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Onderwerp Advies concept wijziging instemmingsbesluit Vinkega
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Op 27 september 2019 ontvingen wij van u het verzoek tot het uitbrengen van een advies over het 
concept wijziging instemmingsbesluit Vinkega. Dit concept besluit behandelt de aanvulling op het 
winningsplan Vinkega "Winningsplan Vinkega - Addendum" dat op 30 november 2018 bij de 
minister van EZK is ingediend door Vermilion Energy Netherlands B.V. (uw kenmerk DGKE- 
WO/19145718). Het addendum gaat in op de geactualiseerde bodemdalingsprognose voor het 
winningsplan Vinkega.
U schrijft dat het addendum een gewijzigde bodemdalingsvoorspelling en een beoordeling van de 
effecten van deze wijziging geeft. Voor het overige zijn er geen veranderingen ten opzichte van het 
bestaande winningsplan, waar u op 11 juli 2018 mee heeft ingestemd.

Hierbij ontvangt u ons advies.

Wij hebben ons advies afgestemd met de provincies Fryslân, Overijssel en Drenthe, de gemeenten 
Weststellingwerf en Westerveld en de waterschappen Drents-Overijsselse Delta en Wetterskip 
Fryslân.

Prognose Bodemdaling
Het SodM schrijft in haar advies van 16 mei 2019 aan u dat de prognose voor de bodemdaling in 
het gebied groter kan zijn dan 5 cm. Zij schrijven dat de effecten die dan kunnen optreden niet zijn 
beschreven in het addendum, noch in het winningsplan. Zij adviseren u om hierover in contact te 
treden met het waterschap. In uw concept besluit gaat u hier niet op in.
Wij adviseren u om in het instemmingsbesluit op te nemen dat Vermilion in samenwerking met de 
betreffende waterschappen gaat bezien wat de effecten kunnen zijn, als de bodemdaling groter is 
dan voorspeld. Eventuele maatregelen die hieruit voortvloeien dienen door Vermilion te worden 
vergoed. Tevens verwachten wij van u dat u in uw besluit opneemt dat de metingen naar 
bodemdaling in het gebied Vinkega en Nijensleek worden geïntensiveerd. Een grotere
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bodemdaling dan gedacht kan dan tijdig worden geconstateerd, zodat adequate maatregelen 
kurmen worden getroffen.

Bodemtrillingen
In het addendum wordt alleen ingegaan op de gewijzigde bodemdaling. Er zijn geen andere 
veranderingen ten opzichte van het ingestemde winningsplan voorzien.
Vermilion concludeert in het winningsplan, onderschreven door SodM, TNO en Tcbb dat de kans 
op geïnduceerde bevingen als gevolg van het winnen van gas uit Vinkega verwaarloosbaar is. Het 
monitoren van de seismische activiteit zal worden gerealiseerd met het huidige KNMI netwerk. U 
stemt hiermee in uw besluit in.
Het veld Vinkega bevindt zich niet solitair. In de directe omgeving bevinden zich de velden 
Eesveen, Nijensleek, Diever, De Hoeve, Noordwolde, De Blesse-Blesdijke-Blesdijke East en 
Sonnega-Weststellingwerf. Vermilion heeft in dit gebied een aantal geofoons geplaatst en is 
voornemens nog enkele geofoons bij te plaatsen. Naast deze aanvulling vragen wij u in het besluit 
Vermilion op te dragen om hier een gebledsdekkend geheel van versnellingsmeters te plaatsen en 
deze samen met de geofoons aan te sluiten op het KNMI-netwerk.
Als in het gebied een trilling in de ondergrond plaatsvindt, dan kan worden bepaald waar deze 
trilling heeft plaatsgevonden, met welke magnitude, waar de trillingen aan het maaiveld komen en 
met welke snelheid en ook of deze trillingen tot schade hebben kunnen leiden.
Het zou aan te bevelen zijn dat in uw opdracht een protocol wordt opgesteld voor het plaatsen van 
een gedegen monitoringnetwerk van versnellingsmeters en geofoons nabij gasvelden of zoals hier 
een gebied met vele winlocaties nabij elkaar gelegen.

Onafhankelijk schadeprotocol
Bij al onze adviezen en de adviezen van collega overheden inzake gaswinningen wordt aan u 
gevraagd het schadeprotocol voor kleine gasvelden definitief te maken en vast te stellen.
Wij verzoeken u opnieuw het Schadeprotocol Kleine Gasvelden zo spoedig mogelijk vast te stellen 
overeenkomstig het advies van de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb). Wij vinden het 
hierbij wel belangrijk dat u de toepassing van het bewijsvermoeden volgens de systematiek die de 
Tcbb uitwerkte op basis van het uitgangspunt dat het bewijsrisico voor het causaal verband tussen 
mijnbouwactiviteit en schade niet bij de burger moet liggen, overneemt. Ook vinden wij het 
belangrijk dat u vastlegt dat de uitspraak van de onafhankelijke landelijke Commissie 
Mijnbouwschade bindend is en de schade conform die uitspraak wordt vergoed aan de 
schademelder.
Een dergelijk onafhankelijk schadeprotocol is van groot belang voor de maatschappelijke 
aanvaardbaarheid van mijnbouwactiviteiten en de gemoedsrust van onze inwoners.

Communicatie
Wij constateren dat de prognose bodemdaling in 2016 is geformuleerd. In 2017 bleek echter dat de 
bodemdaling groter was dan voorspeld. In 2018 is het addendum bij u ingediend en in 2019 heeft u 
een concept Besluit genomen.
In de periode tussen constatering en concept Besluit is nimmer open en duidelijk gecommuniceerd 
wat hier speelt en of dit gevolgen kan hebben voor de omgeving. Ook nu schrijft u dat er geen 
gevolgen zijn en gaat u voorbij aan het advies van het SodM om in overleg met de waterschappen 
de effecten te bezien.
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Dit ondergraaft het vertrouwen in een open en transparante overheid. Ook Vermilion wordt 
verweten de directe omgeving en de lokale overheden en waterschappen niet of slechts minimaal 
te hebben geïnformeerd.
Wij verwachten van u dat u Vermilion opdraagt om de omgeving tijdig en open te informeren, wat 
hier aan de hand is, of er acties nodig zijn en wat deze dan concreet inhouden.'

Het moet voor omwonenden duidelijk zijn dat de gaswinning hier alleen plaatsvindt onder 
duidelijke en heldere voorwaarden, waarbij nadelige gevolgen worden bewaakt en zoveel mogelijk 
worden voorkomen. Zij moeten tijdig op de hoogte worden gesteld van eventuele ontwikkelingen 
gedurende de levensduur van een gaswinning door de aanvrager en bevoegd gezag.

Namens het college van burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

gemeentesecretaris, burgemeester,
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