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Betreft : Mijnraadadvies instemming winningsplan Diever

Bij email van 31 augustus 2016 heeft u de Mijnraad advies gevraagd over de
aanvraag instemming winningsplan Diever van Vermilion Energy Netherlands B.V.
van 31 maart 2016.
De Mijnraad heeft kennisgenomen van de hierover uitgebrachte adviezen van:
•
Staatstoezicht op de Mijnen (met daarin opgenomen het advies van TNO
Adviesgroep Economische Zaken) (21 respectievelijk 16 juni 2016)
•
de Technische commissie bodembeweging (Tcbb) (1 augustus 2016)
•
de provincie Drenthe (1 september 2016)
•
de gemeente Westerveld (1 september 2016)
•
Waterschap Drents Overijsselse Delta (pro forma 2 september 2016, advies 26
september 2016)
Bij dit advies heeft de Mijnraad gekeken naar de volledigheid en de kwaliteit van het
ingediende winningsplan, en naar de onderlinge samenhang en balans van winnings
plan en uitgebrachte adviezen. De Mijnraad geeft in dit advies geen uitputtende
behandeling van het winningsplan en de adviezen, maar gaat met name in op die
aspecten waarvoor hij het van belang acht aanvullende overwegingen te geven of
opmerkingen of aanbevelingen in de adviezen te onderstrepen, te nuanceren of te
verbinden.
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De Mijnraad adviseert om in te stemmen met het winningsplan. De Mijnraad heeft
daarbij de volgende opmerkingen.
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Nulmeting bodemdaling
De Mijnraad adviseert om in het instemmingsbesluit een voorschrift op te nemen
waarin Vermilion verplicht wordt een nulmeting voor de bodemdaling uit te voeren.
Daarmee wordt bereikt dat bij latere vaststelling van bodemdaling geen
onduidelijkheid kan ontstaan over de uitgangssituatie.
Nulmeting gebouwen
Dit voorschrift over het vastleggen van de nulsituatie voor bodemdaling zou kunnen
worden uitgebreid met een voorschrift tot vastleggen van de nulsituatie van de
bouwkundige staat van een aantal gevoelige gebouwen.
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De gemeente Westerveld maakt hier in haar advies zijdelings een opmerking over
en \wijst daarbij op de oudere panden in de gemeente waaronder een groot aantal
rijksmonumenten.
Met een dergelijke nulmeting voor gebouwen wordt eveneens voorkomen dat bij
eventuele effecten onduidelijk is wat de uitgangssituatie was. Vermilion zou zich bij
de vaststelling van een steekproef van relevante gebouwen moeten laten leiden
door de resultaten van overleg met de gemeente.
Schadeafhandeling Vermilion
In aansluiting op de opmerkingen van de provincie Drenthe en de gemeente
Westerveld over de schadeafhandeling beveelt de Mijnraad aan om te bevorderen
dat Vermilion maximaal transparant is over zijn track-record waar het gaat om de
schadeafhandeling bij reeds in productie zijnde gasvelden in Nederland. Een
dergelijke openheid vergroot het vertrouwen in een eventuele toekomstige
schadeafhandeling door Vermilion en maakt het ook mogelijk, waar nodig,
verbeteringen in dat proces aan te brengen.
Uitbreiding seismisch netwerk
De Tcbb adviseert om seismische detectieapparatuur te plaatsen boven en rond het
Diever gasvoorkomen. Ook de provincie Drenthe vraagt hierom. De Mijnraad sluit
zich hierbij aan. De plaatsing van een of meer geofoons specifiek voor het Diever
voorkomen zal bijdragen aan duidelijkheid over optreden en locatie van bodemtrillingen. Daarbij adviseert de Mijnraad om specificaties van de te plaatsen
apparatuur toe te passen zoals die door het KNMI zijn gebruikt voor de voor het
Groningenveld geïnstalleerde apparatuur.

dr. J.C. Verdaas
voorzitter Mijnraad
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