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Uw kenmerk
Bijlage(n)

Aanvraag

Op 23 augustus 2016 heeft de Minister van Economische Zaken, thans de Minister
van Economische Zaken en Klimaat (hierna: de minister) een aanvraag ontvangen
van Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) tot instemming met
het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen.
Het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen betreft de gasvelden Opeinde-Zuid
en Middelburen gelegen binnen het gebied van de winningsvergunning
Leeuwarden zoals verleend op basis van de Mijnbouwwet (hierna: Mbw).
Geografisch bezien liggen de gasvelden in de provincie Friesland, in de gemeente
Smallingerland en in het verzorgingsgebied van het Wetterskip Fryslân.
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De gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen zijn ontdekt in 1979, waarna
respectievelijk vanaf 1981 en 1980 gas wordt gewonnen uit de velden. Het
winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen betreft een actualisering van het
vigerende winningsplan voor deze gaswinning. De redenen voor actualisering zijn:
verder te produceren uit het Middelburen gasveld en een bijgewerkte
productieverwachting voor de gaswinning uit het Opeinde-Zuid gasveld.
Vermilion verwacht dat de gaswinning voor het Opeinde-Zuid gasveld nog 21 jaar
in beslag zal nemen en voor het Middelburen gasveld nog 5 jaar in beslag zal
nemen. Vermilion geeft in het winningsplan voor het gasveld Opeinde-Zuid een
verwachtte einddatum van productie in 2036 aan en voor het gasveld Middelburen
een verwachte einddatum van productie in 2020 aan, uitgaande van start van de
winning in 2016. Met start van de winning in 2018 zal met een productietijd van 5
jaar de einddatum in 2023 liggen.

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
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het gebruik van aardgas, speelt aardgas (als efficiënte energiedrager) komende
decennia nog een essentiële rol in de Nederlandse energievoorziening. Oo dit
nioment is de Nederlandse energievoorziening nog voor meer dan 90%
afhankelijk van fossiele brandstoffen (olie, gas, steenkool), waarbij aardgas
voorziet m ruwweg 40% van onze primaire energiebehoefte. Van de fossiele
brandstoffen is aardgas de brandstof met de minste C02-uitstoot en dus het minst
belastend voor het klimaat. In de transitie naar duurzaam is aardgas - voor de
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verwarmen van een groot deel van de huizen en voor het in
stand houden van een betrouwbare elektriciteitsvoorziening - de komende
^^'dgas veilig kan worden gewonnen is het
wenselijk dit uit de Nederlandse bodem te winnen. Nederland is dan minder
afhankelijk van gasimport en de schonere winning in Nederland beperkt ook de
met de winning samenhangende mondiale uitstoot van CO2.

3.

Juridisch kader

3.1.
Mijnbouwregelgeving
Het winningsplan dient te worden getoetst aan de Mbw en de daarop gebaseerde
artikelen 24, 30 en 31
van het Mijnbouwbesluit (hierna: Mbb) vormen het juridisch kader waaraan het
winningsplan wordt getoetst.
wacirdcui nei

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 daarvan en dient te voldoen aan de eisen
genoemd m 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
b'pertegtntertfndenf " '"""*'""''"8
of daaraan voorschriften of
a.

b.
c.
d.

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 omwonenden of het
voorkomen van schade aan gebouwen of infrastructurele werken of de
functionaliteit daarvan,
n het belang van het planmatig beheer van voorkomens van delfstoffen
ndien nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan, of
ndien 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
vanTh7ri°''^'
veiligheid voor omwonenden of het voorkomen
daarrlnnr nip?pn®
infrastructurele werken of de functionaliteit daarvan
feverl^zekerheid^
aangetast, door het belang van
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3.2.

Voorbereidingsprocedure

7nîri"pn°M HH^^h°^
^Olö een geactualiseerd winningsplan OpeindeZmd en Middelburen ingediend. 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
fhiern^ OW^in ^
aanbeveHngen van de Onderzoeksraad voor Veiiigheid
(hierna. OVV) in zijn rapport over de aardbevingsrisco's in Groningen
Kamerstukken II 2014/15, 33 529, nr. 123) van 18 februari 2015 is verder
aor^pm^H.
H
reding van de betreffende wijziging van Mbw,'vanaf
f/an
gevolgd om winningsplannen zoveel mogelijk in de geest
voor OnS"'7® "h "
^'^andelen. Dit betekent dat het winningsplan
voor Opeinde-Zuid en Middelburen is uitgebreid met een SRA waardoor er
expliciet aandacht uitgaat in het winningsplan naar de risico's voor omwonenden
gebouwen en infrastructuur. Tevens is advies gevraagd aan Staatstoezicht op de'
Mijnen (hierna: SodM) (artikel 127 van de Mbw), de Technische commissie ^
''d' van de Mbw), aan alie
M^nrid r
(^^tikel 34, Vijfde lid, van de Mbw) en de
Mijnraad (artikel 105, derde lid, van de Mbw). Tevens is er een
specifiek over het winningsplan voor Opeinde-Zuid en
Middelburen georganiseerd voor decentrale overheden d.d. 10 juli 2017.

4.

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag

Over het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen hebben de volgende
adviseurs, op verzoek van de minister, advies uitgebracht'
‘

?"
uitgebracht (kenmerk:
beoordeling van het winningsplan Opeinde-Zuid en
Middelburen heeft SodM advies gevraagd aan TNO voor de verificatie van
de
°P
onderdelen doelmatige winning, bodemdaling en

'

TŒB/17^^2?95Ï)'''’'^^

^

uitgebracht (kenmerk:

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Frysiân (hierna- de
(te^mert:
“'‘9=bracht
-

het college van Bergemeester en Wethouders van de gemeente
Smallingerland (hierna: de gemeente Smallingerland) heeft bij brief van 6
september 2017 advies uitgebracht (kenmerk: Z1918442/D1998187Ihet bestuur van Wetterskip Frysiân (hierna: Wetterskip Frysiân) heeftbij
WFnV7T2iLT'^^^'^*^^''
uitgebracht (kenmerk:

?keSSodH™n“TN?,T„l:trva"^T'“'’
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5.

Winningsplan op hoofdlijnen, adviezen en
beoordeling
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Per onderwerp wordt op hoofdlijnen beschreven wat de operator hierover in het
wmningsplan heeft opgenomen. Daarna volgt (indien van toepassing) het advies
van de adviseurs en de beoordeling, waarbij op basis van een integrale afweging
beargumenteerd wordt of het advies of de aanbeveling wordt overgenomen.

5.1.

Planmatig beheer

Winningsplan
Vermilion verwacht voor het Opeinde-Zuid gasveld een productie te kunnen
miljoen Normaal m^ (hierna: Nm^). In het geval Vermilion
het^hoge scenario kan realiseren zal de productie uitkomen op circa 50 miljoen
Nm Vermilion verwacht zodoende circa 82% van het technisch winbare gas te
produceren, in het hoge scenario zou dit 85% bedragen. Voor het Opeinde-Zuid
2025, met een mogelijke
uitloop tot in 2036 in geval het hoge productiescenario wordt geproduceerd.
Vermilion verwacht voor het Middelbaren gasveld een productie te kunnen
rea iseren van circa 18 miljoen Nm^. m het geval Vermilion het hoge scenario kan
7nH^pnH "" ^
«noT
uitkomen op circa 36 miljoen Nm\ Vermilion verwacht
zodoende circa 80 /o van het technisch winbare gas te produceren, in het hoge
scenario zou dit 90% bedragen. De gasproductie uit het Middelbaren gasveld zal
circa drie jaar duren, en in het geval van het hoge productiescenario vijfjaar.
Adviezen
Advies SadM
TNO heeft, op verzoek van SodM, het winningsplan beoordeeld op doelmatigheid
voo'SiS^^^fvoldoet aan de wettelijke eisen en in voldoende^mate
voorziet in de principes van doelmatige winning.
Beoordeling planmatig beheer
vanÏe"S<!?nf
efficiënte winning
van de delfstof waarbij de wijze waarop, het tempo waarmee en de hoeveelheid
dn^r
belang is. De beoordeling draait vooral om de vraag of de
door de mijnbouwonderneming in het winningsplan aangegeven
d^nndpr'nr

de technische parameters en geologische
dient een andere gebruikLorm van

wor°den^^

niet ongewenst onmogelijk gemaakt te

va^n'^Tt'^
Vermilion circa 82% van het technisch winbare gas
van het Opeinde-Zuid gasveld en circa 80% van het Middelburen gasveld
verwacht te produceren hetgeen TNO aanmerkt als doelmatig. TNO concludeert
dat het winningsplan voldoet aan de wettelijke eisen. De minister neemt de

planlugr^eeTpSsJindt'

met de principes ven

eÂir^r:rnïv“jrn::^fe“s;ÂïpTrcti'^^^
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°P

^0 fTiilj°en Nm^ verwacht en voor het
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zijn geen andere gebruiksvormen van de ondergrond voorzien. Gaswinning van
het Opeinde-Zuid gasveld en het Middelburen gasveld passen dan ook in het
planmatig gebruik van de ondergrond.

5.2.

Bodemdaling

Winningsplan
I^n onderdeel C2 pagina's 24 tot en met 26 van het winningsplan, geeft Vermilion
Saswinning uit het Opeinde-Zuid
en Midddburen°ga"sve?d'.'"®'

verwachten bodemdaling heeft Vermilion gebruik
gemaakt van de Geertsma van Opstal" methodiek. Voor de berekening van de
bodemdaling zijn meerdere gasvelden in het Leeuwarden-Oost gebied
meegenomen, omdat de bodemdalingskommen van deze velden overlappen.
''^^°°'-zaakt door gaswinning uit en rond
Middelburen gasveld wordt door Vermilion op 6,2 centimeter
s^f^engestelde bodemdalingskom boven het OpeindeZu d vel(d geschat. Vermilion geeft aan dat men name de winning uit het Nijega
veld, gelegen in het noordwesten boven het Middelburen gasveld heeft
bijgedragen aan de totale bodemdaling.
'
Voor wat betreft de nog resterende bodemdaling geeft Vermilion in het
aSnnPno
hppf I ^
ïfh w

gasproductie uit het Opeinde-Zuid
verleden ligt, en hierdoor kan worden
ƒ gas-gerelateerde bodemdaling ook voor het overgrote deel al
houdend met een onzekerheidsmarge van 50% in

œntimeter^"^^^*^^"^

toekomstige nog te verwachten bodemdaling
Middelburen gasveld volgens Vermilion minder dan 2

Adviezen
Advies SodM
advies aan dat TNO de methode en de uitkomsten van de
bodemdalingsprognose van Vermilion heeft gecontroleerd en betrouwbaar heeft
bevonden^SodM heeft de totale tot nu toe ontstane bodemdaling geverifieerd en
constateert dat de tot nu toe waargenomen bodemdaling van circa 5 centimeter in
Njn IS met de voorspellingen voor de uiteindelijke bodemdaling. SodM vindt het op
basis van voorgenoemde informatie aannemelijk dat de nog verwachten
^
HM K
centimeter zal zijn. Gezien de bodemdalingsprognose
ziïsSM^nl'p^
Vermillon geen extra maatregelen voorstelt. Tot slot
ziet SodM geen aanleiding om aanvullende voorwaarden op dit punt te adviseren.
Advies Tcbb
De Tcbb kan zich vinden in het standpunt van SodM dat de bodemdaling ten
gevolge van de gaswinning maximaal 2 centimeter zal bedragen.
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Advies Wetterskin Frv^lÂn
Het Wetterskip Fryslân concludeert ten aanzien van de gaswinning Middelburen
dat deze op zich geen bodemdaling ten gevolg heeft, maar dat de aldaar
hSTaS
bodemdaling wordt veroorzaakt door gaswinning uit andere velden.
nSnmhinp^H'^
voorkomende gevallen een actuele en
gecombineerde bodemdalingskaart toe te voegen zodat cumulatie, ook van
verschillende operators, goed kan worden waargenomen.

Ons kenmerk
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Beoordeling bodemdaling
1^^^ Wetterskip stellen in hun advies dat het aannemelijk
MiSnlih
"9
gevolg van gaswinning uit het gasveld Opeinde-Zuid en
Middelburen in het diepste punt van de bodemdalingskom maximaal 2 centimeter
bedraagt Vermillon geeft aan dat ook bij een onzekerheidsmarge van 50% de
bodemdaling door de gaswinning uit het Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld
minister stelt, mede op basis van de adviezen van SodM
en TNO, vast dat de te verwachte bodemdaling in het diepste punt van de
bodemdalingskom maximaal 2 centimeter bedraagt en geen aanleiding geeft tot
het opnemen van aanvullende voorschriften.
De minister begrijpt dat een gecombineerde bodemdalingskaart belangrijk is voor
tPvPnttTI''
goed overzicht van de verschillende gaswinningen en
:fii^^f
adviesverzoek. Vermilion beschikt echter niet
over alle informatie van mijnbouwactiviteiten in de regio van de verschillende
uitvoerders. De minister heeft TNO de opdracht gegeven een regionale
inclusief alle gasvelden en andere mijnbouwactiviteiten
nim i'^^Kbodembeweging kunnen hebben, waarbij de
cumulatieve bodemdaling inzichtelijk wordt gemaakt.
^
ÏnaLeverff^Tm°n^^
‘^“^^'^^alingscontourenkaart met toelichting
aangelevend. TNO geeft aan de bodemdalmgsprognose uit het winningsplan te
controleren, waarbij eigen berekeningen door TNO worden gedaan. Bij de
nitgegaan van het worst-case-scenario van de
een gebied wordt door TNO buiten beschouwing gelaten. TNO geeft aan dat de
fotlL bo^deTdpT
de verwachte maximale
totale bodemdaling aan het einde van de productie van alle gasvelden in de nabije
omgeving, waarbij m veel gevallen het grootste deel van de productie al
^
daarmee een belangrijk deel van de bodemdaling al opgetreden
decenS oiërSeT“''^
1»°f9estuurd naar de

Op basis van de bodemdalingscontourenkaart licht TNO toe dat de bodemdalina
de gaswinning in het gebied rondom het Opeinde-Zuid en
Middelburen gasveld voor het grootste deel wordt veroorzaakt door het
Tietjerksteradeel gasveld. Het overgrote deel van de bodemdaling veroorzaakt
door gaswinning in het Tietjerksteradeel veld heeft al plaatsgevoLen De
rnv^üprtnPhÏp^'H '^°9 optredende bodemdaling in het Opeinde-Zuid en Middelburen
invloedgebied door de gaswinning in Tietjerksteradeel veld is minimaal.
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Bodemtrilling

Winningsplan

risicoanalyse omtrent geïnduceerde bevingen door gaswiinning" van SodM.
Op niveau 1 van de SRA heeft Vermilion het potentiële vermogen om
^induceerde seismiciteit te kunnen genereren gescreend conform de geëigende
voor geïnduceerde seismiciteit,
hierna DHAIS). Uit deze analyse blijkt dat het potentiële vermogen van het
gasveld Opeinde-Zuid om bodemtrillingen te genereren verwaarloosbaar is. Door
deze uitkomst IS een verdere seismische risicoanalyse voor het gasveld OpeindeZuid met vereist volgens de SRA richtlijn. Voor wat betreft het Middelburen
gasveld b ijkt uit de analyse dat het potentiële vermogen van dit gasveld om
bodemtrillingen te genereren niet verwaarloosbaar is, en dat de maximale
nnogehjke sterkte (Mmax) van een potentiële geïnduceerde bodemtrilling 3 2 is
Voor het gasveld Middelburen is een verdere seismische risicoanalyse dan óok wel
vereist volgens de SRA richtlijn.
Op niveau 2 van de SRA heeft Vermilion voor het gasveld Middelburen een
analyse gemaakt van de mogelijke gevolgen van een potentiële bodemtrilling Uit
oeze analyse, gebaseerd op ondergrondse- en bovengrondse factoren blijkt dat
de kans op een bodemtrilling als gevolg van de gaswinning Middelburen met
significante schade zeer klem is. Dit resulteert ook voor het Middelburen gasveld
tot een indeling van het veld in risicocategorie I.
Gezien beide gasvelden volgens de SRA in risicocategorie I zijn gelegen acht
Vermilion monitoring met het KNMI netwerk voldoende.
Adviezen
Advies SodM
seismisch risico geverifieerd dat Vermilion in
het wmningsplan heeft beschreven. TNO acht de gebruikte SRA methode geschikt
voor het inschatten van het risico, en concludeert dat de berekening corrert is
uitgevoerd. Wel heeft TNO opmerkingen over de details van de berekeningen
deze hebben echter geen invloed op de conclusie van de SRA aangezien TNO
zelfstandig de risicomatrix heeft opgesteld en net als Vermilion voor het
Middelburen gasveld uitkomt op een indeling in risicocategorie I.
SodM geeft aan dat de maximale magnitude in combinatie met de relatief stijve
grond in het gebied de reden is dat SodM de kans op structurele schade aan
aa^dZhVen"ve'waarioosbïa?'
ongelukkan als gevolg van

Op basis van deze informatie vindt SodM het aannemelijk dat het risico van
bevingen en aanverwante schade beperkt is. De monitoring van seismiciteit is
voldoende verzorgd door het landelijke netwerk van het KNMI. SodM ziet daarom
geen aanleiding aanvullende voorwaarden op dit punt te adviseren.
Advies Tchh
De Tcbb kan zich vinden in de verificatie door TNO en het advies van SodM.
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Advies aemapnte Smallinaerland
In het winningsplan voor het veld Middelburen wordt gesteld dat het risico oo een

ministerie dit punt goed en begrijpelijk te motiveren.
Advies MiinraRd
ofan^°^''^hting op het instemmingsbesluit nader in te
gaan op de bodemtrillingen van het gasveld Middelburen, met de seismische
risicoanalyse en de berekende maximale magnitude als aandachtspunt.
Daarnaast geeft de Mijnraad in overweging de leidraad voor de seismische
risicoanalyse te evalueren en waar mogelijk aan te scherpen.
Beoordeling bodemtrilling
Gasvelden kunnen in het kader van de seismische risicoanalyse (SRAj
het riïro'?n'?rr°H'^T
^'2'c°<=ategorieën; categorie I, II en III. Hierbij is
het risico op schade door een beving in risicocategorie I kleiner dan in
risicocategorie II eri in risicocategorie II weer kleiner dan in risicocategorie III. De
risicocategorie wordt bepaald door de combinatie van scores op zowel
optreden) en bovengrondse factoren (mogelijk effect van
rifp
^ ^
beïnvloeden. Om
die reden is er geen algemene duiding per risicocategorie te geven. Een veld kan
bijvoorbeeld in categorie II uitkomen doordat of de kans op sterkere
gmndbeweging groter is, of omdat er veel kwetsbare gebouwen of industrie in de
omgeving is, of door een combinatie van gemiddelde ondergrondse en
bovengrondse factoren.
Bij de analyse van het seismisch risico is uitgegaan van het High Case
productiescenario. Met betrekking tot bodemtrilling valt het aardbevingsrisico voor
de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen in risicocategorie I. SodM heeft in haar
advies aangegeven, mede op basis van de verificatie door TNO, dat het risico op
bevingen en aanverwante schade beperkt is en de kans op structurele schade aan
gebouwen zeer klein wordt geacht. De Tcbb onderschrijft het advies van SodM De
minister stelt op basis van de adviezen van SodM en de Tcbb dat het risico oo
bevingen en aanverwante schade als gevolg van bodemtrillingen door de
gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen beperkt zijn.
Seismische risicoanalyse gasveld Middelburen
De gemeente Smallingerland en de Mijnraad verzoeken in hun advies nader in te
risicoanalyse voor het gasveld Middelburen. De minister
begrijpt dat de resultaten van de seismische risicoanalyse mogelijk vragen
oproepen en probeert hieronder de resultaten voor het gasveld Middelburen
zetten. De SRA is een inschatting van de kans op schade
vergdijking
gaswinning op basis van een statistische
De richtlijn voor de seismische risicoanalyse gaat uit van een drietai stappen:
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1.

In de eerste stap worden de velden met een verwaarloosbaar seismisch risico
geïdentificeerd ofwel gasvelden met eigenschappen die overeenkomen met
gasvelden die het minst hebben getrild.
TNO heeft onderzoek uitgevoerd naar de kans op bodemtrillingen door
gaswinning, waaruit is gebleken dat het mogelijk is om aan de hand van
eigenschappen van een gasveld uitspraken te doen over de kans op beven van dat
deterministische seismische hazard studie (DHAIS) [TNO 2012
Ril 139] wordt op basis van de geologische, productietechnische en mechanische
verschillende olie- en gasvelden, op basis van een statistische
vergelijking, de kans ingeschat of er in deze gasvelden bodemtrillingen optreden.
De techniek biedt tevens de mogelijkheid om een kans op bodemtrillingen in te
schatten voor een nog te produceren gasveld. Gasvelden die, wat de
bovengenoemde kenmerken betreft, lijken op de gasvelden, die reeds gebeefd
hebben krijgen een relatief hoge kans (0,42) op een bodemtrilling toegekend
Gasvelden die weinig of geen gelijkenis vertonen met de velden die al gebeefd
hebben krijgen een geringe kans op een bodemtrilling (0,19) of een
verwaarloosbare kans toegekend.

Ons kenmerk
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Vermilion heeft, volgens de DHAIS methodiek, de kans berekend dat zich een
boderntrilling voordoet door gasproductie uit de gasvelden in het winningsplan
Opeinde-Zuid en Middelburen. Het veld Middelburen heeft de eigenschappen die
overeenkomen met de velden die een kans op beven hebben (42%). Dit zeqt
Sentiël'fLv'ing
magnitude van de beving en de mogelijke gevolgen van een

2.

In de tweede stap wordt voor alle overgebleven velden op basis van vier
ondergrondse en vier bovengrondse invloedfactoren het seismische risico
kwalitatief bepaald.
De ondergrondse Invloedfactoren zijn kans op een beving, de sterkste maanitude
waarmee realistisch rekening gehouden moet worden, locatie Z Sgasveld eu
beweging aan het maaiveld {opsUngering). De bovengrondse invloedfactoren zijn
bevolkingsdichtheid, industriële inrichtingen, speciale gebouwen en vitale
^
infrastructuur en dijken.
De score voor de ondergrondse en bovengrondse factoren wordt gesommeerd en
invloedfactoren ondergrond en bovengrond

risicocatêjCrieï^'ljn onn!"”'

^

i"

De maximale magnitude (hierna: Mmax) waarnaar de adviezen verwijzen is een
onderdeel van stap 2 van de seismische risicoanalyse. De Mmax is gedefinieerd
ipr f
®
mogelijke aardbeving, die door een bron in een
specifiek gebied gegenereerd kan worden". Indien er een beving plaatsvindt
betekent dat met dat die beving dan de Mmax heeft De kans op een beving 'met
TaTi
""r ■
de mogelijke schade doet SodM wel op Lsis
MiHH
(worst-case scenario). Uit stap 2 van de SRA voor het gasveld
Middelburen volgt dat het gasveld Middelburen een Mmax van 3.2 heeft.
3.

De derde stap wordt in de richtlijn gegeven door het verbinden van
consequenties aan de uitkomsten van de risicoanalyse.
Omdat de Mmax hoger is dan 2,5 is met een risico-matrix de kans op
aardbevingen met significante schade bepaald. De risico-matrix zoals opgenomen
in het verzoek tot wijziging van het instemmingbesluit beziet de eventuele risico's
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ziekenhuizen), vitale infrastructuur en dijken. Voor het gasveld
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IS. voor deze risicocategorie is monitoring met het KNMI netwerk voldoende is. Er
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Evaluatie seismische risicoanalyse
De Mijnraad geeft in het advies de overweging om de leidraad voor de seismische
risicoanalyse te evalueren en waar mogelijk aan te scherpen. De tijdelijke leidraad
voor de seismische risicoanalyse is tot stand gekomen in reactie op het OVVrapport, waarbij het kabinet heeft aangegeven dat in de winningsplannen
mijnbouwondernemingen veiligheidsrisico's expliciet in kaart moeten brengen"
De minister wil hiermee borgen dat veiligheid een volwaardige plaats krijgt in de
belangenafweging bij de besluitvorming. Het in kaart brengen van de
veiligheidsrisico's gaat verder dan alleen de seismische hazard waarop in het
verleden de focus bij de belangenafweging heeft gelegen. De minister heeft
destijds SodM gevraagd om, in afwachting van een door de maatschappijen en
onderzoeksinstellingen te ontwikkelen definitieve leidraad voor het adresseren van
het seismisch risico, met een tijdelijke leidraad voor het analyseren van de risico's
ten gevolge van door gaswinning geïnduceerde aardbevingen te komen. De
tijdelijke leidraad waar de Mijnraad in het advies naar refereert, heeft invulling
gegeven aan dit verzoek van de minister. Een evaluatie en eventuele
aanscherping van de tijdelijke leidraad voor de risicoanalyse wordt meegenomen
hsico^^ ontwikkelen definitieve leidraad door het adresseren van het seismisch

Gelet op bovenstaande stelt de minister vast dat een evaluatie en eventuele
aanscherping van de seismische risicoanalyse niet binnen het toetsingskader van
het voorhggende winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen valt, maar in een
bredere context dient plaats te vinden, en wordt derhalve niet meegenomen in de
overwegingen om instemming met het winningsplan te verlenen.

5.4.

Schade door bodembeweging

Winningsplan
Vermilion geeft in het winningsplan aan dat bodemdaling door aardgas- en
oliewinning een geleidelijk proces is en niet met het blote oog zichtbaar is De
maxirnale helling als gevolg van de maximale bodemdaling in verhouding tot de
breedte van de infrastructuur is volgens Vermilion zeer beperkt. Bodemdaling
veroorzaakt meestal geen schade omdat de daling geleidelijk en gelijkmatig
plaatsvindt en in dit geval ook nog eens gering is. Op basis van voorgenoeLe
acht Verrnilion het ontstaan van schade aan gebouwen ten gevolge van
bodemdaling door de gasproductie uit het Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld
het Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld in risicocategorie
seismische risicoanalyse wordt onmiddellijke schade aan de openbare
infrastructuur en bouwwerken als gevolg van seismiciteit ten gevolge van de
gaswinning uit beide gasvelden niet verwacht door Vermilion. Het ontstaan van
gebouwen als gevolg van de gasproductie uit het Opeinde-Zuid en
Middelburen gasveld wordt door Vermilion zeer klein geacht.
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Tot slot geeft Vermilion in het winningsplan aan dat indien er schade optreedt zi1
Jerbfnd'houden
h
vergoeden, waartoe tevens kosten behoren die
ïan schadl
maatregeien ter voorkoming of beperking
Adviezen
Advies SortM
SodM kan zich vinden in de conclusies van Vermilion en vindt het aannemeliik dat
het risico van bevingen en aanverwante schade beperkt is. SodM geeft aan
aSeTen^^" aanleiding te zien aanvuliende voorwaarden op dit punt te

Advies Tchh
De Tcbb geeft aan zich te kunnen vinden in het advies van SodM dat het
aannemelijk is dat het risico op bevingen en aanverwante schade beperkt is.
Advies Wetterskip Frvsiân
Het Wetterskip Frysiân geeft aan dat, gezien de verwachte geringe effecten door
doenToeTeS'
waterhuishouding in dit gebied niet significant
Beoordeling schade door bodembeweging

Ve^milifn!"^™^^

SodM en TNO zich kunnen vinden in de resultaten
van
bepaling dat de kans dat zich een beving
onderschrijven zij de conclusie van

h
de verwachte
geringe
effecten door bodembeweging,
de kans op schade aan bouwwerken
en ooenbare
,n rastrL,ctuur verwaarloosbaar is. Inhoudelijk gezien is er dan ook geen a^nleidL
ni
representatieve opname van de bouwfkundige staat^
e minister kan zich echter voorstellen dat om eventuele toekomstige schade aan
bete'^'trkiÏr?
t
het Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld
beter te kunnen aantonen, het nodig kan zijn om een opname van de

uitgebrachte adviezen volgt dat de kans on

mening dat het belang van de veiligheid voor omwonenden niet in het geding
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Natuur en milieu

Winningsplan
2oZ
f0P=i"<i'-2uid en Mlddelburen voorkomen,
fó.lomrn
n o 11®'"'""'nssplan, wordt door Vermilion een maximale
toekomstige bodemdaling van minder dan 2 centimeter verwacht De
riP hnlÏpmH
^1^®^
hellingshoek als gevolg van
de bodemdaling verloopt dus zeer geleidelijk, minder dan 1 mm over 200 meter
merkbaar. Bovendien is bodemdaling een geleidelijk
proces. De opbouw van de dalingskom aan het oppervlak duurt jaren zodat aeen
plotselinge veranderingen plaatsvinden. Vermilion geeft aan dat de bódemdaLq
derhalve geen directe effecten heeft op mens, natuur en milieu. Ook verwacht ^
do^gaTwSng^.

als gevolg van de bodemdaling

oorzaak-effect relatie bekend is waarmee
bodem rillingen kunnen leiden tot schade aan natuur of milieu. Daarom worden
veÏwSf ^ effecten op natuur en milieu ten gevolge van bodemtrillingen niet

2000 npSiPH^ T"
voorkomen niet is gelegen onder (of nabij) Naturaon d°P7^npr^
winning uit Opeinde-Zuid en Middelburen
3"km verwijSërtVa'n"e™“oI"mem
waterwingebied is ruim
Adviezen
Advies SnrlM
SodM geeft aan met de beoordeling van de nadelige gevolgen voor het milieu te
Sofwaïeriï
stoffen, het afblazen of affakkelen van

vorrÂ-î^m'iSâ^cb^^^
kc"iSstS?;"Äv"ot
inspectiewerkzaamheden. Op basis van deze informatie vindt SodM het
aannemelijk dat het risico op nadelige gevolgen voor het milieu beperkt is SodM
ziet daarom geen aanleiding aanvullende voorwaarden op dit punt te adviseren.
Beoordeling natuur en milieu

ïln de"önÄr.n"H'‘"

°P '"“5=10^®

™or natuur en milieu

Van de onderdelen die in het winningsplan beoordeeld worden kan het onderdeel
RndP
mogelijk gevolgen hebben voor natuur en milieu.
IvfntuSdPmH
''f
bodemdaling en bodemtrillingen.
wnrnï ni
^
waterhuishouding beïnvloeden. Door bodemdalinq
hnH? H
°?t®
waterpeil in absolute zin niet beïnvloed, maar
®
zeggen dat Set'wa'ïe ^00?^
dat wil

aan te

SfÄr^"

ïoÏe^Snr
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Om uit de gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen te kunnen winnen heeft
Vermilion met alleen een winningsplan nodig waarmee de minister heeft

van de omgevmgsvergunning worden de bovengrondse gevolgen van de
daadwerkelijke winning op de winningslocatie en de daaraan gerelateerde
werkzaamheden voor natuur en milieu afgewogen.
Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied Aide Feanen is gelegen op circa 3 3
7 H
Opeinde-Zuid. Daarnaast zijn de gasvelden
grïrldSes"

oÏpThÏp

Gezien de geringe nog te verwachten bodemdaling als gevolg van de gaswinnino
van maximaal 2 centimeter, welke tevens aanzienlijk kleiner is dan de kritische
waterschap hanteert, worden er geen effecten op
^
^ u
bodemdaling door gaswinning verwacht
fvnlnpr?
Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld in risicocategorie
irhpHrhP
'■'S'coanalyse en het risico op bevingen en aanverwante
f/pn Î
Z'jn er geen nadelige gevolgen voor natuur en milieu als gevolg
van de gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen te verwachten. De minister
concludeert, mede op basis van het advies van SodM, dat er geen nadeliqe
effecten op natuur en milieu door de gaswinning te verwachten zijn.
5,6.

Overige adviezen

Adviezen
Advies provincie Frvsiân
SsMe g«Snin^en1r;is"ch™"

en volgt de ontwikkelingen blJ

Frysiân geeft aan dat uit het winningsplan Opeinde-Zuid en
Middelburen met duidelijk blijkt wat de vergunde en nieuwe gaswinning is
Daynaas heerst er volgens de provincie Frysiân in de huidige situatie veel
komen tot besluitvorming die duidelijkheid schept over de ingestemde situatie
voor wat betreft onder andere de einddatum van de gaswinning, de gasproductie

het insTemTngsbÏÏrur^'"®'

- de overwegingen van

Daarnaast geeft de provincie aan dat omwonenden vinden dat lokaal de lasten
worden gedragen voor het belang van Nederland als geheel. De provincie verzoekt
dan ook zorg te dragen voor een goede verdeling van lusten en lasten bij
mijnbouwactiviteiten waarbij er ook baten terugvloeien naar het
gaswinningsgebied.
mening dat burgers betrokken en geïnformeerd
moeten worden bij alle fasen van de gaswinning en adviseert dan ook

in°st^"?SsVeXr"

lca.le me, Inwonem op ,e nemen In bet
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Advies gemeente Smallinaprifmri
De gemeente Smallingerland staat kritisch tegenover de winning van aardgas. De
gemeente Smallingerland geeft aan dat het winningsplan te technisch is en
adviseert dat er begrijpelijke en toegankelijke teksten beschikbaar moeten ziin
gemeente dat bij vervolgverzoeken om advies het wenseliik
IS dat de bevmdingen van SodM, TNO en de Tcbb worden toegevoegd waarbij er
een begrijpelijke samenvatting van de adviezen wordt gegeven.
Tevens verzoekt de gemeente Smallingerland goed en leesbaar kaartmateriaal toe
te voegen, waarbij de begrenzing van de gasvelden in de regio met benaming
^chtbaar zijn en een topografische bovengrond op deze kaarten is opgenomen.
De benaming van de gasvelden sluit volgens de gemeente niet aan bij de
topografie van de bovengrond.
De gemeente Srnallingerland geeft aan dat nu per winningsplan de bodemdaling
en risico s inzichtelijk zijn gemaakt, welke volgens de gemeente door TNO ziin
samengevat in een overzicht welke later in de procedure is toegevoeqd De
gemeente geeft aan dat het ministerie dit overzicht kan gebruiken om een
afweging te maken van de risico's en gevolgen van de winningen.
De gemeente Smallingerland is van mening dat de uitnodiging voor de
inloopavond voor omwonenden duidelijk moet zijn, waarbij kaartmateriaal en
duidelijke teksten noodzakelijk zijn. Het is de gemeente niet duidelijk of ook voor
het winningsplan Tietjerk een inloopavond wordt georganiseerd. De gemeente
adviseert een inloopavond voor Tietjerk te combineren met de inloopavond voor
het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen.
Advies Wetterskin Frvalßm
Het Wetterskip Frysiân geeft in haar advies aan de adviestermijn van 10 weken
krap te vinden en verzoekt daarom opnieuw een termijn van 14 weken te
volgens het Wetterskip bij eerdere adviesverzoeken
gebruikelijk was.
Het Wetterskip Frysiân verwacht niet dat door de nog te verwachten bodemdaling
als gevolg van de gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen de risico's van
nadelige gevolgen voor de waterhuishouding significant zullen toenemen Het
Wetterskip plaatst daarbij de opmerking dat er in het betreffende gebied sorake is
van autonome bodemdaling, zodat de waterhuishouding ook vanuit dat oogpunt
aandacht en wellicht aanpassing vergt. Desondanks geeft het Wetterskip aan het
zorglijk te vinden dat een gewijzigd winningsplan een toename van bodemdaling
'^astgesteld winningsplan. Het
Wetterskip adviseert dan ook terughoudend te zijn met instemmingen voor
gewIg^Sben" bestaande gaswinningen die een toename van bodemdaling tot

Beoordeling overige adviezen
De minister is zich bewust van de omgeving waarin mijnbouwactiviteiten
plaatsvinden en onderschrift het belang van de in paragraaf 5.6 opgenomen
adviespunten. Bij de beoordeling van deze adviespunten is van belang te weten
relevante feiten in het licht staan van'het volgens
de wet te nemen besluit. De aanvraag inclusief de adviezen worden getoetst en
gewogen in het licht van de in de Mbw opgenomen toetsingsgronden. Uitsluitend
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andere

zijn ten aanzien van nieuwe gaswinningen.

'

ingegaan op de nut en noodzaak van gaswinning in relatie tot de
transitie naar duurzaam. In de transitie naar duurzaam is aardgas - voor de
van een groot deel van de huizen en het realiseren van
noHiï
eiektriciteitsvoorziening - de komende decennia nog steeds
het k^h?n.r.
h T®
het maatschappelijk draagvlak voor gaswinning is voor
het kabinet een belangrijk aandachtspunt. Naast alle acties ten aanzien van de
gaswinning m Groningen, zijn de doorvertaling van de aanbevelingen uit het OVVrapport in de per 1 januari 2017 gewijzigde Mbw en het beter betrekken van de
omgeving daarbij essentieel.
Duidelijkheid en volledigheid winningsplan
documenten van technische en juridische aard
zijn en dat ze voor een breed publiek moeilijk te iezen zijn. De minister vindt het
daarom passend dat Vermiiion aandacht besteedt aan een zo volledig en duTdelijk
mogeiijk wmnmgspian. Aangezien de leesbaarheid van een winningsplan geen ^
Vprmiii'LT'
''3'^ instemming, vertrouwt de minister erop dat
Vermilion hierin zijn verantwoordelijkheid neemt door een publieksvriendeliike
samenvatting Of een toelichting ter beschikking te stellen. Êverigen^
NedeHanH^°^
^ september 2017 vanuit de koepelorganisatie van
Nederlandse gasproducenten (NOGEPA), waar ook Vermilion bij is aangesloten
Snrakei^hr°?^ gaswinning kleine velden' is uitgebracht waarin hooLtuk 5 '
over goede, open en transparante communicatie en contact met
de omgeving. Een nadere toelichting op het winningsplan en het ontwerpbesluit
de informatiebijeenkomst die in de regio wo?dt
mrnSer ÏÏSt
periode van terinzagelegging van het ontwerpbesluit. De
minister wijst erop dat voor inzicht voor de begrenzing van een gasveld tevens
gebruik gemaakt kan worden van de interactieve kaart op www.nlno.nl
ov?r wattpl P°n'""'f
^
^

onduidelijkheid
vergund is. Door de provincie Frysiân genoemde zaken
productievoorspellingen worden duidelijk
behandeid in het winningsplan in hoofdstuk B5. Om te voorkomen dat er
verwarring kan ontstaan over waar de minister mee instemt, is de einddatum en
de maximaal ingestemde gasproductie opgenomen in artikel 1 van dit
instemmingsbesluit.
.*• van uil
De minister begrijpt dat de adviezen van TNO, SodM en de Tcbb behulpzaam
kunnen zijn bij het voorbereiden van het advies door de decentrale overheden

^aardr^r"

'"°'"^en bij ontvangst door het ministerie doorgezet

Hp^h^o
decentrale overheden als vast onderdeel van de procedure
Het doorsturen van het advies van de Tcbb naar de decentrale overheden vormt
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IS op verzoek van de decentrale overheden op 16 augustus 2017 doorgestuurd.

Tot slot zijn gasvelden groter dan de mijnbouwlocatie waar de installatie staat om
het gas te produceren. Hierdoor kan het voorkomen dat de naamgeving van een
Snatir
daadwerkelijke locatie van een bovengrondse
Communicatie
Het Wetterskip Frysiân en de provincie Frysiân vragen om vooral ook oog te
hebben voor de communicatie met bewoners van gaswingebieden.
De minister onderschrijft dat inzake het winningsplan Opeinde de communicatie
vanuit zowel Vermilion als de minister naar burgers zorgvuldig en
publieksvriendelijk nioet, zodat burgers gedegen, consistent en transparant
worden geïnformeerd over de (gevolgen van de) gaswinning. De inzet van de
communiceren in samenwerking met Vermilion en
de betrokken decentrale overheden, waarbij de betrokken partijen hierover
»^aken. De advisering van de decentrale overheden
behulnz
^
mogelijk ook
behulpzaam zijn in de communicatie met de burger.
In de periode waarin het ontwerp-instemmingsbesluit ter inzage ligt, wordt tevens
een informatiebijeenkomst in de regio georganiseerd. Tijdens deze
ri^?npT
mogelijk zijn om mondeling zienswijzen in te
dienen. Deze werkwijze is erop gericht de andere overheden en het
burgerperspectief nadrukkelijker mee te nemen in het door de minister te nemen
besluit op een verzoek om in te stemmen met een winningsplan.
Overigens wijst de minister erop dat er op 7 september 2017 vanuit de
koepelorganisatie van Nederlandse gasproducenten (NOGEPA), waar ook
MirnThr^hf'^
aangesloten, een 'Gedragscode gaswinning kleine velden' is
uitgebracht waarin hoofdstuk 5 afspraken bevat over goede, open en transparante
communicatie en contact met de omgeving.
i-iarisparante
Het periodiek informeren en betrekken van de omgeving is een
zelf. De minister vertrouwt erop dat Vermilion
S^noernde eigen gedragscode ook open en transparant
communiceert over de gaswinning naar omwonenden.
Informatiea vond
informatieavond van het winningsplan Opeinde-Zuid en
Middelburen wordt als kennisgeving gepubliceerd in lokale huis-aan-huis bladen
In de kennisgeving wordt een kaart opgenomen met daarin de ligging van de
gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen inclusief bovengrondse topografische
referentiekaders, zodat voor een ieder duidelijk is of de gaswinning in zS haar
komeTr?^h ï
zinvol wordt geacht naar de informatieavond te
ïiT n ^ ‘^^handeling van de wijziging van het winningsplan Tietjerk bevindt
M HHoih
behandeling van het winningsplan Opeinde-Zuid
en Middelburen, en wordt dan ook niet gecombineerd. De informatieavond voor
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Adviestermijn
De minister is van mening dat tien weken een redelijke termijn is voor het
uitbrengen van een advies.
Lusten en lasten
De provincie Frysiân adviseert om zorg te dragen voor een goede verdeling van
lusten en lasten bij mijnbouwactiviteiten, waarbij er ook baten terugvioeien naar
het gebied. De minister wijst erop dat hoofdstuk 7 van de 'Gedragscode
gaswinning kleine velden' afspraken bevat over de maatregelen (lusten) in de
omgeving van een mijnbouwlocatie. Enerzijds kunnen lokale of regionale
ondernemers betrokken worden in de uitvoering van een project en anderzijds
stelt de initiatiefnemer kennis en middelen beschikbaar om een positieve bijdrage
aan de omgeving te leveren. Per project wordt dit in samenspraak met de
omgeving uitgewerkt in een Project-afstemmingsprogramma.

6. Zienswijzen en beroepsprocedure
Dit besluit zal met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
als bedoeld in afdeling 3.4 van de Awb worden voorbereid:
op 25 april 2018 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp
gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden
in enkele huis-aan-huisb!aden en langs elektronische weg;
op 25 april 2018 is door de minister een ontwerp van het 'besluit aan
Vermilion gezonden;
het ontwerp van het besluit zal van 26 april 2018 tot 7 juni 2018 ter
inzage liggen bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en in
het gemeentehuis van Smallingerland;
Zienswijzen op dit ontwerpbesluit kunnen, gedurende een periode van zes weken
vanaf het moment dat dit ontwerpbesluit ter inzage wordt gelegd worden
ingediend bij:
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Inspraakpunt winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen
Postbus 248
2250 AE Voorschoten

7. Eindbeoordeling
Gelet op het winningsplan en de adviezen komt de minister samenvattend tot de
volgende voorlopige beoordeling van het winningsplan.
Planmatig beheer
'f gebruik en beheer dient er sprake te zijn van een efficiënte winning
van de delfstof zonder dat een andere gebruiksvorm van de ondergrond
ongewenst onmogelijk wordt gemaakt. De minister stelt vast dat TNO concludeert
dat het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen overeenstemt met de principes
van planmatig beheer. De gasvelden Opeinde-Zuid en Middelburen betreffen een
bestaande winning. Tevens zijn geen andere gebruiksvormen van de ondergrond
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aasvPlTnS.fdgaswinning van het Opeinde-Zuid en Middelburen
hplanmatig gebruik en beheer van de ondergrond
Gelet hierop is de minister van mening dat het winningsplan Opeinde-Zuid en
Middelburen overeenstemt met de principes van planmatig gebruik en beheer.
Bodemdaling
T

MMH
hÆ'n'iX"

t

wetterskip stellen in hun advies dat het aannemeliik is
gaswinning uit het gasveld Opeinde-Zuid en
diepste punt van de bodemdalingskom maximaal 2 centimeter

hnH
onzekerheidsmarge van 50% de
7PPrTJÏÏ'° n ^
het Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld
de Tchh^en h 'r
^'^^'^ter stelt, mede op basis van de adviezen van SodM, TNO
nunt In ïe h h"" H'r
verwachte bodemdaling in het diepste
punt van de bodemdalingskom maximaal 2 centimeter bedraagt en geen
aanleiding geeft tot het opnemen van aanvullende voorschriften.
Bodemtrillinq
Met betrekking tot bodemtrilling valt het aardbevingsrisico voor de gasvelden
en Middelburen in risicocategorie I. SodM heeft in haa^r advies
aangegeven, mede op basis van de verificatie door TNO, dat het risico od
bevingen en aanverwante schade beperkt is en de kans op structurele schade aan
mlnSer^^tern
9®^^ht. De Tcbb onderschrijft het advies van SodM. De
minister stelt op basis van de adviezen van SodM en de Tcbb dat het risico oo
en aanverwante schade als gevolg van bodemtrillingen door de
gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen beperkt zijn. Gelet op het vorenstaande
^et de minister geen aanleiding om aanvullende voorschriften te stellen en kan de

«„"Spra'"“'

•'=' ''-Higgende

Bodem beweging
Bodembeweging bestaat uit bodemdaling en bodemtrilling. Voor de productie uit
het gasveld Opeinde-Zuid en het gasveld Middelburen gefdt dat het Ksico op
schade ten gevolge van bodembeweging beperkt is. Er wordt geen schade aan
bouwwerken en infrastructuur door bodemtrilling verwacht. Daarnaast is de kans
nol
9^'''nge te verwachten bodemdaling, welke geleidelijk en
gelijkmatig p aatsvindt, zeer klein. De minister constateert dat SodM en de Tcbb

Schade door bodembeweging
De minister stelt vast dat TNO constateert dat Vermilion voor het winninasolan

g:pe,ateerprgererg"g'“?;^J^.;S^Ï™;prf,L
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De minister concludeert dat uit de uitgebrachte adviezen volgt dat de kans oo
schade aan gebouwen en openbare infrastructuur door bodembeweqinq
voo'rkome^'^^^''
daarom geen maatregelen nodig zijn om schade te
De minister schrijft een opname voor, van de bouwkundige staat van een na
overleg met de gemeente vast te stellen, representatieve selectie van voor
bodembewegmg gevoelige bouwwerken binnen het gebied waar bodembeweging
fn d?t Suit^^ gaswinning zich kan voordoen en heeft dit als artikel 2 opgenomL

Natuur en milieu
januari 2017 in werking is getreden zijn de gevolgen voor
natuur en milieu toetsingscriteria geworden waaraan een winningsplan dient te
worden getoetst. Gezien de nog te verwachten bodemdaling als gevolg van de
gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen in het diepste deel van de
bodemdalingskom maximaal 2 centimeter is, hetgeen aanzienlijk lager is dan de
kntische grens van 5 centimeter die het waterschap hanteert, worden er geen
vernachtals gevolg van de bodemdaling door gaswinning

het Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld in risicocategorie
het risico op bevingen en aanverwante
beperkt IS, ^jn er geen nadelige gevolgen voor natuur en milieu als gevolg
van de gaswinning Opeinde-Zuid en Middelburen te verwachten. De minister
concludeert, mede op basis van het advies van SodM, dat er geen nadelige
effecten op natuur en milieu door de gaswinning te verwachten zijn.
Conclusie
aanleiding om in het belang van de
veiligheid voor omwonenden of het voorkómen van schade aan gebouwen of
werken of de functionaliteit daarvan, in het belang van planmatig
gebruik ot beheer van delfstoffen, of in het belang van de gevolgen voor milieu of
natuur, de instemming met het winningsplan geheel of gedeeltelijk te weigeren.
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Gelet op de inhoud van het door Vermilion ingediende winningsplan Opeinde-Zuid
en Middelburen, en de hierover ingewonnen adviezen, en overwegende dat de
winning door Vermilion vanuit het gasveld Opeinde-Zuid en het gasveld
Middelburen conform artikel 34, eerste lid, van de Mijnbouwwet plaats dient te
vinden overeenkomstig het ingediende winningsplan, de gevraagde instemming.

' i7i83647

Gelet op de artikelen 34, derde lid, en 36, tweede lid, van de Mbw;
Besluit:
Artikel 1
Het door Vermilion Energy Netherlands B.V. op 23 augustus 2016 ingediende
winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen, inclusief nadere toelichting van 7
december 2017 met een looptijd tot en met 31 december 2036 en een maximaal
productievolume van 50 miljoen Nm^ voor het Opeinde-Zuid gasveld en met een
looptijd tot en met 31 december 2023 en een maximaal productievolume van 36
Middelburen gasveld, verkrijgt de instemming, bedoeld in
artikel 34, derde lid, van de Mijnbouwwet.
Artikel 2
Tendnde eventuele toekomstige schade aan bouwwerken door de gaswinning uit
het Opeinde-Zuid en Middelburen gasveld beter te kunnen aantonen zorgt
Vermilion Energy Netherlands B.V. ervoor dat binnen 12 maanden na de dag dat
dit besluit in werking is getreden een opname 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 opname overlegt Vermilion een plan van aanpak voor de
opnarne aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Het plan van aanpak
te^jifaTn de m^ nadat het instemmingsbesluit in werking is getreden overgelegd

van Economische Zaken en Klimaat,
narnens

■gie en Omgeving
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