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Behandeld doorBetreft Omgevingsvergunning voor de inrichting Wapse-1

1. Onderwerj aanvraag
Op 2 juni 2016 heeft Vermilion Energy Netherlands B.V. te Harlingen ingevolge

Ons kenmerkde Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo) een aanvraag voor DGETM-ED/ 17108264een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag betreft de inrichting Wapse,
Uw kenmerkgelegen ten noordwesten van het dorp Wapse aan de Noordenveidweg in de

gemeente Westerveld, op het perceel kadastraal ingedeeld, gemeente Diever, Bijlage(n)sectie H, nummer 167. De aanvraag is in het Omgevingsloket Online 3geregistreerd onder nummer 2381175.

De aanvraag betreft het verhogen van de productiecapaciteit naar 1.500.000 Nm3
ruw aardgas per dag. Aanleiding voor de verandering is de ervaring dat het gas
dat gewonnen wordt, gemakkelijker naar de put toestroomt dan bij de aanvraag
voor de oprichtingsvergunning werd verwacht. Deze verandering kan worden
gerealiseerd door de toevoerklep waardoor het gas uit de ondergrond naar de
installatie stroomt, verder te openen, waarmee de geproduceerde hoeveelheid kan
worden geregeld. De bovengrondse installatie is voldoende groot en geschikt om
de grotere hoeveelheid gas te kunnen verwerken.
De verhoging past binnen de kaders van het in het winningsplan Diever
beschreven productieprofiel. Het ontwerpbesluit tot instemming met het
winningsplan Diever ligt tegelijk met het voorliggende ontwerpbesluit
omgevingsvergunning ter inzage.

De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteit het veranderen of
veranderen van de werking en het in werking hebben van een inrichting of
mijn bouwwerk.

Volgens artikel 2.1, eerste lid, onder e, sub 2° en sub 3°, van de Wabo is een
omgevingsvergunning vereist voor het veranderen of veranderen van de werking
en het in werking hebben van een inrichting of mijnbouwwerk.

Op de activiteit is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 6 maanden van
toepassing (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en art. 3.10 van cie
Wabo).

Ingevolge artikel 3.3, vierde lid, onder a, van het Besluit omgevingsrecht (hierna:
Bor), ben ik bevoegd te beslissen op deze aanvraag.
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2. Verklaring van geen bedenkingen
Op grond van artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo wijst een algemene maatregel
van bestuur categorieën van gevallen aan, waarvoor geldt dat een
omgevingsvergunning niet wordt verleend dan, nadat een daarbij aangewezen
bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen bedenkingen heeft.

Het verlenen van deze omgevingsvergunning valt niet onder de gevallen waarvoor
ingevolge § 6.2 van het Bor een verklaring van geen bedenkingen is vereist.

3. Geraadpieegde organisaties
• Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Westerveld;
• Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe;
• Waterkwaliteitsbeheerder: Waterschap Drents Overijsselse Delta;
• De Inspecteur-generaal der Mijnen (Staatstoezicht op de Mijnen);

4. Adviezen en zienswijzen
• Door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Westerveld is geen advies uitgebracht;
• Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben aangegeven geen

wettelijk adviseur te zijn voor deze aanvraag;
• Door Waterschap Drents Overijsselse Delta is geen advies uitgebracht ten

aanzien van de aan het besluit te verbinden voorschriften;
• Door de Inspecteur-generaal der Mijnen is advies uitgebracht ten aanzien

van de aanvraag en de aan het (ontwerp)besluit te verbinden
voorschriften.

• Er zijn 19 zienswijzen ingebracht tijdens de terinzagelegging van ontwerp
omgevingsvergunning. De zienswijzen zijn in de bijlage “nota van
beantwoording zienswijzen Diever” opgenomen samen met mijn reactie
erop. Aangezien het ontwerp-instemmingsbesluit tegelijkertijd met de
ontwerp-omgevingsvergunning ter verhoging van de 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 van beide besluiten en is de nota van beantwoording bij
beide besluiten als bijlage gevoegd.

5. Overwegingen m.b.t. de ingediende adviezen en zienswijzen
Het advies van de Inspecteur-generaal der Mijnen is volledig in dit besluit en de
bijbehorende voorschriften verwerkt;

De ingekomen zienswijzen voorzien van mijn reactie zijn als bijlage 3 toegevoegd
aan dit besluit. De zienswijzen hebben niet geleid tot inhoudelijke aanpassingen
van het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.
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6. Procedure (ontwerp)besluit
De kennisgeving met betrekking tot dit ontwerpbesluit is op 29 november 2016
gepubliceerd in de Staatscourant en in het lokale blad “Da’s Mooi”. Het
ontwerpbesluit heeft van 30 november tot en met 10 januari 2017 ter inzage
gelegen bij de gemeente Westerveld, het ministerie van Economische Zaken en
digitaal via www.nloci.nl en www.ciemeentewesterveld.nl, waarbij eenieder in de
gelegenheid is gesteld om gedurende de periode van terinzagelegging zijn of haar
zienswijzen naar voren te brengen. Er zijn 19 zienswijzen ingekomen.

De zienswijzen die op het ontwerpbesluit zijn ontvangen zijn behandeld bij
onderdelen 4. en 5. van dit besluit.

7. Overwegingen m.bt. het besluit
De aanvraag is beoordeeld aan de voor de activiteit relevante artikelen van de
Wabo. Voorts is de aanvraag getoetst aan het Bor en aan de Regeling
omgeving s recht.

De aanvraag is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.14 van de Wabo,
getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu.

Milieuaspecten
In de omgevingsvergunningaanvraag is de bestaande toestand van het milieu,
voor zover de inrichting daarvoor gevolgen kan veroorzaken, beschreven. De
beoordeling van de gevolgen voor het milieu betreft de aspecten: emissies (lucht,
water en bodem), geur, geluid, transportbewegingen, afvalstoffen en (externe)
veiligheid.

De aanvrager heeft op zorgvuldige wijze de gevolgen voor het milieu die
de inrichting kan veroorzaken beschreven. Hierbij is gekeken naar hun onderlinge
samenhang, de technische kenmerken en de geografische ligging.

De aanvrager heeft tevens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen die van
belang zijn met het oog op de bescherming van het milieu omschreven. Uit de
aanvraag blijkt dat hiermee op verantwoorde wijze wordt omgegaan.

De aanvrager heeft een verantwoord milieubeleid gevormd dat met betrekking tot
de inrichting wordt gevoerd. De gevolgen voor het milieu worden door de
aanvrager tijdens het in werking hebben van de inrichting geobserveerd,
beheerst, en voor zover deze nadelige gevolgen hebben, zo veel mogelijk
verminderd.

Uit de aanvraag blijkt dat voldoende maatregelen zijn genomen om de belasting
van het milieu te beperken en dat op verantwoorde wijze wordt omgegaan met
het verbruik van energie.
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Naast de voorschriften, genoemd in Bijlage 1 van dit besluit, zijn voor type-C
inrichtingen voorschriften uit het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing.
Hiervoor verwijs ik u naar hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Externe Veiligheid
Het externe risico is berekend volgens het rekenmodel safeti.nl en heb ik getoetst
aan de in het Besluit externe veiligheid inrichtingen voorgeschreven normen. Ten
opzichte van de oprichtingsvergunning voor deze locatie, is de kwantitatieve
risicoanalyse geheel nieuw opgesteld, aangezien de rekenmethode per 1 juli 2015
is vernieuwd.
Ook voor de nieuwe situatie, en met gebruik making van de nieuwe rekenmethode
is ten aanzien van het plaatsgebonden risico uit de 10-6 contour op te maken dat
er zich geen (beperkt) kwetsbare objecten binnen deze veiligheidscontour
bevinden.
Gezien het ontbreken van (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied
van de locatie is het groepsrisco voor deze locatie ook voor deze situatie
verwaa rloosbaa r.

Geluid
Het Iangtijdgemiddelde beoordelingsniveau ten gevolge van het in werking zijn
van de inrichting is in de oprichtingsvergunning vastgelegd. Op 22 maart 2016
zijn geluidsmetingen uitgevoerd, waarbij de toen verkregen gegevens voor zover
relevant, zijn gebruikt voor het akoestische prognoserapport voor het verhoogde
productieniveau. Het geluidsvermogen van de put is voor de nieuwe akoestische
prognose, verhoogd. Uit de nieuwe prognose blijkt, dat er geen extra
geluidsruimte nodig is voor het produceren bij het verhoogde niveau.

Milieueffectraijoortage
Voor de aangevraagde activiteit geldt de plicht om een Milieueffectrapport (hierna:
MER) op te stellen. Bij de aanvraag is een milieueffectrapportage ingediend. In het
MER zijn de milieueffecten voor zowel de vergunde situatie (productie van
480.000 Nm3 aardgas per dag) als voor de te vergunnen situatie (productie van
1,5 miljoen Nm3 aardgas per dag) beschouwd. Het MER richt zich daarbij
kwantitatief op de milieuthema’s geluid, externe veiligheid en luchtkwaliteit, en
kwalitatief op bodembeweging, bodem, grondwater en oppervlaktewater. Tevens
is ingegaan op de aspecten ruimtegebruik en landschap, verkeer, grond-, hulp en
afvalstoffen en natuur en ecologie.
In het MER zijn alle relevante milieueffecten beoordeeld. Uit het MER blijkt dat als
gevolg van de verhoging van de gasproductie binnen de inrichting Wapse er geen
veranderingen in de milieueffecten optreden ten opzichte van de huidige vergunde
situatie. Het MER zal tegelijk met dit (ontwerp)besluit, ter inzage worden gelegd.

Energie en milieu
De Minister van Economische Zaken en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en
Productie Associatie (NOGEPA) hebben een Meerjarenafspraak (looptijd tot 2020)
afgesloten over het effectiever en efficiënter inzetten van energie.
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Daarnaast is op 27 oktober 2010 het Overlegpiatform Olie en Gas van start
gegaan. In dit platform werken overheid en de olie- en gasindustrie samen op het
gebied van de bescherming van het milieu.

Ik kom dan ook tot de conclusie dat de omgevingsvergunning voor deze activiteit
kan worden verleend.

8 Besluit
Gelet op het voorafgaande besluit ik:

T. De omgevingsvergunning voor de inrichting Wapse te verlenen aan Vermilion
Energy Netherlands B.V. voor de volgende activiteit:

Het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting of
mijnbouwwerk

II. De omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd te verlenen, met verwijzing
naar artikel 2.33 van de Wabo;

III. Aan de omgevingsvergunning de voorschriften uit bijlage 1 te verbinden;

IV. De aanvraag en bijbehorende bijlagen, deel te laten uitmaken van de
omgevingsvergunning. De bij deze omgevingsvergunning behorende
documenten worden genoemd in bijlage 2.

V. De beantwoording van de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in bijlage 3,
deel te laten uitmaken van de omgevingsvergunning.

Op grond van artikel 6.1, tweede en derde lid, van de Wabo treedt dit besluit pas
in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift (ofwel zes
weken na de dag van de terinzagelegging) is verstreken of, indien beroep is
aangetekend en een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de
bevoegde rechter, op dat verzoek is beslist.

9. Beroepsprocedure
Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken
binnen zes weken na de dag van de ter inzage legging van dit besluit een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Noord-Nederland,
Groningen, ter attentie van de sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD
Groningen.
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Voor meer informatie over de rechtsmiddelen die u kunt aanwenden tegen een
besluit van de overheid, verwijs ik u naar de brochure ‘rechtsmiddelen (bezwaar
en beroep) tegen beslissing overheid’. Dit document kunt u vinden op www.nlog.nl
ond/er procedures - vergunningen.

DeMrnister van Economische Zaken,
narnen çleze:

\V kJ
mr. J.L. Rosch
MTli\Çrectie Energie en Omgeving
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Bijlage 1 Voorschriften en mededelingen

Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

A. Algemeen
1. De voorschriften verbonden aan de op 15 juni 2015 door het Ministerie van

Economische Zaken verleende vergunning met kenmerk DGETM
EM/15053226 blijven onveranderd van kracht en gelden voor zover
relevant, eveneens voor deze verandering.
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Bij’age 2 Documenten behorende bij deze omgevingsvergunning

• Aanvraagformulier 2381175
• Bijlage 1 — beschrijving verandering inrichting
• Bijlage 2 — topografische situatie
• Bijlage 3 — kadastrale situatie
• Bijlage 4 - plotplan as built 1-52-WPSOO1-4-42-OO1-OO1-1
• Bijlage 5 — process flow diagram 1-52-WPSOO1-3-31-OO1-OO1 - Rev AO
• Bijlage 6 — monitoring
• Bijlage 7 — bodemrisicoanalyse I&BBA5753-174-103R005F01
• Bijlage 8 — geluidsonderzoek I&BBA5753-174-103R002F02
• Bijlage 9 — QRA 1BBA5753-174-101R004F02 - def-signed
• Bijlage 10 - Milieueffectrapport I&BBA5753-174-102R001F01
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Bijlage 3 Nota beantwoording zienswijzen
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