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Geachte Minister, 

Wij willen via deze weg een adviesreactie indienen op het winningsplan. Op 28 juni 2016 zond u ons uw 
verzoek tot het uitbrengen van advies betreffende het winningsplan Diever ten behoeve van uw ontwerp-
instemmingsbesluit voor dit plan. Het betreft het gaswinningsplan van Vermilion Energy Netherlands B.V. 
(Vermilion), voor gasveld Diever. 

Pro forma adviesreactie 
Op dit moment lukt het ons nog niet om de volledige gronden van deze adviesreactie te vermelden. Om de 
termijn veilig te stellen volstaan wij op dit moment met het indienen van een voorlopige adviesreactie. Door het 
winningsplan in de zomer ter inzage te leggen hebben wij onvoldoende tijd gehad om de adviesreactie gedegen 
voor te bereiden. 

In onze adviesreactie zullen de volgende onderwerpen ter sprake komen: 
Het onderstrepen van de inhoudelijke punten zoals aangedragen door de provincie Drenthe en de 

gemeente Westerveld 
Het ontbreken van een kaart van de bodemdalingscontouren 
Bodemdaling; de gebruikte mid case in plaats van high case, bergingsverlies, kostenvergoeding 
Bodembeweging; kosten 
Watervervuiling: de gebruikte mid case in plaats van high case, zuursimulatie en algemene 

watervervuiling 

Graag hoor ik van u binnen welke redelijke termijn u de gemotiveerde adviesreactie van mij verlangt. 
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen W. Dolstra, telefoonnummer 088-2331515. 

Hoogachtend 

namens het dagelijks bestuur van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta 

R. Wierda 
Hoofd afdeling Strategie en beleid 
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