vereiste meldingen en/of vergunningen in hun bezit zijn.  

5g 0011 
Effecten toename 
geluid en licht op 
de natuur 

Zienswijze Indiener stelt dat het de vraag is wat voor effect de toegenomen activiteit op de 
gaswinningslocatie 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 
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omgeving van de gaswinningslocatie zal de toename van geluid en licht verwelkomen, ook deze 
verandering vormt een extra last voor de omgeving en in het bijzonder de natuur. 

  Antwoord Deze zienswijze valt buiten de reikwijdte van het instemmingsbesluit. Van de onderdelen die in 

het winningsplan beoordeeld worden kan het onderdeel bodembeweging mogelijk gevolgen 
hebben voor natuur en milieu. Het winningsplan heeft betrekking op verlening van instemming 
om het gas op ca. 2000 meter onder het maaiveld uit het gasveld te winnen. De installatie die de 
winning verzorgt staat bovengronds en voor die installatie geldt een omgevingsvergunning. De 

gaswinning zal ondergronds geen geluid veroorzaken dat bovengronds hoorbaar is. Voor zover er 
sprake is van geluidproductie en lichtwerking zal dit in de installatie plaatsvinden. Deze aspecten 
worden bij de omgevingsvergunning meegenomen.  Dit valt op dit moment niet aan te geven. 

Indien het geluid veroorzaakt wordt door de transportleidingen is dit een aspect wat geen 
toetsingsgrond is voor het instemmingsbesluit op het winningsplan. Het beheer van de 
gasleidingen is geregeld in andere vergunningen. Op basis van eerder verkregen gegevens van 
diverse mijnbouwlocaties wordt er echter geen buitengewoon hinder verwacht van laagfrequent 
geluid. Dat er een toename van de gaswinning zal plaatsvinden door het voornemen om gas te 
gaan winning uit een gasveld dat nog niet is aangeboord, past in het kabinetsbeleid voor de 
winning van gas uit de kleine velden, aangezien voor het gehele gebied een winningsvergunning 

is afgegeven. Voor de inrichting Weststellingwerf-01 is een omgevingsvergunning verleend 

(kenmerk DGETM-EO / 15122268 van 21 oktober 2015). De bovengrondse effecten van de 
mijnbouwinrichting zijn in het kader van de omgevingsvergunning beoordeeld. 

5h 0020 
Gevolgen 

waterstand, meer 
CO2 uitstoot 

Zienswijze Indiener stelt dat de voorgenomen winning tot een verdere zakking van de bodem leidt, als 
gevolg waarvan verdere daling van het grondwaterpeil noodzakelijk wordt in verband met het 

drooghouden van de agrarische gronden op last van het waterschap. Indiener stelt dat de zakking 
die zonder meer gaat optreden, ook gevolgen zal hebben voor de waterstand, die relatief zal 
stijgen. Dit zal leiden tot een verdere verlaging 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 vervening 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. 

  Antwoord De minister deelt voor een groot deel de redenering van indiener. De gevolgen van de geringe 
bodemdaling zijn dan ook in deze zin onderzocht. Allereerst is van belang dat de bodemdaling 
van maximaal 4 cm over een periode van 10 jaar, mede op basis van de adviezen van SodM en 
TNO, zeer gelijkmatig zal plaatsvinden in de vorm van een heel platte schotel. In de tweede 

plaats constateert de minister dat deze zienswijze vreest voor een verstoring van de 
waterhuishouding. De instantie die verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in een gebied is 
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het waterschap en dat is in dit geval het Wetterskip Fryslân. De waterschappen zijn wettelijke 
adviseur bij winningsplannen. Het Wetterskip heeft in haar advies aan de minister aangegeven 
dat een bodemdaling van maximaal 5 cm geen, dan wel geen onoverkomelijke bezwaren oplevert 
voor de waterhuishuisding in dit gebied. Mocht het Wetterskip eventueel extra maatregelen 

moeten nemen ten gevolge van bodemdaling door gaswinning – maar dat wordt niet verwacht – 
dan zal Vermilion als operator de kosten daarvoor aan het Wetterskip moeten vergoeden. Voor 
zover  sprake van verdroging kan zijn bij gaswinning, zal dat niet dan wel nagenoeg niet 

merkbaar zijn. Immers de bodemdaling zal zeer geleidelijk over een groot oppervlak plaatsvinden 
en daarmee zal ook de relatieve grondwaterstijging zeer gelijkmatig plaatsvinden en meer nog 
afnemen naarmate de afstand tot het diepste punt van de bodemdaling toeneemt. Aan de randen 
van de bodemdalingskom waar nog een relatieve stijging zou kunnen plaatsvinden, maar dan is 

er sprake van een stijging van een millimeter, is het verhang tussen de grondwaterspiegel buiten 
de bodemdalingskom en binnen de bodemdalingskom dermate gering dat de minister tot het 
oordeel komt dat er geen sprake zal zijn van verdroging. 

  Conclusie De zienswijzen met betrekking tot natuur en milieu geven de minister geen aanleiding om het 
ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan Weststellingwerf te wijzigen. 

 

 
6 

   
Overig 

6a R025, R026, 0004, 

0006, 0009, 0010, 
0015, 0016, 0017, 
0018, 0019, 0020, 
0023 
Niet omgevings-
vergunning, 
toename 

gaswinning, 

informatie delen, 
afstemmings-
programma 

Zienswijze 

 

Indieners stellen dat het er op lijkt dat er in de omgeving een flinke toename aan gaswinning is. 

De toename van nieuwe of gewijzigde winningsplannen in de afgelopen 2 jaar in de gemeente 
Weststellingwerf is aanzienlijk. Volgens het kleine velden beleid leidt de vermindering van de 
productie in Groningen niet tot een toename bij de kleine velden. De minister geeft hiertoe in het 
ontwerp instemmingsbesluit aan dat meerdere adviezen niet betekent dat de gaswinning uit de 
kleine velden toeneemt. Indiener vindt dat de minister dit erg gemakkelijk stelt. Indiener 
ontvangt van de minister graag een cijfermatige onderbouwing waaruit blijkt er geen sprake is 
van een toename aan gaswinning in de gemeente Weststellingwerf op dit moment en in de 

toekomst. 

Indieners stellen dat de overheid het klimaatakkoord van Parijs heeft ondertekend, en plannen 
maakt voor het beëindigen van aardgasgebruik. 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. Indieners vragen de minister dit ontwerp instemmingsbesluit winningsplan 

Weststellingwerf te vernietigen. 
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Indieners stellen dat de minister afbouw van gaswinning uit de kleinere velden heeft beloofd en 
er is toegezegd dat afbouw van gaswinning uit het Groninger gasveld niet hoeft te worden 
gecompenseerd door de kleine gasvelden. 

  Antwoord De minister betreurt het dat er misverstanden bestaan over de invulling van het rijksbeleid tot 
afbouw van de gaswinning op het Nederlandse vasteland. De gaswinning in Nederland wordt 
afgebouwd. Voor de wijze waarop dit gebeurt, moet onderscheid worden gemaakt tussen de 
gaswinning in het Groningenveld en gaswinning uit de kleine velden. Gelet op de gevolgen van de 

decennialange gaswinning uit het Groningenveld heeft het kabinet besloten tot een versnelde 
afbouw van deze gaswinning, die uiterlijk in 2030 moet zijn afgerond. Daartoe neemt de minister 
jaarlijks besluiten waarin een afname van de maximale winning in het komende jaar wordt 

vastgelegd. Deze maximale hoeveelheden worden jaarlijks afgebouwd. 
Voor de winning van gas uit de kleine velden heeft het kabinet ook reeds besloten tot afbouw 
door geen nieuwe opsporingsvergunningen op landlocaties te verlenen. Daardoor worden er geen 
nieuwe gebieden meer opengesteld om gasvelden op te sporen. Hiermee is een natuurlijk verloop 
ingezet die er toe zal leiden dat er over enkele decennia geen gas meer gewonnen wordt op land. 
Daarmee is er ook sprake van afbouw van gaswinning uit de kleine velden. 
In het regeerakkoord is tevens expliciet opgenomen dat bestaande rechten en vergunningen 

blijven bestaan. Dat betekent dat Vermilion die beschikt over een winningsvergunning voor dit 

gebied, nog vergunningen kan aanvragen voor de in dat gebied aanwezige gasvelden zoals het 
onderhavige gasveld Weststellingwerf. 
Van een toename van gaswinning uit de kleine velden, omdat de winning uit het Groningenveld 
versneld wordt afgebouwd is dan ook geen sprake. Zolang en in zoverre dat nodig is om 
tegemoet te komen aan de Nederlandse gasvraag wil de minister in dat kader gas winnen in 

eigen land, waar en voor zover dit veilig kan voor bewoners en omgeving (Kamerstukken II 
2017-2018, 33529, nr. 469). 

6b R025, R026, 0004, 
0006, 0009, 0010, 
0015, 0016, 0017, 

0018, 0019, 0020, 

0023 
Informatieavond 

Zienswijze. 
 

Indieners stellen dat de communicatie over de gaswinning 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. Indiener hoopt dat 

dit slechts schijn is. 

  Antwoord De minister hecht grote waarde aan een transparante voorlichting over gaswinningen aan 
gemeenten en omwonenden, waarbij ieder van de partijen, waaronder de operator, zijn eigen 
aandeel en verantwoordelijkheid neemt. De minister betreurt het dat er over de informatieavond 

misverstanden zijn ontstaan en dat de verwachtingen van bezoekers niet met het doel zijn 
overeengekomen. De actieve informatievoorziening heeft plaatsgevonden in de gemeenten 
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binnen het beïnvloedingsgebied van de gaswinning, te weten de gemeenten Weststellingwerf en 
Ooststellingwerf. Beide gemeenten zijn gelegen in de provincie Fryslân.  

6c R025, R027 

Lusten en lasten 

Zienswijze. 

 

De gemeenten stellen dat gaswinning gepaard kan gaan met nadelige gevolgen voor inwoners 

door hinder, overlast en schade aan eigendommen. De gemeenten stellen daarbij dat de minister 
in het ontwerp instemmingsbesluit verwijst 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. De 

gemeenten hebben inzake de ontwikkelingen op de locatie Noordwolde geen gesprekken gevoerd 
met Vermilion over een project-afstemmingsprogramma en/of afspraken gemaakt over de wijze 
van invulling van de bijdrage van Vermilion aan de omgeving. De teksten van de minister en de 

gedragscode zijn richtinggevend en weinig concreet. Nadat de minister het instemmingsbesluit 
heeft genomen kan de minister uitvoering van de gedragscode niet afdwingen. Indiener verzoekt 
dan ook om een project-afstemmingsprogramma op te stellen voordat het instemmingsbesluit 
wordt genomen. De gemeenten dringen aan op een concrete invulling van maatschappelijke 
baten in het winningsgebied.  

  Antwoord De minister stelt vast dat hoofdstuk 7 van de “Gedragscode gaswinning kleine velden” afspraken 

bevat over de maatregelen (lusten) in de omgeving van een mijnbouwlocatie Genoemd hoofdstuk 
bevat afspraken over hoe geheel nieuwe ontwikkeling (aanleg nieuwe locaties) met de omgeving 

worden afgestemd. Enerzijds kunnen waar mogelijk lokale of regionale ondernemers betrokken 
worden in de uitvoering van een project en anderzijds stelt de initiatiefnemer kennis en middelen 
beschikbaar om een positieve bijdrage aan de omgeving te leveren. Per project wordt dit in 
samenspraak met de omgeving uitgewerkt in een Project-afstemmingsprogramma. Naast project-

afstemming bij geheel nieuwe ontwikkeling hecht de minister ook belang aan maatschappelijke 
betrokkenheid van de mijnbouwbedrijven in de omgeving van hun bestaande projecten. 
Het is aan Vermilion om in overleg met de omgeving concrete invulling te geven van 
maatschappelijke baten in de omgeving. Echter, dit is geen grond waarop het winningsplan (op 
grond van artikel 36 van de Mijnbouwwet) wordt getoetst. De minister zal daarom geen 
voorwaarde opnemen in het instemmingsbesluit. 

6d R026, 0021 
Onrust, zorgen 

Zienswijze. 
 

Indieners stellen dat door de situatie met het Groningenveld er veel onrust heerst onder de 
inwoners. Niet alleen in Weststellingwerf, ook bij de gasvelden zoals Blije, Surhuisterveen, 
Earnewâld, Heerenveen, Drachten, Rottum, Franeker en Wijnaldum heerst onrust en wantrouwen 
tegenover gevolgen van bodemdaling en het risico op seismische activiteit door gaswinning en 
daarmee ook wantrouwen tegen de minister. 
Indiener stelt dat de gaswinning tot enorme onzekerheid, onrust en zorgen leidt. Met het 

ontwerp-instemmingsbesluit worden deze zorgen niet weggenomen. 
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  Antwoord De minister is zich bewust van de zorgen van inwoners en hecht belang aan een betere 
informatievoorziening. De gaswinning bij Groningen en de gevolgen daarvan zijn echter 
onvergelijkbaar met die bij kleine velden (zie antwoord 4i). De informatievoorziening wordt 
voortdurend verbeterd. De minister organiseert informatiemarkten om omwonenden te 

informeren over het winningsplan en de procedure. De minister houdt de opzet van deze 
informatiemarkten tegen het licht en verbeterd deze waar nodig. Daarnaast is de minister bezig 
met het invoeren van een landelijk schadeprotocol voor de gaswinning uit kleine velden (zie 

antwoord 4e). 
In artikel 36, eerste lid, van de Mijnbouwwet is limitatief bepaald op welke gronden de minister 
kan weigeren om met het winningsplan in te stemmen: 
Indieners wijzen op de ongerustheid die zou bestaan bij inwoners bij gasvelden in 

Weststellingwerf en op andere plaatsen in Friesland. Deze noties kunnen gezien het hiervoor 
geschetste wettelijk kader niet rechtstreeks een rol spelen bij de besluitvorming door de minister. 
Bij de toetsing gaat het om de vraag of de minister kan besluiten dat geen van de vier in artikel 
36, eerste lid, opgenomen criteria aanleiding geeft voor het weigeren van instemming met het 
winningsplan. De belangen van de inwoners komen aan de orde bij het belang van de veiligheid 
en het voorkomen van schade. Het ontbreken van draagvlak op lokaal niveau is echter niet 
zonder meer beslissend voor de te maken belangenafweging.  

6e R026 
Herstel 
vertrouwen, 
maatschappelijke 
impact 

Zienswijze. Indiener stelt dat de stap die de minister nu overweegt niet helpt bij het herstel van vertrouwen 
en het wegnemen van onrust. Dit staat haaks op het omgevingsproces Ternaard. Het 
omgevingsproces is door de minister bedoeld als initiatief om een andere en betere aanpak te 
vinden bij nieuwe voorgenomen gaswinningen. Met de aanpak in Weststellingwerf gaat de 
minister op de oude voet door en gaat de minister voorbij aan de maatschappelijke impact van 

het Groningenveld in de rest van Nederland waar gas wordt gewonnen. 

  Antwoord De minister is in 2016 met een aantal pilots begonnen met het oog op het beter betrekken van 
omwonenden en andere lokale belangengroepen bij energieprojecten die vallen onder de 
Rijkscoördinatieregeling (RCR). Doel van deze pilots is om te experimenteren met instrumenten 
uit de nieuwe Omgevingswet, in het bijzonder de instrumenten die gericht zijn op participatie. 

Hierbij worden omwonenden en andere belanghebbenden gericht geïnformeerd en betrokken in 

de voorbereiding van de besluitvorming. Deze inbreng komt als een expliciet en herkenbaar 
onderdeel terug in de besluitvorming. Een van deze pilots gaat over de voorgenomen gaswinning 
rondom Ternaard. De andere projecten zijn Windpark Zeewolde en de netverbinding Hollandse 
Kust-Zuid. Op deze manier ontstaat er een goed beeld van de uitdagingen bij verschillende 
energieprojecten en kunnen er tegelijkertijd over en weer lessen worden geleerd. De minister 
merkt op dat bij het vaststellen van lokaal draagvlak bij de pilotprojecten het niet gaat om een 
eenvoudig ja of nee met betrekking tot de voorgestelde gaswinning. Het omgevingsproces is erop 
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gericht vast te stellen welke ontwikkelingen in het gebied voorzien zijn en in hoeverre de 
gaswinning deze ontwikkelingen in de weg staat, of ontwikkelingen elkaar kunnen versterken, of 
dat ontwikkelingen plaatsvinden waar gaswinning geen onderdeel van uitmaakt. Deze informatie 
betrekt de minister bij de te maken afweging. 

 In tegenstelling tot de gaswinning rondom Ternaard is de gaswinning bij Weststellingwerf geen 
pilotproject dat valt onder de RCR. Bovendien is het pilotproject bij Ternaard nog niet afgerond. 
Dit neemt niet weg dat de minister belang hecht aan de belangen van omwonenden en andere 

lokale belangengroepen. De minister heeft mede om die reden een informatiebijeenkomst op 9 
april 2019 in Noordwolde georganiseerd. 

6f R026, R027, 0002, 

0003, 0004, 0007, 
0009, 0010, 0015, 
0016, 0017, 0018, 
0019, 0020, 0023 
Energietransitie, 
alternatieven, 
afbouw 

intensiveren, 

klimaatveranderin
gen 

Zienswijze. 

 

Indieners stellen dat nieuwe, meer of langere gaswinning niet thuis hoort in een tijd van 

energietransitie. Het vermogen om de innovatie te realiseren is niet te onderschatten. Nieuwe 
gaswinning past niet binnen de duurzame ambities. Indieners hebben zelf al flink geïnvesteerd in 
zonnepanelen om het gasverbruik aanzienlijk te verlagen. De provincie Fryslân zet in op 
alternatieve vormen van energie zoals geothermie. Gaswinning overbodig is omdat men in 
Nederland naar waterstof toe moet. In Nederland koopt men massaal zonnepanelen en men gaat 
van het gas af moet terwijl er overal in deze omgeving naar gas wordt geboord. 
Indieners stellen dat verdere gaswinning in Nederland niet noodzakelijk is in verband met de 

import uit bronnen buiten Nederland. Men moet stoppen met investeringen in de fossiele energie. 

Gaswinning leidt tot problemen. Dat 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.  
Er zullen steeds meer periodes van langdurige droogte voorkomen. Door opwarming van de aarde 
smelten onze gletsjers. Door de opwarming worden veel planten- en diersoorten bedreigd. Het 

Noordpoolgebied warmt al jaren drie- tot viermaal sneller op dan de rest van de aarde, mede 
door afnemende ijs- en sneeuwhoeveelheden.  

  Antwoord De minister constateert dat de indieners de transitie naar duurzame energie onderschrijven. De 
minister onderschrijft daarbij niet de opvatting dat dit momenteel al kan leiden tot een 
onmiddellijke afbouw van de gaswinning. Huishoudens en bedrijven in binnen- en buitenland zijn 

momenteel nog afhankelijk van Nederlands gas en de daarmee onlosmakelijke leveringszekerheid 

is in de Mijnbouwwet verankerd en onlangs onderschreven door de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State in de uitspraak van 3 juli 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:2217). De overgang 
naar duurzame energie kost enerzijds tijd en de afbouw van de gaswinning moet dan ook 
geleidelijk plaatsvinden. Het kabinet stimuleert daarbij de overgang naar duurzame energie daar 
waar mogelijk is. 
Meer import van gas waardoor de afbouw van de winning van gas uit de Nederlandse bodem 
sneller zou kunnen plaatsvinden heeft niet de voorkeur aangezien import van gas een grotere 



 
Nota van Antwoord zienswijzen wijziging winningsplan Weststellingwerf | kenmerk 19123925 

 

43 

 

CO2 uitstoot teweeg brengt dan de winning van gas uit de Nederlandse bodem. Dat zou weer 
haaks staan op het streven naar duurzame energie, waar ook deze indieners voorstander van 
zijn. Zolang en in zoverre dat nodig is om tegemoet te komen aan de Nederlandse gasvraag wil 
de minister in dat kader gas winnen in eigen land, waar en voor zover dit veilig kan voor 

bewoners en omgeving (Kamerstukken II 2017-2018, 33529, nr. 469). 

6g 0006 
Export van gas 

Zienswijze Indiener begrijpt dat het gas dat hier gewonnen wordt, voor de export is bestemd en de baten 
dus niet bij de bewoners terecht komen. 

  Antwoord De minister stelt vast dat geen onderscheid kan worden gemaakt tussen gas uit Weststellingwerf 
en overige gasvelden en daarbij ook geen onderscheid kan worden gemaakt van het gas dat 

wordt geëxporteerd en dat wordt afgenomen op de interne markt. De minister stelt vast dat in 
het gasveld Weststellingwerf en de meeste andere kleine velden hoogcalorisch gas (H-gas) wordt 
gewonnen. Ongeveer tachtig industriële grootverbruikers in Nederland gebruiken momenteel dit 
H-gas. Het Nederlandse H-gas wordt al enkele jaren aangevuld met geïmporteerd gas. 
Buitenlands H-gas komt naar Nederland via pijpleidingen uit Rusland en Noorwegen. En via de 
Rotterdamse Haven uit landen als Qatar en Algerije, in de vorm van vloeibaar aardgas (LNG). Dit 
wordt als hoogcalorische gas op het H-gasnet ingevoerd. Wanneer H-gas veilig kan worden 

gewonnen is het wenselijk dit uit de Nederlandse bodem te winnen. Nederland is dan minder 
afhankelijk van H-gasimport en de schonere winning in Nederland en beperking van transport 

beperkt ook de met de winning samenhangende mondiale uitstoot van CO2. 

6h 0007 
Invloed droogte en 

regenval 

Zienswijze Indiener vraagt zich af wat de invloed is van de huidige droogte en regenval op de grondlagen in 
de aarde.  

  Antwoord Het reikt te ver buiten de scope van dit instemmingsbesluit om deze algemene vraag te 
beantwoorden.  

6i 0011 
Gaswinningsput; 

scheiding gas en 
andere 

vloeistoffen; 
toename verkeer 

Zienswijze Indiener stelt dat de gaswinningsput gelegen is aan de Schapendrift in Noordwolde, een zeer 
rustige, betrekkelijk weinig gebruikte weg.. Aangenomen moet worden dat de afvoer van 

meegeproduceerd water tot het einde van de winning dagelijks zal plaatsvinden. Ook regelmatige 
controle en onderhoud zal plaatsvinden. 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. 

  Antwoord Transport van en naar de boorinstallatie maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning en 
maakt geen onderdeel uit van het toetsingskader van het instemmingsbesluit. De minister 
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constateert dan ook dat dit geen aspect is die bij het instemmingsbesluit moet worden 
meegenomen. 

6j 0012 

Beslissing op grote 
onzekerheden is 
fout 

Zienswijze Indiener stelt dat zolang al de onzekerheden omtrent aardbevingen, bodemdaling, schade aan de 

natuur, schade aan huizen, waardevermindering van bezittingen grote vraagtekens blijven, zal 
een positieve beslissing op deze plek voor gaswinning te gaan een hele grote fout gaan worden, 
met weer grote gevolgen. 

  Antwoord De minister merkt op dat in de afgelopen decennia veel kennis is opgedaan over 

mijnbouwactiviteiten. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen van Europa en 
daarbuiten. Dit heeft er toe geleid dat er modellen zijn ontwikkeld waarin alle relevante data zijn 

verwerkt die op de gaswinning van invloed zijn. Daarmee kunnen zowel aannames worden 
onderbouwd over de maximale bodemdaling als het seismisch risico worden berekend.  

6k 0013 
Zorgen 
omgevings-

vergunning 

Zienswijze Indiener stelt dat de omgevingsvergunning zorgen baart. Geen burger heeft de instemming 
hiervoor gezien of begrepen, niets over gehoord van de gemeente of overheid 24/7 minimaal 3 
maanden lang activiteiten en overlast, zeker voor de direct omwonende is dit onacceptabel. 

Indiener wil daar voor gecompenseerd worden. Het ter inzage van het winningsplan heeft meer 
aandacht gekregen dan de omgevingsvergunning. Indiener vraagt zich af waarom deze keuze is 
gemaakt, terwijl de overlast enorm is. 

   Antwoord De omgevingsvergunning is conform de wettelijke procedure verleend en het ontwerpbesluit en 
definitieve besluit is op de wettelijk voorgeschreven wijze gepubliceerd en ter visie gelegd. Alleen 
bij winningsplannen worden voor de omwonenden informatieavonden georganiseerd.  

6l 0016, 0017 
Besluit strijdig met 
Mbw 

Zienswijze Indieners stellen dat het ontwerp instemmingsbesluit tegenstrijdig met de Mijnbouwwet is en 
onjuistheden bevat. Verdere onderbouwing wordt reeds ruimschoots gegeven in de zienswijze 
van andere belanghebbenden 

  Antwoord Aangezien de indieners niet aangeven waar volgens hen de tegenstrijdigheden, respectievelijk de 

onduidelijkheden met de Mijnbouwwet zitten, ziet de minister geen mogelijkheden om hier verder 
op in te gaan. 

6n 0022 
Mer verplicht bij 

proefboring 

Zienswijze Indiener stelt dat voor de nieuwe proefboring een omgevingsvergunning met een milieu-effect-
rapportage nodig is. Voor zover bekend, heeft Vermilion deze niet voor de perforatie in een 

nieuwe gesteentelaag en ook niet voor de nieuwe putaftakking naar Weststellingwerf-West. 

  Antwoord Voor de boorput die verbonden is aan de boorinstallatie is een omgevingsvergunning vereist. 
Vermilion beschikt over een winningsvergunning en de boorput van waaruit de boring zal 
plaatsvinden is opgenomen in de omgevingsvergunning van de boorinstallatie. Het Besluit 
milieueffectrapportage geeft voor mijnbouwactiviteiten aan dat een milieueffectrapportage 
verplicht is bij verlening van een omgevingsvergunning in gevallen waarin de activiteit betrekking 
heeft op een gewonnen hoeveelheid van meer dan 500.000 m3 aardgas per dag. Op grond van 
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het Besluit milieueffectrapportage is de plicht voor een milieueffectrapportage niet van toepassing 
op instemmingsbesluiten bij winningsplannen. 

  Conclusie De overige zienswijzen geven de minister geen aanleiding om het ontwerp-instemmingsbesluit 

met het winningsplan Weststellingwerf te wijzigen. 

 


