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Onderwerp: Advies op het addendum van het vigerende winningsplan Vinkega
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Excellentie,

Op 30 september 2019 ontvingen wij van u het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het 
addendum op het winningsplan Vinkega van Vermilion (uw kenmerk DGETM-EO/ 18120913). Het 
addendum dient ter vervanging van de bodemdalingsparagrafen van het vigerende winningsplan d.d. 23 
augustus 2016, waarmee door u is ingestemd bij besluit van 11 juli 2018 en de 
bodemdalingsberekeningen uit 2017. Met deze brief ontvangt u ons advies.

Wij hebben het addendum op het winningsplan getoetst aan de bestaande provinciale beleidskaders, 
opgenomen in de provinciale Omgevingsvisie Overijssel. Daarnaast hebben wij getoetst of de gewijzigde 
verwachtingen ten aanzien van de bodemdaling zoals die beschreven staan in het addendum gevolgen 
hebben voor het uitvoeren van onze wettelijke taken en bevoegdheden.

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

Er is een cumulatieve bodemdalingskaart voor het hele gebied nodig
De kaart van cumulatieve bodemdaling (winningsplan figuur 1-10) laat te wensen over. Er zijn in de 
omgeving van Vinkega diverse (uitgeproduceerde) gasvelden waarvan de effecten overlappen. De kaart 
die de cumulatieve te verwachten effecten van de winningen presenteert, beperkt zich tot de directe 
omgeving van Vinkega. Eventuele effecten van cumulatieve bodemdaling buiten dit kaartgebied, met 
name op het drinkwaterbeschermingsgebied Havelterberg, zijn strikt genomen niet vast te stellen. Wij 
verzoeken u dan ook ons te voorzien van een kaart van de cumulatieve bodemdaling voor een groter 
gebied, waarbij tenminste ook de te verwachten cumulatieve daling rond het veld Eesveen inzichtelijk is 
gemaakt.

Frequenter monitoring van bodemdaling is nodig
Gezien de hoge concentratie van winningsactiviteiten in dit gebied en hun cumulatieve effect op 
bodemdaling, vinden wij het raadzaam de bodemdaling met een hogere frequentie dan de gebruikelijke 
vijfjaarstermijn te laten meten.
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Advies op het addendum van het vigerende winningspian Vinkega

Aandacht voor zorgvuldige communicatie
Met betrekking tot de communicatie adviseren wij u:
1. zorgvuidig met de omwonenden te communiceren, met name over de seismische risicoanaiyse en 

schadeafhandeling;
2. Vermiiion voor te steiien tijdig en transparant te communiceren over het winningspian en tijdens de 

geheie gaswinning zeif met aiie betrokken partijen, inciusief omwonenden, ondernemers, eigenaren 
en pachters in het betreffende gebied;

3. Vermiiion te verpiichten om de verwachte bodemdaiing in de omgeving van de gasveiden en de 
voorspeide kans op aardbevingen op een heidere manier inzichteiijk te maken voor een breed 
pubiiek;

4. Vermiiion te adviseren om de pianning, de gevoigen van winning, eventueie onderhoudswerk
zaamheden of boringen, het aanspreekpunt bij kiachten en de resuitaten van monitoring duideiijk 
te communiceren op een voor een breed pubiiek inzichtelijke en begrijpelijke wijze en dit af te 
stemmen met alle betrokken partijen.

Het moet voor onze inwoners duidelijk zijn dat de voorgenomen gaswinning alleen plaatsvindt onder 
duidelijke en heldere voorwaarden en strikte monitoring, zodat nadelige gevolgen worden bewaakt en 
zoveel mogelijk worden voorkomen. Het is voor hen van belang dat zij tijdig op de hoogte worden gesteld 
van eventuele ontwikkelingen gedurende de levensduur van een gaswinning, zowel door de aanvrager als 
door het bevoegd gezag. Wij gaan er van uit dat uw ministerie gedurende de periode van ter 
inzagelegging van het instemmingsbesluit voorlichtingsactiviteiten (zoals een voorlichtingsavond) 
organiseert, samen met Vermiiion en andere partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming 
van het winningspian. Het zou de transparantie en het gevoel van betrokkenheid verder verhogen, als 
ook vóór het besluit al bekendheid aan het gewijzigde winningspian wordt gegeven. Ook een 
publieksvriendelijke samenvatting van het winningspian kan bijdragen aan een goede dialoog tussen 
omwonenden, betrokkenen en Vermiiion.

Geen gevolgen voor de waterhuishouding
In de nieuwe prognose cumuleert de verwachte samengenomen bodemdaling van alle winningsactiviteiten 
binnen de effectsfeer van de winning in Vinkega tot maximaal 4,5 centimeter in Overijssel. Wij 
verwachten niet dat er hierdoor nadelige effecten op zullen treden ten aanzien van de waterhuishouding 
binnen onze provincie.

Geen gevolgen voor de drinkwaterwinning
De drinkwaterwinning Havelterberg ligt op circa elf kilometer van de gaswinningslocatie Vinkega. Wij 
maken uit de in het addendum opgenomen kaarten op, dat er ten opzichte van het vigerende 
winningspian weinig tot geen extra bodemdaling op zal treden in het gebied dat in de 
omgevingsverordening is aangewezen voor de bescherming te behoeve van drinkwaterwinning.
Wij verwachten daarom geen negatieve invloed op de drinkwaterwinning.

Hierbij plaatsen we echter wel de volgende kanttekening. Het aangeleverde kaartmateriaal suggereert dat 
er mogelijk wel enige, beperkte bodemdaling (<1 cm) is te verwachten in de aan drinkwaterwinning 
gebonden gebieden. De kaart die de cumulatieve te verwachten effecten van de winningen presenteert, 
beperkt zich tot de directe omgeving van Vinkega. Deze geeft daarmee geen uitsluitsel over de verwachte 
cumulatieve bodemdaling in het gebied dat relevant is in het kader van drinkwaterwinning. Of de 
beperkte effecten samen met andere bodemdaling op genoemde drinkwaterwinningslocatie cumuleren in 
een meer significante daling, is strikt genomen niet vast te stellen.

Geen gevolgen voor de natuur
Er liggen geen Overijsselse natura 2000-gebieden binnen de herrekende effectcontour van de 
bodemdaling bij deze winning. Er zijn dan ook geen effecten op Overijsselse Natura 2000-gebieden te 
verwachten. Indien het Waterschap Drents-Overijsselse Delta besluit waterhuishoudkundige maatregelen 
te treffen die het waterpeil beïnvloeden, dan komt de Wet Natuurbescherming mogelijk aan de orde.
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Advies op het addendum van het vigerende winningspian Vinkega

Geen gevolgen voor ruimtelijke ontwikkelingen
Wij verwachten niet dat de geprognotiseerde bodemdaling tot belemmering van ruimtelijke 
ontwikkelingen zal leiden.

Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzij

secretaris, 
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