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1.

Aanvraag

Behandeld door

Ons kenmerk
DGETM-EO / 17118771

Bij lage ( n)

Vermilion Energy BV (hierna: Vermilion), heeft op 17 no.’ember 2014,
aangevuld op 1 april 2016, bij de Minister van Economische Zaken (hierna: de
minister) een verzoek tot instemming voor het winningsplan Diever ingediend.
Het winningsplan Diever omvat één gasvoorkomen gelegen in één geologische
formatie, namelijk het Rotliegend-zandsteen. Binnen deze formatie worden twee
deelformaties onderscheiden van waaruit gas gewonnen wordt. Het betreffen de
deelformaties Slochteren en Akkrum.
Het winningsplan Diever beschrijft op welke wijze Vermilion verwacht gas te
winnen uit het gasvoorkomen en hoe de eventuele risico’s daarvan zoveel
mogelijk worden beperkt. Daarnaast bevat het wnningsplan informatie over de
verwachte jaarlijkse gasproductie van het gasvoorkomen, een overzicht van het
productiesysteem, de verwachte bodemdaling en de kans op aardbevingen, en de
maatregelen die volgens Vermilion daaruit voortvloeien voor de boven- en
ondergrond.
Het gasveld ligt binnen het gebied van de winningsvergunning voor
koolwaterstoffen Drenthe VI in de provincie Drenthe, binnen de grenzen van de
gemeente Westerveld. Vanaf de mijnbouwlocatie Wapse heeft Vermilion, middels
het boren van de put Diever 2 (DIV-02) in augustus 2014, aangetoond dat het gas
commercieel winbaar is.
Het winningsplan Diever betreft een nieuwe winning. Eind 2015 is Vermilion
gestart met het uitvoeren van een zogeheten “extended weiltest”. Deze test is
uitgevoerd om de toestroom van het gas te testen. De test is in augustus 2016
afgerond. Vermilion verwacht dat de winning in het jaar 2025 beëindigd zal
worden.
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2.
Beleid gaswinning in Nederland
In het Energierapport 2015 en de Energieagenda van december 2016 is de “lange
termijn”-visie ten aanzien van de Nederlandse brandstofmix, inclusief de transitie
naar een duurzame energievoorziening, uiteengezet. Het in productie brengen van
hernieuwbare energiebronnen maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit. Hoewel
in de gebouwde omgeving stevig ingezet wordt op het geleidelijk uitfaseren van
het gebruik van aardgas, speelt aardgas (als efficiënte energiedrager) komende
decennia nog een essentiële rol in de Nederlandse energievoorziening.

Aardgas is een efficiënte energiedrager en is van alle fossiele energiebronnen het
meest C0
-arm. Aardgas speelt een essentiële rol in de Nederlandse
2
energievoorziening: het voorziet in ruwweg 4
O% van onze primaire
energiebehoefte. Hoewel in de gebouwde omgeving stevig ingezet wordt op het
geleidelijk uitfaseren van het gebruik van aardgas, speelt aardgas nog steeds een
belangrijke rol in het energiegebruik, met name ook bij functionaliteiten zoals
kracht, licht, proceswarmte en vervoer. Bij het volgen van het transitiepad naar
de ambities van het Klimaatakkoord van Parijs zal gas als minst vervuilende
fossiele brandstof de komende decennia nodig zijn.
Wanneer aardgas veilig kan worden gewonnen is het wenselijk dit uit de
Nederlandse bodem te winnen. Nederland is dan minder afhankelijk van import en
de schonere winning in Nederland beperkt ook de met de winning samenhangende
mondiale uitstoot van C0
2
3.

Voorgeschiedenis

3.1.

Wijziging Mijnbouwwet

Op 1 januari 2017 is de gewijzigde Mijnbouwwet (hierna: Mbw) in werking
getreden. Hiermee is onder meer het toetsingskader van en de procedure om te
komen tot een winningsplan gewijzigd.
De wijziging van de Mbw is het resultaat van de implementatie van de de
aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (hierna: OVV) in zijn
rapport over de aardbevingsriscos in Groningen (Kamerstukken II 2014/15, 33
529, nr. 123) van 18 februari 2015. In de kabinetsreactie van 2 april 2015
(Kamerstukken II 2014/15, 33 529, nr. 143) is aangegeven dat het kabinet alle
aanbevelingen uit dit OVV-rapport zal overnemen.
Veiligheid
Een van de belangrijkste aanbevelingen uit het OVV-rapport richt zich op de
veiligheid van burgers en infrastructurele werken. Deze aanbeveling heeft geleid
tot een wijziging van de Mbw. Door deze wijziging is het belang van veiligheid en
risico’s voor omwonenden en het voorkomen van schade aan gebouwen of
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infrastructurele werken een grond om instemming geheel of gedeeltelijk te
weigeren. Met het oog hierop dient in een winningsplan expliciet aandacht besteed
te worden aan het belang van veiligheid en risico’s voor omwonenden, gebouwen
en infrastructuur. Dit gebeurt volgens een samen met SodM opgestelde
methodiek’: de seismische risicoanalyse (SRA). Dit betekent dat de beoordeling
van de gevolgen van aardbevingen niet langer wordt beperkt tot de “seismische
hazard’ (seismische dreiging), maar is uitgebreid naar het daadwerkelijke
seismische risico (effecten voor omwonenden).
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Burgerperspectief
Een ander belangrijk punt uit het OVV-rapport betreft het betrekken van de
andere overheden bij de besluitvorming over mijnbouwactiviteiten en het hebben
van meer aandacht voor het burgerperspectief. Ook deze aanbeveling heeft geleid
tot een wijziging van de Mbw op verschillende onderdelen. Deze herziening betreft
een samenhangend pakket aan wijzigingen die recht moeten doen aan de
maatschappelijke vraagstukken rond mijnbouwactiviteiten.

Concreet gaat het voor de instemmingsprocedure met het winningsplan om het
adviesrecht van gemeenten, provincies en waterschappen. Naast de reeds
bestaande wettelijke adviseurs Staatstoezicht op de Mijnen (hierna: SodM) en de
Technische commissie bodembescherming (hierna: Tcbb), worden op grond van
de gewijzigde Mbw ook de provincie, gemeenten, waterschappen en de Mijnraad
in de gelegenheid gesteld om advies te geven. Op deze wijze is getracht naast de
al bestaande wettelijk geregelde mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen
op het winningsplan, het burgerperspectief nadrukkelijk mee te nemen in de
besluitvorming.
Natuur en milieu
Tijdens de parlementaire behandeling van de implementatie van het OVV-rapport
in de Mbw zijn naast het belang van veiligheid en risico’s voor omwonenden en
het voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken, ook de
gevolgen voor milieu en natuur door de wijziging van de Mbw toegevoegd aan het
toetsingskader voor winningsplannen.

Procedure winningsplan Diever
3.2.
Vermilion heeft op 17 november 2014 een verzoek tot instemming voor het
winningsplan Diever ingediend. Naar aanleiding van de voorgestelde wijzigingen
in de Mbw is aan Vermilion gevraagd het oorspronkelijke winningsplan uit
november 2014 aan te vullen voor het seismische risico. Vermilion heeft op 1
april 2016 een geactualiseerd winningsplan ingediend samen met een (nieuwe)
beoordeling van het seismische risico.

1

“Methodiek voor risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswinning”,
SodM, 1 februari 2016. Te vinden op www.rijksoverheid.nl.
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Voorafgaand aan de wijziging van de Mbw heeft de minister bij brief van 21 april
2015 (Kamerstukken II 2014/2015, 33 529, nr. 146) aangegeven de toentertijd
ingediende (wijzigingen van) winnings- en opslagplannen op land, niet in
behandeling te nemen. Doordat in november 2016 helder was hoe de
aanbevelingen uit het OVV-rapport in de nieuwe Mbw zouden worden
vormgegeven, is in de huidige procedure voor het ontwerp-instemmingsbesluit,
zoals aan de Tweede Kamer was toegezegd, al zoveel als mogelijk in de geest van
de nieuwe Mbw gehandeld.
Het besluit om tijdens de procedure voor het ontwerp-instemmingsbeluit zoveel
mogelijk in de geest van de wijziging van wijziging van de Mbw te handelen
betekende dat het winningsplan Diever, waar mogelijk is getoetst aan het
belang van veiligheid. Risicos voor omwonenden, gebouwen en infrastructuur
zijn nadrukkelijk meegewogen in de beoordeling van het winningsplan. Dit
betekent dat de beoordeling van de gevolgen van aardbevingen niet langer is
beperkt tot de “seismische hazard” (seismische dreiging), maar is uitgebreid
naar het daadwerkelijke seismische risico (effecten voor omwonenden). Ook is
vooruitlopend op de wijziging van de Mbw advies gevraagd aan de provincie,
gemeenten, waterschappen en de Mijnraad. In dat verband zijn er
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor decentrale overheden.
Op basis van deze stukken is een ontwerp-instemmingsbesluit opgesteld. Dit
ontwerp-instemmingsbesluit heeft tegelijkertijd met de omgevingsvergunning
voor de verhoging van de maximale dagproductie ter inzage gelegen van
woensdag 30 november 2016 tot en met dinsdag 10 januari 2017. Tijdens de
informatiebijeenkomst voor burgers is het indienen van zienswijzen gefaciliteerd
door ruimte te scheppen voor het indienen van (mondelinge) zienswijzen tijdens
de bijeenkomst.
Met het per 1 januari 2017 in werking treden van de gewijzigde Mbw is er nu
ook een wettelijke grondslag voor het in de procedure in acht nemen van de
aanbevelingen uit het OVV-rapport en is het toetsingskader en procedure om te
komen tot een winningsplan gewijzigd. Dit heeft ertoe geleid dat in dit besluit
het winningsplan is getoetst aan het nieuwe toetsingskader. De wijziging van het
toetsingskader heeft geleid tot wijzigingen in de toelichting op het
instemmingsbesluit ten op zichte van het ontwerp-instemmingsbesluit dat ter
inzage heeft gelegen.
4.

Juridisch kader

4.1
Mijnbouwregelgeving
Het winningsplan dient te worden getoetst aan de Mbw en de daarop gebaseerde
regelgeving. De artikelen 34, 35 en 36 van de Mbw en de artikelen 24, 30 en 31
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van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) vormen het juridisch kader waaraan het
winningsplan wordt getoetst.
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Alvorens op basis van de Mbw over te mogen gaan tot winning, is, op grond van
artikel 34, derde lid, van de Mbw, de instemming vereist van de minister met een
Winningsplan. Het winningsplan geeft concreet inzicht in de wijze waarop de
winning wordt uitgevoerd en de effecten ervan. Het plan dient te voldoen aan de
eisen genoemd in artikel 35 van de Mbw. Artikel 24 Mbb bevat een aantal nadere
eisen die aan een winningsplan worden gesteld. Het winningsplan dient onder
meer een beschrijving te bevatten van de verwachte hoeveelheid aanwezige
delfstoffen, de hoeveelheden jaarlijks te winnen delfstoffen, de bodembeweging
ten gevolge van de winning en de maatregelen ter voorkoming van schade door
bodembeweging.
Ter beoordeling of met een winningsplan kan worden ingestemd, wordt het
winningsplan getoetst aan artikel 36, eerste lid, van de Mbw. De minister kan
slechts geheel of gedeeltelijk instemming weigeren of daaraan voorschriften of
beperkingen verbinden:
a. indien het in het winningsplan aangeduide gebied door de minister niet
geschikt wordt geacht voor de in het winningsplan vermelde activiteit om reden
van het belang van de veiligheid voor omwonende of het voorkomen van
schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan,
b. in het belang van het planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen,
c. indien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, of
d. indien nadelige gevolgen voor de natuur worden veroorzaakt.
Artikel 36, tweede lid, van de Mbw bepaalt voorts dat de minister de instemming
kan verlenen onder beperkingen of daaraan voorschriften kan verbinden, indien
deze gerechtvaardigd worden door een grond als genoemd in artikel 36, eerste lid
of, voor zover het belang van de veiligheid voor omwonende of het voorkomen
van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan
daardoor niet op onaanvaardbare wijze wordt aangetast, door het belang van
leveringszekerheid.
4.2
Voorbereidingsprocedure
Gelet op artikel 34, vierde lid, van de Mbw is dit besluit tot instemming met het
winningsplan voorbereid met toepassing van de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht, met dien verstande dat een ieder zienswijzen kon indienen op het
ontwerpbesluit. Tevens is advies gevraagd aan SodM (artikel 127 van de Mbw), de
Tcbb (artikel 34, vijfde lid, van de Mbw), en vooruitlopend op de inwerkingtreding
van de nieuwe Mijnbouwwet op 1 januari 2017, aan alle betrokken decentrale
overheden (thans artikel 34, vijfde lid, van de Mbw) en de Mijnraad (thans artikel
105, derde lid, van de Mbw).
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5.
Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Over het winningsplan Diever hebben de volgende adviseurs, op verzoek van de
minister advies uitgebracht:
•
SodM heeft op 21juni 2016 advies uitgebracht (kenmerk: 16091650);
•
de Tcbb heeft op 1 augustus 2016 advies uitgebracht (kenmerk:
TCBB/16 107980);
•
Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe (hierna: de provincie)
heeft per brief van 1 september 2016, ontvangen op 2 september 2016,
advies uitgebracht (kenmerk:35/3.3/2016003818);
•
het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente
Westerveld (hierna: de gemeente) heeft per brief van 1 september 2016,
ontvangen op 5 september 2016, advies uitgebracht
(kenmerk: 16/14528);
•
het bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna: het
waterschap) heeft per brief van 2 september 2016, ontvangen op 5
september 2016, een pro forma advies uitgebracht (kenmerk:
Z/16/004519-5779) en per brief van 26 september 2016, ontvangen op
29 september 2016, advies uitgebracht (Z/16/004537-5780);
•
de Mijnraad heeft op 7 oktober advies uitgebracht (kenmerk:
MIJR/16152016).
In aanvulling op het winningsplan hebben de adviseurs, indien adviezen van
anderen reeds waren uitgebracht of ten tijde van de adviesperiode werden
uitgebracht, deze adviezen ook ontvangen.
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6.
Winningsplan op hoofdlijnen en adviezen
onderwerp
Per
wordt op hoofdlijnen beschreven wat Vermilion hierover in het
winningsplan heeft opgenomen. Daarna volgt (indien van toepassing) het advies
de adviseurs.
6.1
Planmatig beheer
Winningsplan
Vermilion schat het gasvolume in het Slochteren reservoir op 425 miljoen Nm
3 en
het Akkrum reservoir op 649 miljoen Nm
. Het uiteindelijke winningspercentage
3
ligt naar verwachting tussen de 45% tot 85% en is gebaseerd op de productie van
het naastgelegen reservoir Gorredijk. Deze bandbreedte van het
winningspercentage vertaalt zich naar 3 productieprofielen: (low-case (L), mid
case (M) en high-case (H)). Vermilion heeft aangegeven geen zuurstimulatie toe
te passen.
Advies SodM
SodM constateert dat de bandbreedte voor het winningspercentage erg ruim is.
TNO geeft aan dat de gerealiseerde productie enigszins voorloopt op de prognose
van Vermilion. Gezien de onzekerheden rondom de reservoir eigenschappen van
het Dieverveld, zal het productiegedrag gedurende de komende jaren uitwijzen
wat er van het veld kan worden verwacht. De wijze waarop Vermilion van plan is
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het veld te ontwikkelen sluit aan bij de momenteel bekende eigenschappen van
het veld. Uit het oogpunt van planmatig beheer is dit een realistische schatting.

DGETM-EO /17116771

6.2
Bodemdaling
Winningsplan
Voor het voorspellen van de te verwachten bodemdaling heeft Vermilion gebruik
gemaakt van de “Geertsma van Opstal” methodiek, waarbij zij de inputparameters
van het Diever reservoir heeft gebruikt. De uitkomst van deze voorspelling is
volgens Vermilion dat de bodemdaling door gaswinning uit het Diever voorkomen
minder dan 2 cm zal bedragen in het diepste punt van de bodemdalingskom aan
het einde van de winningsperiode in het jaar 2025. Op deze voorspelling wordt
een onzekerheidsmarge van ±50% gegeven.

Advies SodM
TNO heeft de beschreven bodemdalingsprognose geverifieerd en reëel bevonden.
Wel dient opgemerkt te worden dat de berekeningen zijn gebaseerd op het meest
waarschijnlijke productiescenario (mid-case). Het is onduidelijk of de
pessimistische en optimistische productiescenarios en onzekerheden in
reservoireigenschappen, bij de bepaling van de onzekerheidsmarge van 50% zijn
betrokken. SodM adviseert daarom om Vermilion inzichtelijk te laten maken hoe
de onzekerheidsmarge is bepaald.
Onzekerheid in de bodemdaling is bij velden die in productie gebracht worden
relatief groot vanwege de onzekerheid in de reservoireigenschappen. In het
algemeen heeft de ervaring geleerd dat een factor 2 onzekerheid realistisch is.
Voor het Diever gasveld in deze fase van productie betekent dit dat de maximale
verwachte bodemdaling 4 cm kan worden.
Advies Tcbb
De Tcbb onderschrijft de in het advies van SodM gemaakte opmerking dat bij
velden die in productie worden gebracht de onzekerheid in de
bodemdalingsprognose relatief groot is door de onzekerheid over de
reservoireigenschappen. De Tcbb stelt vast dat de bodemdaling, ongeacht of dit 2
cm is of maximaal 4 cm, dermate gering is dat de kans dat hierdoor schade wordt
veroorzaakt verwaarloosbaar is.
Advies provincie Dren the
De provincie geeft aan dat realisatie van het meest waarschijnlijke
productiescenario en daarmee de berekende bodemdaling, nog niet te voorspellen
is. De uiteindelijke productie kan hoger uitvallen dan nu verwacht wordt en tot
een grotere bodemdaling leiden dan nu berekend is. Daarnaast merkt de provincie
op dat de bodemdaling groter kan uitvallen dan geprognotiseerd met als gevolg.
kosten voor maatregelen. De provincie adviseert daarom om het advies van
SodM, namelijk Vermilion inzichtelijk te laten maken hoe de onzekerheidsmarge
voor de bodemdaling is bepaald, over te nemen.
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Advies gemeente Westerveld
De gemeente geeft aan niet te beschikken over het meetpian zoals bedoeld bij
punt C5 van het winningsplan en adviseert de voorwaarde op te nemen om het
meetplan jaarlijks ook bij de gemeente in te dienen zodat zij ook inzage krijgen en
houden in de situatie omtrent bodemdaling. Daarnaast adviseert de gemeente om
hen actief te betrekken bij de ontwikkelingen rond de bodemdaling, omdat uit het
advies van SodM blijkt dat de verwachte bodemdaling van 2 cm hoger zou kunnen
uitvallen.
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Advies Waterschap Dren ts Overilsselse Delta
Het waterschap merkt op dat men graag een kaart opgenomen ziet in het
winningsplan met het gebied en de berekende bodemdalingscontouren die
ontstaan als gevolg van de winning. Hierdoor kan het waterschap zich een beter
beeld vormen van wat de eventuele effecten zullen zijn op het watersysteem en
de bijbehorende objecten.

De verwachte bodemdaling is berekend op basis van de mid-case en zal 2 tot 4
cm bedragen. Dit zou betekenen dat de omgevingseffecten nihil zijn. Om
maximaal rekening te kunnen houden met de gevolgen voor de objecten van het
waterschap en het watersysteem, adviseert het waterschap om ook de
bodemdaling voor de high case in beeld te brengen.
Advies van de Mijnraad
Het kan zijn dat bij een latere vaststelling van bodemdaling onduidelijkheid
ontstaat over de uitgangssituatie. De Mijnraad adviseert dan ook om als
voorwaarde op te nemen, dat een nulmeting voor de bodemdaling uit wordt
gevoerd.
6.3
Bodemtrilling
Winningsplan
Voor het bepalen van de kans op geïnduceerde bevingen als gevolg van het
winnen van gas uit het Diever gasveld, heeft Vermilion een risicoanalyse
uitgevoerd conform de tijdelijke leidraad Methodiek voor risicoanalyse omtrent
geïnduceerde bevingen door gaswinning” (bijlage bij Kamerstukken II 2014/15,
33 529, nr. 275).

Conform de resultaten op niveau 1 heeft Vermilion het potentiële vermogen om
geïnduceerde seismiciteit te kunnen genereren, gescreend. De uitkomst van deze
studie geeft mede op basis van de DHAIS (kans op beven in de 42%) dat ook een
analyse op het tweede niveau noodzakelijk is.
Op niveau 2 is met een risicomatrix-benadering de kans op aardbevingen met
significante schade bepaald. De analyse geeft aan dat het aardbevingsrisico voor
het veld Diever valt in categorie 1. Vermilion concludeert dat de kans op
aardbevingen met significante schade zeer klein is.
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Desalniettemin worden er metingen uitgevoerd om eventueel optredende
seismiciteit te detecteren. Voor de monitoring van de seismische activiteit rondom
het Diever voorkomen maakt Vermilion gebruik van het huidige meetnet van het
KNMI. De detectiegrens voor trillingen van dit netwerk ligt in het gebied van het
onderhavige winningsplan op minder dan 1,2 op de schaal van Richter.
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Advies Sodî4
TNO heeft op verzoek van SodM het risico ten gevolge van geïnduceerde
aardbevingen die door Vermilion in kaart is gebracht, geverifieerd en is van
mening dat de matrix op juiste wijze is ingevuld. De risicoanalyse is door SodM
geverifieerd en reëel bevonden.
SodM geeft aan dat zwaardere bevingen zeer onwaarschijnlijk zijn (Mmax 2,53
respectievelijk 2,76 op de schaal van Richter) daar de ondiepe ondergrond relatief
stijf is (tabel 1; p. 25). SodM kan zich dan ook vinden in de conclusie van
Vermilion dat de kans op aardbevingen met significante schade klein is.
Advies Tcbb
De Tcbb heeft het winningsplan getoetst aan het criterium schade ten gevolge van
bodembeweging uit de Mbw en het Mbb. Daarnaast heeft de Tcbb kennisgenomen
van het advies van SodM. De in het Tcbb-advies opgenomen componenten van
bodembeweging zijn bodemdaling en bodemtrilling.
De Tcbb merkt op dat de onderbouwing van de conclusie van Vermilion, namelijk
een zeer kleine kans op een beving met significante schade, ontbreekt. De Tcbb
adviseert Vermilion inzichtelijk te laten maken wat de maximale magnitude en de
kans op een beving is.
Daarnaast merkt de Tcbb op dat uit de nog uit te voeren onderzoeken inzake het
Groningerveld mogelijk kan blijken dat ook voor sommige kleinere velden de
grens van 3,9 op de schaal van Richter kan worden overschreden. Mochten er
redenen zijn de Mmax van 3,9 te herzien, dat dient Vermilion het winningsplan
alsnog te herzien.
Tot slot adviseert de Tcbb om de seismische apparatuur in en rond het
gasvoorkomen te plaatsen (volledige azimutale dekking).
Advies provincie Drenthe
Uit de risicoanalyse van Vermilion blijkt dat de kans op een trilling met significante
schade zeer klein is. De analyse sluit echter niet uit dat er kleinere trillingen
kunnen optreden die kleine schades veroorzaken. De provincie adviseert om het
advies van de Tcbb over te nemen dat Vermilion, in aanvulling op het KNMI
netwerk, seismische apparatuur in en rond het Diever gasvoorkomen opstelt.
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Advies gemeente Westerveld
De gemeente adviseert om voorwaarden te stellen, teneinde frequent
meetgegevens te overleggen uit het meetnet van het KNMI, en de gemeente
frequent te informeren over de bodemgesteidheid en mogelijke seismiciteit, hoe
klein ook.
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Advies van de Mijnraad
De plaatsing van één of meer geofoons specifiek voor dit gasvoorkomen zal
volgens de Mijnraad bijdragen aan duidelijkheid over optreden en locatie van
bodemtrillingen. De Mijnraad sluit zich dan ook aan bij het advies van de Tcbb om
seismische detectieapparatuur te plaatsen boven en rond het gasvoorkomen.
Daarnaast adviseert de Mijnraad om specificaties van de te plaatsen apparatuur
toe te passen zoals die door het KNMI zijn gebruikt voor de bij het Groningerveld
geïnstalleerde apparatuur.
Schade door bodembeweging
6.4
WinningsDian
Bodembeweging bestaat uit bodemdaling en bodemtrilling. Schade door
bodembeweging wordt door Vermilion onwaarschijnlijk geacht.
Advies Sodm
SodM kan zich vinden in de conclusie van Vermilion dat de kans op aardbevingen
met significante schade klein is.
Advies Tcbb
De Tcbb merkt op dat de onderbouwing van de conclusie van Vermilion, namelijk
een zeer kleine kans op een beving met significante schade, ontbreekt.
Advies provincie Drenthe
Uit de risicoanalyse van Vermilion blijkt dat de kans op een trilling met significante
schade zeer klein is. De analyse sluit echter niet uit dat er kleinere trillingen
kunnen optreden die kleine schades veroorzaken.
De provincie merkt op dat is toegezegd dat een centraal meldpunt voor
bevingsschademeldingen zou worden ingesteld. Onduidelijk is echter wanneer dit
gaat plaatsvinden. De provincie acht het van belang dat ook voordat het meldpunt
is ingesteld, eventuele schadeclaims van inwoners door het mijnbouwbedrijf goed
afgehandeld worden. De provincie wijst er op dat een op voorhand vastgelegde
procedure, de transparantie, eenduidigheid en snelheid bevordert.
Daarnaast adviseert de provincie om als voorwaarde voor instemming op te
nemen, dat de eventuele schade die voortvloeit uit de bodemdaling wordt
vergoed. Ook adviseert de provincie een instemmingsvoorwaarde te verbinden
aan het besluit dat eventuele schadeclaims vlot en adequaat afgehandeld zullen
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worden door Vermilion, en dat het proces van schademelding, onderzoek en
afhandeling door Vermilion publiek toegankelijk wordt vastgelegd.
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Advies gemeente Westerveld
In het winningsplan wordt aangegeven dat alle mogelijke schade voor rekening
blijft van Vermilion. De winning is beoogd tot 2025 en Vermilion heeft aangegeven
dat zij 30 jaar na dato nog verantwoordelijk blijven voor mogelijke gevolgen.
Hoewel Vermilion stelt alle schade te vergoeden, is niet omschreven waar
inwoners terecht kunnen met vragen of eventuele meldingen. Daarnaast geeft de
gemeente aan het niet meer dan reëel te vinden dat er bijvoorbeeld een soort
convenant wordt opgesteld tussen het ministerie en Vermilion waarin bepaalde
afspraken worden vastgelegd ten aanzien van eventuele trillingen/bevingen en
mogelijke gevolgschade.

Een nulmeting naar de toestand van de gebouwen en gronden binnen de range
van het gasveld is niet wettelijk verplicht, maar lijkt wel een van de oplossingen
om mogelijke problemen en discussies in relatie tot bewijslast te voorkomen. De
gemeente begrijpt dat het lastig is te bepalen tot welke cirkel rondom de
gaswinning een eventuele nulmeting zou moeten strekken, maar geeft in
overweging om hierover na te denken. Dit mede ook in het licht van een mogelijk
nieuw aan te boren locatie in de directe nabijheid van Dwingeloo. Net over de
gemeentegrens, zal Vermilion mogelijk langs de weg De Mussels (Midden
Drenthe) een proefboring gaan doen.
Als laatste adviseert de gemeente om, ten behoeve van een adequate afhandeling
van eventuele schadeclaims door Vermilion, hier een voorwaarde over op te
nemen.
Advies Waterschap Drents Overlisselse Delta
In het winningsplan staat dat Vermilion de kosten op zich zal nemen als er kosten
gemaakt moeten worden welke yorden veroorzaakt door bodemdaling. Het
waterschap wil meer expliciet genoemd hebben welke kosten hieronder worden
verstaan. Het advies van de provincie om de verplichting tot vergoeding van
eventuele schade voortvloeiend uit deze bodemdaling als voorwaarde op te
nemen, wordt onderschreven. Dit geldt ook voor vlot en adequaat afhandelen van
schade door Vermilion ten gevolge van bodemtrillingen.

Daarnaast adviseert het waterschap een verplichting tot vergoeding van eventuele
schade en vergoeding van eventueel te investeren compenserende maatregelen
(onkosten) voortvloeiend uit deze bodemdaling als voorwaarde te verbinden aan
het winningsplan. Hier valt onder andere natschade voor agrariërs onder waardoor
bijvoorbeeld peilaanpassing nodig is.
Daarnaast merkt het waterschap op dat waterschappen schadevergoedingen uit
keren, wanneer er sprake is van droogte- of natschade veroorzaakt door een
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verandering in het watersysteem die het waterschap zelf heeft doorgevoerd.
Mocht blijken dat deze schade is opgelopen door daling/compactie vanwege de
winning, dan wil het waterschap dat Vermilion deze schadevergoeding uitkeert.
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In de verdere uitwerking van het plan vraagt het waterschap Vermilion inzicht te
geven hoe de afhandeling van de uitbetaling van schadevergoeding zal
plaatsvinden.
Advies van de Mifnraad
Maximale transparantie van Vermilion over zijn track-record ten aanzien van de
schadeafhandeling bij reeds in productie zijnde gasvelden in Nederland, vergroot
het vertrouwen in een eventuele toekomstige schadeafhandeling en maakt het
ook mogelijk, waar nodig verbeteringen in dat proces aan te brengen. De Mijnraad
beveelt dit, in aansluiting op de opmerkingen van de provincie en de gemeente
over de schadeafhandeling, dan ook aan.
6.5
Natuur en milieu
WinningsDian
Ten behoeve van de omgevingsvergunning voor de verhoging van de maximale
dagproductie is een Mer opgesteld. In dat verband is onderzoek gedaan naar de
bovengrondse gevolgen voor natuur en milieu. In de bijlage “Memo ecologische
beoordeling bodemdaling Wapse ten aanzien van aangewezen habitattypen Natura
2000 gebied Drents Friese Wold & Leggelderveld” bij het Mer is naar de
hydrologische gevolgen van de bodemdaling gekeken. Een verandering in het
hydrologisch systeem kan van invloed zijn op aangewezen habitattypen in dit
Natura 2000-gebied. Gezien de geringe maximale verhoging van het waterpeil van
2 cm is de verwachting dat de hydrologische veranderingen ten gevolge van de
bodemdaling niet van wezenlijke invloed zal zijn op de ecologische
standplaatscondities. De aangewezen habitattypen binnen de invloedssfeer van de
bodemdaling zijn Binnenlandse kraaiheidebegroeiiing (H2320), Droge heide
(H4030), Oude Eikenbossen (H9190), Stuifzanden met struikheiden (H2310) en
Zure vennen (H3160). Voor de Zure Vennen is er sprake van een direct knelpunt
wat betreft de hydrologische omstandigheden, maar het knelpunt is dat het
waterpeil te laag is. De verhoging van het waterpeil met maximaal 2 cm zal
daarbij met zekerheid niet tot negatieve effecten leiden op de doelstellingen voor
Zure Vennen en mogelijk zelfs een positieve bijdrage leveren. Voor de andere
habitattypen is er geen sprake van negatieve effecten op de doelstellingen in het
kader van Natura-2000. Nadelige gevolgen voor natuur en milieu door eventuele
bodemtrillingen worden ook niet verwacht. Alles overziende worden geen
schadelijke of nadelige effecten aan natuur en milieu verwacht als gevolg van de
hydrologische effecten van de gaswinning.
—

Advies Waterschap Drents Overijsselse Delta
Voor het waterschap is waterkwaliteit een groot aandachtspunt; voor zowel
grondwater als het oppervlaktewater. In het plan worden vele maatregelen

•
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voorgesteld die vervuiling moeten tegengaan. Het waterschap ziet de
maatregelen om vervuiling tegen te gaan graag ook nog uitgewerkt voor een high
case. Daarbij wijst het waterschap op de media, waar vervuiling van oude
winputten naar voren is gekomen.
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Het waterschap merkt verder op dat bodemdaling leidt tot bergingsverlies in de
bodem. Gevolg is dat, hoe klein de bodemdaling in een gebied ook is, een
peilaanpassing moet plaatsvinden. Dit heeft ook effect op de functies natuur en
landbouw. Het waterschap vraagt om een berekening uit te voeren voor de
toekomstige hydrologische situatie en een monitoringsplan. Zo kunnen negatieve
effecten tijdig worden geconstateerd en kunnen maatregelen worden getroffen.
Het waterschap adviseert dan ook om het effect van de bodemdaling op zowel het
oppervlaktewater als het grondwater in beeld te brengen.
Overige adviezen
6.6
Advies provincie Drenthe & gemeente Westerveld over lusten en lasten
De provincie geeft aan dat gaswinning in Nederland nog jarenlang zal plaatsvinden
en dat inwoners hier last van ondervinden. Inwoners staan veelal afwijzend en
wantrouwend tegenover plannen voor gebruik van de ondergrond. De lokale
inwoners vinden dat zij de lasten dragen voor het belang van Nederland als
geheel. Mijnbouwactiviteiten brengen met zich mee dat er in zekere mate
regionale of lokale belasting is. Schade wordt in principe vergoed, maar inwoners
ervaren extra ongemak waar zij niet om hebben gevraagd en waar niets
tegenover staat. Het belang van mijnbouwactiviteiten voor de Nederlandse
samenleving is evident. Het gebruik van de ondergrond zal ook in de toekomst
een grote rol spelen bij onze verder te verduurzamen energievoorziening. Voor
het ook in de toekomst gebruiken van de ondergrond is van belang dat er een
goede verdeling van lusten en lasten is. De provincie adviseert dan ook om zorg
te dragen voor een goede verdeling bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten
terugvloeien naar het gebied. De gemeente geeft aan zich te scharen achter het
lusten en lasten opmerking van de provincie Drenthe.
Advies gemeente Westerveld over afstemmen aro cessen/vergunningentraiecten
Naast het advies op het winningsplan merkt de gemeente op dat de gemeente ook
om advies is gevraagd ten aanzien van de aanvraag omgevingsvergunning van
Vermilion om de productie te verhogen van 480.000 Nm
/dag naar 1.500.000
3
/dag. De gemeente vraagt zich af of er in dit winningsplan rekening is
3
Nm
gehouden met deze ophoging en wat dit betekent. Het bevreemdt de gemeente
dat hiervan geen melding is gemaakt in het winningsplan of de adviesaanvraag.
De gemeente verzoekt te kijken of de diverse processen en vergunningentrajecten
beter op elkaar afgestemd/geïntegreerd kunnen worden.
6.7
Vragen en opmerkingen
Door verschillende adviseurs zijn in de aangeboden adviezen additionele vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt, welke niet als advies en/of zienswijze kunnen
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worden aangemerkt. Deze vragen en opmerkingen worden separaat van dit
ontwerpbesluit beantwoord.
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7.
Beoordeling van de ingediende adviezen
Naar aanleiding van de ingediende adviezen en aanbevelingen volgt hier een
reactie, waarbij op basis van een integrale afweging beargumenteerd wordt of het
advies of de aanbeveling wordt overgenomen.
7.1
Planmatig beheer
Planmatig beheer van delfstoffen ziet toe op een goed beheer van de nationale
bodemschatten. Het gaat hier om de wijze waarop en het tempo waarmee een
delfstof wordt gewonnen. Daaronder valt ook zuurstimulatie als wijze om de
gastoevoer te verhogen. Ook de hoeveelheid te winnen delfstof moet worden
beschreven, alsmede de bescherming van delfstoffen in de ondergrond. Er dient
sprake te zijn van een efficiënte winning van de delfstof.
De bandbreedte van het winningspercentage dat in het winningsplan is
opgenomen, is ruim. Dit omdat het een schatting betreft die gebaseerd is op een
nabijgelegen veld. Op basis van de “extended well test” die Vermilion heeft
uitgevoerd is een nadere inschatting gemaakt van het winningspercentage van het
reservoir. SodM heeft aangegeven dat de bandbreedte van het
winningspercentage ruim is, maar dat uit het oogpunt van planmatig beheer er
sprake is van een realistische inschatting. Hiermee staat het winningsplan niet op
gespannen voet met de principes van planmatig beheer van delfstoffen.
Omdat Vermilion heeft aangegeven geen zuurstimulatie toe te passen, is geen
voorschrift opgenomen over zuurstimulatie. Indien Vermilion in de toekomst
zuurstimulatie zou willen toepassen, moet het winningsplan gewijzigd worden en
dient er een locatie-specifieke risicoanalyse uitgevoerd te worden.
7.2
Bodemdaling
Algemeen
In een aantal adviezen wordt uitgegaan van een maximale bodemdaling van 4 cm,
terwijl in het winningsplan een bodemdaling van 2 cm genoemd staat (beide in
het midden van de bodemdalingskom). De input parameters in het winningsplan
zijn berekend op de mid case (likely case). De berekende bodemdaling voor de
mid case is circa 13 mm. Door daar bovenop een geschatte onzekerheidsmarge
van SO% in te brengen in het model, wordt de high case aangegeven. Ook in de
high case blijft de verwachte maximale bodemdaling volgens het winningsplan
onder de 2 cm. In de adviezen van de adviseurs is de 2 cm nogmaals
vermenigvuldigd met een factor 2, hetgeen inhoudt dat de 50%
onzekerheidsmarge tweemaal is ingebouwd. Zoals de Tcbb echter vaststelt, is de
bodemdaling, ongeacht of dit 2 cm of maximaal 4 cm is in het midden van de
bodemdalingskom, dermate gering dat de kans dat hierdoor schade wordt
veroorzaakt verwaarloosbaar is.
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Onzekerheidsmarge
Het advies van SodM, dat door alle adviseurs wordt onderschreven, om Vermilion
inzichtelijk te laten maken hoe de onzekerheidsmarge is bepaald, wordt
overgenomen in een voorschrift in dit instemmingsbesluit (artikel 2).
Mee tplan
Het advies van de gemeente om een voorschrift op te nemen dat het meetplan
ook bij hen wordt ingediend, is niet noodzakelijk. Het meetplan wordt namelijk
openbaar gemaakt op www.NLOG.nl (onder het tabblad mijnbouw effecten) nadat
dit op grond van artikel 30 van het Mbb ter instemming is voorgelegd aan de
minister. Het advies wordt daarom niet overgenomen.
Betrekken gemeente bil ontwikkelingen rond bodemdaling
De gemeente adviseert om hen actief te betrekken bij de ontwikkelingen rond de
bodemdaling. In artikel 5, tweede lid, van dit besluit is voorgeschreven dat
Vermilion de gemeente Westerveld en haar burgers actief informeert over de
werkelijk ontstane bodemdaling. Dit dient met eenzelfde frequentie en op
hetzelfde moment te gebeuren als de inspecteur-generaal der mijnen wordt
geïnformeerd.
Inzichtelijk maken bodemdalingscontour
Het verzoek van het waterschap over het opnemen van een bodemdalingscontour
heeft, in het geval van een geschatte bodemdaling van 2 cm, geen toegevoegde
waarde. De maximale bodemdaling volgens het mid-case scenario, van in dit
geval door Vermilion geschatte 2 cm, heeft betrekking op het diepste punt van de
bodemdalingskom. Dit betekent dat aan de randen de bodemdaling nul is en
geleidelijk daalt naar 2 cm op het diepste punt ervan. Dit is dusdanig klein, dat dit
in een contour onvoldoende zichtbaar kan worden gemaakt.
High case scenario
Bodemdaling is in grote mate afhankelijk van de compactie (het samendrukken
van gesteentelagen) en de aanwezige druk. In de beoordeling van de bodemdaling
is in het advies van SodM al uit gegaan van een worst-case einddruk (high case
productie). De maximale bodemdaling is namelijk beoordeeld door het met factor
2 vermenigvuldigen van de maximale bodemdaling in het mid-case scenario. Het
advies van het waterschap om ook de bodemdaling voor de high case in beeld te
brengen, is dus al meegenomen in de beoordeling van SodM.
Nulmeting bodemdaling
Het advies van de Mijnraad om een nulmeting voor de bodemdaling uit te voeren,
is in artikel 30 van het Mijnbouwbesluit al wettelijk voorgeschreven; metingen van
de bodemdaling dienen onderdeel van het meetplan te zijn. Hierover wordt
daarom geen separaat voorschrift in dit instemmingsbesluit opgenomen.
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7.3
Bodemtrilling
Maximale magnitude en kans oy een beving
De Tcbb adviseert de minister om Vermilion inzichtelijk te laten maken wat de
maximale magnitude en de kans op een beving is. Dit naar aanleiding van nog uit
te voeren onderzoeken inzake het Groningerveld, waarbij onderzocht wordt of bij
sommige kleine velden de grens van 3,9 op de schaal van Richter kan worden
overschreden.
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In het winningsplan is conform de door SodM opgestelde richtlijn voor seismische
risico analyse (SRA) de maximale magnitude berekend. Om de uitkomsten te
toetsen is op verzoek van de minister de SRA onafhankelijk uitgerekend door TNO
voor alle kleine velden op land (TNO-rapport Seismiciteit onshore gasvelden). In
dit rapport zijn de meest recente onderzoeken inzake het Groningerveld, waar de
Tcbb aan refereert, opgenomen. Nadere onderbouwing door Vermilion wordt
daarom op dit moment niet noodzakelijk geacht.
Verder geldt dat Vermilion het winningsplan dient te wijzigen indien aannames die
aan de basis liggen van het winningsplan niet kloppen. Dit geldt ook ten aanzien
van de aanname van de Mmax. Indien uit voortschrijdend inzicht blijkt dat deze
waarde hoger zou zijn, dan dient Vermilion het winningsplan voor het
gasvoorkomen Diever te wijzigen.
Meetgegevens uit het KNMI-meetnet
Het advies van de gemeente om meetgegevens te overleggen uit het meetnet van
het KNMI, is geborgd in het meetplan, bedoeld in artikel 30 van het Mbb, dat door
Vermilion jaarlijks bij de minister moet worden ingediend. Dit betekent dat de
meetgevens, die deel uitmaken van het meetplan, elk jaar aan de minister
overlegd moeten worden. Dit meetplan is, zoals eerder gesteld, openbaar. Het
advies wordt daarom niet overgenomen. In artikel 5, tweede lid, van dit besluit is
voorgeschreven dat Vermilion de gemeente Westerveld en haar burgers actief
informeert over de werkelijk ontstane bodemdaling in relatie tot de verwachte
bodemdaling en over het al dan niet optreden van bodemtrillingen door de
gaswinning Diever. De frequentie waarmee en moment waarop dit moet gebeuren
dient in overeenstemming te zijn met de frequentie en het moment waarop
Vermilion conform artikel 31, derde lid, van het Mbb de resultaten van de
metingen alsmede een analyse van die resultaten overlegt aan de inspecteurgeneraal der mijnen.
Plaatsing seismische apparatuur
Het advies van verschillende adviseurs om seismische apparatuur in en rond het
gasvoorkomen te plaatsen (volledige azimutale dekking) wordt overgenomen
(artikel 3). Het advies van de Mijnraad om de specificaties van de te plaatsen
apparatuur, zoals de apparatuur gebruikt voor het Groningerveld, wordt niet
overgenomen. De kennis van de ondergrond, alsmede de kennis over
monitoringstechnieken, ontwikkelen zich nog immer. Het is onwenselijk om door
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middel van een besluit specificaties van de te gebruiken apparatuur vast te
leggen, en daardoor de mogelijkheid te verliezen de vereiste apparatuur aan te
passen aan de best beschikbare technieken (BBT).
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7.4
Schade door bodembeweging
Centraal meldpunt schade: Landelijk Loket Mijnbouwschade
Het is voor de gemeente onduidelijk waar omwonenden heen kunnen gaan met
vragen en schademeldingen ten gevolge van bodembeweging. Zoals de minister
heeft toegezegd bij brief van 24 juni 2016 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken
II, 2015/16, 32 849, nr. 79) is er per 1 januari 2017 het Landelijk Loket
Mijnbouwschade operationeel.

Vermilion heeft op basis van de Mbw een zorgplicht ten aanzien van de uitvoering
van zijn mijnbouwactiviteiten en moet maatregelen nemen om mijnbouwschade
en onveilige situaties te voorkomen. Omwonenden die door bodembeweging als
gevolg van de gaswinning van Vermilion toch denken schade te hebben, kunnen
hun schadeclaim indienen bij Vermilion. Mocht een burger of bedrijf vermoeden
dat schade aan een bouwwerk of anderszins door mijnbouwactiviteiten aan de
orde is en niet precies weten hoe of bij welke mijnbouwonderneming dit
aanhangig gemaakt kan worden, dan kan dit vanaf 1januari 2017 worden gemeld
bij het Landelijk Loket Mijnbouwschade. Dit loket begeleidt de melder en kan
ervoor zorgdragen dat een instantie (zoals bijvoorbeeld de Tcbb) een uitspraak
doet over de oorzaak van de schade.
Als een oorzakelijk verband tussen de schade en de gaswinning van Vermilion
wordt vastgesteld, dan moet Vermilion deze schade vergoeden (Burgerlijk
Wetboek Boek 6 artikel 177). Zou Vermilion hier niet (meer) toe in staat zijn, dan
vindt vergoeding plaats uit het Waarborgfonds mijnbouwschade. Aangezien deze
verplichtingen direct voortvloeien uit de wet, hoeft hierover geen voorschrift te
worden opgenomen in dit instemmingsbesluit.
Het opnemen van een voorwaarde tot het afsluiten van een convenant tussen de
minister en Vermilion over gevolgschade door bodemtrillingen en bevingen, zoals
de gemeente voorstelt, wordt niet overgenomen. De minister acht dit niet
noodzakelijk gelet op het feit dat de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van
mijnbouw geregeld is in artikel 177, boek 6 van het Burgerlijk wetboek.
Schade aan waterhuishouding
Het waterschap is verantwoordelijk voor de waterhuishouding en bepaalt of
maatregelen dienen te worden getroffen om schade aan het watersysteem als
gevolg van bodemdaling te voorkomen of herstellen. De verwachte bodemdaling
geeft geen aanleiding tot het nemen van compenserende maatregelen ter
voorkoming van schade door de waterhuishouding. Mochten er toch maatregelen
nodig blijken, dan is Vermilion ook verplicht alle kosten te vergoeden waarvan is
aangetoond dat er een directe relatie met gaswinning is.
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Proces van schadeafhande/ing
De provincie, de gemeente en het waterschap raden in hun adviezen aan een
voorschrift op te nemen met betrekking tot een adequate afhandeling van
eventuele schadeclaims en Vermilion bekend te laten maken hoe het proces van
schademelding, onderzoek en afhandeling door Vermilion plaatsvindt. Dit vergroot
namelijk het vertrouwen in een eventuele toekomstige schadeafhandeling en
maakt het ook mogelijk waar nodig verbeteringen in dat proces aan te brengen.
Met het oog hierop is artikel 6 opgenomen. Hierdoor dient Vermilion te zorgen
voor een transparant proces van schademelding adequaat onderzoek naar en
afhandeling van schadeverzoeken binnen een redelijke termijn en het openbaar
maken van de informatie.
Nu/meting bouwwerken
De gemeente geeft aan dat een nulmeting naar de toestand van de gebouwen en
gronden binnen de bodemdalingscontour, hoewel niet wettelijk verplicht,
discussies in relatie tot bewijslast kan voorkomen. Om te voorkomen dat er
onduidelijkheid is omtrent de uitgangssituatie van gebouwen (en dan met name
de oude panden), zou volgens de Mijnraad een nulmeting van de bouwkundige
staat van een aantal gevoelige gebouwen kunnen worden gedaan.

Om toekomstige mijnbouwschade aan bouwwerken door de gaswinning uit het
Diever gasvoorkomen objectief vast te kunnen stellen, wordt in dit besluit een
nulmeting voorgeschreven naar de bouwkundige staat van een, na overleg met de
gemeente vast te stellen, representatieve selectie van voor bodembeweging
gevoelige bouwwerken binnen het gebied waar bodembeweging als gevolg van de
gaswinning zich kan voordoen. Bij de selectie kan onder andere de leeftijd, de
bouwtechnische constructie van een bouwwerk evenals de status van
gemeentelijk of Rijksmonument een rol spelen. Voorafgaand stuurt Vermilion aan
de minister een plan van aanpak voor de nulmeting. De nulmeting dient binnen 6
maanden na de dag dat dit besluit in werking is getreden uitgevoerd te zijn.
7.5
Natuur en milieu
Algemeen
Het winnen van delfstoffen geschiedt overeenkomstig een winningsplan. De
winning van delfstoffen kan gevolgen hebben voor natuur en milieu doordat
eventuele bodemdaling de waterhuishouding kan beïnvloeden. Door bodemdaling
wordt de hoogte van het waterpeil in absolute zin niet beïnvloed, maar
bodemdaling kan wel gevolgen hebben voor het waterpeil in relatieve zin, dat wil
zeggen dat het water hoger kan komen te staan ten opzichte van het maaiveld.
Dit kan leiden tot vernatting en daarmee tot nadelige (en voordelige) gevolgen
voor natuur en milieu. Het waterschap kan deze gevolgen tegengaan door het
waterpeil aan te passen. In uitzonderlijke gevallen kan bodemtrilling gevolgen
hebben voor natuur en milieu.
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Om uit het voorkomen Diever te kunnen winnen heeft Vermilion niet alleen een
winningsplan nodig waarmee de minister heeft ingestemd, maar ook een
omgevingsvergunning voor de inrichting waarbinnen of het mijnbouwwerk
waarmee de daadwerkelijke gaswinning en daarmee verband houdende
werkzaamheden plaatsvinden (de zogenaamde installatie). In het kader van de
omgevingsvergunning worden de bovengrondse gevolgen van de daadwerkelijke
winning op de winningslocatie en de daaraan gerelateerde werkzaamheden voor
natuur en milieu afgewogen.
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Toekomstige h ydrologische situatie
Het waterschap vraagt een berekening uit te voeren voor de toekomstige
hydrologische situatie, alsmede een monitoringsplan om de hydrologische situatie
te monitoren. Dit verzoek wordt niet ingewilligd. Het bepalen van de invloed van
de bodemdaling op de hydrologische situatie, alsmede het implementeren van
mitigerende maatregelen vormt een zaak tussen het waterschap en Vermilion.
Zoals beschreven door de Raad van State in haar uitspraak (201409172/1/A4)
vormt de vergoeding van schade ten gevolge van bodembeweging door de
mijnbouwactiviteiten een civielrechtelijke aangelegenheid tussen het aanvragende
bedrijf en het waterschap.
Waterkwaliteit
Het waterschap geeft aan meer inzicht te willen hebben in de risico’s op het
grond- en oppervlaktewater in het high case productiescenario. Daar de
waterkwaliteit in andere procedures zoals de omgevingsvergunning
(bodembeschermende maatregelen) en mijnbouwregelgeving (werkprogramma,
VG document, afsluitbaarheid van de lagen en put integriteit) is geregeld, wordt
dit advies niet overgenomen.
7.6
Overige adviezen
Lusten en lasten
De decentrale overheden adviseren om zorg te dragen voor een goede verdeling
van lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten terugvloeien
naar het gebied. In zijn brieven aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II
2015/2016, 31 239, nrs. 211 en 254) heeft de minister de toezegging gedaan om
samen met de energiesector, overheden en maatschappelijke organisaties de
lusten-lastenverdeling voor mijnbouw, hernieuwbare energie en het
hoogspannings- en gastransportnet te verkennen. De minister heeft de Tweede
Kamer eind 2016 geïnformeerd over de resultaten van deze verkenning
(Kamerstukken II, 2015/16, 31 239, nrs. 211 en 254). Daarnaast werkt de
koepelorganisatie van Nederlandse gasproducenten (NOGEPA) momenteel aan een
gedragscode, waarin ook aandacht wordt besteed aan maatregelen (lusten) in de
omgeving van een mijnbouwlocatie.
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Afstemmen processen en vergunningentra jecten
De gemeente verzoekt te kijken of de diverse processen en vergunningentrajecten
beter op elkaar afgestemd en geïntegreerd kunnen worden. Met de
inwerkingtreding van de nieuwe Mbw op 1 januari 2017 worden door artikel 34,
zevende lid, van de Mbw alle benodigde vergunningen in de fase van winning
gecoördineerd. Dit betekent dat bijvoorbeeld de omgevingsvergunning, het
winningsplan, de watervergunning en Natuurbeschermingsvergunning gelijktijdig
behandeld worden. Hierdoor kan een integrale afweging worden gemaakt ten
aanzien van veiligheid, natuur en milieu. Belanghebbenden zijn hier bij gebaat
aangezien de gevolgen van gaswinning dan in hun totaliteit kunnen worden
bezien. Ook voorkomt dit dat men bij alle vergunningen apart moet reageren op
de deelaspecten en stroomlijnt dit het proces van vergunningverlening.
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8
Zienswijzen
Dit besluit is met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid:
op 29 november 2016 en op 6 december 2016 is een kennisgeving met
betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft
ook plaatsgevonden in Da’s Mooi en langs elektronische weg;
het ontwerp van het besluit heeft van 30 november 2016 tot en met 10 januari
2017 ter inzage gelegen bij de gemeente Westerveld en bij het Ministerie van
Economische Zaken;
er is één informatieavond georganiseerd, op 15 december 2016 waarbij de
mogelijkheid werd geboden mondeling zienswijze naar voren te brengen.
-

-

-

Zienswijzen op dit ontwerpbesluit konden, gedurende een periode van zes weken
vanaf het moment dat dit ontwerpbesluit ter inzage werd gelegd, worden
ingediend. Er zijn 19 zienswijzen ingebracht tijdens de terinzagelegging van het
ontwerp-instemmingsbesluit met het winningsplan. De zienswijzen zijn in de
bijlage “nota van beantwoording zienswijzen Diever” opgenomen samen met de
reactie van de minister erop. Aangezien het ontwerp-instemmingsbesluit
tegelijkertijd met de ontwerp-omgevingsvergunning ter verhoging van de
maximale dagproductie ter inzage heeft gelegen en bij de meeste zienswijzen niet
is aangegeven of deze betrekking hebben op het ontwerp-instemmingsbesluit of
op de ontwerp-omgevingsvergunning zijn de zienswijzen betrokken bij de
besluitvorming over beide besluiten en is de nota van beantwoording bij beide
besluiten als bijlage gevoegd. De bijlage maakt integraal onderdeel uit van dit
besluit. Zoals aangegeven in de nota van beantwoording, hebben de zienswijzen
tot aanpassing van de artikelen 2, 3, 4 en 6 van het instemmingsbesluit geleid.
9
Eindbeoordeling
Gelet op het winningsplan (inclusief aanvullingen), de adviezen en zienswijzen
komt de minister samenvattend tot de volgende beoordeling van het
winningsplan.
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Planmatig beheer
Met betrekking tot planmatig beheer stelt de minister op grond van het advies van
SodM vast dat de wijze waarop Vermilion van plan is het veld te ontwikkelen een
realistische inschatting is. Het winningsplan garandeert dat er sprake zal zijn van
een efficiënte winning. Aangezien Vermilion heeft aangegeven geen zuurstimulatie
toe te passen hoeft op dat punt geen instemming verleend te worden met het
winningsplan. Indien Vermilion toch zuurstimulatie wil toepassen, moet Vermilion
het winningsplan wijzigen. Gelet hierop is de minister van mening dat het
winningsplan overeenstemt met de principes van planmatig beheer.
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Bodemdaling
Met betrekking tot bodemdaling heeft de Tcbb aangegeven dat, ongeacht of de
bodemdaling in het diepste punt van de bodemdalingskom 2 of maximaal 4 cm is,
dit dermate gering is dat de kans dat hierdoor schade wordt veroorzaakt aan
gebouwen of infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan verwaarloosbaar
is. Wettelijk is vastgelegd dat Vermilion een meetplan moet maken. Aangezien het
een wettelijke verplichting is om een nulmeting met betrekking tot de
bodemdaling uit te voeren, is er geen reden om een dergelijke nulmeting in een
voorschrift voor te schrijven. Wel acht de minister het naar aanleiding van de
adviezen noodzakelijk artikel 2 op te nemen. Hierdoor is Vermilion verplicht
inzichtelijk te maken hoe de onzekerheidsmarge voor de bodemdalingsprognose is
bepaald.
Bodemtrilling
Met betrekking tot bodemtrillingen valt het aardbevingsrisico voor het
gasvoorkomen Diever in categorie 1. SodM heeft in haar advies aangegeven dat zij
de conclusie van Vermilion deelt dat de kans op aardbevingen met significante
schade klein is. Door middel van het huidige meetnet van het KNMI wordt de
seismische activiteit rondom het Diever voorkomen gemeten. De Tcbb en anderen
adviseren om door bijpiaatsing van seismische apparatuur in en rond het Diever
gasvoorkomen te komen tot volledige azimutale dekking. Dit is als voorschrift
opgenomen in dit besluit (artikel 3). Verder dient Vermilion het winningsplan te
wijzigen indien aannames die aan de basis liggen van het winningsplan niet
kloppen. Dit geldt ook ten aanzien van de Mmax.
Schade door bodembeweging
Met betrekking tot bodembeweging is de minister van mening dat de kans op
aardbevingen met significante schade klein is. Indien schade door bodembeweging
optreedt, is Vermilion aansprakelijk. Belangrijk is daarom, zoals verschillende
adviseurs ook aangeven, dat Vermilion een helder en duidelijk
schade(afhandelings)protocol heeft. Dit is in artikel 6 voorgeschreven.
In dit besluit wordt in artikel 4 een nulmeting voorgeschreven naar de
bouwkundige staat van een, na overleg met de gemeente vast te stellen,
representatieve selectie van voor bodembeweging gevoelige bouwwerken binnen
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het gebied waar bodembeweging als gevolg van de gaswinning zich kan
voordoen. Voorafgaand aan de nulmeting stuurt Vermilion een plan van aanpak
voor de nulmeting aan de minister. De nulmeting dient binnen 6 maanden na de
dag dat dit besluit in werking is getreden uitgevoerd te zijn. Op deze wijze zal
toekomstige mijnbouwschade aan bouwwerken door de gaswinning uit het Diever
gasvoorkomen objectief vastgesteld kunnen worden.
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Natuur en milieu
In de Mbw die op 1 januari 2017 in werking is getreden zijn de gevolgen voor
natuur en milieu toetsingscriteria geworden waaraan een winningsplan dient te
worden getoetst. De winning van delfstoffen kan nadelige gevolgen hebben voor
natuur en milieu doordat eventuele bodemdaling de waterhuishouding kan
beïnvloeden.
Voor de effecten van de (bovengrondse) installaties is een Mer opgesteld en deze
effecten worden getoetst in de omgevingsvergunning (welke in dit geval
gelijktijdig met dit instemmingsbesluit ter inzage ligt). Deze zijn daarmee al
afgewogen.
In het kader van de Mer zijn ook de hydrologische gevolgen van de bodemdaling
onderzocht. Conclusie daarvan is dat gezien de geringe maximale bodemdaling
van 2 cm (en in dit geval de verhoging van het relatieve waterpeil ten opzichte
van het maaiveld van 2 cm) de verwachting is dat deze niet van wezenlijke
invloed zal zijn op de ecologische standplaatscondities. Het waterschap kan
bovendien door aanpassing van het waterpeil eventuele ongewenste effecten op
nabijgelegen natuurgebieden voorkomen. Alles overziende worden geen nadelige
gevolgen voor natuur en milieu verwacht als gevolg van de hydrologische effecten
van de gaswinning.
Met betrekking tot bodemtrillingen valt het aardbevingsrisico voor het
gasvoorkomen Diever in categorie 1. Gezien de kans op aardbevingen met
significante schade klein is, zijn hiervan geen gevolgen voor natuur en milieu te
verwachten.
Conclusie
Gelet op het bovenstaande ziet de minister geen aanleiding om in het belang van
de veiligheid voor omwonenden of het voorkomen van schade aan gebouwen of
infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan, in het belang van het
planmatig gebruik of beheer van delfstoffen, of in het belang van de gevolgen
voor milieu of natuur, de instemming met het winningsplan geheel of gedeeltelijk
te weigeren. Wel heeft de minister voorschriften en beperkingen verbonden aan
zijn instemming.
Gelet op de inhoud van het door Vermilion ingediende winningsplan Diever en de
hierover ingewonnen adviezen, wordt de gevraagde instemming gegeven onder
het stellen van de in het besluit genoemde voorschriften en beperkingen.
Gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, tweede lid, van de Mbw;
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Besluit:

Artikel 1
Het door Vermilion op 1 april 2016 ingediende winningsplan Diever verkrijgt met
inachtneming van de hierna genoemde voorschriften de instemming als bedoeld
in artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet. Het winningsplan Diever maakt
integraal onderdeel uit van dit besluit.
-

-

Artikel 2
Vermilion dient binnen drie maanden na de dag dat dit besluit in werking is
getreden, inzichtelijk te maken hoe de onzekerheidsmarge voor de
bodemdalingsprognose is bepaald en dient dit te overleggen aan de Minister van
Economische Zaken.
Artikel 3
Vermilion zorgt ervoor dat het KNMI-meetnet wordt uitgebreid zodanig dat het
gasvoorkomen Diever een volledige azimutale dekking kent.
Artikel 4
Teneinde eventuele toekomstige mijnbouwschade aan bouwwerken door de
gaswinning uit het Diever gasvoorkomen objectief te kunnen vaststellen, zorgt
Vermilion ervoor dat binnen 6 maanden na de dag dat dit besluit in werking is
getreden een nulmeting is uitgevoerd naar de bouwkundige staat van een, na
overleg met de gemeente vast te stellen, representatieve selectie van voor
bodembeweging gevoelige bouwwerken gelegen binnen het gebied waar
bodembeweging als gevolg van de gaswinning zich kan voordoen. Voorafgaand
aan de nulmeting overlegt Vermilion een plan van aanpak voor de nulmeting aan
de Minister van Economische Zaken.
Artikel 5
1. De meetmethodiek en -frequentie moeten zodanig uitgevoerd worden dat zij
adequaat zijn om, gedurende de periode waarin bodemdaling door de gaswinning
aan de orde is, een onderscheid te kunnen maken tussen de bodemdaling als
gevolg van gaswinning en autonome bodemdaling in het gebied. De
meetmethodiek en -frequentie worden met het oog op dit onderscheid nader
uitgewerkt in het meetplan.
2. Vermilion informeert de gemeente Westerveld en haar burgers actief over de
werkelijk ontstane bodemdaling in relatie tot de verwachte bodemdaling en over
het al dan niet optreden van bodemtrillingen door de gaswinning Diever. De
frequentie waarmee en het moment waarop dit moet gebeuren dient in
overeenstemming te zijn met de frequentie en het moment waarop Vermilion op
grond van artikel 31, derde lid, van het Mbb de resultaten van de metingen naar
bodemdaling en bodemtrillingen alsmede een analyse van die resultaten overlegt
aan de inspecteur-generaal der mijnen.
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Artikel 6
Vermilion zorgt voor een transparant proces van schademelding, adequaat
onderzoek naar en afhandeling van schadeverzoeken binnen een redelijke termijn.
Vermilion maakt dit proces binnen drie maanden na de dag dat dit besluit in
werking is getreden openbaar op de website van Vermilion.
Artikel 7
Dit besluit komt 10 jaar na bekendmaking te vervallen.

De Minister van Economische Zaken,
1
namensdze.

(i
1
\
mr. J.L. ‘Rosch
MT-lid, Epergie en Omgeving
/

/

Belangh&benden kunnen tegen dit besluit beroep instellen bij de Rechtbank Den
Haag, Postbus 20302, 2500 EH, Den Haag. De termijn voor het indienen van een
beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die
waarop het besluit ter inzage is gelegd. Een belanghebbende die redelijkerwijs
niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht op
het ontwerp van het desbetreffende besluit kan ook beroep instellen.
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