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Betreft : Mijnraadadvies instemming winningsplan Vinkega (koolwaterstoffen)
Bij brief van 29 april 2020 heeft u de Mijnraad advies gevraagd over de aanvraag
instemming gewijzigd winningsplan Vinkega van Vermilion Energy Netherlands B.V.
(hierna: Vermilion) van 30 juli 2018.
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Mijnraad heeft kennisgenomen van de hierover uitgebrachte adviezen van:
TNO Adviesgroep Economische Zaken (TNO-AGE) (9 mei 2019 2019);
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) (16 mei 2019);
de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) (14 juni 2019);
de provincie Drenthe (5 november 2019);
de provincie Overijssel (12 november 2019);
de gemeente Weststellingwerf (12 november 2019);
het waterschap Drents Overijsselse Delta (15 november 2019);
de gemeente Westerveld (18 november 2019);
de gemeente Steenwijkerland (19 november 2019);
de provincie Fryslân (19 november 2019);
het wetterskip Fryslân (20 november 2019).

Bij dit advies heeft de Mijnraad gekeken naar de volledigheid en de kwaliteit van het
ingediende winningsplan, en naar de onderlinge samenhang en balans tussen
winningsplan en uitgebrachte adviezen. De Mijnraad geeft in zijn advies geen
uitputtende behandeling van het winningsplan en de adviezen, maar gaat met name in
op die aspecten die de Mijnraad van belang acht voor het geven van aanvullende
overwegingen, dan wel voor het onderstrepen, nuanceren of verbinden van
opmerkingen of aanbevelingen in de adviezen.
Advies
De Mijnraad adviseert de minister om in te stemmen met de winningsplan Vinkega.
De Mijnraad heeft daarbij de volgende opmerkingen.
De Mijnraad ziet op technisch inhoudelijke gronden geen reden om negatief te
adviseren over de instemming van winningsplan Vinkega.
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Echter, de Mijnraad is van mening dat de communicatie met regionale partners
verbeterd kan worden, met name wat betreft de relatie tussen aardgasproductie en
bodemdaling. Volgens de Mijnraad was het addendum op het winningsplan summier.
Een uitgebreide uitleg en toelichting op de huidige en verwachte situatie zou op zijn
plaats zijn geweest in dit addendum. De Mijnraad adviseert om transparant te zijn
over de productiehoeveelheden en de bodemdaling. Dit kan gedaan worden door die
productiegegevens openbaar te maken in combinatie met satellietgegevens van de
bodemdaling in het gebied. De Mijnraad acht het op deze manier mogelijk om – soms
zelfs tot op de millimeter – openheid te geven aan de partners in de regio over de
bodemdaling. Daarbij tekent de Mijnraad aan dat interpretatie van zulke
satellietmetingen moet gebeuren met inachtneming van de verschillende mogelijke
bronnen van bodemdaling zoals, naast gaswinning, grondwaterpeilfluctuaties en
bodeminklinking.
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