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Onderwerp: Advies gaswinningsplan Vinkega

Geachte heer Kamp,

Bij brief van 2 mei 2017 hebt u ons gevraagd advies uit te willen brengen over het
winníngsplan Vinkega van Vermilion Energy Netherlands BV (Vermilion). U betrekt dit
advies bij uw instemmingsbesluit. Hieronder treft u ons advies aan.

Het gasveld Vinkega betreft een zeer klein gasveld. Op basis van de seismische ri-
sicoanalyse uit het winningsplan wordt de kans op gaswinningsbevingen als verwaar-
loosbaar ingeschat; door indeling in de SRA-klasse 1 worden geen andere maatre-
gelen voorgesteld dan monitoring met het beschikbare seismische netwerk van het
KNMI.

De verwachte bodemdaling ten gevolge van de gaswinning zal niet groter zijn dan
2 cm. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de Technische Commissie Bodem-
beweging (Tcbb) stellen in hun advies dat de mogelijke gevolgen van deze gas-
winning van een zodanige aard zijn dat geen aanvullende maatregelen nodig zijn.

Wij sluiten ons aan bij de adviezen van het SodM en de Tcbb

welwillen wij van de gelegenheid gebruik maken om erop te wijzen dat gaswinning
een zeer beladen onderwerp is geworden in Noord-Nederland. Door aanvankelijke
onderschatting van de effecten van de winning uit het Groningenveld, is het inmiddels
lastig communiceren met inwoners over mijnbouwrisico's. Mensen maken zich zorgen
of de effecten juist ingeschat worden en iedereen heeft daarbij zijn eigen beelden
ontwikkeld.
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Daarom vragen wij uw aandacht voor:

1. lusten en lasten verdeling
Gaswinning kan gepaard gaan met nadelige gevolgen voor inwoners door hinder,
overlast en schade aan eigendommen. Wij adviseren u:

. zotg te dragen voor een evenredige en acceptabele verdeling van lusten en lasten
bij mijnbouwactiviteiten, waarbij het zeer gewenst is dat u aangeeft hoe baten te-
rugvloeien naar het gebied;

. een dergelijke regeling met spoed te implementeren.

2. communicatie
Met betrekking tot communicatie adviseren wij u:

. Vermilion voor te stellen tijdig en transparant te communiceren over het winnings-
plan met alle betrokken partijen, inclusief bewoners, ondernemers, eigenaren en
pachters in het desbetreffende gebied;

. een lijst met definities van de meest gangbare termen met betrekking tot gas-
winning op te stellen die mijnbouwers kunnen toevoegen aan hun winnings-
plannen. Op deze wijze kan de leesbaarheid van en het begrip van burgers met
betrekking tot winningsplannen verbeterd worden.

3. Schadeafhandeling
. Ook al is de kans klein, risico's zijn nooit volledig uit te sluiten, ook niet in dit geval.

Wij verzoeken u zorg te dragen voor een van de mijnbouwbedrijven onafhankelijke
schadeafhandelingsprocedure voor de kleine gasvelden en geen rechtsongelijk-
heid te creëren ten opzichte van de schadeafhandeling voortkomend uit het
Groningenveld.

Hoogachtend
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