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Excellentie, Bijlage(n)

Op 28 mei 2019 vroeg u mij om advies over een addendum op het winningsplan 
Nieuwehorne, dat door Vermilion Netherlands N.V. (verder: Vermilion) aan u is 
toegestuurd.

Vermilion geeft hiermee gevolg aan een voorwaarde die in mijn advies over dit 
winningsplan (kenmerk 17109875) stond. Omdat er nog geen proefboring was 
gedaan, bevatte dit winningsplan nogal veel onzekerheid. Na de boring kon meer 
duidelijkheid komen over de te verwachten effecten van de winning.

Uit dit addendum blijkt, dat één van de lagen waarin gas zou kunnen worden 
gevonden (de Rotliegend laag), geen produceerbaar gas bevat. Daardoor zijn de 
verwachte effecten kleiner dan de maxima uit het winningsplan. De bodemdaling 
veroorzaakt door mogelijke winning uit de Rotliegend laag wordt niet langer 
verwacht. De aangepaste verwachting is dat de daling minder dan 2 cm wordt. 
Ook vervalt één van de lagen waarvan de seismische risico's beoordeeld zijn.

De effecten zijn kleiner dan de effecten die beschreven staan in het winningsplan 
waarmee u heeft ingestemd. Ik zie dan ook geen reden mijn advies aan te 
passen. Met dit addendum heef Vermilion op goede wijze invulling gegeven aan 
hetgeen ik u heb geadviseerd.

Met vriendelijke groet.

Inspecteur-generaal der Mijnen
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Betreft Advies over addendum winningsplan Nieuwehorne 

Excellentie,

Hierbij treft u mijn advies over het addendum op het winningsplan Nieuwehorne, 
dat door Vermilion Netherlands N.V. (verder: Vermilion) aan u is toegestuurd. Op 
grond van het addendum zie ik geen reden mijn eerdere advies aan te passen.

Toelichting
Vermilion heeft in mei 2017 het winningsplan Nieuwehorne ingediend. Omdat er 
nog geen proefboring was gedaan, bevatte dit winningsplan veel onzekerheid.

Ik heb u in reactie op dit winningsplan geadviseerd (kenmerk 17109875) om 
Vermilion te verzoeken om een aanvulling na aanboren van het gasveld. Dan kon 
er meer duidelijkheid komen over de te verwachten effecten van de winning.

Vermilion heeft dit addendum bij u ingediend. Op 28 mei 2019 heeft u gevraagd 
of dit addendum reden geeft mijn advies aan te passen.

Veranderingen in de effecten van de winning?
Uit het addendum blijkt dat één van de lagen waarin gas zou kunnen worden 
gevonden (de Rotliegend laag) geen produceerbaar gas bevat. Daardoor zijn de 
verwachte effecten kleiner dan de maxima uit het winningsplan. Er is geen 
winning uit de Rotliegend laag, dus deze laag draagt niet langer bij aan de 
verwachte bodemdaling en het seismisch risico. De bodemdaling die nog verwacht 
wordt, is nu minder dan 2 cm. De seismisch risico classificatie verandert niet.

Conclusie
De effecten zijn kleiner dan de effecten die beschreven staan in het winningsplan 
waarmee u heeft ingestemd. Ik zie dan ook geen reden mijn advies aan te passen.

Met vriendelijke groet, 
de Inspecteur-generaal der Mijnen
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