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onderwerp Adviesreactie winningspian gasveld Diever

Geachte Minister,
Op 28 juni 2016 zond u ons uw verzoek tot het uitbrengen van advies betreffende het winningspian Diever ten
behoeve van uw ontwerp-instemmingsbesluit voor dit pian. Het betreft het gaswinningsplan van Vermilion
Energy Netherlands B.V. (Vermilion), voor gasveld Diever.
Hierna volgt in deze brief ons advies.
Algemeen
Het winningspian en bijbehorende rapportages zijn dusdanig opgesteld dat wij als waterschap hier goed mee
uit de voeten kunnen. Het wordt verder zeer gewaardeerd dat wij worden gezien als inspraakpartner.
De gemeente Westerveld en de provincie Drenthe liggen ook in het beïnvloedingsgebied en hebben tevens een
brief gestuurd over de winning. Wij willen graag benadrukken dat de punten die zij aandragen ook door ons
gedragen worden als opmerking, zorg of compliment.
Graag zien wij een kaart opgenomen in het winningspian met het gebied en de berekende
bodemdalingscontouren die ontstaan als gevolg van de winning. Hiermee kunnen wij een beter beeld vormen
wat de eventuele effecten zullen zijn op ons watersysteem en bijbehorende objecten.
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In de verdere uitwerking van het plan willen wij Vermillion vragen inzicht te geven hoe zij de afhandeling van de
uitbetaling van schadevergoeding gaat doen.
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Bodemdaling
In de rapportage komt naar voren dat de verwachte bodemdaling door de winning, in de mid case berekening, 2
tot 4 centimeter gaat bedragen. Dit zou betekenen dat de omgevingseffecten nihil zijn.
We adviseren om de bodemdaling ook voor een high case te berekenen en deze in beeld te brengen. De high
case berekening zorgt ervoor dat we maximaal rekening kunnen houden met de gevolgen voor onze objecten
en watersysteem, zoals bijvoorbeeld het verzakken van onze stuwen.
Daarnaast adviseren wij om het effect van de bodemdaling op zowel het oppervlaktewater als het grondwater in
beeld te brengen.
Als er in het gebied bodemdaling optreed, hoe klein ook, moeten wij een peilaanpassing doen. Wanneer we
geen peilaanpassing doen in het gebied waar bodemdaling optreedt, vindt er afname van berging van water in
de bodem plaats als gevolg van compactie van de bodem. Het gevolg is dat er minder water in de bodem
geborgen kan worden. Daarmee treedt bergingsverlies op. Het waterschap kan hierdoor minder water bergen
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(water vasthouden, bergen, afvoeren). Dit heeft voor het waterschap effect, echter ook voor de functies natuur
en landbouw in de vorm van droogte- en/of natschade.
Verder ondersteunen wij graag het adviespunt over van de provincie Drenthe ten aanzien van de bodemdaling,
om het advies over te nemen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), om Vermilion inzichtelijk te laten
maken hoe de onzekerheidsmarge voor de bodemdalingsprognose is bepaald. Daarnaast ondersteunen wij het
advies om de verplichting tot vergoeding van eventuele schade voortvloeiend uit deze bodemdaling als
voonwaarde te verbinden aan het winningsplan.
Ook adviseren wij de verplichting tot vergoeding van eventuele schade en vergoeding van eventueel te
investeren compenserende maatregelen (onkosten) voortvloeiend uit deze bodemdaling als voonwaarde te
verbinden aan het winningsplan. Hier valt onder andere natschade voor agrariërs onder waardoor bijvoorbeeld
peilaanpassing nodig is.
Toelichting op Bergingsverlies in de bodem
Door de bodemdaling, ook al is dat twee tot vier centimeter, treed een bergingsverlies in de bodem op.
Bergingsverlies ten aanzien van water welteverstaan. Het brengt een veranderende hydrologische situatie met
zich mee in alle verschillende facetten. Wij vragen dan ook om een berekening uit te voeren voor de
toekomstige hydrologische situatie. Daarnaast vragen wij een monitoringsplan om de hydrologische situatie in
de gaten te houden. Zo kunnen negatieve effecten op tijd worden geconstateerd, en kunnen maatregelen
getroffen worden.
Onder de negatieve effecten op het watersysteem als gevolg van de winning vallen onder andere versnelde
afvoer vanwege peilverandering, verzakking van kunstwerken, meer of minder watertoevoer.
Bodembeweging / Kosten
In het winningsplan staat dat Vermillion de kosten op zich zal nemen als er kosten gemaakt moeten worden die
worden veroorzaakt door bodemdaling. In het winningsplan willen wij dat dit graag meer expliciet genoemd
wordt, bijvoorbeeld welke kosten zij hier onderzien.
Waterschappen keren schadevergoedingen uit wanneer er sprake is van droogte- of natschade veroorzaakt
door een verandering in het watersysteem die het waterschap zelf heeft doorgevoerd. Mocht blijken dat deze
schade is opgelopen door daling/compactie vanwege de winning willen wij dat Vermillon deze
schadevergoeding uitkeert.
Verder nemen wij graag het adviespunt over van de provincie Drenthe ten aanzien van bodembeweging. “In het
kader van mogelijke schade ten gevolge van eventuele bodemtrillingen adviseren wij u; aan het winningsplan
de voorwaarde te verbinden dat eventuele schadeclaims door Vermilion vlot en adequaat afgehandeld zullen
worden.”
Watervervuiling
Voor het waterschap is waterkwaliteit een groot aandachtspunt. Voor zowel grondwater (wat weer op kan
komen als oppervlaktewater) als wel het oppervlaktewater. In het plan worden vele maatregelen gesteld die de
vervuiling moeten tegengaan. Graag zien wij dit nog uitgewerkt voor een high case. Zeker gezien de media van
de afgelopen jaren waar uit naar voren komt dat oude winputten veelal vervuild zijn.
Wij kunnen instemmen met het eventueel inzetten van zuurstilmulatie, mits aan de voorwaarde wordt voldaan
om voor aanvang van de zuurstimulatie een locatie specifieke risico-analyse in te dienen met de door SodM
genoemde onderwerpen. Met name is ook punt f relevant voor het waterschap (vanwege eventueel risico dat
verontreinigd grondwater ook in oppervlaktewater terecht komt).
Graag zien wij dit verder uitgewerkt voordat er een definitief besluit volgt.

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 willen ingaan.
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Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen W. Dolstra, telefoonnummer 088-2331515.

Hoogachtend
het dagelijks bestuur van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta
de secretaris
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