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Geachte heer 

Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion), heeft op 30 november 2018 een aanvulling op 
het winningsplan Vinkega ingediend bij de Minister van Economische Zaken en Klimaat genaamd 
“Winningsplan Vinkega - Addendum” (hierna: het addendum).

Dit addendum geeft een gewijzigde bodemdalingsvoorspelling en een beoordeling van de effecten 
van deze wijziging. De wijziging houdt concreet in dat de dalingscontour verder naar het zuidoosten 
loopt dan in het winningsplan uit 2016 is aangegeven.
Voor het overige zijn er geen veranderingen ten opzichte van het bestaande winningsplan: de 
maximaal toegestane winningsduur en het maximaal te winnen volume aan aardgas blijven 
ongewijzigd.
De gaswinning op locatie Vinkega ligt nu stil, in afwachting van de inwerkingtreding van het 
addendum.

Met uw brief van 27 september 2019 stelt u ons in de gelegenheid advies uit te brengen op het door u 
opgestelde concept instemmingsbesluit op het addendum. Het indienen van advies is mogelijk tot 
uiterlijk 18 november a.s.

De behandeling van uw adviesverzoek hebben wij afgestemd met Provincie Frysiân, Provincie 
Drenthe, provincie Overijssel, Waterschap Drents-Overijsselse Delta, Wetterskip Frysiân en de 
gemeenten Westerveld en Steenwijkerland.

Wij hebben de volgende adviezen c.q. vragen en opmerkingen.

Negatief gemeentelijk beleid gaswinning.
De gemeenteraad heeft op 11 juni 2019 nieuw beleid vastgesteld voor gaswinning. Hoofdlijn van het 
nieuwe beleid is dat Weststellingwerf geen medewerking meer wil verlenen aan ontwikkelingen op het 
gebied van gaswinning, omdat dit niet past;

• bij ons streven naar verduurzaming;
• binnen de energietransitie;
• in ons beeld van het afbouwen van gaswinning in Nederland.
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Het addendum is nodig om de gaswinning conform het winningsplan uit 2016 (weer) te kunnen starten 
Nieuwe ontwikkelingen gericht op gaswinning passen niet in het beleid van de gemeente. Primair 
adviseren wij u om die reden het addendum af te wijzen.

Ontwikkeling voldoet niet aan het Voorzorgsbeginsel
De nieuwe dalingskom geeft een (aanzienlijke) maximale bodemdaling van 5 cm weer. Deze 
bodemdaling kan leiden tot schade. Veiligheid moet wat de gemeente betreft boven alles gaan. De 
ontwikkeling voldoet daarmee niet aan het voorzorgsbeginsel. Wij adviseren u daarom het addendum 
af te wijzen.

Opname nieuwe contour in het winningsplan.
Uw instemmingsbesluit op het winningsplan Vinkega uit 2016 is van 11 juli 2018. Vermilion heeft 
aangegeven dat ruim voor instemming op het winningsplan de gegevens ten aanzien van de onjuiste 
bodemdalingsvoorspellingen al beschikbaar waren. Waarom heeft u de aangepaste contour niet 
meegenomen in het winningsplan Vinkega? Op het moment van instemming had u de nieuwe 
gegevens kunnen/ moeten hebben. Deze vraag rijst temeer aangezien de gaswinning vanuit 
gaswinlocatie Vinkega al stil ligt sinds het voorjaar van 2018.
De lopende beroepszaken tegen het winningsplan zijn zeer recent afgewezen. Gedurende de 
behandeling van het beroep bent u al wel gestart met het addendum. U creëert een onduidelijk situatie 
door deze beide procedures parallel te laten lopen.

Bodemdaling
Het addendum is nodig vanwege de bodemdalingscontour die, naar nu blijkt, verder naar het 
zuidoosten loopt. Het is de eerste keer dat in onze gemeente een addendum nodig blijkt te zijn 
vanwege een onjuiste weergave van de bodemdaling in het winningsplan. In uw concept 
instemmingsbesluit en het addendum lezen wij geen oorzaak van het gewijzigde verloop van de 
dalingskom. Het roept bij ons vragen op dat dit hier nu aan de orde is. Ook omdat bij het initiële 
winningsplan uit 2016 al een addendum zat gericht op onzekerheid over de bodemdalingsberekening. 
Kunt u aangegeven wat nu de oorzaak is van het groter uitvallen van de bodemdalingscontour en kunt 
u uitsluiten dat dit te maken heeft met een toename van de snelheid van de gaswinning en/of een 
toename van de hoeveelheid gewonnen gas?

De bodemdaling wordt geschat op maximaal 5 cm over een periode tot 2035. Dit is de gecumuleerde 
daling. Het Sodm beschrijft in haar advies echter dat de gecumuleerde daling hoger kan zijn dan 5 cm. 
Graag helderheid over wat nu de maximaal te verwachten daling is. Omdat het addendum nu juist 
gaat om bodemdaling kan het niet zo zijn dat er onduidelijkheden in de voorspelling zitten. U 
omschrijft deze bodemdaling als zijnde zeer gering in uw instemmingsbesluit. Daar kunnen wij ons 
niet in vinden. Een daling van 5 cm (of meer) kan niet gezien worden als zeer gering.
Is bij de cumulatie goed rekening gehouden met de nog niet afgeronde ontwikkelingen uit het nabij 
gelegen gasveld de Blesse Blesdijke? De invloedsgebieden overlappen elkaar.

Monitoring bodemdaiing
Gezien de hoge concentratie van winningsactiviteiten in dit gebied en hun cumulatieve effect op 
bodemdaling en de onjuistheid bij de eerdere voorspellingen, adviseren wij u de bodemdaling met een 
hogere frequentie dan de gebruikelijke vijfjaarstermijn te laten meten.

Ontbreken schadeprotocoi Kieine Velden
Er is op dit moment (nog) geen uniforme schaderegeling voor de kleine velden. Er zijn al wel flink wat 
stappen gezet in de ontwikkeling van de nieuwe regeling, maar die regeling is er nog niet. Wij 
adviseren u pas in te stemmen met het addendum als de schaderegeling inwerking is getreden.
Voorts is voor zover bekend de huidige insteek van het nieuwe schadeprotocoi dat de omgekeerde 
bewijslast daarin niet wordt opgenomen. Gelijkheid op dit onderdeel is iets wat maatschappelijk zeer 
sterk leeft. Wij adviseren u de omgekeerde bewijslast alsnog op te nemen in de nieuwe 
schaderegeling.
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Veel ontwikkelingen t.a.v. de gaswinning op locatie Vinkega
Er is een addendum nodig omdat het winningsplan Vinkega een onjuiste bodemdalingscontour 
weergeeft. Dat de bodemdalingscontour onjuist is, was al bekend voor instemming met het 
winningsplan. Ook bij het winningsplan Vinkega zat al een addendum gericht op onzekerheid over de 
bodemdalingsberekeningen. Het winningsplan uit 2016 verving daarnaast een redelijk recent 
winningsplan uit 2010 o.a vanwege een beoogde toename van de productiehoeveelheid.
Kortom verandering op verandering. Daarbij komt dat u al start met een aanpassing op het 
winningsplan, terwijl dit winningsplan nog niet onherroepelijk is.
Dit alles brengt onduidelijkheid met zich mee en heeft de schijn van onzorgvuldigheid. Bij een zo 
gevoelige ontwikkeling als gaswinning is onduidelijkheid en onzorgvuldigheid ongewenst.

Communicatie
Voor zover wij kunnen overzien zijn de omwonenden niet op de hoogte van het addendum of van het 
feit dat de gaswinning stil ligt in afwachting van het addendum. Ook de gemeente is niet in kennis 
gesteld van het stilleggen van de gaswinning is afwachting van het addendum.
Over nieuwe ontwikkelingen t.a.v. gaswinning moet goed worden gecommuniceerd aan de voorzijde 
van dat proces. Aangezien het proces hier ai loopt adviseren wij u de omgeving te berichten over de 
huidige stand van zaken.

Wij adviseren u in zijn algemeenheid om de omgeving vanaf het beginstadium op de hoogte te 
brengen en te houden van ontwikkelingen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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