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Onderwerp

advies winningsplan Diever

Geachte heer Kamp,
Op 28 juni jl. heeft u ons per e-mail het gaswinningsplan Diever van Vermilion Energy
Netherlands B.V. (Vermilion) toegestuurd met het verzoek om advies ten behoeve van uw
ontwerp-instemmingsbesluit voor dit plan. Het gaat bij dit winplan om een gaswinlocatie aan
Noordenveldweg in Wapse. Hierbij treft u ons advies aan.
Algemeen
Eerst willen wij ingaan op een aantal algemene zaken. Met de nieuwe Mijnbouwwet wordt een
drietal zaken beoogd:
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1. Meer bestuurlijke ruimte
Bij opsporings-, winnings- en opslagvergunning naast veiligheid ook aandacht voor ruimtelijke
inpassing door middel van aanwijzen gebieden die al dan niet geschikt zijn voor mijnbouw
(Structuurvisie Ondergrond). Hiervan kunnen wij zeggen dat de betreffende gebieden in de
gemeente Westerveld en de omgeving al zijn “aangewezen” voor gaswinning als “Drenthe Illb”.
Onze vraag bij dit punt is dan ook: worden de gebieden van bestaande vergunning(en) opnieuw
geëvalueerd ? En hoe groot is de lokale overheidsinvloed op zo’n plan ?
2. Meer aandacht voor veiligheid: bij winplannen dienen meer onderzoeken te worden verricht,
waaronder een seismische risico-analyse en een meetplan. Dit zijn met name technische gegevens
waar inwoners op moeten kunnen vertrouwen. Wij zien hierin een rol voor u als Ministerie om
samen met Staatstoezicht op de Mijnen en het gaswinbedrijf meer te doen aan communicatie en
winnen van vertrouwen.
3. Vergroten maatschappelijke betrokkenheid
Bij een winplan kunnen provincie, gemeente en waterschappen een advies uitbrengen. Het besluit
op het winplan doorloopt een uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure. Dit brengt met zich
mee dat inwoners de mogelijkheid krijgen om te reageren. Uw Ministerie gaat hiervoor een
informatie avond organiseren. Ook is de betrokkenheid van decentrale overheden eerder, vaker en
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op die momenten dat de relevante informatie voor de desbetreffende overheid beschikbaar. Dit
vinden wij een verbetering in de nieuwe wet maar of een uitgebreide procedure met daarbij een
informatieavond voor inwoners voldoende is, wordt betwijfeld. Wij willen hierin graag met u
meedenken aangezien deze stap in de procedure lokaal is en wij als gemeente in direct contact
staan met onze inwoners en soms ook fungeren als T aanspreekpunt. Los van informatie over een
gaswinlocatie kuiuien wij de vraag niet beantwoorden of er bijvoorbeeld een nulmeting wordt
uitgevoerd naar bezittingen waaronder woningen. In Westerveld bijvoorbeeld hebben we te maken
met nogal wat oude panden waaronder een groot aantal rijksmonumenten. Terecht dat mensen
vragen waar men terecht kan als er iets gebeurd zoals een trilling of een beving en mogelijke
gevolgen hiervan. In de Tweede Kamer is recentelijk de omgekeerde bewijslast vastgesteld, dit in
tegenstelling tot uw opvattingen. Wij dringen er bij u op aan dat ook het gebied in Drenthe (de
zogenaamde kleine velden waaronder Diever Illb en een gaswingebied genaamd “Westerveld”)
ook tot het aanwijzingsgebied gaan behoren en dat de omgekeerde bewijslast niet beperkt blijft tot
het gebied in Groningen.
Advies
Allereerst willen wij opmerken dat het winplan zoals opgesteld door Vermilion, uw adviesaanvraag
en het advies van SodM helder is omschreven. Net zoals opgemerkt door de provincie vinden wij
ook dat dit advisering laagdrempeliger maakt. Ook de presentatie zoals op 7 juli jl. gegeven door
het Ministerie en SodM (en Vermilion) en de mogelijkheid om vragen te stellen, vinden wij een
prettige en constructieve manier van samenwerken.
Naast ons advies op dit winplan willen wij graag het volgende opmerken. Op 6 juli 2016 ontvingen
wij van uw Ministerie een verzoek om advies/reactie (ons kemnerk 171674) op een aanvraag
omgevingsvergunning (veranderingsverguiming) van Vermilion om de productie te verhogen van
480.000 NmVdag naar 1.500.000 NmVdag. Deze aanvraag is bij geregistreerd in OLO onder
nummer 2381175. Wij vragen ons af of er in bij dit winplan rekening is gehouden met deze
ophoging. Betekent dit bijvoorbeeld dat er meer gas omhoog gehaald gaat worden in de in het
winplan aangegeven tijd tot 2025 ? Of is de verwachting dat de termijn langer wordt. Het
bevreemdt ons dat hierin geen melding van is gemaakt in het winplan of de adviesaanvraag. Dit zal
te maken hebben met de verschillende processen en vergunningtrajecten rondom gaswinning. Ons
verzoek aan uw Ministerie is dan ook om te kijken of de diverse processen en vergunningtrajecten
beter op elkaar afgestemd kurmen worden of, beter nog, meer geïntegreerd worden.
1. Wij beschikken niet over het meetplan zoals bedoeld bij punt C5 van het winplan. Wij adviseren
u in het besluit op het winplan voorwaarden op te nemen richting Vermilion om het meetplan
jaarlijks ook bij de gemeente in te dienen zodat wij ook inzage krijgen en houden in de situatie
omtrent bodemdaling. Ook is gesteld dat de verwachte bodemdaling van 2 cm. hoger zou kunnen
uitvallen. Wij adviseren u ons actief te betrekken bij de ontwikkelingen hierin.
2. Metingen rondom seismiciteit; voor zover wij kunnen beoordelen, zijn hiervoor geen
maatregelen opgenomen in het winplan. Wij adviseren u richting Vermilion voorwaarden te stellen
om firequent meetgegevens te overleggen uit het meetnet van het KNMI en de gemeente fi-equent te
informeren over de bodemgesteldheid en mogelijke seismiciteit, hoe klein ook. De fi-equentie laten
wij aan u over aangezien wij geen informatie hebben wanneer en hoe vaak gebruik gemaakt wordt
van het betreffende meetnet.
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3. In het winplan wordt aangegeven dat alle mogelijke schade voor rekening blijft van Vermilion.
Dit punt treft ons en onze inwoners direct. De winning is beoogd tot 2025 en Vermilion heeft
aangegeven dat 30 jaar na dato zij nog verantwoordelijk blijven voor mogelijke gevolgen. Dit is
wettelijk verankerd. Alle onderzoeken, meetmethodes en de risicomatrix laten zien dat de risico’s
nihil zijn maar 100 % uitsluitsel kan niemand geven. Los van het algemeen belang bij gaswinning,
vragen onze inwoners niet om een gaswinlocatie in hun omgeving. Met de hele discussie rondom
Groningen wil je als inwoner niet geconfronteerd worden met onzekerheden. Vermilion stelt wel
alle schade te vergoeden maar niet is omschreven waar inwoners terecht kunnen met vragen of
eventuele meldingen. De komende 55 jaar is Vermilion kennelijk annex met dit gasveld dus het
lijkt ons niet meer dan reëel 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. Dit biedt voor inwoners meer zekerheden dan nu
het geval is. 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. Wij begrijpen dat het lastig is te bepalen tot
welke cirkel rondom de gaswinning een eventuele nulmeting zou moeten strekken maar wij geven
u in overweging hierover na te denken. Dit mede ook in het licht van een mogelijk nieuwe 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.
Net zoals de provincie in haar advies heeft opgenomen, adviseren wij u ook in elk geval aan het
winningsplan de voorwaarde te verbinden dat eventuele schadeclaims door Vermilion vlot en
adequaat afgehandeld zullen worden. Wij scharen ons tot slot achter de opmerking van de
provincie dat u op korte termijn komt met een voorstel voor een goede lusten en lastenverdeling.
Wij zien uw reactie op ons advies graag tegemoet. Tot slot willen wij ons inzetten om samen met u,
SodM en Vermilion verder werken aan communicatie en transparantie en zullen in overleg met u
het proces rondom besluitvorming verder ingaan.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw I. Boer van het team Leefomgeving
via telefoonnummer 14 0521 en via info@gemeentewesterveld.nl.
Met vriendelijke groet,
bj*rgémeestè?^»i wethouders
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