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Onderwerp: Advies instemmingsbesluit Vinkega naar aanleiding van Addendum

Geachte minister.
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Op 27 september 2019 verzocht u ons om advies op de concept-wijziging van uw
instemmingsbesluit voor het winningsplan Vinkega. Deze wijziging volgt uit het door
Vermilion Energy Netherlands BV (hierna te noemen Vermilion) ingediende addendum
voor dit winningsplan. Met deze brief geven wij invulling aan uw verzoek. Ons advies
hebben wij afgestemd met de overige betrokken decentrale overheden, die elk een
eigenstandig advies zullen indienen.
Advies
1. Effecten van de nieuwe bodemdalinasoroanose
Wij adviseren u:
- het advies van het waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) bij uw besluit te
betrekken en zo nodig te vertalen naar een aan het besluit te verbinden voorschrift.
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Toelichting
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) bevestigt de juistheid van de nieuwe bereke
ning voor de bodemdalingskom van Vinkega. De Technische Commissie Bodembeweging acht geen andere maatregelen nodig dan die welke voorgeschreven zijn in het
vigerende besluit. Wij kunnen hierbij aansluiten. Door uw instemming niet te onthou
den zal Vermilion voldoen aan de eisen uit de Mijnbouwwet.
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Echter, doordat de bodemdalingskom van Vinkega zieh verder naar het zuidoosten
uitstrekt dan eerder gedacht, zal in het gebied ten zuidoosten van Vinkega de cumula
tieve bodemdaling (Vinkega + Nijensleek) ook groter worden. Vanwege de veenvoor
komens in dit gebied bekijkt het WDOD of een nader onderzoek nodig is om te be
palen of eventuele waterhuishoudkundige maatregelen getroffen dienen te worden.
Indien maatregelen getroffen zouden moeten worden, zijn de kosten hiervan voor
Vermilion, dat voor (de gevolgen van de winning van) de gasvelden Vinkega en
Nijensleek verantwoordelijk is. Wij adviseren u dit mogelijke scenario te benoemen in
uw besluit, omdat dit een direct gevolg is van de nieuwe bodemdalingssituatie voor
Vinkega. Het SodM benoemt dit punt eveneens in haar advies.
2. Communicatie
Wij adviseren u:
- u in te blijven spannen om de communicatie met omwonenden inzake Mijnbouwwet projecten te blijven verbeteren;
- de mijnbouwbedrijven op hun verantwoordelijkheid met betrekking tot communi
catie over hun activiteiten te wijzen.
Toelichting
Voor wat betreft de communicatie vanuit uw ministerie, zien wij uw voorstel om hier
over met de decentrale overheden van gedachten te wisselen graag concreet uitgewerkf.
De mijnbouwbedrijven worden vanuit de eigen koepelorganisatie geacht te handelen
conform de 'Gedragscode gaswinning kleine velden'. Deze stelt met betrekking tot
communicatie onder andere dat 'goede, open en transparante communicatie en
contact met de omgeving tijdens alle fases van een gaswinningsproject van wezenlijk
belang is'. Echter, dit is in de praktijk nog lang niet het geval. Specifiek wijzen wij op
de productie uit het Vinkega veld die momenteel is stilgelegd, zonder dat uit navraag
bij Vermilion duidelijk wordt, waarom dit het geval is. Dergelijke vaagheid leidt tot spe
culaties bij omwonenden die wederom noch de gemoedsrust, noch het vertrouwen ten
goede komen.
3. Schadeprotocol Kleine Gasvelden
Wij adviseren u:
- zo spoedig mogelijk het Schadeprotocol Kleine Gasvelden vast te stellen overeen
komstig het advies van de Technische Commissie Bodembeweging (Tcbb);
- hierbij de toepassing van het bewijsvermoeden volgens de systematiek die de
Tcbb uitwerkte op basis van het uitgangspunt dat het bewijsrisico voor het causaal
verband tussen mijnbouwactiviteit en schade niet bij de burger moet liggen over te
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nemen;
hierbij op voorhand vast te leggen dat de uitspraak van de onafhankelijke landelijke
Commissie Mijnbouwschade bindend is en de schade conform die uitspraak wordt
vergoed aan de schademelder.

Zoals verwoord in de preambule van uw instemmingsbesluit van 28 augustus 2019 voor het gasveld
Diever
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Toelichting
Wij achten bovenstaande van groot belang voor de maatschappelijke aanvaardbaar
heid van mijnbouwactiviteiten en de gemoedsrust van onze inwoners.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Statep^vän Drenthe.
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